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МОРФОМЕТРІЯ МАТКОВИХ ТРУБ У ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
У даній статті за допомогою макро- мікропрепарування, морфометрії, виготовлення топографо-анатомічних
зрізів простежено особливості морфогенезу, варіантів будови і топографії маткових труб у перинатальному періоді
онтогенезу людини. У плодовому періоді положення та форма маткових труб зумовлені тісними корелятивними
взаємовідношеннями з прилеглими органами та структурами: яєчниками, судинами, нервами, сечоводами, тонкою і товстою кишками. Топографія маткових труб також залежить від ступеня розвитку та положення яєчників,
чим більша довжина яєчників, тим похило розміщена маткова труба. Позаду маткових труб розміщуються сечоводи, зовнішні та внутрішні клубові судини, затульний та статево-стегновий нерви, знизу примикають пупкові
артерії. Анатомічні варіанти топічного положення та розмірів маткових труб можуть виникати у плодовому періоді,
що пов’язано з розвитком та становленням яєчників, матки, розмірами бриж маткових труб, формою та розмірами
сигмоподібної ободової кишки. Динаміка змін морфометричних параметрів ампули маткових труб (довжина, товщина) зростає з віком плода в порівнянні з лійкою, перешийком та матковою частиною труби. У більшості 4–10-місячних
плодів виявлено переважання загальної довжини правої маткової труби, а також її частин (лійки, ампули, перешийка,
маткової частини) над довжиною лівої від 2,1 до 3,4 мм, що слід вважати фізіологічною асиметрією цих органів. Значне переважання довжини правої маткової труби над лівою і, навпаки, лівої над правою, слід вважати патологічною
асиметрією, оскільки виражена довжина маткової труби може бути однією із причин виникнення ектопічної (трубної)
вагітності. Виявлені нами поодинокі випадки переважання загальної довжини лівої маткової труби над правою можна пояснити механізмом ліво-правого розвитку організму людини. Дослідження черевної та тазової порожнини
10-місячних плодів за допомогою магнітно-резонансної томографії показало, що на зрізах на межі між черевною та
тазовою порожниною визначаються; маткові труби, матка, яєчники, сечовий міхур.
Ключові слова: маткові труби, плоди, перинатальний період онтогенезу.
В данной статье с помощью макро- микропрепарирования, морфометрии, изготовления топографо-анатомических срезов прослежены особенности морфогенеза, вариантов строения и топографии маточных труб в перинатальном периоде онтогенеза человека. В плодном периоде положение и форма маточных труб обусловлены
тесными коррелятивными взаимоотношениями с близлежащими органами и структурами: яичниками, сосудами,
нервами, мочеточниками, тонкой и толстой кишками. Топография маточных труб также зависит от степени развития
и положения яичников, чем больше длина яичников, тем наклоннее расположена маточная труба. Позади маточных труб размещаются мочеточники, наружные и внутренние подвздошные сосуды, запирательный и полово-бедренный нервы, снизу примыкают пупочные артерии. Анатомические варианты топического положения и размеров
маточных труб могут возникать в плодном периоде, что связано с развитием и становлением яичников, матки, размерами брыжейки маточных труб, формой и размерами сигмовидной ободочной кишки. Динамика изменений морфометрических параметров ампулы маточных труб (длина, толщина) возрастает с возрастом плода по сравнению
с воронкой, перешейком и маточной частью трубы. У большинства 4-10-месячных плодов выявлено преобладание
общей длины правой маточной трубы, а также ее частей (лейки, ампулы, перешейка, маточной части) над длиной
левой от 2,1 до 3,4 мм, что следует считать физиологической асимметрией этих органов. Значительное преобладание длины правой маточной трубы над левой и, напротив, левой над правой следует считать патологической асимметрией, поскольку выраженная длина маточной трубы может быть одной из причин возникновения эктопической
(трубной) беременности. Выявленные нами единичные случаи преобладания общей длины левой маточной трубы
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над правой можно объяснить механизмом левоправого развития организма человека. Исследования брюшной
и тазовой полости 10-месячных плодов с помощью магнитно-резонансной томографии показали, что на срезах на
границе между брюшной и тазовой полостью определяются; маточные трубы, матка, яичники, мочевой пузырь.
Ключевые слова: маточные трубы, плоды, перинатальный период онтогенеза.
In this article, with the help of macro-micropreparation, morphometry, production of topographic and anatomical sections, the peculiarities of morphogenesis, variants of structure and topography of fallopian tubes in the perinatal period of
human ontogenesis are traced. In the fetal period, the position and shape of the fallopian tubes are due to close correlations
with adjacent organs and structures: ovaries, blood vessels, nerves, ureters, small and large intestines. The topography
of the fallopian tubes also depends on the degree of development and position of the ovaries, the longer the ovaries, the
more sloping the fallopian tube. Behind the fallopian tubes are the ureters, external and internal iliac vessels, the sciatic
and femoral nerves, and the umbilical arteries are adjacent below. Anatomical variants of the topical position and size of the
fallopian tubes can occur during the fetal period, which is associated with the development and formation of the ovaries,
uterus, the size of the mesentery of the fallopian tubes, the shape and size of the sigmoid colon. The dynamics of changes in
the morphometric parameters of the ampoule of the fallopian tubes (length, thickness) increases with the age of the fetus in
comparison with the funnel, isthmus and uterine tube. In most 4-10-month-old fetuses, the predominance of the total length
of the right fallopian tube, as well as its parts (funnel, ampoule, isthmus, uterine part) over the length of the left from 2.1 to
3.4 mm, which should be considered physiological asymmetry of these organs . A significant predominance of the length of
the right fallopian tube over the left and, conversely, the left over the right, should be considered a pathological asymmetry,
as the pronounced length of the fallopian tube may be one of the causes of ectopic (tubal) pregnancy. The isolated cases
of predominance of the total length of the left fallopian tube over the right can be explained by the mechanism of left-right
development of the human body. Examination of the abdominal and pelvic cavities of 10-month-old fetuses using magnetic
resonance imaging showed that the sections on the border between the abdominal and pelvic cavities are determined;
fallopian tubes, uterus, ovaries, bladder.
Key words: fallopian tubes, fetuses, perinatal period of ontogenesis.
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М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету “Закономірності статево-вікової будови та топографоанатомічних перетворень
органів і структур організму на пре- та постнатальному етапах онтогенезу. Особливості перинатальної анатомії та ембріотопографії”. Номер державної реєстрації 0120U101571 (2020-2024 рр.).
Вступ. Жіноча репродуктивна системи богата
на розмаїття грубих і мікроскопічних змін в тканинах плода. Складні фізіологічні явища супроводжуються змінами тканин гонад, канальців і зовнішніх
статевих органів, такими як виражена гіперплазія,
атрофія, некроз, крововилив та інвазія тканин. При
обстеженнях вагітних лікар повинен знати процес
нормального розвитку плода, що дає можливість
правильно робити висновок про стан здоров’я плода [1, 2]. Щороку серед новонароджених в Україні,
за даними медико-генетичної служби МОЗ, фіксується до 3 тисяч випадків природжених вад різних
органів та систем. Вади сечостатевої системи посідають 3 місце за частотою виникнення, серед яких
вади розвитку маткових труб становлять 10,4% [3, 4].
Активне впровадження анте- i перинатальної профілактики природжених вад внутрішніх органів
потребує сучасних підходів та методів дослідження
внутрішньоутробного розвитку людини [5, 6, 7, 8].
Антенатальна діагностика, терапія, хірургічна корекція i профілактика патології плода – найбільш
суттєвий компонент репродуктивної стратегії та
перинатолопії [9, 10]. Перинатальний період морфогенезу маткових труб та суміжних органів є недостатньо вивченим, в цей період спостерігаються
різноманітні варіанти будови матки, яєчників та
маткових труб [11, 12].

Одержані результати, а саме динаміка зміни
форми та розмірів маткових труб, визначені етапи
інтенсивного та сповільненого їх росту в перинатальному періоді онтогенезу можуть використовуватися в перинатології та дитячій гінекології як
анатомічна основа для обґрунтування раціональних діагностичних та лікувальних прийомів.
Мета дослідження. З’ясувати зміни морфометричних параметрів маткових труб та суміжних структур у перинатальному періоді онтогенезу людини.
Матеріал і методи. Дослідження виконані з дотриманням Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997 р.), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про
етичні принципи проведення наукових медичних
досліджень за участю людини (1964–2008 рр.), наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.
Для дослідження використано 37 плодів, які вивчені методами макро- і мікропрепарування, морфометрії, рентгенографії, комп'ютерної томографії,
магніто-резонансної томографії, виконано статистичний аналіз.
Результати дослідження та їх обговорення.
На положення маткових труб значною мірою впливають ступінь розвитку тонкої та товстої кишок.
При вираженому збільшенні довжини тонкої і товстої кишок, як правило, маткові труби займають
косе і навіть горизонтальне положення. Топографоанатомічна інтимність маткових труб з кишковими петлями зумовлена тим, що малий таз у плодів недорозвинутий і вміщує тільки шийку матки,
незначну частину сечового міхура та каудальний
відділ прямої кишки. Топографія маткових труб також залежить від ступеня розвитку та положення
яєчників. Вивчення взаємовідношень цих органів
показало, що чим більша довжина яєчників, тим
похиліше розміщена маткова труба.
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Наприкінці 12-го тижня внутрішньоутробного
розвитку права маткова труба розміщена в черевній
порожнині вертикально, вище термінальної лінії.
Довжина маткової труби досягає 4,5±0,03 мм, довжина її брижі – 3,1±0,02 мм. Торочки труби представлені у вигляді слабко виражених горбиків, які
примикають до трубного кінця яєчника. Позаду
маткової труби вертикально розміщений яєчник.
Ліва маткова труба розміщена в черевній порожнині вертикально. Довжина маткової труби становить
4,2±0,03 мм, довжина її брижі – 3,0±0,02 мм
У 4-місячних плодів маткові труби розміщені в
порожнині великого таза, вкриті очеревиною з усіх
боків, межі між частинами труби не виявляються
(рис. 1). Виявлено незначне переважання розмірів
правих маткових труб над лівими. Внаслідок більш
краніального розміщення маткових труб, а також
яєчників, їх брижі не беруть участі у формуванні
широкої зв’язки матки. Як праві маткові труби, так
і ліві – у 4–5-місячних плодів частіше розташування у черевній порожнині мають від вертикального
до косого, але межі між лійкою, ампулою та перешийком слабко виражені (рис. 1).
Брижа утворена двома листками очеревини, які
без чітких меж переходять в пристінкову очеревину стінок великого таза. Вздовж труби визначається одне звуження розміщене на межі між ампулою
та перешийком. Труба має вертикальний напрямок,
розміщуючись попереду правої пупкової артерії.
Торочки труби у вигляді ледь помітних горбиків
стикаються із зовнішніми клубовими судинами.
У 5-місячних плодів загальна довжина маткових труб, довжина їх анатомічних частин (лійки,
ампули, перешийка) майже однакові як справа, так
і зліва. Малий таз на цій стадії розвитку вміщує
тільки шийку матки, незначну частину сечового міхура і дистальний відділ прямої кишки.
Особливістю зовнішньої будови як правої, так
і лівої маткових труб є те, що відповідні лійки з
торочками труби представлені у досліджуваного
плода у вигляді «гачків». Відстань між матковими
трубами на рівні дна матки досягає 3,1±0,04 мм.
Матка сплюснутої грушоподібної форми розміщена
у серединній сагітальній площині. Дно і тіло матки розміщені в порожнині великого таза, шийка –
в порожнині малого таза. До задньої поверхні мат-

ки прилягає ампула прямої кишки, а до передньої
поверхні органа – сечовий міхур.
У 6-місячних плодів у порівнянні з 5-місячними спостерігається асиметрія розмірів маткових
труб. При морфометричному дослідженні загальної довжини правих та лівих маткових труб, розмірів їх частин, виявлено переважання довжини
правої маткової труби та розмірів її частин над
лівою (рис. 2).
Перешийок труби щільно прилягає до правої
пупкової артерії і має горизонтальний напрямок,
ампула у вигляді латинської літери «V», лійка з торочками труби прилягає до трубного кінця яєчника. Торочки труби у вигляді пластинчатих коротких
відростків. По ходу маткової труби прослідковується п’ять звужень. Позаду труби проходять стегновий нерв, великий поперековий м’яз, статево-стегновий нерв, зовнішня клубова артерія та вена. До
передньої поверхні труби прилягають петлі клубової кишки.
У 7-місячних плодів довжина маткових труб
порівняно з 4-місячними плодами збільшується
майже вдвічі, а в 10-місячних – більше ніж втричі.
У 87,4% плодів права маткова труба більша, ніж
ліва. Слід зазначити, що інтенсивне збільшення довжини маткових труб відзначається у 7-, 9і 10-місячних плодів.
У 6-10-місячних плодів маткові труби частіше звивисті, розміщення їх в порожнині великого
таза – від косого до горизонтального.
Визначаються
тісні
топографоанатомічні
взаємовідношення маткових труб з яєчниками.
У більшості плодів яєчники розташовані медіально по відношенню до маткових труб, спереду або
позаду труби. Позаду маткових труб розміщуються
сечоводи, зовнішні та внутрішні клубові судини,
затульний та статево-стегновий нерви, знизу примикають пупкові артерії. Анатомічні варіанти топічного положення та розмірів маткових труб можуть виникати у плодовому періоді, що пов’язано
з розвитком та становленням яєчників, матки, роз-

Рис. 1. Органи таза жіночого плода 95,0 мм
ТКД. Макропрепарат. Зб. 4,5х: 1 – маткова
труба; 2 – матка; 3 – яєчник; 4 – кругла зв’язка
матки; 5 – пупкова артерія; 6 – сечовий міхур;
7 – пряма кишка

Рис. 2. Органи таза жіночого плода 280,0 мм
ТКД. Макропрепарат. Зб. 4,5 х: 1 – маткова
труба; 2 – матка; 3 – яєчник; 4 – кругла зв’язка
матки; 5 – пупкова артерія; 6 – сечовий міхур;
7 – пряма кишка.

7

№ 24 (24) / 2021 р.

♦

мірами бриж маткових труб, формою та розмірами
сигмоподібної ободової кишки.
У 9-місячних плодів маткова труба має чітко
виражений звивистий характер, який зумовлений
значною різницею між довжиною маткової труби
та її брижі (у 2 рази). Труба розміщена горизонтально в порожнині великого таза нижче верхнього краю дна матки. Лійка з торочками труби
спрямована латерально, прилягаючи до медіальної поверхні великого поперекового м’яза. Перешийок маткової труби розміщений над круглою
зв’язкою матки. Торочки труби добре розвинуті
і представлені у вигляді багато чисельних ниткоподібних та пластинчатих відростків. Позаду ампули маткової труби проходять: сечовід, пупкова
артерія, зовнішні клубові судини. До передньої
поверхні маткової труби прилягає сигмоподібна
ободова кишка.
У 10-місячних плодів довжина брижі маткової
труби становить 6,2±0,5 мм, ширина її на рівні
воріт яєчника – 5,3±0,2 мм. Брижа маткової труби
утворена двома листками очеревини, які без чітких
меж переходять в пристінкову очеревину стінок великого таза. Слід зазначити, що брижа труби відмежована від брижі матки власною зв’язкою яєчника. Вздовж труби визначається дев’ять звужень,
відстань між якими неоднакова. Так, найменше по
зовнішньому діаметру звуження знаходиться на
межі між ампулою та перешийком (1,9 мм). Зов
нішній діаметр інших звужень коливається від 2,0
до 2,8 мм. Торочки маткової труби представлені,
в основному невеликих розмірів, пластинчатими
відростками, які оточують черевний отвір маткової
труби. В цілому маткова труба має чітко виражений
звивистий характер, розташована горизонтально.
Над трубою розміщений правий яєчник, а позаду
труби проходять: стегновий нерв, статево-стегновий нерв, великий та малий поперекові м’язи,
зовнішня клубова артерія та вена, права пупкова
артерія, сечовід. Спереду до труби прилягають
петлі клубової кишки. Права кругла зв’язка матки
відходить від передньої поверхні тіла матки на відстані 3,1±0,04 мм від маткової частини правої труби, в той час як ліва кругла зв’язка матки відходить
від дна матки на відстані 1,0±0,01 мм від маткової
частини лівої труби.
На рис. 3 наглядно видно, що протягом перинального періоду довжина маткових труб має сильний кореляційний зв’язок із маткою.
При рентгенологічному дослідженні 10-місячних плодів встановлено, що маткові труби розміщені горизонтально в порожнині великого таза на
рівні верхнього краю V поперекового хребця. Помітні ядра скостеніння в клубовій кістці, тілах і дугах поперекових та крижових хребців. На сканах
комп’ютерної томографії у горизонтальній площині виявляються крила клубових кісток, поперековий хребець. М’якотканинні структури органів та
структур утворюють майже однорідну масу, серед
якої ледве можна виділити ущільнення округлої
форми: сечовий міхур та пряму кишку, між якими
розміщена матка та маткові труби. Магнітно-резонансна томографія показала значно чіткіші зображення внутрішніх органів, в тому числі матки,
маткових труб, яєчників.

Рис. 3. Довжина маткових труб і матки
у динаміці плодового періоду

Рис. 4. Комп’ютерна томограма плода 370,0 мм
ТКД жіночої статі: 1 – маткові труби; 2 – матка;
3 – сечовий міхур; 4 – пряма кишка; 5 – клубові
кістки; 6 – поперековий хребець

Рис. 5. Рентгенограма плода 340,0 мм
ТКД жіночої статі (маткові труби покриті
рентгеноконтрастною сумішшю на основі
свинцевого сурика): 1 – маткові труби;
2 – матка; 3 – поперекові хребці; 4 – клубові
кістки; 5 – лобкові кістки
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На комп’ютерно-томографічних горизонтальних
зрізах черевної та тазової порожнини 10-місячних
плодів чітко виявляються контури всіх кісткових
структур (хребці, клубові кістки, лобкові кістки,
сідничні кістки, їх точки скостеніння). Внутрішні
органи на комп’ютерно-томографічних зрізах представлені у вигляді однорідної маси, серед якої неможливо виділити контуром маткових труб (рис. 4).
У 10-місячних плодів маткові труби розміщуються в черевній порожнині, що співпадає з даними отриманими методом мікроскопії (рис. 5).
У становленні топографоанатомічних взаємовідношень маткових труб у 8-10-місячних плодів також
характерна асиметрія як за топічним положенням,
так і за їх розмірами. Загальна довжина правої маткової труби, а також її частин переважає довжину
лівої та її частин у більшості досліджених плодів.
Однак суттєвих відмінностей в товщині ампули,
товщині перешийка маткових труб не виявлено.
Отже, комплексно вивчені хронологічні закономірності розвитку і становлення топографії маткових труб, їх топографоанатомічні

в заємовідношення у динаміці протягом 4–10 місяців внутрішньоутробного розвитку.
Перспективи подальших досліджень. Вивчити кровопостачання маткових труб та суміжних структур у перинатальному періоді онтогенезу людини.
Висновки. У плодовому періоді положення та
форма маткових труб зумовлені тісними корелятивними взаємовідношеннями з прилеглими органами
та структурами: яєчниками, судинами, нервами,
сечоводами, тонкою і товстою кишками. Динаміка
змін морфометричних параметрів ампули маткових труб (довжина, товщина) зростає з віком плода
в порівнянні з лійкою, перешийком та матковою
частиною труби. Вздовж маткової труби формується від 3 до 6 звужень, одне з них знаходиться
між ампулою та перешийком, також визначається
звуження у місці сполучення перешийка труби з
дном матки. Для маткових труб у плодовому періоді онтогенезу властивим є взаємопримикання з
яєчником, сечоводами та петлями тонкої та товстої
кишок, чим зумовлені їх форма та положення.
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ПАТОГЕНЕЗ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ТА БІОМАРКЕРИ COVID-19
У статті узагальнено та систематизовано дані наукової літератури щодо патогенезу клінічних проявів
COVID-19 та проведена характеристика біомаркерів, які дозволяють визначити ризик розвитку тяжкого перебігу
коронавірусної хвороби.
Ключові слова: патогенез коронавірусної хвороби, біомаркери COVID-19, С-реактивний білок, D-димер, феритин.
В статье обобщены и систематизированы данные научной литературы о патогенезе клинических проявлений
COVID-19 также проведена характеристика биомаркеров, позволяющих определить риск развития тяжелого течения коронавирусной болезни.
Ключевые слова: патогенез коронавирусной болезни, биомаркеры COVID-19, С-реактивный белок, D-димер,
ферритин.
The article summarizes and systematizes the data of the scientific literature on the pathogenesis of clinical manifestations of COVID-19 and characterizes the biomarkers that allow to determine the risk of severe coronavirus disease.
Key words: pathogenesis of coronavirus disease, biomarkers of COVID-19, C-reactive protein, D-dimer, ferritin.

Вступ. Центр громадського здоров’я повідомляє, що за добу 01 листопада 2021 року в Україні
зафіксовано 19455 нових підтверджених випадків
коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей –
1 263, медпрацівників – 339), за весь час пандемії
в країні захворіло 2 955 693 особи, летальних випадків – 68 727 [1]. COVID-19 на сьогодні є медичною, соціальною та науковою проблемою. Складність коронавірусного захворювання, викликаного
SARS-CoV-2, полягає в непередбачуваному клінічному перебігу хвороби, яка може швидко прогресувати, викликаючи тяжкі та смертельні ускладнення. Висока швидкість поширення інфекції
викликає необхідність розподілу пацієнтів на групи ризику з метою призначення своєчасної терапії.
Для вирішення цього питання важливим є знання
біомаркерів, які дозволяють визначити ризик розвитку тяжкого перебігу захворювання у пацієнтів.
Так, знання біомаркерів дозволило б виявляти пацієнтів із наявним ризиком розвитку серйозних
ускладнень та летального кінця. Ідентифікація біомаркерів COVID-19 має тісну асоціацію з розумінням патогенезу захворювання, а також механізмів
ураження клітин та органів SARS-CoV-2 [2].
Мета дослідження. Вивчити патогенез клінічних проявів та лабораторні біомаркери COVID-19,
які визначають важкість ураження та прогнозують
ускладнення захворювання.
Результати й обговорення. Результати наукових досліджень свідчать, що причиною ураження
органів у тяжкохворих із COVID-19 є процеси запалення стінок судин, викликані активацією каскаду
прозапальних реакцій, активацією системи комп-

лементу та прозапальних цитокінів цитокіновим
штормом [3]. У пацієнтів з інфекцією COVID-19 відмічався високий рівень цитокінів і хемокінів у крові, зокрема, IL1-β, IL1RA, IL7, IL8, IL9, IL10, FGF2,
GCSF, GMCSF, IFNγ, IP10, MCP1, MIP1α, MIP1β,
PDGFB, TNFα та VEGFA. Деякі хворі, які потрапляли до реанімаційного відділення, мали високий
рівень IL2, IL7, IL10, GCSF, IP10, MCP1, MIP1α та
TNFα, які сприяли тяжкості захворювання [4].
Подальші спостереження продемонстрували,
що ураження, які пов’язані з васкулітом, призводять до пошкоджень легень та розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС), що
відіграє важливу роль в подальших ускладненнях
з боку серцево-судинної системи (ССС), головного мозку (емболія) [5, 6]. При тяжкому COVID-19
відбувається активація коагуляції та споживання
факторів згортання крові [17, 18]. У звіті з Уханя,
Китай, зазначено, що 71% з 183 осіб, які померли
від COVID-19, мали дифузну внутрішньосудинну
коагуляцію [19]. Запалення легеневої тканини та
легеневих ендотеліальних клітин можуть призвести до утворення мікротромбів та сприяти високій
частоті таких ускладнень, як глибокий венозний
тромбоз, легенева емболія та тромботичних артеріальних ускладнень (ішемія кінцівок, ішемічний
інсульт, інфаркт міокарда), що може додатково
сприяти поліорганній недостатності.
Відповідно до сучасних даних, ураження ССС у
пацієнтів, які інфіковані SARS-CoV-2, асоційоване
із супутньою кардіоваскулярною патологією, зокрема, ішемічною хворобою серця та артеріальною
гіпертензією. Як відомо, основний механізм інфі-
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кування SARS-CoV-2 полягає у зв’язуванні віру- тами з помірним перебігом захворювання. Аналосу з рецепторами ангіотензинперетворювального гічні результати щодо зниженого рівня лімфоцитів
ферменту 2-го типу (АПФ-2). Останній містить глі- продемонстровані й у інших дослідженнях [15, 16].
копротеїн та металопротеазу, яка існує у двох фор- Зміни в популяції лімфоцитів у пацієнтів із тяжмах: зв’язана з мембраною та розчинна [7]. АПФ-2 ким перебігом COVID-19 включали низький рівень
розщеплює ангіотензин ІІ до ангіотензину (1–7) Т-клітин, підвищення інтактних Т-хелперів. Крім
і викликає ефекти, які протилежні до дії ангіотен- того, спостерігалося істотне зниження рівня НК,
зину ІІ. Таким чином, функціонування ренін-ан- Т-клітин та В-клітин [2].
гіотензин-альдостеронової системи базується на
Основні зміни в лабораторних показниках
взаємодії АПФ-1 та АПФ-2: АПФ-1 генерує ангі- у тяжкохворих, інфікованих COVID-19, продемонотензин ІІ, який активує відповідні рецептори 1-, стровані у результатах мета-аналізу. У померлих
2- та 3-го типів. Рівень експресії рецептора 1 ангі- пацієнтів виявлено значне підвищення рівня заотензину ІІ регулює запалення, апоптоз, профібро- гального білірубіну, феритину в сироватці крові,
тичні ефекти в легенях та ССС [8]. SARS-CoV-2 ви- кількості лейкоцитів і ІЛ-6 порівняно зі здоровими
користовує АПФ-2 і серинову протеазу TMPRSS2 пацієнтами [12].
з метою потрапляння до клітини. Відомо, що
Крім того, з огляду на міцний зв’язок між тромбоАПФ‑2 і TMPRSS2 експресуються не лише в ле- емболією і COVID-19 і меншою мірою – пошкодженгенях, а також в епітелії тонкого кишечника, стра- ням міокарда, D-димери і кардіомаркери відіграють
воході, печінці, в органах, що беруть участь у ключову роль у спостереженні за станом здоров’я
регулюванні артеріального тиску (кровоносних су- пацієнтів із COVID-19. Результати інших досліджень
динах, серці, нирках), а також в яєчниках і яєчках. також свідчать, що у пацієнтів із тяжким перебігом
Так, існують дані про те, що андрогени здатні ре- COVID-19 спостерігалося підвищення рівня кардігулювати рівень рецепторів SARS-CoV-2. Чоловічі ального тропоніну І, що свідчить про ураження містатеві гормони мають рецептори до АПФ-2, який окарда. У дослідженні T. Chen та співавторів (2020)
стимулює виділення ангіотензину ІІ, який є про- спостерігали у когорті з 799 пацієнтів (113 померли,
запальним. Це пояснює більшу важкість перебігу а 161 одужали) помітне підвищення концентрацій
COVID-19 у чоловіків порівняно з жінками.
АлАТ, АсАТ, креатиніну, лактатдегідрогенази, кардіТаким чином, SARS-CoV-2 може викликати оспецифічного тропоніну I, N-кінцевого фрагмента
в деяких інфікованих організмах надмірну і про- мозкового натрійуретичного пептиду та D-димера
лонговану цитокінову/хемокінову відповідь, відо- у померлих пацієнтів внаслідок тяжкого перебігу
му як цитокіновий шторм, що врешті призводить COVID-19 порівняно зі здоровими пацієнтами [13].
до розвитку ГРДС або поліорганної недостатності,
Ми проаналізували медичні карти 80 стаціоспричиняє виснаженню організму та смерті [9].
нарних хворих (46 жінок та 34 чоловіків, середній
Підвищення рівня маркерів запалення є кри- вік – 64 роки), з позагоспітальною двобічною потичним моментом, який лежить в основі системних лісегментарною пневмонією, коронавірусною хвопроцесів васкуліту та патологій процесу згортання робою (Covid 19), РНК (+).
медичніізкарти
80 стаціонарних
хворих
(46 жінок та
крові, які викликають значну частину пошкоджень Ми проаналізували
Серед пацієнтів
середнім
перебігом
захворюпаренхіми життєво важливих органів у пацієнтів,
вання середній
ми відмічали
24,3%з лейкоцитоз,
у 52,7%
34 чоловіків,
вік – 64у роки),
позагоспітальною
двобічною
інфікованих COVID-19 [2].
лімфопенію, у 93,2% підвищений рівень СРБ,
полісегментарною пневмонією, коронавірусною хворобою (Covid 19), РНК
У науковому огляді 19 досліджень 2874 паці- у 66,2% підвищений рівень D-димеру, у 75,6% підєнтів, які були переважно з Китаю (середній (+).
вік вищений рівень феритину. Серед хворих з важким
52 роки), з яких 88% лікувалися стаціонарно, по- Серед
перебігом
лейкоцитоз
був у ми
66,7%%,
пацієнтівCOVID-19
із середнім перебігом
захворювання
відмічали у
відомляється про типовий діапазон лабораторних
лімфопенія
–
у
100%,
підвищений
рівень
СРБ –
24,3% лейкоцитоз, у 52,7% лімфопенію, у 93,2% підвищений рівень СРБ, у
відхилень, виявлених у COVID-19, включаючи під- у 100%, підвищений рівень D-димеру – у 66,7%,
66,2% підвищений
рівень
D-димеру,
у 75,6%–підвищений
вищений вміст C-реактивного білка (СРБ) в сиропідвищений
рівень
феритину
у 50%. рівень феритину.
ватці крові (у 60% пацієнтів), лактатедегідрогенази
Отже,
окрімперебігом
лабораторних
досліджень,
Серед хворих
з важким
COVID-19
лейкоцитоз що
був стосуу 66,7%%,
(підвищення приблизно на 50–60%), підвищену
ються
інфекції
SARSлімфопенія
– у безпосередньо
100%, підвищений коронавірусної
рівень СРБ – у 100%,
підвищений
рівень
аланінамінотрансферазу (приблизно на 25%) та ас- CoV-2 (COVID-19), існують також інші показники,
D-димеру
–
у
66,7%,
підвищений
рівень
феритину
–
у
50%.
партатамінотрансферазу (приблизно на 33%) [10].
До гематологічних маркерів, за якими видіВідсоток пацієнтів з COVID-19
ляють групи ризику серед пацієнтів із COVID-19,
відносять кількість лейкоцитів, лімфоцитів, ней- 120
трофілів, тромбоцитів, еозинофілів і рівень гемо- 100
глобіну. Так, у дослідженні X. Yang та співавтори 80
(2020) повідомляли про те, що у 80% пацієнтів із
тяжким перебігом COVID-19 відзначається лім- 60
фопенія [11]. Результати іншого дослідження – C. 40
Qin та співавторів (2020), в якому проаналізовані
ймовірні біомаркери, асоційовані з дисрегуляцією 20
0
імунної системи в когорті 450 пацієнтів із підтверЛейкоцитоз
Лімфопенія
Підвищений СРБ
Підвищений
Підвищений
дженим інфікуванням COVID-19, продемонструваD-димер
феритин
ли, що для тяжкого перебігу захворювання харакСередній ступінь важкості
Важкий ступінь
терним є знижений рівень лімфоцитів, підвищена
Рис. 1. Біомаркери COVID-19 у хворих різного
кількість лейкоцитів, а також низький вміст моноступеняу хворих
важкості
різного ступеня важкості.
цитів, еозинофілів і базофілів порівняно з пацієн- Рис. 1. Біомаркери COVID-19
Отже, окрім лабораторних досліджень, що стосуються безпосередньо
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коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 (COVID-19), існують також інші
показники, які слід обов'язково проводити як під час захворювання, так і
після нього. В першу чергу, це аналізи на три біомаркери – СРБ, феритин і Dдимер. СРБ – один з білків крові, який одночасно є вкрай чутливим, хоч і
неспецифічним маркером деяких запальних процесів. Інформація про рівень
СРБ дуже цінна саме у випадку з коронавірусною інфекцією, оскільки рівень
СРБ безпосередньо пов'язаний з важкістю і прогресуванням хвороби COVID-
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які слід обов’язково проводити як під час захворювання, так і після нього. В першу чергу, це аналізи
на три біомаркери – СРБ, феритин і D-димер. СРБ –
один з білків крові, який одночасно є вкрай чутливим,
хоч і неспецифічним маркером деяких запальних
процесів. Інформація про рівень СРБ дуже цінна саме
у випадку з коронавірусною інфекцією, оскільки рівень СРБ безпосередньо пов’язаний з важкістю і прогресуванням хвороби COVID-19. Якщо при легкій
формі захворювання кількість СРБ в крові істотно не
зростає, то при важких формах вона зазвичай збільшується дуже помітно. Саме тому дослідження крові
на вміст СРБ дуже важливе при ранніх обстеженнях пацієнтів з коронавірусом. З точки зору терапії
COVID-19, СРБ відіграє роль основного лабораторного маркера активності процесу в легеневій тканині.
За ступенем підвищення СРБ лікар може визначити
обсяг ураження легень і призначити необхідну протизапальну терапію. Феритин – білок, основна функція

якого полягає в транспортуванні заліза організмом.
Зміна рівня феритину в крові може вказувати на: анемію; інфекцію, що перешкоджає транспортуванню
кисню і порушує функцію еритроцитів. У нашому
випадку інфекцією, яка порушує перенесення кисню,
виступає COVID-19. Підвищення рівня феритину корелює з важкістю перебігу захворювання, тобто, чим
вищий феритин, тим важчий перебіг хвороби. Дуже
високий рівень феритину пов’язаний з ризиком розвитку ГРДС [14].
Висновок. Причиною ураження органів у
тяжкохворих із COVID-19 є васкуліти, викликані
активацією каскаду прозапальних реакцій цитокіновим штормом. Такі гематологічні показники, як
кількість лейкоцитів, лімфоцитів, СРБ, D-димер,
феритин корелюють із прогнозом тяжкого перебігу
або летальністю у пацієнтів з коронавірусною хворобою, і тому можуть використовуватися як прогностичні біомаркери.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ
У ЖІНОК З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
(ОГЛЯД СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ)
Артеріальна гіпертензія (АГ) є найчастішим несприятливим серцево-судинним явищем, асоційованим із
вагітністю, яке суттєво підвищує ймовірність настання небажаних явищ як для матері, так і для плода. Розглянуто
особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з артеріальною гіпертензією і визначення частоти розвитку ускладнень при гіпертензивних порушеннях.
Ключові слова: артеріальна гіпертензія у вагітних, фактори ризику, прееклампсія.
Артериальная гипертензия (АГ) является наиболее часто неблагоприятным сердечно-сосудистым
явлением, ассоциированным с беременностью, которое существенно повышает вероятность наступления нежелательных явлений как для матери, так и для плода. Рассмотрены особенности течения беременности и родов у женщин с артериальной гипертензией и определения частоты развития осложнений при гипертензивных нарушениях.
Ключевые слова: артериальная гипертензия у беременных, факторы риска, преэклампсия.
Arterial hypertension (AH) is the most common adverse cardiovascular event associated with pregnancy, which
significantly increases the likelihood of adverse events for both mother and fetus. Peculiarities of pregnancy and
childbirth in women with arterial hypertension and determination of the frequency of complications in hypertensive disorders
are considered.
Key words: arterial hypertension in pregnant women, risk factors, preeclampsia.

Артеріальна гіпертензія (АГ) ускладнює перебіг від 7 до 20% вагітностей, залишаючись провідною причиною захворюваності та смертності
матері (відшарування плаценти, інсульт, поліорганна недостатність, дисеміноване внутрішньосудинне згортання), плода (внутрішньоутробна затримка
росту, недоношеність, загибель) і новонародженого
[4, 5]. Частота реєстрації гіпертензивного синдрому у вагітних складає від 4 до 29% випадків і не
має тенденції до зниження за останній час. З артеріальною гіпертензією пов’язано від 20-33%, а за
іншими даними – до 40% випадків материнської
смертності. Серед різних факторів ризику, зумовлених артеріальною гіпертензію під час вагітності
прееклампсія та еклампсія спричиняють найбільшу частину серйозних ускладнень [7].
Разом з тим реальна профілактика ускладнень
артеріальної гіпертензії у вагітних сьогодні базується на діагностиці субклінічних порушень,
установці прогностичних критеріїв і превентивній
корекції, що попереджує розвиток важких форм
захворювання і визначає зниження материнської і
перинатальної захворюваності й смертності [3].
Діагностика артеріальної гіпертензії у вагітних
жінок передбачає повторні вимірювання артеріального тиску (АТ), бажано при окремих візитах або з
інтервалом ≥15 хвилин у разі виявлення тяжкої гіпертензії (АТ ≥160/110 мм рт. ст.). АТ вимірюється
в положенні сидячи (під час пологів – в положенні
лежачи на лівому боці) з використанням манжет-

ки відповідного розміру; діастолічний тиск визначають за V тоном Короткова (зникнення звуку) [6].
Кращу предикторну цінність мають результати
амбулаторного моніторування АТ, аніж результати
рутинного вимірювання АТ, однак діагноз встановлюється тільки на основі офісного вимірювання АТ
(САТ ≥140 мм рт. ст. та/або ДАТ ≥90 мм рт. ст.). Розрізняють легкий (140-159/90-109 мм рт. ст.) і тяжкий
(≥160/110 мм рт. ст.) ступені підвищення АТ [2].
Пацієнтка з гіпертонічною хворобою (ГХ) потребує ретельного спостереження для визначення
стану, ризику виникнення поєднаної прееклампсії
та порушень стану плода, своєчасної діагностики
ускладнень перебігу вагітності. Згідно з клінічним
протоколом, моніторинг стану вагітної включає:
– огляд у жіночій консультації (вимірювання
АТ у першій половині вагітності 1 раз на 3 тижні, з 20‑го до 28-го тижня – 1 раз на 2 тижні, після
28 тижня – щотижня);
– проведення загального аналізу сечі та визначення добової протеїнурії при першому відвідуванні (у першій половині вагітності 1 раз на 3 тижні,
з 20-го до 28-го тижня – 1 раз на 2 тижні, після
28 тижня – щотижня);
– щоденний контроль АТ у домашніх умовах
i записування результатів;
– огляд окуліста з офтальмоскопією (визначається нашаруванням прееклампсії);
– ЕКГ (при першому відвідуванні жіночої консультації, на 26-30-му тижні та після 36 тижня вагітності);
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– біооxімічне дослідження крові (загальний
білок, сечовина, креатинін, глюкоза, калій, натрій,
фібриноген, фібрин, фібриноген В, протромбіновий iндекс, активність АЛТ (аланінамінотрансфераза) і АСT (аспартатамінотрансфераза);
– визначення показників центрального кровообігу в динаміці вагітності (при кожному відвідуванні жіночої консультації) та при підборі антигіпертензивної терапії;
– ультразвукове дослідження наднирників;
– проведення ультразвукової доплерографії
маткових артерій для визначення матково-плацентарної гіпоперфузії, що свідчить про високий ризик розвитку прееклампсії та внутрішньоутробної
затримки росту плода [4, 7].
У вагітних діагноз АГ зазвичай встановлюють
при підвищенні систолічного артеріального тиску
до 140 мм рт. ст. і вище, та/або діастолічного артеріального тиску – до 90 мм рт. ст. і вище при двох
вимірюваннях у стані спокою з інтервалом не менше 4 години, або підвищення артеріального тиску до
160/110 мм рт. ст. одноразово. Пограничним рівнем
гіпертензії вважається показник 140/90 мм рт. ст. [1].
У здорової вагітної жінки спостерігається
певна динаміка АТ протягом вагітності:
А) АТ зменшується і досягає мінімальних значень до кінця І триместру. Порівняно з рівнем
АТ до вагітності систолічний АТ знижується на
10–15 мм рт. ст., а діастолічний – на 5–15 мм рт. ст.,
що пов’язано з певними функціональними змінами
судинного ендотелію.
Б) Регіональна гемодинаміка у вагітних суттєво
не змінюється, за виключенням нирок і матки: на
25–35% зростає нирковий кровотік, на 35–50% – клубочкова фільтрація; у 10 разів – матковий кровотік.
В) У ІІ триместрі гемодинаміка зберігається
стабільною на рівні, що встановився в І триместрі.
Г) З ІІІ триместру відмічається поступове збільшення периферичного судинного опору без суттєвих змін ударного об’єму серця, що призводить до
підвищення АТ до рівнів, які спостерігались до вагітності, або на 10–15 мм рт. ст. вище [4, 7, 8].
Гіпертензивні стани під час вагітності класифікують на:
І. АГ, що передувала вагітності (хронічну АГ):
– первинну АГ або гіпертонічну хворобу;
– вторинну АГ.
ІІ. АГ, зумовлену вагітністю:
– гестаційну гіпертензію;
– прееклампсію;
– еклампсію.
ІІІ. Поєднану прееклампсію.
ІV. Гіпертензію неуточнену (допологову некласифіковану АГ) [1].
Варіанти АГ у вагітних:
Хронічна гіпертензія, що існувала до настання
вагітності або зареєстрована в терміні вагітності до
20 тижнів. Звичайно така гіпертензія зберігається
більше ніж 42 дні після пологів і може бути асоційована з протеїнурією.
Гестаційна гіпертензія розвивається після
20 тижня вагітності та після пологів, звичайно не
триває більше 42 днів.
Прееклампсія – гестаційна гіпертензія зі значною протеїнурією (>0,3 г на добу або альбумін-

креатинінове співвідношення ≥30 мг/ммоль). Частіше виникає при першій вагітності, багатоплідній
вагітності, міхурцевому занеску, антифосфоліпідному синдромі, хронічній гіпертензії, захворюваннях нирок, цукровому діабеті і часто асоційована
із затримкою росту плода через фетоплацентарну недостатність. Протеїнурія – це пізня ознака
прееклампсії, тому прееклампсію необхідно підозрювати в усіх випадках гестаційної гіпертензії
з головним болем, порушенням зору, болем у животі, а також за наявності лабораторних відхилень
(тромбоцитопенії та/або підвищення печінкових
проб). Єдиним способом лікування є розродження, яке в разі прееклампсії показане за наявності
порушень зору або гемодинамічних розладів, а за
відсутності симптомів – після досягнення терміну
вагітності 37 тижнів.
Хронічна гіпертензія, до якої приєдналась гестаційна гіпертензія з протеїнурією.
Гіпертензія, яку неможливо класифікувати до
пологів: якщо АТ вперше виміряний після 20 тижнів вагітності і виявлена гіпертензія; в такому випадку необхідне уточнення діагнозу після 42 діб
від дати пологів [2, 4].
Критерії прееклампсії високого ризику (хоча
б один з наступних): гіпертензія протягом попередньої вагітності; хронічне захворювання нирок;
аутоімунне захворювання, таке як системний червоний вовчак або антифосфоліпідний синдром; цукровий діабет 1 або 2 типу; хронічна гіпертензія [2, 3].
Критерії прееклампсії проміжного ризику
(хоча б два з наступних): перша вагітність; вік
понад 40 років; інтервал між вагітностями понад
10 років; ІМТ ≥35 мг/м2 при першому візиті до клініки; сімейний анамнез прееклампсії; багатоплідна
вагітність.
Для профілактики гіпертензії та прееклампсії
жінкам з помірним та високим ризиком призначають 100-150 мг аспірину на добу від 12 до 36–
37 тижня вагітності. Додаткове призначення кальцію
(1,5–2 г/добу перорально) рекомендоване для профілактики прееклампсії у жінок, що вживають недостатню його кількість з їжею (<600 мг/добу) [2, 8].
Лікування гіпертензії у вагітних
Лікування залежить від рівня АТ, терміну вагітності, наявних
факторів ризику з боку матері та плода. Більшість жінок з хронічною гіпертензією і нормальною функцією нирок мають легку гіпертензію
(140–159/90–109 мм рт. ст.) і низький ризик серцево-судинних ускладнень. Деякі з них можуть
відмовитись від прийому антигіпертензивних препаратів у першій половині вагітності через фізіологічне зниження АТ у цей період. Заходи з модифікації способу життя під час вагітності мають
обмежене значення і включають обережне продовження фізичних навантажень. Жінкам із вихідною
надмірною вагою (ІМТ ≥30 мг/м2) не рекомендовано набирати понад 6,8 кг ваги [7, 8].
Медикаментозне лікування
Тяжка АГ: згідно з рекомендаціями, рівень САТ
≥170 мм рт. ст. та/або ДАТ ≥110 мм рт. ст. у вагітної жінки вважається невідкладним станом, що
вимагає госпіталізації. Інгібітори АПФ, сартани,
інгібітори реніну суворо протипоказані. Можливе
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в икористання лабеталолу внутрішньовенно, а також
метилдопи або ніфедипіну перорально. Гідралазин
більше не вважається препаратом вибору, однак часто використовується як препарат резерву. Можливе
внутрішньовенне призначення урапідилу. Нітропрусид натрію повинен використовуватись в останню
чергу, при неефективності інших препаратів, оскільки його подовжене використання асоційоване із ризиком отруєння плода ціанідами. Якщо прееклампсія ускладнюється набряком легень, препаратом
вибору є нітрогліцерин внутрішньовенно [8].
Лікування легкої-помірної АГ: рекомендовано
розпочинати медикаментозне лікування у всіх жінок зі стійким підвищенням АТ ≥150/95 мм рт. ст.
та у жінок з АТ >140/90 мм рт. ст. за наступних
умов: гестаційна гіпертензія з або без протеїнурії;
хронічна гіпертензія в поєднанні з гестаційною
гіпертензією; гіпертензія за наявності субклінічного ураження органів-мішеней або симптомів у
будь-якому терміні вагітності. Препаратами вибору
залишаються метилдопа, антагоністи кальцію та
бета-блокатори (бажано утримуватись від призначення атенололу). Оскільки при прееклампсії зменшений об’єм циркулюючої плазми, краще уникати
використання діуретиків, окрім випадків олігурії.
Магнезія внутрішньовенно рекомендована для запобігання еклампсії та лікування судом, але не повинна призначатись разом з антагоністами кальцію
через ризик гіпотензії. Перебіг гіпертензії після

пологів. Гіпертензія часто реєструється в перший
тиждень після пологів. Бажано не використовувати метилдопу через ризик післяпологової депресії.
Грудне вигодовування не підвищує АТ; усі антигіпертензивні препарати потрапляють у грудне
молоко, однак тільки ніфедипін і пропранолол виявляються в значній концентрації, яка відповідає
концентрації в плазмі матері. Якщо необхідно припинити лактацію, краще використовувати каберголін, а не бромкриптин, оскільки останній може
викликати підвищення АТ [6, 8].
Висновки. Узагальнюючи вище написане,
можемо сказати, що гіпертензивні стани мають
суттєвий вплив на перебіг вагітністі, можуть її
ускладнювати, а також негативно впливають на
внутрішньоутробний стан і розвиток плоду.
Таким жінкам після пологів рекомендовані щорічні візити до сімейного лікаря для контролю АТ
і метаболічних чинників, оскільки є ймовірність,
що впродовж 4 тижнів після перенесених пологів
напади гострої прееклампсії можуть повторитися.
У подальшому в жінок, що перенесли гестаційну
гіпертензію або прееклампсію, збільшений ризик
розвитку артеріальної гіпертензії, інсульту, ішемічної хвороби серця.
Після пологів антигіпертензивну терапію продовжують, згодом лікування можна продовжити
амбулаторно. Зазвичай для повернення АТ до норми може знадобитись до 3 місяців.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ
В ПІСЛЯПОЛОГОВІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Під час вагітності в організмі кожної жінки відбуваються різні зміни і порушення в роботі внутрішніх органів і систем – в першу чергу у статевих органах, а також нервовій, серцево-судинній, ендокринній, сечовидільній та інших
системах. Функція молочних залоз в післяпологовий період досягає максимального розвитку. Для відновлення
вихідного стану організму потрібен певний час. На цьому етапі в післяпологовому періоді молода мама може
зіткнутися з різними проблемами, які будуть її турбувати, а саме: болі внизу живота та в спині, наявність виділень зі
статевих шляхів (лохій), нетримання сечі та калу, закрепи, геморой, проблеми постави та відновлення фігури.
Ключові слова: пологи, реабілітація, відновлення, післяпологовий період.
Во время беременности в организме каждой женщины происходят различные изменения и нарушения в работе внутренних органов и систем, в первую очередь в половых органах, а также нервной, сердечно-сосудистой,
эндокринной, мочевыделительной и других системах. Функция молочных желез в послеродовой период достигает
максимального развития. Для восстановления исходного состояния организма требуется определенное время. На
этом этапе в послеродовом периоде молодая мама может столкнуться с различными проблемами, которые будут
ее беспокоить, а именно: боли внизу живота и в спине, наличие выделений из половых путей (лохий), недержание
мочи и кала, запоры, геморрой, проблемы осанки и восстановления фигуры.
Ключевые слова: роды, реабилитация, восстановление, послеродовой период.
During pregnancy every woman’s body undergoes various changes and disorders in the internal organs and systems,
primarily in the genitals, as well as the nervous, cardiovascular, endocrine and other systems. The function of the mammary
glands in the postpartum period reaches its maximum development. It takes some time to restore the original state of the
body. At this stage in the postpartum period, a young mother may face various problems that will bother her, namely: pain
in the lower abdomen and back, the presence of secretions from the genital tract (lochia), urinary and fecal incontinence,
constipation, hemorrhoids, posture problems and recovery.
Key words: childbirth, rehabilitation, repair, postpartum period.

Вступ. В сучасному світі для жінок все ще залишається актуальним і поширеним питання відновлення організму в післяпологовому періоді:
доцільності, термінів початку і тривалості, вибору
конкретних методів і методик. Кожна жінка прагне
залишатися здоровою та активною, а також повернути чудову форму тіла.
Післяпологовий (пуерперальний) період починається після народження посліду і триває
6–8 тижнів. Протягом цього часу в організмі породіллі відбуваються дуже важливі фізіологічні процеси: всі зміни, які виникли у зв’язку з вагітністю
і пологами, зазнають зворотного розвитку (інволюції). Лише молочні залози в цей період досягають
свого максимального розвитку.
Післяпологовий період поділяють на ранній та
пізній. Перші 2 години після народження посліду
виділяють окремо й називають раннім післяпологовим періодом, оскільки протягом цього часу
найвищий ризик виникнення ускладнень, в першу
чергу, маткових кровотеч. Пізній післяпологовий
період починається через 2 години після пологів
і триває до 6–8 тижнів [1].
Виклад основного матеріалу. Відновлення
після пологів – це комплекс заходів реабілітаційної
спрямованості. При нормальному перебігу пологів

та раннього післяпологового періоду післяпологова реабілітація повинна призначатися вже на другу
добу після пологів [2].
Мета післяпологової реабілітації:
– відновлення розміщення органів, спричиненого вагітністю [3];
– повернення стабільності і сили, запобігання
слабкості тазового дна, черевної стінки та тазу.
Актуальність післяпологових вправ. Ефектами
відповідних післяпологових вправ є покращена
мобільність та гнучкість тулубу, зменшення болю
у верхній частині спини, попереку та тазу, покращена постава, зменшення діастазу прямих м’язів
живота, підвищене пристосування серцево-судинної системи, зниження стомлюваності, покращення міцності та функцій тазового дна, поліпшення
самопочуття, самооцінки та стану тіла, зниження
симптомів депресії [4].
Протягом 9 місяців вагітності тіло жінки зазнає кардинальних змін, і вони не минають за одну
ніч. Як правило, ці зміни зберігаються протягом
4–6 тижнів після пологів, однак деякі адаптації
можуть тривати до 6 місяців. Неправильні вправи можуть погіршити та посилити післяпологові
симптоми та дискомфорт, потенційно залишивши
у матерів новонароджених непотрібний біль та
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дисфункцію. Рекомендується самоконтроль інтенсивності вправ та рівня втоми. Важливе належне
пиття та споживання калорій, особливо при годуванні груддю. Рекомендується підтримуючий
бюстгальтер для стабілізації грудей і годування
перед вправами, щоб уникнути дискомфорту [4; 5].
Післяпологова фізична реабілітація складається з комплексу вправ, які жінки повинні виконувати протягом усього післяпологового періоду. Це
загальнозміцнюючі, статичні та динамічні дихальні вправи, спеціальні вправи для м’язів спини, тазової діафрагми, черевної стінки, м’язів рук та ніг.
Розрізняють гімнастику раннього (перша – десята
доба після пологів) і пізнього (до кінця 2 міс.) [5].
Особливості післяпологової реабілітації при
оперативному родорозрішенні: в післяопераційному періоді лікувальна фізична культура застосовується в умовах постільного, палатного,
вільного режиму. При цьому повною мірою використовується тонізуючий вплив фізичних вправ,
їх дія щодо попередження розвитку післяопераційних ускладнень і нормалізації функцій органів
кровообігу, дихання, шлунково-кишкового тракту.
Фізичні вправи, як неодноразово вказувалося,
стимулюють також процеси регенерації пошкоджених тканин [6].
У післяопераційний період виділяють ранню
(до зняття швів) та пізню фази. У ранній фазі лікувальну гімнастику призначають через 4–6 год. після операції. Це зміни положення тіла в ліжку, дихальні вправи. З 2-го дня додають вправи для рук,
плечового поясу, а з 4-го дня – для м’язів таза та
черевної стінки. У пізній фазі призначаються вправи для відновлення постави і ходьби. У пологовому
відділенні жінку доцільно навчити тому комплексу
вправ, який показаний всім породіллям протягом
6-8 тижнів після пологів [6, 7].
Часто після пологів жінка залишається не задоволена зовнішнім виглядом свого живота. Що
зрозуміло: прес розтягується, жировий прошарок
збільшується, і живіт вже не виглядає плоским
і красивим. Саме тому так популярне питання:
«Як відновити прес після пологів?». Напружувати
м’язи живота можна лише у тому випадку, коли немає діастазу м’язів. Діастаз – це розходження прямих м’язів живота по середній (білій) лінії живота.
Визначення ступеня діастазу є принциповим
при визначенні методу лікування та прогнозуванні
захворювання. Виявляється розширення в положенні лежачи при піднятті голови. Якщо відстань
між прямими м’язами 2 пальці і менше, можна приступати до вправ на укріплення черевного прессу.
Однак, не усім жінкам можна застосовувати
фізичні вправи для відновлення, протипоказаннями для застосування фізичних вправ є гарячковий
стан, кровотеча під час і після пологів, метроендометрит, тромбофлебіт, прееклампсія під час вагітності та еклампсія в пологах, нефропатія, розриви промежини III ступеня, загострення супутніх
захворювань, гостра серцево-судинна, печінкова,
ниркова недостатність.
Шви на промежині після розривів або перінеотомії не є протипоказанням до занять з лікувальної фізкультури (ЛФК). У цих випадках протягом
5 днів виключаються вправи з розведенням ніг.

Реабілітація при діагностуванні пролапсу
м’язів тазового дна у післяпологовому періоді.
У нормі усі органи малого тазу жінки фіксовані до кісткових структур за допомогою міцного
зв’язково-фасціального і м’язового апарату, який
називається тазовим дном. В силу певних причин
відбуваються зміни в м’язах, що призводить до
опущення або випадіння внутрішніх статевих органів (пролапсу). Якщо раніше опущення та випадіння внутрішніх статевих органів вважалися «привілеєм» вікових пацієнток, то сьогодні дана проблема
значно «помолодшала» і зайняла тверду позицію в
структурі гінекологічної патології (10–22%).
Лікування поділяють на консервативне і оперативне. Метою консервативних методів терапії є
зміцнення тазових м’язів і запобігання подальшого
опущення [8].
Лікування включає:
1. Вправи Кегеля для зміцнення м’язів тазового дна.
2. Видозмінені методики тренування м’язів
тазового дна, а саме: системи імбілдінг або вумбілдінг.
3. Лікувальна гімнастика при опущенні матки
за методикою Юнусова.
4. Спеціальний бандаж при опущенні матки
для жінок будь-якого віку. Призначається на початкових стадіях захворювання і підходить для короткострокового використання.
5. Гінекологічний масаж.
Якщо консервативна терапія не змогла зупинити процес, вирішують питання про проведення хірургічного лікування [8].
Гімнастика для зміцнення м’язів тазового дна
повинна виконуватися регулярно, мінімум 2 рази
на день тривалістю 30 хв. і більше. Тренування
необхідно починати під контролем лікаря, для того
щоб він оцінив правильність виконання і виправив
помилки. А в подальшому тренування продовжуються вдома. За допомогою вправ можна не тільки
розвинути та укріпити інтимні м’язи, а й підвищити їх еластичність. Це дасть змогу навчитися керувати ними під час пологів задля уникнення розривів та інших можливих пошкоджень. Інтимні м’язи
це група, яка починається від діафрагми, включає
в себе м’язи живота, спини та тазового дна. Післяпологове відновлення залежить від початкового
стану м’язів до вагітності.
Тренування м’язів тазового дна з використанням тренажерів. Тренування м’язів з використанням тренажерів здійснюється для візуального
контролю за роботою м’язів тазового дна.
Є велика кількість тренажерів:
1. Тренажери для вправ Кегеля з механічним
зворотним зв’язком.
2. Тренажери для вправ Кегеля з пневматичним
зворотним зв’язком (дозволяють працювати в будьяких позах і в русі).
3. Вантажні тренажери без зворотного зв’язку
(вагінальні кульки).
4. Тренажери для вправ Кегеля з електричним
зворотним зв’язком (ЕМГ).
5. Міостимулятори (такі тренажери небезпечно
застосовувати без попереднього зміцнення тазових
м’язів) [9].
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Міостимуляція та її ефект. Міостимуляція, або,
як вірніше було б сказати, електроміостимуляція – це вплив на м’язову тканину електричними
струмами, коли моделюється процес природнього
скорочення м’язів, тільки сигнал надходить не від
нервових клітин, а від спеціального електронного
обладнання. Опрацьовуються всі м’язові волокна,
поліпшується кровообіг і лімфообіг, активізується
обмін речовин. Процедури міостимуляції м’язів
малого тазу призводять до значного поліпшення
стану у 86% жінок, які мають проблеми, викликані
ослабленням інтимних м’язів [9].
Регулярні процедури роблять м’язи сильнішими і еластичнішими. А це означає підвищений
вагінальний тонус, більший контроль над сечовим
міхуром, запобігання проблем нетримання сечі,
більшу насолоду під час статевого акту. Сильні
м’язи малого таза можуть полегшити виношування
дитини і допомогти в процесі пологів. Стимуляція
м’язів надзвичайно важлива для відновлення після
пологів: забезпечується приплив крові в область
малого тазу, прискорюється процес загоєння роз-

ривів і розрізів, запобігається пролапс інтимних
м’язів і опущення матки.
Вплив реабілітації на якість сексуального
життя. Тренування м’язів тазового дна допомагає підвищити лібідо і чутливість жінки, а також зробити відчуття під час інтимних стосунків
більш яскравими, статевий акт – більш тривалим,
оргазм – більш потужним [10, 11].
Висновок. Узагальнюючи написане вище, можемо сказати, що здорові міцні м’язи тазового дна
необхідні жінці будь-якого віку. А особливо засоби
фізичної, фізіотерапевтичної та психологічної реабілітації актуальні для жінок в пуерперальний період.
Післяпологова реабілітація стає найефективнішим сучасним засобом поліпшення загального
стану породіллі, діяльності її серцево-судинної,
дихальної і травної систем. Вона є зміцнення розтягнутого зв’язково-м’язового апарату і відновлення нормального положення внутрішніх органів та
матки, а також ліквідації застійних явищ у черевній
порожнині, малому тазу, нижніх кінцівках, відновлення працездатності жінки.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Із запровадженням всеукраїнського карантину з приводу COVID-19 в Буковинському державному медичному університеті організували освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання. Сьогодні ми
розповімо, як відбувалася ця перебудова і як університет впорався з багатьма безпрецедентними викликами.
Ключові слова: Covid-19, дистанційне навчання, всеукраїнський карантин, освітній процес.
С введением всеукраинского карантина по поводу COVID-19 в Буковинском государственном медицинском
университете организовали образовательный процесс с использованием технологий дистанционного обучения.
Сегодня мы расскажем, как происходила эта перестройка и как университет справился со многими беспрецедентными вызовами.
Ключевые слова: Covid-19, дистанционное обучение, всеукраинский карантин, образовательный процесс.
With the introduction of all-Ukrainian quarantine for COVID-19 at the Bukovynian State Medical University organized an
educational process using distance learning technologies. Today we will talk about how this reconstruction took place and
how the university has coped with many unprecedented challenges.
Key words: Covid-19, distance learning, all-Ukrainian quarantine, education process.

На сьогодні постає питання: чи можливо застосовувати дистанційне навчання в сучасній вищій медичній школі? Багато років викладачі вищих
медичних навчальних закладів стверджували, що
заочного навчання в медицині не існує. Що ж говорити про дистанційне навчання чи навіть онлайн
навчання? Проте науково-технічний прогрес не
стоїть на місці. У багатьох провідних університетах світу дистанційне навчання існує багато років
і є досить ефективним. Слід зазначити, що ми не
розглядаємо питання повної заміни традиційних
освітніх технологій новими. Мова йде про можливість застосування дистанційних технологій
в окремих розділах, при вивченні теоретичних питань, при виконанні самостійної роботи студентів,
коли немає потреби знаходитись безпосередньо у
навчальних авдиторіях. Науково-теоретичний рівень актуальності онлайн-навчання пов’язаний
із пошуком шляхів підвищення якості підготовки
фахівців-медиків, професійної компетентності лікаря, що обумовлює необхідність перегляду змісту і технологій освітнього процесу, впровадження
інформаційно-комунікаційних та дистанційних
освітніх технологій. Актуальність онлайн-навчання в системі медичної освіти полягає в розширенні
та поглибленні знань студентів. Дистанційне навчання, а саме впровадження масових відкритих
онлайн-курсів, стає сьогодні значущою складовою
системи вищої школи. Необхідно так організувати
навчальну діяльність, щоб кожен зміг мати доступ
до створеного “знання” незалежно від часу та місця
потрапляння в інформаційне середовище і максимально використовувати накопичені людством знання для створення власного нового «знання» [1, 4].

В університеті відбулися навчання викладачів
із начитки лекцій, проведення практичних занять.
Синхронний режим дозволяє читати лекції в режимі
онлайн і налагоджувати живе інтерактивне спілкування зі студентами і слухачами. Втім, нам вдалося налагодити систему, щоб все успішно працювало. Коли підійшов час приймати іспити і модульні
контролі, фахівці розробили методологію також на
базі Meet, яка дозволила приймати іспити онлайн.
Незважаючи на новий режим навчання, студенти і
викладачі підійшли відповідально до поставлених
задач та продовжили навчальний процес на належному рівні. Система Google Meet дозволила розширити методику навчання шляхом введення мультизадачності, що дозволило викладачам подавати
цікавий матеріал навіть в умовах карантину [2, 4].
Звичайно, труднощі виникають, наприклад
з виконанням практичних занять. Тож для студентів ми готуємо матеріали на рівні ситуаційних задач, а також впроваджуємо моделі захворювань на
базі віртуального пацієнта. Коли студент працює з
цією моделлю, він отримує всю необхідну інформацію про стан хворого, на основі якої може поставити діагноз, призначити лікування та отримати
результати своїх дій. Трапляються навіть «летальні
випадки» серед віртуальних пацієнтів, і це емоційно сприймають майбутні лікарі [2].
Проте така практика роботи над власними помилками з психологічної точки зору допомагає
студентам краще засвоїти матеріал для подальшого
недопущення таких помилок [1, 2, 3].
Студентам комфортніше навчатись з дому
Нині система медичної освіти перебуває
у складному стані, адже у системі медичної о світи
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впроваджено обов’язковий незалежний контроль
знань – державний ліцензійний іспит «Крок 1,
Крок 2, Крок 3» за різними напрямками (аналог американської системи оцінки знань Step 1,
Step 2, Step 3
У цій складні ситуації є і позитивні моменти,
навіть для навчального процесу. Наприклад, у нас
значно підвищилась інтерактивна взаємодія з лектором як під час лекції, так і після неї [5].
Студенти перебувають у комфортних умовах,
вдома, тож їм комфортніше слухати лекції. Для таких лекцій ми традиційно використовуємо Google
Meet. Але додам, що впроваджуючи дистанційну форму навчання у систему медичної освіти ми
вважаємо, що найкраще навчання майбутнього
лікаря відбувається біля ліжка хворого. Оскільки
основною концепцією отримання медичної освіти
є безперервність її отримання на всіх її етапах та
переважно самостійне навчання спеціаліста, тому
цілком актуальним в умовах карантину, з метою
запобігання поширення COVID-19, запровадити
дистанційне навчання у нашому медичному університеті. Використання сучасних інноваційних
інформаційно-комунікаційних технологій, а саме
системи Google Meet, дозволяє продовжити навчати студентів [5].
З метою більш якісної підготовки студентів до
практичного заняття найактивніші студенти мають
змогу підготувати доповіді (10-15 хв) з актуальних
питань теми заняття та відчути себе лекторами,
випрацювати впевненість під час виступу та дати
відповіді на запитання колег. Це загартовує їх для
подальшої роботи з пацієнтами та вчить бути готовими до непердбачуваних викликів практичної медицини. Фрагменти відеопрезентацій з інтернетмережі надають можливість продемонструвати
основні практичні навички по темі заняття [4, 5].
Ми також використовували інтерактивні
онлайн програми, щоб залучити групу до командної роботи та привернути увагу аудиторії, наприклад, Classtime та Plickers. Цей аспект класу дистанційного навчання з акушерства і гінекології був
дуже важливим, оскільки тривав 5 академічних
годин [2, 3, 4].
Більше того, візуалізовані відповіді студентів
у режимі реального часу надали змогу, як викладачу так і студенту, провести роботу над помилками
та швидко оцінити отримані знання. Усі студенти,
які брали участь в онлайн-семінарах, могли спілкуватися з тьютором у чаті. Також педагог зможе
порівнювати та аналізувати дані з часом, щоб провести оцінку виживаємості знань. На мою думку,
онлайн навчання студентів може використовуватися як доповнення, яке надає ширші можливості
традиційному освітньому процесу, але ні в якому
разі не замінить його [2, 4].
З огляду на те, що у майбутнього лікаря повинен бути сформований алгоритм постійної, безперервної самоосвіти, це вимагає розвитку у студентів потреб у навчанні, здобутті нових знань,
оволодінні новими практичними навичками. Самостійною пошуковою роботою студенти займаються
при роботі з навчально-методичною та довідковою
літературою. Це досить складний, послідовний
процес, який вимагає постійного самоконтролю,

систематизації отриманих знань, вміння узагальнювати та мислити в цілому. При впровадженні нових, сучасних методів навчання в освітній процес
головними критеріями є доступність та інформативність. При цьому не слід забувати основні цілі
заняття, прагнути виконувати основні задачі відповідно до поставленої мети, керуючись доступними
в дистанційній освіті методами навчання, які будуть спрямовані на реалізацію принципу активного
навчання [2, 5].
Перевагами дистанційного навчання є:
1. Модульність – в основу програми дистанційного навчання покладено модульний принцип.
2. Гнучкість – студент може вчитися згідно зі своїм темпом, особистими можливостями і потребами.
3. Нова роль викладача – координування навчального процесу, корегування курсу, консультування та
складання індивідуального навчального плану.
4. Використання в процесі навчання сучасних
технологій, паралельне освоєння практичних навичок, які стануть у нагоді в майбутній професії.
5. Самостійне планування часу і розкладу занять, а також перелік навчальних дисциплін, що
вивчаються.
6. Створення комфортних умов навчання, що
сприяє його продуктивності.
7. Самоконтроль набутих знань, саморозвиток,
моралізація, творчість.
8. Отримання освіти людьми з обмеженими фізичними можливостями [4, 5].
Основні недоліки дистанційного навчання:
1. Відсутність спілкування між викладачем і
студентом мінімізує можливість індивідуальної
передачі знань, а також відсутність спілкування із
колегами-студентами, що виключає можливість обговорення набутих знань і проведення дискусій та
диспутів.
2. Відсутність особистої мотивації вчитися самостійно, без постійного контролю викладача.
3. Неможливість негайного виявлення незрозумілих питань, що виникають під час засвоєння
певних тем.
4. Використання власного комп’ютерного забезпечення не виключає ситуацій, коли студент
переключається на «цікавіші» за навчання розваги (ігри, чати, соціальні мережі тощо), оскільки у
студентів, що навчаються, не завжди є самодисципліна, свідомість і самостійність, які необхідні при
дистанційному навчанні.
5. Відсутність практичних занять [5].
Разом з цим, дистанційна форма навчання потребує від майбутнього лікаря високого рівня професійної та пізнавальної мотивації, самоконтролю
та самодисципліни. Форми організації навчального
процесу, необхідність набуття нових навичок та
компетенцій сприяють активізації пізнавальної діяльності та позитивно впливають на динаміку навчального процесу [1, 3, 4].
У даний час вже створені передумови для переходу вузів України від традиційного навчання до
електронного навчання на основі масових відкритих
онлайн-курсів. Практичний досвід створення і використання в навчальному процесі електронних ресурсів і онлайн-курсів, систем для автоматизації управління і контролю результатів навчання, технологій
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мережевого спілкування є основою для вирішення
актуальних завдань розвитку масової відкритої
освіти у вузах, таких, як: формування електронних
онлайн-курсів для реалізації спільних освітніх програм; подальший розвиток внутрішньовузівської
системи електронного навчання й атестації; реалізація зовнішніх іміджевих (репутаційних) проектів
щодо створення авторських відкритих онлайн-курсів; співпраця з зовнішніми утримувачами онлайнкурсів і відкритих медіа-колекцій [1].
Впровадження масових відкритих онлайн-
курсів дозволяє:
1) урізноманітнити методи подання інформації, а саме використання текстових, графічних, ілюстрованих та відеоматеріалів, що дозволяє викладачеві підвищити рівень доступності інформації до
сприйняття студентами;
2) спростити процес контролю кінцевого рівня
знань за допомогою системи тестового контролю
moodle;
3) здійснити диференціацію та індивідуалізацію навчання, забезпечити вибір індивідуальної
траєкторії навчання;
4) надати вільний доступ до значної кількості
наочних та дидактичних матеріалів, що сприяє підвищенню рівня зацікавленості предметом і рівня
знань взагалі;
5) використання сучасних засобів комунікації
між викладачами та студентами дозволяє урізноманітнити форми навчання [2, 3].
На даний момент системи освіти в усьому
світі вживають заходів щодо організації навчального процесу в умовах пандемії коронавіруса
(COVID-19). В умовах глобального карантину дистанційне навчання стало одним зі складних випробувань і для системи вищої освіти в Україні. Екстрений перехід на дистанційне навчання пов’язаний
з проблемами, обумовленими недостатнім технічним оснащенням, відсутністю або слабкою підготовкою як педагогів, так і студентів до роботи в нових умовах. До недоліків, які впливають на якість
дистанційного навчання, належать: неможливість
повноцінної комунікації із викладачем; зростання
рівня навчального навантаження; складнощі з технічним забезпеченням і доступом до мережі Інтернет; недостатня самоорганізація. Зроблено висновок, що процес впровадження дистанційної форми
навчання в умовах карантину перебуває на стадії
становлення і потребує застосування світового досвіду, використання прогресивних технологій дистанційної освіти, отримання зворотного зв’язку
від здобувачів і викладачів. Подальші дослідження
полягатимуть у створенні сприятливих умов для

розвитку стану готовності особистості до використання інформаційно-комунікаційних технологій
дистанційного навчання [1, 5].
Серед недоліків дистанційного навчання найбільша кількість опитаних студентів вказали, що
їм бракує безпосереднього спілкування з одногрупниками та викладачами, а також складно брати активну участь у повсякденному суспільному житті
навчального закладу. Крім того, деяка частина опитаних вважає, що під час дистанційного навчання
спостерігається надмірне навантаження студентів.
Слід зазначити, що деяке збільшення обсягу завдань
із різних навчальних дисциплін пов’язане з тим, що
кожна кафедра намагається якомога краще забезпечити свій предмет інформаційними та контрольними матеріалами, вважаючи, що під час карантину
у студентів з’являється більше вільного часу, який
було б розумно використати для навчання. Більшість
опитаних студентів-медиків відзначають, що найскладнішими для опанування під час дистанційного
навчання виявилися такі дисципліни, як анатомія
людини, гістологія, біологічна та біоорганічна хімія.
Вивчення студентами цих дисциплін супроводжується певними труднощами і проблемами навіть за
традиційної форми навчання. Ці навчальні предмети
містять великий обсяг зовсім нового теоретичного
матеріалу, який насичений науковими термінами,
потребує детального унаочнення, містить хімічні формули та складні рівняння хімічних реакцій
і часто потребує безпосередньої участі викладача
для уточнення та спрямування дій студента. При
цьому, як показали результати анкетування, вивчення багатьох інших навчальних дисциплін в умовах
дистанційного навчання у студентів викликало значно менше проблем та ускладнень. З метою вдосконалення дистанційного навчання опитані студенти
найчастіше пропонують включати до навчального
контенту більше презентацій, схем, таблиць, діаграм, щоб наданий викладачем матеріал був якомога більш комплексний, схематичний, раціонально
систематизований і оптимізований за обсягом, а всі
дисципліни, по можливості, були розміщені на одній
інформаційній платформі [1, 4].
Висновок. Таким чином, упровадження деяких
форм дистанційного навчання в систему вищої медичної освіти зможе підвищити доступність знань,
якість навчального контенту, гнучкість та мобільність
освітніх послуг, що звичайно, відповідає вимогам сучасної вищої школи. Оскільки нікому невідомо про
час завершення пандемії, то студентам і викладачам
необхідно навчитися вдало використовувати онлайн
технології для ефективного дистанційного навчання
з метою отримання якісної вищої освіти.
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ВАЛІДАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТУ
ФАКТОРА ЗСІДАННЯ КРОВІ VIII
З метою валідації досліджено ключеві показники на етапах технологічного процесу одержання очищеного препарату фактора зсідання крові VIII, що включає подвійну антивірусну обробку, кріопреципітацію, аніоно-обмінну
хроматографію та негативну афінну сорбцію. Створена технологія може стати основою для розробки терапевтичного препарату антигемофільного фактора.
Ключові слова: плазма крові, фактор VIII зсідання крові, технологія одержання, валідація.
С целью валидации исследованы основные показатели на этапах технологического процесса получения очищенного препарата фактора свертывания крови VIII, который состоит из двойной антивирусной обработки, криопреципитации, анионо-обменной хроматографии и негативной аффинной сорбции. Созданная технология может
стать основой для разработки терапевтического препарата антигемофильного фактора.
Ключевые слова: плазма крови, фактор VIII свертывания крови, технология получения, валидация.
For the purpose of validation, key indicators at the stages of the technological process of obtaining a purified preparation of blood coagulation factor VIII, which includes double antiviral treatment, cryoprecipitation, anion exchange chromatography and negative affinity sorption, were investigated. The created technology can become a basis for development of
a therapeutic preparation of an antihemophilic factor.
Key words: blood plasma, coagulation factor VIII, purification technology, validation.

Вступ. Біотехнологічна індустрія збору та переробки плазми крові досягнула за останні роки значного прогресу. Білкові препарати з плазми крові стали
важливими терапевтичними чинниками у лікуванні
цілої низки патологій [1, с. 34; 2, с. 447; 3, с. 1].
Фракціонування плазми – це унікальна біотехнологічна та біоінженерна галузь, яка характеризується своєю здатністю вилучати різноманітні білкові терапевтичні засоби. Це часто
єдині варіанти лікування небезпечних для життя
патологічних станів пацієнтів, які страждають
на кровотечу, імунологічні розлади, інфекції або
травми. Сучасні продукти плазми включають
кілька факторів згортання, полівалентні та гіперімунні імуноглобуліни (Igs), альбумін, інгібітори протеаз та антикоагулянти. У багатьох патологічних ситуаціях ці продукти використовуються
для тривалої замісної терапії для компенсації
вродженого або набутого дефіциту білка. Більшість продуктів одержують за допомогою технологій фракціонування плазми, які випливають із

процесу фракціонування холодного етанолу, розробленого в середині/пізньому періоді
1940-х років Коном і його співробітниками. Тим
не менш, за останні 20 років ця основна технологія
зазнала значних вдосконалень, що проілюстровано
інтеграцією кількох етапів відновлення вірусів для
всіх продуктів та впровадженням етапів хроматографічного очищення для вилучення лабільних
білків із плазми, бідної кріопреципітатом. Останні
технологічні зміни, призначені переважно для покращення відновлення та видалення слідів білкових забруднень, що стосуються процесу виробництва внутрішньовенних Igs шляхом впровадження
хроматографічних етапів та обробки каприловою
кислотою на ранніх стадіях процесу фракціонування етанолу. Низка нових технологій фракціонування в даний час знаходиться в стадії розробки і не
отримали ліцензії, принаймні на даний час, основними регуляторними органами. Однією з цілей
цих технологій є покращення відновлення найважливіших білкових продуктів плазми в умовах,
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що сприяють широкомасштабному впровадженню
в країнах, що розвиваються [4, с. 18].
Загальний об’єм плазми крові, який технологічно переробляється у світі, становить, за даними
різних авторів від 25 до 48 млн. л на рік [5, с. 111].
Однак цього недостатньо – наявний дефіцит цієї
сировини для виробництва терапевтичних препаратів, особливо альбуміну (близько 500 тонн), імуноглобуліну G (40 тонн) та фактора VIII (FVIII; 1 кг,
200000 доз) [6, с. 18; 7, с. 113]. Необхідність вдосконалення методів фракціонування є надзвичайно
актуальним та важливим для зменшення втрат при
одержанні препаратів, а також для розширення їх
асортименту та підвищення якісних характеристик
отриманих продуктів [8, с. 3].
Гемофілія А (HA) – поширена геморагічна патологія, викликана дефіцитом FVIII з частотою
порядку 1 на 5000 народжених чоловіків. Замісна
терапія FVIII необхідна для запобігання та лікування епізодів кровотечі. Однак, з безліччю нових
препаратів на фармацевтичному ринку на додаток
до старих стандартів, вибір серед різних варіантів лікування FVIII стає важчим, ніж будь-коли
[9, с. 67]. Існують продукти FVIII, які є похідними
плазми або рекомбінантними, продукти FVIII, призначені для продовження періоду напіввиведення
FVIII, і перший продукт з одним ланцюгом FVIII,
однокомпонентний рекомбінантний фактор VIII
(rFVIII-SC). Оскільки розвиток інгібіторів FVIII
продовжує залишатися серйозною проблемою
у догляді за пацієнтами з HA, останні дослідження, що показують менші темпи розвитку інгібіторів
з продуктами FVIII, отриманими з плазми, порівняно з рекомбінантними продуктами FVIII, зробили
вибір між багатьма доступними зараз варіантами
ще більш складним [9, с. 68].
Типовим прикладом одержання FVIII з плазми крові, який передбачає застосування останніх
досягнень біотехнології, є публікація [10, с. 182].
Очищення проводять шляхом комбінації осадження та хроматографічних процедур. Після осадження перша стадія інактивації вірусу досягається під
дією неіонного детергенту, такого як Твін 80, та
розчинника, три-(н-бутил)фосфату (TnBP). За допомогою подальшої аніонообмінної хроматографії
виділяють високозбагачений продукт, що складається з комплексу, утвореного FVIII і фактором
фон Віллебранда (FVIII-vWF). Ця обробка також
видаляє реагенти, що інактивують вірус. Другий
етап інактивації вірусу спрямований спеціально на
віруси без оболонки і полягає в пастеризації при
температурі вище 60 °C протягом 10 год. Завдяки
додаванню стабілізаторів, під час модифікованої
пастеризації зберігається від 80% до 90% початкової активності FVIII. Поряд з можливо денатурованими білками, стабілізатори, такі як цукри,
амінокислоти та двовалентні катіони, згодом видаляються за допомогою іонообмінної хроматографії. Подвійна інактивація вірусу шляхом обробки
розчинником/детергентом і подальшої пастеризації
дозволяє знищити як віруси з ліпідною оболонкою,
так і без оболонки. Під час процедури FVIII стабілізується завдяки високому вмісту vWF. Комплекс,
що складається з FVIII і vWF, можна дисоціювати
шляхом додавання іонів кальцію. Згодом обидва

глікопротеїни з цього комплексу відокремлюють
один від одного за допомогою подальшої аніонообмінної хроматографії [10, с. 188].
Попередні роботи, проведені в лабораторії, показали можливість використання методу афінної
хроматографії на кремнеземній матриці з активними барвниками в ролі лігандів для очищення
низки білків плазми крові (зокрема, факторів протромбінового комплексу – серинових протеїназ
трипсинового типу), та продемонстрували ряд
переваг цього методу.
Основною ідеєю даного дослідження є визначення можливості застосування даної групи сорбентів в процесі отримання високоочищеного FVIII
зсідання крові для того, щоб суттєво зменшити
втрати біологічної активності досліджуваного протеїну в процесі виконання технології.
Нами для одержання препарату FVIII з плазми
крові донорів була розроблена технологія, яка включає наступні етапи: подвійну вірусну інактивацію
(сольвент-детергентний та тіоціанатний методи); кріопреципітацію; видалення нецільових білків сольовим та поліетиленгліколь (ПЕГ)-фракціонуванням;
іоно-обмінну хроматографію на диетиламіноетилсефарозі; негативну афінну хроматографію з використанням макропористого кремнезему з лігандом-активним пурпуровим 4ЖТ; стабілізацію та
ліофілізацію готового продукту [11, с. 1; 12, с. 155;
13, с. 1; 14, с. 71]. Досліджені основні властивості
одержаного препарату [15, с. 369].
Мета дослідження – одержати п’ять серій
препарату FVIII згідно розробленої технологічної схеми, визначити їх основні властивості. Проаналізувати відтворюваність (провести валідацію)
основних етапів технологічної схеми одержання
препаратів.
Матеріали та методи дослідження. Вихiдною
сировиною для одержання FVIII була плазма крові
людини.
Інші матеріали: референтні нормальна та дефіцитна за факторами VIII та ІХ плазми (Siemens
Healthcare Diagnostics Products GmbH, Німеччина,
Helena Biosciences Europe, Велика Британія), набори реагентів для визначення прокоагулянтної
активності фактора (АЧТЧ-тест Siemens Healthcare
Diagnostics Products GmbH, Німеччина та Helena
Biosciences Europe, Велика Британія), набір для
визначення активності FVIII з хромогенним субстратом Coamatic (Chromogenix, Італія), набір для
визначення рістоміцин-кофакторної активності
фактора фон Віллебранда («Ренам», РФ), комерційні препарати FVIII зсідання крові Immunаte
(Baxter, Австрія), Kogenate FS (Bayer, Німеччина),
протромбінового комплексу Feiba (Engineering &
Plants Gmb, Австрія), набір білкових молекулярних
маркерів TermoFisher PageRulerТМ Unstained Protein
Ladder (суміш 14 рекомбінантних білків з молекулярною масою від 10 до 200 кДа, Fermentas, Литва).
Методи досліджень: хімічні методи синтезу,
хроматографічні методи виділення та очищення
протеїназ, методи фракціонування плазми крові
(спиртове, сольове, ПЕГ-переосадження), центрифугування, афінна та іоно-обмінна хроматографії,
гель-фільтрація, діаліз, спектрофотометрія, методи
визначення активності протеїназ (з хромогенними
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субстратами, коагулологічні з природніми субстратами), імуноферментні, електрофоретичні.
Концентрацію білка визначали методом Бредфорда (взаємодія з барвником Coomassie Brilliant
Blue G-250) [16, с. 248; 17, с. 53], концентрацію
альбуміну (зв’язування з барвником бромкрезоловим зеленим) – методом [18, с. 21].
Кількісне визначення активності FVIII проводили уніфікованим одностадійним методом [19,
с. 189; 20, с. 35], а також за гідролізом хромогенного пептидного субстрату S-2765 [21, с. 18].
Фактор фон Віллебранда визначали за [22, с. 199],
активність тромбіну – стандартною процедурою
згідно вимог Національного інституту здоров’я
(National Institute of Health; NIH) за часом зсідання
1 мл 0,1%-ного розчину фібриногену [23, с. 166].
Концентрацію фібриногену вимірювали за методом Клауса [23, с. 169].
Вертикальний електрофорез в тонкому шарі поліакриламідного гелю (Т=10 або 5–15%, С=3,5%)
проводили в присутності 0,1%-ного розчину SDS
в системі Леммлі [24, с. 680].
Результати дослідження та їх обговорення.
Експериментальним шляхом із плазми крові людини
з використанням етапів подвійної вірусної інактивації
(сольвент-детергентного та тіоціанатного методів),
кріопреципітації, видалення нецільових білків сольовим та поліетиленгліколь (ПЕГ)-фракціонуванням,
аніоно-обмінної хроматографії та негативної афінної
сорбції на макропористому кремнеземі з лігандом-активним пурпуровим 4ЖТ отримано очищений FVIII
(ступінь очищення – 702 рази).
В результаті порівняльного дослідження відтворюваності технології п’яти серій одержання
FVIII було отримані наступні результати:
– всі серії близькі за визначеними параметрами,
з похибкою не більше 10%, що свідчить про те, що
створена технологія відтворюється згідно очікуваних результатів;

– видалення білків протромбінового комплексу
та частково фібриногену здійснювалося після осадження барій-цитратом та алюміній гідроксидом
(ІІІ); осадження фібриногену відбувалось завдяки
преципітації на ПЕГ-4000;
– встановлено, що на етапі негативної афінної
сорбції забезпечується вихід FVIII майже 100% (по
активності);
– продемонстровано, що на етапі афінної хроматографії не відбуваються зміни у співвідношенні
FVIII/vWF:Rcof (важлива перевага даного методу у
технології отримання очищеного препарату FVIII
над методом іонообмінної хроматографії, оскільки
на цьому етапі відбуваються основні втрати фактора Віллебранда);
– отримано препарат FVIII з питомою активністю 50,58±1,68 МО/мг білка, співвідношенням
FVIII/vWF:Rcof 1,73±0,21, з концентрацією альбуміну 0,07±0,01 мг/мл; в одержаному препараті не
виявлено залишків фібриногену, тромбіну, фактора ІХ, слідів вірус-інактивуючих речовин (три(нбутил)фосфату, Тритону Х-100, Твіну-80, тіоціанату амонію);
– препарат стабільний (без втрати активності)
при кімнатній температурі до 6 год, при +(4÷8) °С –
24 год, у замороженому стані (-30) °С до 3 місяців,
після ліофілізації – не менше 2 років;
– одержаний препарат FVIII придатний для виявлення анти-FVIII антитіл у плазмі крові пацієнтів.
Висновки. Розроблена біотехнологічна схема
очищення FVIII зсідання крові на макропористих
кремнеземних сорбентах з іммобілізованими активними барвниками є валідативною, має низку переваг над розповсюдженими методами іонообмінної хроматографії у технології отримання фактора
і може бути впроваджена в практику лабораторного
та промислового виробництва, стати основою для
розробки терапевтичного препарату, а також для
наукових досліджень.
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ПЛАЦЕНТАРНА НЕДОСТАТНІСТЬ:
ЛІТЕРАТУРНІ ДАНІ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
За останнє десятиріччя зросла зацікавленість щодо дослідження позазародкових утворень, в першу чергу –
плаценти, а також її недостатності [5]. Плацентарна недостатність – це стан, при якому відбувається збій ремоделювання судин плаценти, що призводить до збою плацентації, ацидозу та гіпоксемії плода. Найбільш поширеними
наслідками цього стану для плода є обмеження внутрішньоутробного росту, недоношеність або, на жаль, загибель плода. З метою зменшення ризику захворюваності та смертності плоду, особливо при вагітності з високим
ризиком, слід регулярно проводити пренатальний скринінг за допомогою доплерографічного ультразвуку, щоб
збільшити шанси на виявлення та діагностику. Ця діяльність оглядає патофізіологію, оцінку та потенційне лікування
плацентарної недостатності та підкреслює роль міжпрофесійної групи у лікуванні пацієнтів із цим станом.
Ключові слова: вагітність, плацентарна недостатність, матково-плацентарний кровотік.
За последнее десятилетие возрос интерес к исследованию внезародышевых образований, в первую очередь –
плаценты, а также ее недостаточности [5]. Плацентарная недостаточность – это состояние, при котором происходит
сбой ремоделирования сосудов плаценты, что приводит к сбою плацентации, что приводит к ацидозу и гипоксемии
плода. Наиболее распространенными последствиями этого состояния для плода ограничения внутриутробного роста, недоношенность или, к сожалению, гибель плода. С целью уменьшения риска заболеваемости и смертности
плода, особенно при беременности с высоким риском, следует регулярно проводить пренатальный скрининг с помощью доплерографичного ультразвука, чтобы увеличить шансы на обнаружение и диагностику. Эта деятельность
осматривает патофизиологии, оценку и потенциальное лечение плацентарной недостаточности и подчеркивает
роль межпрофессиональной группы в лечении пациентов с этим состоянием.
Ключевые слова: беременность, плацентарная недостаточность, маточно-плацентарный кровоток.
Over the last decade, there has been a growing interest in the study of extraembryonic formations, primarily the placenta, as well as its insufficiency [5]. Placental insufficiency is a condition in which placental vascular remodeling fails, leading
to placental failure, leading to acidosis and hypoxemia of the fetus. The most common consequences of this condition for
the fetus are restriction of fetal growth, prematurity or, unfortunately, fetal death. In order to reduce the risk of fetal morbidity
and mortality, especially in high-risk pregnancies, prenatal screening with Doppler ultrasound should be performed regularly
to increase the chances of detection and diagnosis. This activity reviews the pathophysiology, assessment, and potential
treatment of placental insufficiency and emphasizes the role of the interprofessional group in the treatment of patients with
this condition.
Key words: pregnancy, placental insufficiency, uteroplacental blood flow.

Вступ. Плацентарна недостатність пов’язана
з різними акушерськими розладами, такими як
прееклампсія та внутрішньоутробне обмеження
росту, обидва з яких схильні до передчасних пологів, що є провідною причиною перинатальної захворюваності та смертності у всьому світі. Погана
функція плаценти найчастіше описується терміном
«плацентарна недостатність» у медичній спільноті; однак, одне дослідження підкреслило проблему відсутності стандартизованого визначення або
консенсусу щодо патогномонічних ознак, що стосуються плацентарної недостатності [1]. Це створює багато проблем, коли йдеться про вивчення
плацентарної недостатності в літературі, але загальне розуміння полягає в тому, що плацентарна
недостатність – це процес, при якому відбувається
поступове погіршення функціонування плаценти,
внаслідок чого зменшується передача кисню та
поживних речовин до плоду через плаценту, що
завершується декомпенсованою гіпоксією та аци-

дозом [2]. Цей процес призводить до гіпоксемії
плоду, яка потім стимулює зниження регуляції метаболічних потреб плода щодо збереження наявних
поживних речовин, що призводить до обмеження
внутрішньоутробного росту плода. З гістопатологічної точки зору плацентарну недостатність можна визначити, коли є фіброз ворсин хоріона, тромбоз плаценти, плацентарний інфаркт, відкладення
фібрину або зменшення кількості та площі ворсинчастого капілярного дерева [4]. Зауважимо, що
інфаркти плаценти можуть бути нормальною знахідкою, оскільки вони спостерігаються приблизно
у 25% вагітностей, що протікають у нормі; проте
було показано, що збільшення інфаркту плаценти
пов’язане з плацентарною недостатністю, а отже,
і з внутрішньоутробним обмеженням росту (IUGR).
Як магнітно-резонансна томографія, так і ультразвукове дослідження з метою визначення плацентарної недостатності продемонстрували зменшення площі та об’єму плаценти, а також збільшення
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товщини плаценти, на додаток до плацент у формі
кулі на магнітно-резонансій томографії.
Чинники, що сприяють плацентарної недостатності. Відомі пов’язані чинники ризику для
матері, які включають прееклампсію або інші материнські гіпертонічні розлади, вживання цигарок
від матері, вживання наркотиків матері, включаючи
кокаїн або героїн, вживання алкоголю з боку матері, первісність, похилий вік матері та попередні
пологи у новонароджених [6]. Дослідження, що
аналізують форми доплерівських хвиль у різних
плацентарних судинах матерів, які курили сигарети під час вагітності, продемонстрували зменшення форм хвилі швидкості кровотоку, що вказує на
те, що вплив нікотину може призвести до зміни судин судин плаценти. Будь -який стан матері, який
може призвести до порушення в кровообігу плоду,
ставить плід під загрозу плацентарної недостатності. Крім того, деякі ліки, такі як протипухлинні,
протисудомні або антикоагулянти, можуть перешкоджати росту плоду. Екстремальні показники індексу маси тіла матері, включаючи недоїдання матері, також були пов’язані з внутрішньоутробним
обмеженням росту новонароджених (IUGR) [2].
Дослідження ускладненої вагітності IUGR продемонстрували неповну трансформацію судин судин
плаценти на ранніх термінах вагітності, що може
бути виявлено за допомогою ультразвукового дослідження з допомогою доплерографії.
Діагностика плацентарної недостатності.
В даний час критерії діагностики плацентарної
недостатності відсутні, оскільки також не існує
стандартизованих методів діагностики. Частина
проблеми пов’язана з великою різноманітністю
термінології, яка використовується для опису так
званої «плацентарної недостатності» [1]. Однак,
з удосконаленням технології, доплерівське ультразвукове дослідження виявилося корисним інструментом для оцінки стану плода і плацентарний
кровообіг як у здорових, так і у хворих станах.
Було виявлено, що чотири методи доплерографії є
основоположними для надання корисної інформації щодо кровообігу плоду та матері, включаючи
дослідження пупкової артерії, дослідження артерій матки, дослідження середньої мозкової артерії
та дослідження протоку венозу [4]. Оскільки плід
продовжує дозрівати під час гестації до терміну,
відбувається багато змін кровообігу, які можна
оцінити за допомогою доплерографії. До настання
вагітності маткові артерії демонструють низький
діастолічний потік, високий опір та еластичну віддачу, що відзначається у вигляді ранніх діастолічних вирізів. Успішна плацентація передбачає видалення м’язів інтими з судин так, що кровоносні
судини матимуть потужний діастолічний потік, мінімальний опір та відсутність еластичних властивостей. Коли плацентація проходить успішно, ультразвукове дослідження з доплерографії показує,
що ремоделювання відбувається швидко, що до
12 тижня вагітності відбувається втрата надрізів,
а опір знижується до 20 тижня вагітності або раніше. Коли відбувається плацентаційний збій, надріз зберігається, а опір залишається високим, що
корелює з ускладненнями плода, пов’язаними з гіпертензією у матері, прееклампсію та загибель пло-

да [4]. Показано, що використання маткової артерії
для допплерографічного обстеження для оцінки
надрізів та резистентності для виявлення цих ситуацій з високим ризиком виявилося приблизно
85% чутливим до виявлення внутрішньоутробного
обмеження росту та прееклампсії. Стійкий опір пуповинної артерії протягом усього терміну вагітності є показником підвищеного ризику плацентарної
недостатності.
Іншою формою доплерографії, яка дає уявлення про стан плаценти та здоров’я плода, є венозна доплерографія, яка передає інформацію,
що стосується серцевих даних, коли кровообіг
плода відчуває стрес. Форма венозної хвилі, яка
дає найкращі клінічні дані – це vecus ductus. Існує
багато переваг використання протоку venosus над
іншими формами венозних хвиль, які включають
його реакцію на зміни оксигенації. Він є одним з
первинних регуляторів венозного повернення при
аномальних і нормальних кровообігах плода, не
залежить від серцевої функції, служить як прямий канал для перегляду ретроградних пульсових
хвиль правого передсердя, і, нарешті, оскільки він
має підвищену та фокусну швидкість кольорового
доплерівського сигналу від 12 тижнів вагітності
до 40 тижнів вагітності, його дуже легко відобразити [4]. Якщо аномальний венозний проток або
ретроградна хвиля передсердь візуалізуються на
доплерографії приблизно на 12-14 тижні вагітності, існує підвищений ризик серцевих аномалій
плода і він також служить можливим попередником, що вказує на внутрішньоутробного обмеження розвитку на основі плаценти.
Встановлено, що магнітно-резонансна томографія (МРТ) дає додаткову інформацію для виявлення та діагностики плацентарної недостатності. Поточні порожнечі виникають, коли спостерігається
втрата сигналу МРТ у кровоносній судині, де кров
інтенсивно тече. При використанні методу швидкого обстеження за допомогою Т2 з релаксаційною
візуалізацією (RARE), плацентарну недостатність
можна виявити, коли спостерігаються зменшення потоків порожнини між плацентою та маткою,
оскільки це може вважатись відображенням зменшення внутрішньоплацентарної перфузії [5]. Додатковою перевагою МРТ є те, що вона забезпечує
високий контраст м’яких тканин. Тому аномалії
плацентарних судин, включаючи крововиливи та
інфаркти, можна виявити на МРТ плаценти, що
вказує на високий ризик розвитку плацентарної недостатності.
Лікування. В даний час не існує відомого лікування плацентарної недостатності, окрім пологів
плода, якщо він є у життєздатний час. Було показано, що низькі дози аспірину та використання
антиоксидантної терапії, включаючи вітаміни С та
Е, сприяють покращенню плацентації у випадках,
коли існує невизначеність щодо успішної плацентації [6]. Дослідження показали, що приблизно на
38% зменшується перинатальна смертність, коли
раннє доплерографічне ультразвукове дослідження
використовується у випадках підозри на внутрішньоутробне обмеження росту плода під час вагітності [3]. Жінки з високим ризиком, такі як хронічна гіпертензія, коагулопатія або прееклампсія
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в анамнезі, можуть отримати користь від ультразвукового скринінгу доплерографії на терміні вагітності від 12 до 14 тижнів, тому що якщо двосторонній надріз очевидний, то слід застосовувати
низькі дози аспірину розпочато. Дослідження in
vitro показали, що гепарин може стимулювати
неоангіогенез, а також покращувати перфузію
плаценти. Антикоагулянтні властивості гепарину
проявляються його здатністю мобілізувати фактор
інгібування тканин у кровообіг, а також тим, що він
також посилює антитромбінову активність. Додаткові переваги гепарину при розгляді плацентарної
недостатності та її подальших наслідків полягають
у тому, що гепарин сприяє проліферації трофобластів, зменшує запалення шляхом зниження регуляції
каскаду комплементу, зменшує апоптоз, а також діє
побічно як фактор росту [3].
Було також показано, що гепарин підвищує регуляцію деяких білків, які беруть участь у плацентарному ангіогенезі та розвитку. До них відносяться ангіопоетин-2, що відповідає за ремоделювання
судин ворсинок хоріона, лептин, який відповідає
за регуляцію перенесення поживних речовин, а
також рецептор-3 фактора росту ендотелію судин,
матрикс металопротеази-1 тканинного інгібітора,
фактор некрозу пухлини-альфа і ангіостатин [3].
Виходячи з його властивостей та попередніх даних,
деякі дослідження продемонстрували, що гепарин
може мати роль як профілактичний засіб для лікування плацентарного захворювання.
Проблеми. Не існує чіткого лікування плацентарної недостатності, але наслідки можна звести до мінімуму, якщо діагностувати їх на ранніх
стадіях, а мати отримує належну допологову допомогу. Нещодавній аналіз показав, що гепарин
може сприяти зростанню плоду та продовжити
вагітність, якщо розпочато гепарин, у якого є велика підозра на плацентарну недостатність, але це
не сприяє зменшенню несприятливих наслідків у
новонароджених. Заходи з профілактики ускладнень, пов’язаних з низькою масою плода, звичайно обмежені і не дозволяють в більшості випадків
тяжких форм ПН при достроковому розродженні
суттєво зменшити перинатальні втрати. Більшість
дослідників вважають, що зрілість плода визначає
і надійність перспектив на сприятливий перинатальний наслідок. Саме тому розродження шляхом операції кесаревого розтину в інтересах плода доцільно проводити тільки після 32-х тижнів,
коли шанси на сприятливий.
Покращення результатів роботи групи охорони здоров’я. На підставі доплерографічних
досліджень найбільш ранні ознаки невдалої плацентації, ймовірно, не будуть виявлені щонайменше після 12 тижнів вагітності, що корелює з
проспективним когортним дослідженням, яке продемонструвало скринінгову функцію плаценти при
вагітності з високим ризиком у другому та першо-

му триместрах. кращий провісник несприятливих
перинатальних результатів [5]. При обговоренні
плацентарної недостатності будуть принаймні дві
команди, якщо не більше, які сприятимуть догляду
за пацієнтами, оскільки одна команда буде відповідати за спостереження за матір’ю та плодом у дородовому періоді, а інша група, яка буде доглядати
за новонароджених постнатально. Щоб керувати як
матір’ю, так і дитиною, що має внутрішньоутробне
обмеження росту, потрібна міждисциплінарна команда, до складу якої входять лікарі акушерства/
гінеколога, інтенсивісти новонароджених, медичні
сестри акушерства та відділення інтенсивної терапії, дихальні терапевти, фармацевти, пульмонологи, а іноді й інші спеціальності, включаючи хірургію, інфекційні захворювання чи генетику.
Висновки
1. Найважливішу роль у наслідках вагітності
при ПН відіграє розумна своєчасна діагностика
даної патології, патогенетична терапія, раціональна тактика ведення вагітності, вибір оптимального
терміну і способу розродження.
2. При виборі методу передчасного розродження при недоношеній вагітності і ЗРП важливо також враховувати конкретні можливості неонатальної служби, оскільки виходжування дітей з
малою масою тіла вимагає відповідної кваліфікації
і досвіду неонатологів, необхідного обладнання і
організації лікувального процесу.
3. Чинники ризику для матері, які включають
прееклампсію або інші материнські гіпертонічні
розлади, вживання цигарок від матері, вживання
наркотиків матері, включаючи кокаїн або героїн,
вживання алкоголю з боку матері, первісність, похилий вік матері та попередні пологи у новонароджених.
4. Чотири методи доплерографії є основоположними для надання корисної інформації щодо
кровообігу плоду та матері, включаючи дослідження пупкової артерії, дослідження артерій матки, дослідження середньої мозкової артерії та дослідження протоку венозу.
5. У новонароджених часто розвивається хронічна хвороба легенів, що є наслідком їх недоношеності і може знадобитися застосування декількох ліків, а також лікування киснем удома, або вони
можуть розвинути множинні інфекції, включаючи
некротичний ентероколіт або пізній початок сепсису, що вимагає координації між вищезазначеними
згадані групи для поліпшення результатів для пацієнта. Часом, залежно від результату вагітності,
важливо буде залучити комітет з етики або команду паліативної допомоги. Часто сім’ям стає легше,
якщо можна організувати сімейні зустрічі, де присутній хоча б один член від кожної спеціальної групи, оскільки це покращує комунікацію між усіма
командами та надає сім’ям можливість задати свої
запитання всім спеціалістам.
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COVID-19 ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
(ОГЛЯД СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
Вагітність – це фізіологічний стан організму, коли жінка по-особливому сприйнятлива до різних інфекційних
збудників. Найбільш актуальне питання на сьогодення: «Вплив коронавірусної інфекції на перебіг вагітності, плід
та здоров’я жінки». Вакцинація вагітних – за чи проти. Наслідки та запобігання ускладнень внаслідок інфікування
COVID-19.
Ключові слова: COVID-19, вплив на плід, ускладнення вагітності, жіноче здоров’я, вакцинація вагітних.
Беременность – это физиологическое состояние организма, когда женщина по-особенному восприимчива
к различным инфекционным возбудителям. Наиболее актуальный вопрос на сегодня «Влияние коронавирусной
инфекции на течение беременности, плод и здоровье женщины». Вакцинация беременных – за или против. Последствия и предотвращения осложнений в результате инфицирования COVID-19.
Ключевые слова: COVID-19, влияние на плод, осложнения беременности, женское здоровье, вакцинация беременных.
Pregnancy is a physiological state of the body, when a woman is especially susceptible to various infectious pathogens.
The most pressing question for today is ”The impact of coronavirus infection on pregnancy, fetus and woman’s health.”
Vaccination of pregnant women – for or against. Consequences and prevention of complications from COVID-19 infection.
Key words: COVID-19, impact on the fetus, complications of pregnancy, women’s health, vaccination of pregnant women.

Вступ.
Походження вірусу SARS-CoV-2. SARS-CoV-2
вперше досліджений у Китаї і саме тут розташоване найбільше природне джерело його існування у
кажанів, у китайському місті Ухань.
За офіційними даними КНР, захворювання на
COVID-19 вперше було виявлено 17 листопада
2019 р. у 55-річного чоловіка з міста Ухань.
Відтоді вірусна хвороба COVID-19, спричинена важким гострим респіраторним синдромом коронавірус 2 (SARS-CoV-2), різко поширилася по
всьому світу.
12 березня 2020 року ВООЗ визначила пандемію COVID-19. Оскільки вагітні жінки є більш
вразливими до інфекційних хвороб і мають більший ризик ускладнень та важкого захворювання
внаслідок інфікування, їм рекомендовано вживати
додаткових запобіжних заходів, щоб зменшити ризик передачі інфекції як вагітним жінкам, так і медичним працівникам.
Механізм потрапляння SARS-CoV-2 у клітину,
як і патогенез, вивчено недостатньо, але відомо,
що потрапляння вірусу в клітину хазяїна відбувається у три етапи: перший – вірус зв’язується з
рецепторами клітини; другий – ліпідні оболонки
та мембрани вірусу (з відповідними протеїнами)
зливаються з плазматичною мембраною клітини;
третій – геном (РНК) вірусу вивільняється в клітині
хазяїна, де починається реплікація його геномного
матеріалу. Синтезовані віруси залишають клітину
хазяїна, яка гине чи від виснаження внутрішніх ре-

сурсів, використаних на синтез вірусів, чи під дією
імунної системи, яка руйнує інфіковані клітини, а
нові віруси заражають нові клітини або виділяються назовні з повітрям при диханні [1].
Симптоми COVID-19 залежно від етапу розмноження вірусу в клітинах макроорганізму. Після інфікування вірусом і його взаємодії з клітинами до реплікації РНК симптоми не реєструються.
На перших етапах реплікації РНК починають
з’являтися перші симптоми: підвищення температури та кашель (ця фаза захворювання триває
кілька діб). Друга фаза пов’язана зі значним та
швидким розмноженням вірусу і супроводжується фебрильною температурою, генералізованою
слабкістю та симптомами, які характерні для
пневмонії. Прогресування захворювання веде до
заключної фази – гострого респіраторного дистрес-синдрому.
Шляхи інфікування коронавірусною інфекцією
SARS-CoV-2. COVID-19 є дуже контагіозним, але
залишається нез’ясованим питання, якою є інфекційна доза, що спричиняє розвиток інфекції, та чи
пов’язана тяжкість захворювання на COVID-19 з
кількістю вірусу, що інфікувала людину. Загальновідомо, що COVID-19, передається повітрянокрапельним шляхом, водночас не відкидається
можливість передачі вірусу іншими шляхами. Характерною особливістю SARS-CoV-2 є здатність до
розповсюдження від інфікованих людей, які знаходяться в інкубаційному періоді та не мають жодних
проявів хвороби [6].
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Вертикальна передача інфекції (антенатально або інтранатально):
26 березня 2020 р., зафіксовано повідомлення,
в якому йдеться, про те, що у сироватці крові немовля, народженого від матері з підтвердженою
COVID інфекцією, виявили SARS-COV-2 IgM при
народженні. Вважається, що IgM не проходить через плацентарний бар’єр, це, ймовірно, відображає
неонатальну імунну відповідь на внутрішньоутробну інфекцію.
В березні 2020 року до лікарні французького
Університету Париж-Сакле потрапила жінка на 35му тижні вагітності. Симптоми при госпіталізації:
фебрильна температура та сильний кашель. Діагностично підтверджено COVID-19. SARS-CoV-2
виявили не тільки в мазку з носа та горла, але
і в крові пацієнтки. За три дні після госпіталізації
серцева діяльність плоду погіршилася. Лікарі провели кесарів розтин. Під час операції були відібрані для дослідження навколоплідні води і виявили
коронавірус в рідині. Лікарі одразу перевірили,
чи є новонароджений хлопчик інфікованим. Виявилося, що дитина була хвора на COVID-19. Як
і в матері, коронавірус виявили не тільки в носі
та горлі немовляти, але і в крові. Дослідження
плаценти також підтвердило SARS-CoV-2. Це був
перший доведений випадок внутрішньоутробного
інфікування плоду COVID-19.
На третій день після народження у немовляти
з’явилися неврологічні порушення, викликані коронавірусною інфекцією. Лабораторні аналізи показали ознаки запалення спинномозкової рідини,
а МРТ головного мозку – пошкодження білої речовини. Дитина поступово одужала, і через 18 днів
його виписали з лікарні.
Коронавірус рідко потрапляє в кров. Тому
ймовірність передачі коронавірусу від матері до
плоду під час вагітності – мізерна. Вчені опублікували в журналі Journal of Medical Virology систематичний огляд статей з цієї теми. Вони підрахували, що серед 205 малюків, народжених матерями
з COVID-19, інфікованими були 6,3%.
На внутрішньоутробне інфікування вказує наявність імуноглобулінів до COVID-19 в крові немовлят. Імуноглобуліни G можуть перейти від матері до плоду з током крові. Але імуноглобуліни М
мають більший розмір і не можуть подолати бар’єр,
який створює плацента. З цього випливає, що плід
перехворів на коронавірусну інфекцію ще в материнській утробі, а його організм самостійно виробив імуноглобуліни М [7].
Як SARS-CoV-2 впливає на вагітність.
SARS-CoV-2 та рання вагітність. На даний час,
немає достатньої кількості даних про можливий
вплив коронавірусної інфекції на ранніх термінах
вагітності (до 12 тижнів вагітності). Сезонний грип
асоціюється з вищими показниками невиношування вагітності, і для того, щоб з’ясувати, чи це також
стосується COVID-19, потрібно моніторинг населення та масштабне тестування у громаді [2].
SARS-CoV-2 та вагітність на пізніх термінах.
Орієнтуючись на вплив інших вірусів на пізніх
термінах вагітності (більше 24 тижнів вагітності),
можна очікувати, що інфекція COVID-19 може
спричинити збільшення частоти несприятливих

наслідків вагітності, до прикладу таких, як обмеження росту плода, передчасні пологи та перинатальна смертність. Важливо в подальшому буде
оцінити дані населення про ці результати, коли
вони стануть доступними, щоб визначити тенденції, пов’язані з пандемією COVID-19.
Найбільше дослідження до сьогоднішньго дня,
проведене в США (Колумбія та Нью-Йорк), включає дані про рівень населення від 91 412 жінок у
віці 15–44 років, з яких 8 207 були вагітними. Вагітність асоціювалася зі значним збільшенням госпіталізації, надходженням у відділення інтенсивної
терапії та необхідністю проведення ШВЛ. Суттєвого збільшенням смертності не було.
Когортне дослідження, проведене у Великобританії, включаючи 427 жінок, виявило, що фактори ризику, виявлені для госпіталізації з хворобою
COVID-19, подібні до факторів у загальній популяції, включаючи супутні захворювання, такі як
астма, гіпертонія або діабет; надмірна вага або ожиріння. Більшість, однак, не повідомляють про важкі
захворювання та смертність. Подальшим обмеженням для даних є більшість досліджень, протестованих тільки у жінок із симптомами COVID-19. В одному дослідженні були перевірені всі жінки при
надходженні до пологового відділення, і виявлено,
що лише 9/129 жінок, які отримали позитивний
результат, мали симптоми (11,1%). Тому зареєстровані випадки, ймовірно, будуть лише верхівкою
айсберга. Це означає, що, по-перше, ймовірність
розвитку побічної дії буде значно завищена, але також, що підгострі або довгострокові ускладнення
буде важко точно оцінити або передбачити [3].
Неонатальні результати. У більшості дослідженнях, що порівнювали вагітних жінок, які хворіли на COVID-19 ( у важкій формі ), та вагітних,
які погано себе почували, але не мали позитивного
ПЛР тесту на SARS-CoV-2, не було виявлено істотних відмінностей у показниках несприятливих наслідків для новонароджених.
У тринадцяти дослідженнях новонароджених
від хворих матерів, перевіряли на SARS-CoV-2,
і лише в трьох дослідженнях виявлено позитивні випадки. У новонароджених з підтвердженим
SARS-CoV-2, перебіг хвороби був переважно безсимптомним або мали місце легкі самообмежувальні симптоми. [4]
Коронавірус і здоров’я вагітної жінки. Респіраторні інфекції в загальному є небезпечними для
вагітних жінок. Вагітність робить організм вразливим перед коронавірусною інфекцією SARS-Cov-2.
Імунна система жінки змінюється так, щоб дозволити розвиток плоду з частково відмінними генами. Це в свою чергу, порушує імунну реакцію на
інфекції під час вагітності. Внаслідок посиленого
росту матки зменшується об’єм легень – основний
орган-мішень коронавірусу. COVID-19 часто викликає тромбоемболічні ускладнення, коли тромб
закупорює просвіт кровоносної судини. У вагітної
жінки ризик цих ускладнень у рази більший, адже
в її стані кров активніше згортається. Особливо
небезпечним коронавірус є для вагітних жінок
з надлишковою вагою та супутніми захворюваннями, такими як цукровим діабетом і артеріальна
гіпертензія.
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Найбільший обсяг даних про вплив коронавірусної інфекції на вагітність був опублікований в
листопаді 2020 року в щотижневому збірнику звітів
про захворюваність і смертність. Це видання федерального агентства міністерства охорони здоров’я
США – Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) [8, с. 23]. Медичні заклади в США
збирають та передають інформацію про захворюваність і смертність в CDC, де її обробляють і аналізують. Опублікований звіт містив дані за період
з січня до жовтня 2020 року. В цьому звіті йдеться
про 23 434 жінки, які отримали позитивний тест на
коронавірус та мали симптоми COVID-19, та були
вагітними.
За даними вони частіше потрапляли до відділення реанімації та інтенсивної терапії, потребували інвазивної штучної вентиляції легень або
екстракорпоральної мембранної оксигенації. Потрібно також зважати на те, що йдеться тільки про
відносне підвищення ризиків. Ймовірність серйозних ускладнень COVID-19 у вагітних жінок невелика, але вона більша, ніж у жінок, що не виношують дитину. З тисячі вагітних жінок з симптомами
COVID-19 одинадцять були госпіталізовані у відділення реанімації та інтенсивної терапії. А з тисячі
невагітних жінок з симптомами захворювання до
реанімації потрапило тільки четверо.Ризик смерті серед вагітних та невагітних жінок був майже
однаково низьким (1,5 проти 1,2).
Корейські вчені опублікували в журналі Scientific Reports, що за їхніми підрахунками, 28,6% вагітних жінок з COVID-19 народили передчасно
(до 37 тижня вагітності), також вони вважають, що
зростання кількості передчасних пологів пов’язане з
тим, що лікарі частіше призначають вагітним жінкам
з COVID-19 штучну стимуляцію пологів за медичними показами. Це пов’язано з погіршенням стану
матері, а не з порушеннями перебігу вагітності.
Деякі віруси, як-от краснуха і цитомегаловірус,
можуть проникати з крові в плаценту в першому
триместрі вагітності та викликати вади розвитку
плоду, за наявних даних таких випадків з коронавірусом не було зафіксовано. Проте не заперечується,
що інфекція у матері може погано впливати на плід.
Коронавірус і грудне вигодовування. Якщо
жінка захворіла на COVID-19 після народження
дитини, припиняти грудне вигодовування не потрібно. Користь від грудного вигодовування значно
переважає ризики зараження дитини. Але потрібно
дотримуватися чітких правил хворій мамі – мити
руки перед тим, як торкнутися дитини, та носити
маску під час вигодовування [5, с. 78].
Через молоко SARS-CoV-2 не передається.
Грудне молоко жінок, які перехворіли на коронавірусну, містить антитіла до SARS-CoV-2. Ці
антитіла можуть захищати дитину від інфікування. В грудному молоці є імуноглобуліни А, М, G.
Найбільше – імуноглобулінів А (близько 90%).
В журналі iScience можна знайти статтю американських вчених зі Школи медицини Айкана, які
дослідили зразки молока 15 жінок, що перехворіли на COVID-19. Доведено, що всі зразки містили
імуноглобуліни А до коронавірусу. Це основний
вид антитіл, що бере участь у формуванні місцевого імунітету.

Вакцинація вагітних жінок від коронавірусу. Вагітні жінки належать до вразливої групи,
тому вони потребують щеплення від коронавірусу. Але клінічні дослідження вакцин не проводили на вагітних жінках, тому наразі достовірної
інформації, чи є вакцини безпечними для них немає. Однак компанія Moderna надала результати
досліджень вакцини на пацюках, де науковці не
виявили ознак того, що вакцина може зашкодити
вагітності. Дослідження на тваринах вакцини від
Pfizer-BioNTech тривають. Обидві вакцини містять не живий вірус, а матричну РНК (мРНК), яка
кодує білки коронавірусу. У відповідь на цей білок
організм виробляє антитіла.
Ці вакцини не взаємодіють з ДНК людини,
оскільки мРНК не проникає в ядро клітини, тому
змінювати генотип вакцина не може.
В рекомендаціях щодо вакцинації вагітних вказано, що це особистий вибір кожної жінки.
Також зазначено, що жінці не потрібно запобігати
вагітності після вакцинації, якщо вона планує дитину [9].
Лікування COVID при вагітності. При настанні COVID під час вагітності лікування симптоматичне.
Також слід перебувати в сприятливих мікрокліматичних умовах (температура повітря в провітрюваному приміщенні – 18–21 С, вологість – 50–70%)
або на відкритому повітрі.
Стан вагітності передбачає фізіологічну гіперкоагуляцію, тому потрібно відстежувати показники
коагулограми в динаміці.
Не існує прямої кореляції між тяжкістю перебігу захворювання та віддаленими його наслідками,
які накопичуються та лише починають систематизуватися. На даний час лише вивчається чи вплине вагітність на частку жінок, у яких розвивається
постковідний синдром (це довготривалі симптоми
та синдроми, що виникають після перенесеного
COVID-19).
Варто наголосити, що серед менше двох третин вагітних, які хворіли на COVID-19 із симптомами, лише у 17% з них був тяжкий перебіг, який
підвищував ризик передчасних пологів у третьому
триместрі. Тобто фактично описано дуже незначний фактичний відсоток вагітних. Це свідчить
на користь того, що маючи нову обставину –
COVID-19 – не слід відкладати життя і власні мрії
про вагітність та здорове немовля на потім. Але
щоб втілювати мрії у життя, зокрема планування
дитини, потрібно ясний розум, раціональний підхід і дбайливе ставлення до власного здоров’я та
здоров’я майбутнього немовля.
Висновки:
1. Захворюваня у вагітних COVID-19 НЕ є показом до медикаментозного переривання вагітності.
2. Фактори ризику тяжкого COVID-19 подібні
під час вагітності до загальної популяції.
3. Вертикальна передача має місце на існу
вання, але механізми невизначені.
4. Важкі захворювання новонароджених від
хворих коронавірусною інфекцією матерів, зустрічаються рідко.
5. Не потрібно відкладати вагітність у зв’язку
з епідемією COVID-19.
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Матері з COVID-19 слід заохочувати до годування груддю, якщо це можливо, але для цього їм
слід носити засоби індивідуального захисту.
Користь від грудного вигодовування перевищує
ризики захворіти на COVID-19 новонароджених.

Потрібно дотримуватися всіх рекомендацій
МОЗ, щодо профілактики та запобіганню
COVID-19. У разі виникнення симптомів не займатися самолікуванням, а звернутися за медичною
допомогою.

Література:
1. Woo P.C., Lau S.K., Huang Y., Yuen K.Y. Coronavirus diversity, phylogeny and interspecies jumping. Exp. Biol.
Med. (Maywood). 2009. 234(10).
2. Dorelien A. The effects of in utero exposure to influenza on birth and infant outcomes in the US. Popul Dev
Rev 45: 489–523, 2019.
3. Mosby L.G., Rasmussen S.A., Jamieson D.J. 2009 pandemic influenza A (H1N1) in pregnancy: a systematic
review of the literature. Am J Obstet Gynecol 205: 10–18, 2011.
4. Yang H., Sun G., Tang F., Peng M., Gao Y., Peng J., Xie H., Zhao Y., Jin Z. Clinical features and outcomes of
pregnant women suspected of coronavirus disease. 2019.
5. WHO. Breastfeeding and COVID-19 for healthcare workers (Online). www.who.int/publications-detail/
clinical-management-of-severe-acute.
6. Dong L., Tian J., He S., Zhu C., Wang J., Liu C., Yang J. Possible vertical transmission of SARS-CoV-2 from an
infected mother to her newborn. JAMA 32, 2020.
7. Zeng H., et al. Antibodies in infants born to mothers with COVID-19 pneumonia. JAMA 32, (2020).
8. Woodworth K.R., Olsen E.O., Neelam V., et al. Birth and infant outcomes following laboratory-confirmed
SARS-CoV-2 infection in pregnancy – SET-NET, 16 jurisdictions, March 29 – October 14, 2020. MMWR Morb Mortal
Wkly Rep 2020;69. Epub November 2, 2020.
9. https://moz.gov.ua/article/news/vakcinacija-vid-covid-19-pid-chas-vagitnosti-rekomendacii-ntgei

33

№ 24 (24) / 2021 р.

♦

Цисар Ю. В.,

кандидат медичних наук,
асистент кафедри акушерства та гінекології
Буковинського державного медичного університету

Коржовська С. Ю.,

студентка V курсу медичного факультету № 2
Буковинського державного медичного університету

ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Багато жінок у всьому світі відчувають проблеми з порушенням функції щитоподібної залози. Як свідчить медична статистика, в період вагітності випадки захворювання щитоподібної залози частішають. Деякі жінки, які не можуть
завагітніти, шукають проблеми в репродуктивній системі, хоча вони можуть ховатися в ендокринній.
Ключові слова: вагітність, захворювання щитоподібної залози.
Многие женщины во всем мире испытывают проблемы с нарушением функции щитовидной железы. Как показывает медицинская статистика, в период беременности случаи заболевания щитовидной железы учащаются.
Некоторые женщины, которые не могут забеременеть, ищут проблемы в репродуктивной системе, хотя они могут
прятаться в эндокринной.
Ключевые слова: беременность, заболевания щитовидной железы.
Many women around the world have problems with thyroid dysfunction. And, according to medical statistics, during
pregnancy, cases of thyroid disease are increasing. Some women who cannot conceive look for problems in the reproductive
system, although they may be hiding in the endocrine system.
Key words: pregnancy, thyroid diseases.

Тож давайте розглянемо будову щитоподібної залози, а також її функції. Щитоподібна залоза (ЩЗ),
glándula thyroídea, – одна з найбільших залоз внутрішньої секреції, вагою 25–30 г. Це єдиний орган
внутрішньої секреції, який лежить поверхнево і який
можна пропальпувати (у передній ділянці шиї). Найбільших розмірів залоза досягає у людей 25–30 років.
Складається з правої та лівої часток, які з’єднані між
собою перешийком, має вигляд метелика. Перешийок
щитоподібної залози(ísthmus glándulae thyroídeae)
розміщений на рівні I–III хрящів трахеї [1].
Основна функція ЩЗ – це забезпечення організму достатньою кількістю тиреоїдних гормонів.
Гормони ЩЗ: тироксин (Т4) та трийодтиронін (Т3)
необхідні для нормального функціонування практично всіх органів та систем організму [2]. Вони
регулюють процеси розвитку, дозрівання, оновлення практично всіх тканин та органів і мають надзвичайно важливе значення для закладки, розвитку
головного мозку плода, формування інтелекту дитини, росту та дозрівання скелету, статевої системи, впливають на стетеве дозрівання, менструальну функцію та фертильність (здатність завагітніти,
виносити та народити дитину) [1]. Діяльність залози регулюється роботою гіпофізу, епіфізу та гіпоталамусу. Основним гормоном гіпоталамуса, який
регулює роботу тиреоїдної системи є тиреоліберин,
а основним регулятором роботи ЩЗ є тиреотропний (ТТГ) гормон гіпофізу. Якщо рівень гормонів
щитоподібної залози підвищується, то рівень ТТГ
падає, і навпаки, коли рівень щитовидних гормонів
знижується, то рівень ТТГ збільшується і організм
входить в стан гіпотиреозу [2].
Як впливає щитоподібна залоза на зачаття? Вплив щитоподібної залози на зачаття дуже

великий. Щитоподібна залоза відповідає за обмін
речовин, допомагає нормальному розвитку плода,
особливо його мозку. Ознаки порушення роботи
щитовидної залози можуть негативно вплинути на
здатність жінки завагітніти [1].
Якщо порушується гормональний фон, то відбувається збій менструального циклу, дозрівання
фолікулів в яєчниках.
Овуляція. Жінки з гіпотиреозом можуть мати
проблеми з овуляцією, оскільки яєчники не будуть
продукувати яйцеклітини належним чином, а також є ризик ранніх викиднів.
Високий рівень пролактину. Порушення роботи
щитоподібної залози може спровокувати активне
вироблення пролактину у жінки, що викликає труднощі із зачаттям [3].
Надмірне вироблення тиреоїдних гормонів часто супроводжується полікістозом яєчників.Це значно знижує шанси на зачаття.
Якщо щитоподібна на залоза виробляє занадто
багато гормонів, то обмін речовин в організмі буде
прискорюватися, що в свою чергу призведе до зниження маси тіла жінки і це може знизити її шанси
на успішне зачаття [2].
Вплив вагітності на щитоподібну залозу. Щитоподібна залоза (ЩЗ) під час вагітності відчуває
незначний стрес. По-перше – це збільшення щитоподібної залози при вагітності приблизно на 10%.
При цьому, вироблення гормонів посилюється на всі
50%.Так, зумовлене гіперестрогенемією посилення
синтезу тироксин-зв’язувального глобуліну (ТЗГ)
веде до зростання рівня загальних (пов’язаних із
білками) гормонів, що на 6–8-му тижні вагітності перевищують показники до вагітності майже
у 1,5 раза та залишаються підвищеними до пологів.
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Рівень тиреотропного гормону (ТТГ) упродовж
першого триместру вагітності значно нижчий унаслідок перехресної реактивності хоріонічного гонадотропіну (ХГ), що виробляється плацентою [4].
Гормони щитоподібної залози відіграє життєво
важливу роль в період вагітності, як для здорового
розвитку плоду, так для підтримки здоров’я матері.
Жінки з проблемами щитоподібної залози можуть
перенести здорову вагітність і захистити здоров’я
свого плоду тільки за умови регулярного контролю
функції щитоподібної залози та правильного лікування, тому що тиреоїдна дисфункція загрожує викиднями, передчасними пологами, прееклампсією,
післяпологовим тиреоїдитом у матері, а також зниженням інтелектуального потенціалу народжених
дітей [4].
Вагітність і гіпотиреоз. Порушення функції
щитоподібної залози (гіпотиреоз) діагностується
у 2–5% населення, 12% спостерігається у вагітних
та у 20% жінок, які готуються до екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) [5].
Коли жінка вагітна, її організм потребує достатньої кількості гормонів ЩЗ, щоб підтримати
розвиток плода та її власні потреби. Неконтрольований дефіцит тиреоїдних гормонів може призвести до критичних ускладнень вагітності, таких як
передчасні пологи, прееклампсія, викидень, післяпологова кровотеча, анемія, відшарування плаценти, а також до загибелі дитини або самої матері [5].
Існує декілька причин розвитку гіпотиреозу.
Найбільш частою причиною субклінічного гіпотиреозу є йодний дефіцит, маніфестного гіпотиреозу – автоімунний тиреоїдит (АІТ), а в окремих
випадках – хірургічне лікування, опромінення ЩЗ,
медикаментозне лікування (аміодарон, препарати
літію) [4].
Потреба в тиреоїдних гормонах значно зростає
при вагітності, збільшується з кожним триместром,
тому у жінок із початково нормальними рівнями
цих гормонів за наявності захворювань ЩЗ може
розвинутися гіпотиреоз. Після пологів потреба
в них різко знижується, часто до рівня, що передував вагітності
У більшості жінок, у яких під час вагітності
розвивається гіпотиреоз, часто існують незначні
симптоми або вони зовсім відсутні
Розрізняють субклінічний та маніфестний гіпотиреоз.
Субклінічний (відсутні типові симптоми, але
може проявлятися погіршеним настроєм, депресією, а при додаткових методах дослідження – підвищенням рівня загального холестерину і холестерину ЛПНЩ у плазмі).
Маніфестним гіпотиреозом слід вважати ситуацію, коли у жінок рівень ТТГ перевищує триместр-специфічні референсні діапазони, а рівень
вТ4 знижується або ж коли рівень ТТГ ≥ 10 мОд/л
незалежно від рівня вТ4 [8]. Наявність цього захворювання підвищує ризик викиднів і передчасних
пологів, гіпотрофії плода, а також спричиняє зниження інтелекту дитини [7, 9].
Клінічні прояви гіпотиреозу під час вагітності
подібні до тих, що виникають у невагітних пацієнтів і можуть включати втому, мерзлякуватість, запори і збільшення ваги. Симптоми можуть залиши-

тися не поміченими, або помилково прийнятими за
прояви вагітності. У багатьох пацієнток гіпотиреоз
протікає безсимптомно [6].
Лікування маніфестного гіпотиреозу під час
вагітності є обов’язковим. Рекомендованим методом терапії є призначення таблетованих препаратів
левотироксину. Категорично не рекомендується використовувати будь-які інші препарати, зокрема трийодтиронін або екстракти щитоподібної залози [10].
Серед препаратів левотироксину варто відмітити Еутирокс. Завдяки високій якості та надійності
препарат визнаний у 70 країнах. Доступність широкого спектра дозувань забезпечує підбір оптимальної, необхідної для кожного пацієнта, «готової» дози.. Терапію здійснюють під контролем
рівня ТТГ до досягнення нормального рівня (0,1–
2,5 мОд/л у першому триместрі; 0,2–2,0 мОд/л –
у другому і 0,3–3,0 мОд/л – у третьому).
При вперше діагностованому гіпотиреозі у
вагітної необхідно якомога раніше нормалізувати показники функції щитоподібної залози. Доза
при цьому підбирається якомога швидше з досягненням рівня ТТГ до 2,5 мОд/л у першому або до
3,0 мОд/л у другому та третьому триместрах або
у зазначених вище діапазонах норми для кожного
триместру [10]. За можливості рекомендується одразу призначати повну замісну дозу левотироксином, без її поступового збільшення, що прийняте
для лікування гіпотиреозу без вагітності [11, 12].
Жінкам, які були на замісній терапії левотироксином до настання вагітності, рівень ТТГ необхідно оцінювати кожні 4 тижні впродовж перших
20 тижнів гестації (оскільки саме в цей час найчастіше потрібна корекція дози препарату) і принаймні один раз протягом другої половини вагітності
(між 26-м і 32-м тижнями). Якщо не було досягнуто
компенсації захворювання, визначення ТТГ проводять частіше. За умов задовільної компенсації немає потреби проводити будь-які інші дослідження
(зокрема, динамічне УЗД плода, антенатальні тести
та/або визначення будь-яких показників у пуповинній крові).
Одразу після пологів дозу левотироксину повертають до такої, що була до вагітності. Дослід
ження функціонального стану щитоподібної залози
слід проводити приблизно через 6 тижнів після пологів, оскільки на цій стадії рівні ТТГ, Т3, Т4 вже
не залежать від вагітності.
Вагітність і тиреотоксикоз. Найбільш частою
причиною гіпертиреозу у ранньому терміні вагітності є гестаційний тиреотоксикоз – транзиторний
стан, викликаний підвищеним рівнем ХГ. Як зазначалося, рецептори ТТГ надзвичайно чутливі до ХГ,
у результаті чого при підвищенні останнього може
розвиватися тиреотоксикоз [13]. У частини жінок
під час першого триместру вагітності при субнормальних рівнях ТТГ виявляють підвищення вТ4,
що характеризує розвиток гестаційного транзиторного тиреотоксикозу.
Діагноз гестаційного тиреотоксикозу встановлюється при виявленні зменшення рівня ТТГ на тлі
зростання вT4 та виключенні інших захворювань,
що супроводжуються гіпертиреозом.
Оскільки гестаційний тиреотоксикоз є самостійним транзиторним станом, терапія його

35

№ 24 (24) / 2021 р.

♦

 олягає тільки у призначенні симптоматичного ліп
кування (регідратація, нормалізація електролітного
балансу, застосування протиблювотних засобів).
Призначення антитиреоїдних препаратів при цьому не показане [14].
Дифузний токсичний зоб (ДТЗ), при якому автоантитіла стимулюють рецептори щитоподібної
залози до ТТГ, є провідною причиною патологічного тиреотоксикозу під час вагітності [15]. Синоніми (Базедова хвороба, хвороба Грейвса (Graves’
disease)).
Характеризується підвищеною функцією щитовидної залози (гіпертиреоз)і її збільшенням внаслідок гіпертрофії і гіперплазії (зоб).
Частота ДТЗ під час вагітності не перевищує
0,2%, проте ускладнення вагітності та пологів,
а також висока частота дитячої захворюваності
у цієї категорії пацієнток – серйозна акушерська
проблема. Нелікований ДТЗ призводить до високої
частоти ускладнень для матері і плода.
Пологи у даної категорії пацієнток також характеризуються високою частотою ускладнень (46%).
Порушення функції ЩЗ у дітей, які народилися від матерів із ДТЗ, досягають 12%. За даними
H.A. Hadi та D. Strickland, у дітей, народжених від
матерів із ДТЗ, висока частота фетального тиреотоксикозу [17]. С. Wallace і співавт. (1995) стверджують, що хвороба Грейвса у матері викликає
ризик вродженого тиреотоксикозу у плода у зв’язку
з трансплацентарним транспортом тиреоїдстимулюючих антитіл [9].
Частота аномалій розвитку плода у вагітних із
ДТЗ досягає 6% (у тому числі вади серця, дефекти
лицьового черепа, грижі передньої черевної стінки,
а також полідактилія і трахеостравохідні нориці).
Описані також атрезія ануса, аплазія шкіри, атрезія
хоан і так званий синдром Поттера – аплазія нирок [10].
Клінічна діагностика ДТЗ під час вагітності
затруднена, тому що такі значно поширені ознаки
вагітності, як неспокій, пітливість, дратівливість,
швидка втомлюваність, тахікардія, вегетативні розлади, зростання серцевого викиду, характерні і для
тиреотоксикозу [15].
Підставою для встановлення діагнозу ДТЗ при
вагітності є наступні клінічні симптоми, інструментальні та лабораторні дані.
1. Типова клінічна картина тиреотоксикозу.
Для тиреотоксикозу у вагітних характерні виражене серцебиття (пульс більше 100 ударів за 1 хвилину), високий пульсовий тиск, м’язова слабкість,
емоційна лабільність, свербіж шкіри, тремор рук.
Можуть посилюватися такі симптоми вагітності, як
загальна слабкість, пітливість, знижена толерантність до фізичних навантажень [16].
2. Дифузне збільшення ЩЗ при пальпації, особливо в регіонах йодного дефіциту.

3. Збільшення об’єму ЩЗ, дифузне зниження
ехогенності і неоднорідність залози при ультразвуковому дослідженні (УЗД).
4. Високий рівень вільних форм тиреоїдних
гормонів (вільний трийодтиронін (вТ3) і вT4)
і низький вміст ТТГ в крові (при ДТЗ рівень ТТГ
зазвичай нижчий 0,1 мОд/л). Слід враховувати, що
дослідження рівня ТТГ не завжди буває інформативним, тому що у ранні терміни вагітності і при
відсутності тиреотоксикозу відбувається зниження
рівня ТТГ через вплив ХГЛ [18].
5. Наявність тиреостимулюючих антитіл
(АТ-рТТГ) і антитиреоїдних антитіл (до мікросомального антигену, АТ-ТГ і АТ-ТПО).
Багато дослідників вважають, що перебіг ДТЗ
погіршується в I триместрі вагітності, а з початком II триместру спостерігається прогресивне поліпшення [16]. Існує точка зору, що вагітні жінки
з м’яким тиреотоксикозом можуть не отримувати
лікування під час вагітності. Інші автори вказують
на ризик рецидиву ДТЗ під час вагітності.
При ДТЗ призначають антитиреоїдні препарати – пропілтіоурацил, тіамазол та карбімазол.
Оптимальним є призначення пропілтіоурацілу
у першому триместрі вагітності з подальшою заміною на тіамазол у другому і третьому триместрах.
Така схема зазначається в останніх рекомендаціях
АТА (2011) та ES (2012). Якщо у першому триместрі вагітності є непереносимість препарату він
може бути замінений на тіамазол [19]. Для того
щоб уникнення негативних наслідків вираженого
тиреотоксикозу вагітним із ДТЗ призначається мінімально можлива доза антитиреоїдних препаратів
із досягненням високонормальних сироваткових
рівнів вТ4 [8].
В Україні широко використовується препарат тіамазолу – Тирозол (NYCOMED: а Takeda Company),
який відповідає світовим стандартам якості.
Рівні вТ4 та ТТГ необхідно контролювати кожні 2–4 тижні до досягнення еутиреозу, у подальшому – кожні 4–6 тижнів [20, 8]. У випадках коли
є неефективність медикаментозного лікування, або
тяжкі алергічні реакції на препарати здійснюється
оперативне втручання. Якщо виникла необхідність
операції, її найбільш оптимально проводити в другому триместрі. Лікування радіоактивним йодом
під час вагітності протипоказане [20, 8].
Після народження дитини більшість жінок можуть здійснювати грудне вигодовування. Згідно
з рекомендаціями АТА (2011), тіамазол у дозі
до 20–30 мг на день безпечний як для матері-
годувальниці, так і для дитини (рівень доказовості А). При цьому пропілтіоурацил у дозі до 300 мг
на день є препаратом другого вибору, оскільки має
більшу гепатотоксичність. При грудному вигодовуванні дозу тиреостатика необхідно розподіляти на
декілька прийомів [8].
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АНАЛІЗ ЧАСТОТИ ТА СТРУКТУРИ ВРОДЖЕНОЇ
ТА СПАДКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ, ЩО ДІАГНОСТОВАНО НЕІНВАЗИВНИМИ
ТА ІНВАЗИВНИМИ МЕТОДАМИ ЗА 2019–2021 рр.
Частота діагностики природжених вад розвитку плоду при неінвазивній пренатальній діагностиці складала 3,5%,
на І місці були аномалії розвитку серцево-судинної системи – 33,3%. Інвазивна пренатальна діагностика проведена
92,3% жінкам з групи ризику, хромосомна патологія виявлена у 28,6% з них.
Ключові слова: вагітність, природжені вади розвитку, хромосомна патологія, пренатальна діагностика.
Частота диагностики врожденных пороков развития плода при неинвазивной пренатальной диагностике составляла 3,5%, на I месте были аномалии развития сердечно-сосудистой системы – 33,3%. Инвазивная пренатальная диагностика проведена 92,3% женщин из группы риска, хромосомная патология
выявлена у 28,6% из них.
Ключевые слова: беременность, врожденные пороки развития, хромосомная патология, пренатальная диагностика.
The frequency of diagnosis of congenital malformations of the fetus in non-invasive prenatal diagnosis was
3.5%, in the first place were abnormalities in the development of the cardiovascular system – 33.3%. Invasive
prenatal diagnosis was performed in 92.3% of women at risk, chromosomal pathology was detected in 28.6%
of them.
Key words: pregnancy, congenital malformations, chromosomal pathology, prenatal diagnosis.

Вступ. Проблеми материнства і дитинства є першочерговими у вирішеннях основних державних
програм, присвячених охороні здоров’я України.
В Україні показники перинатальної і дитячої смертності перевищують дані Європейських країн [1, с. 94].
Серед причин ранньої неонатальної дитячої смертності домінують несумісні з життям природжені вади
розвитку (ПВР): практично 26% випадків перинатальної і неонатальної смертності пов’язують з природженою патологією дитини [1, с. 94; 2, с. 8; 3, с. 13].
У структурі природжених аномалій у дітей
23,8% складають ПВР системи кровообігу, темп
зростання яких у порівнянні з 2010 роком складає
майже 3,5%. Змінюється і структура ПВР серця
у напрямку збільшення питомої ваги більш важких клінічних та поєднаних форм природжених вад
серця (ПВС) [1, с. 94; 3, с. 13].
Важливим чинником є термін діагностики ПВР
(пренатальної чи постнатальної), і відповідно вжиті адекватні заходи [4, с. 148; 5, р. 27].

За даними Лазоришинець В.В., понад 2% дітей народжуються з різними вадами розвитку, з яких 25% –
природжені вади серця. Складність становить той
факт, що близько 50% серцевих аномалій припадає на
складні вади серця, при яких надання спеціалізованої
медичної допомоги необхідно в перші дні, місяці,
а часом і години життя дитини [6, с. 9]. У світовій
практиці число операцій у новонароджених з ПВР у
даний час становить від 40 до 90%. Надання хірургічної допомоги новонародженим і дітям першого року
життя з ПВР в країнах Європи та США має початок
з 1960-х рр., в Україні – з 1990-х рр. [7, р. 2228].
Отже вчасна діагностика ПВР є особливо актуальною. Вченими проведено ряд досліджень, які
вивчали частоту діагностики критичних ПВР серця, труднощі їх пренатальної діагностики та помилок при ультразвуковій діагностиці (УЗД) [8, с. 121;
9, с. 18; 10, р. 270].
Дослідники різних країн світу єдині в думці, що
ПВР, представляють важливу медичну та соціаль-
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ну проблему у зв’язку з несприятливим прогнозом
щодо розвитку та загроз життя дитини. Актуальність даної проблеми сприяла прийняттю ВООЗ ще
в 2010 році резолюції, щодо розробки первинної
профілактики вад розвитку дітей, адже проблема
полягає не тільки в ранній діагностиці та своєчасній корекції ПВР, а і у виявленні тих причин, внаслідок котрих вони виникають. Це є важливим питанням для прогнозування майбутнього потомства
у родинах, в яких народилися діти з природженою
патологією. [11, с. 244; 12, с. 43; 13, с. 76; 14, с. 5].
Здоров’я відіграє провідну роль у відтворенні людського капіталу. З огляду на катастрофічно
низький рівень основних демографічних показників України, збереження здоров’я населення стає
вельми актуальною проблемою [15, с. 11]. Ця проблема є досить актуальною, оскільки йдеться про
майбутні покоління. Особливе занепокоєння викликає стан здоров’я новонароджених дітей, що
є невід’ємною складовою здоров’я нації в цілому та
має стратегічне значення для забезпечення сталого
розвитку суспільства [16, с. 28; 17, с. 33; 18, с. 16].
Зростання числа пренатальних втрат внаслідок
аномалій внутрішньоутробного розвитку плода
є актуальною проблемою сучасної медицини. Дослідники у своїх роботах підкреслюють, що рання
діагностика ПВР – це значний резерв зниження
дитячої захворюваності, інвалідності та смертності [19, с. 27]. Визначальними факторами, що впливають на точність пренатальної діагностики ПВР,
є кваліфікація фахівця і якість візуалізації.
Кваліфікована неінвазивна та інвазивна пренатальна діагностика з встановленим діагнозом
вади дозволяє своєчасно організувати професійну
допомогу дітям з ПВР, пологи в спеціалізованих
центрах, які мають можливості для такої терапії
або хірургічного втручання, та сприяти покращенню показників перинатальної захворюваності та
смертності [20, с. 8].
Пренатальна діагностика природжених аномалій розвитку надає батькам можливість отримати
прогностичну інформацію до народження, дізнатися про варіанти лікування до і після пологів, приймати рішення щодо підходу, який найкраще влаштовує родину [21, р. 212].
З 1979 року в 22 країнах Європи проводиться
моніторинг за частотою народження дітей з природженими вадами розвитку. Вся ця патологія
враховується в єдиному європейському регістрі –
EUROCAT (European surveillance of congenital
anomalies – Європейське спостереження за природженими аномаліями). Для об’єктивізації досліджень в EUROCAT враховуються вади розвитку
плоду, які можуть впливати на формування пренатальної та малюкової смертності, а також бути причиною інвалідності людини. Ці вади називаються
«модельними» [21, р. S31].
Лише декілька областей України надають
в EUROCAT свої дані про частоту природженої
патології. Тому вивчення епідеміології ПВР, в тому
числі і з хромосомними порушеннями (ХП); дослідження впливу різних нозологічних форм природженої патології на перинатальну і дитячу смертність; встановлення нових тератогенних факторів
ризику ПВР; розробка сучасних скринінгових про-

грам для пренатальної діагностики і прегравідарного прогнозування для жінок, є актуальним завданням сучасної медицини.
Пренатальна діагностика природженої та спадкової патології (СП), комплексне обстеження плода з
максимально точним прогнозом для життя і здоров’я
є необхідним елементом якісної допомоги при вагітності та пологах. Прогнозування ПВР плода, з урахуванням значущості антенатальних факторів і використання ехографічних методів дасть можливість
підвищити ефективність пренатальної діагностики,
в результаті чого зменшити кількість пологів з ПВР
плода, що сприятливо позначиться на соціальному
і генетичному здоров’ї всього суспільства і людства
в цілому [16, с. 28; 19, с. 27].
Актуальним є не тільки отримання і нагромадження даних про дослідження ПВР, а й удосконалення сучасних методів профілактики та ранньої
діагностики ПВР у сім’ях групи ризику [1, с. 94;
4, с. 148].
Ситуації, які виникають при діагностуванні порушень формування органів та систем у плода або
новонародженого настільки складні, що не мають
однозначного вирішення. Загальний та економічний стан розвитку суспільства, соціальна захищеність його членів, а також стан здоров’я, репродукційний вік та рівень культурного розвитку батьків,
їх релігійні погляди і багато інших аспектів впливають на тактичні підходи до переривання або пролонгування вагітності та постнатальне лікування
вказаної патології [1, с. 94; 6, с. 9].
Необхідність своєчасної диференційної діагностики ПВР ще на пренатальному періоді онтогенезу зумовлено високим рівнем синдромальності цієї патології. Існуючі методи пренатальної
діагностики дозволяють визначити захворювання
плода задовго до народження дитини та, зі згоди
батьків, перервати вагітність при ураженому плоді. Отож, методи пренатальної діагностики ПВР та
СП плода в значній мірі підвищують ефективність
медико-генетичного консультування, яке зводитиметься до попередження вказаної патології як
в окремій сім’ї, так і в популяції в цілому [1, с. 94;
16, с. 28].
На фоні зниження народжуваності, профілактика та рання пренатальна діагностика ПВР залишаються важливою проблемою акушерства,
перинатології та медичної генетики. Результати
проведеного аналізу особливо важливі для глибшого клінічного дослідження і покращення ефективності пренатальної оцінки стану плода у сім’ях
групи ризику природженої та спадкової патології,
що дозволить покращити медико-генетичну допомогу населенню.
Мета роботи: Вдосконалення алгоритму пренатальної діагностики природженої та спадкової
патології, що діагностується неінвазивними та інвазивними методами.
Завдання роботи: 1. Сформувати реєстр контингентів жінок з випадками ПВР плоду з Львівської області за 2019–2021 рр. 2. Провести аналіз
частоти і структури природженої та спадкової патології, що діагностується неінвазивними та інвазивними методами пренатальної діагностики серед жінок Львівської області за 2019–2021 рр. 3.
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 досконалити алгоритм пренатальної діагностики
В
природженої та спадкової патології.
Матеріали і методи дослідження. Ультразвукове дослідження вагітних жінок проводилось
за допомогою апарату Voluson E8, що працює в
реальному масштабі часу з використанням абдомінального, лінійного та секторального датчика
(частота 3.5 Мгц). Експозиція ультразвукового дослідження – 15–30 хвилин. Детально оцінювались
біометричні, морфологічні та патофізіологічні
особливості плоду. Використовувалась стандартна
оцінка плоду з отриманням основних біометричних показників і описом змін стану внутрішніх
органів. При виявленні ПВР плоду при ультразвуковому дослідженні проводився пренатальний
синдромологічний аналіз, тобто виділення з усієї
сукупності патологічних ознак такого клінічного
симптомокомплексу, який дозволяв діагностувати
визначений синдром МПВР (множинні природжені
вади розвитку).
Інвазивні методи пренатальної діагностики.
Трансабдомінальний амніоцентез проводився під
постійним контролем ехографії. Плацентоцентез
виконувався шляхом аспіраційної біопсії пункційною одноразовою голкою №20. На місце пункції
накладалась асептична пов’язка. Контроль за роботою серця плоду здійснювався через 10, 20, 120
хвилин. Амніоцентез проводився в 2 триместрі вагітності. Біопсія хоріона у вагітних жінок – забір
ворсин хоріона в І триместрі вагітності проводився
аспіраційним способом цервікальним доступом під
постійним ультразвуковим контролем
Ультразвуковий контроль після цих втручань
проводився через 10 хвилин після маніпуляції та
через 24 години. Всі інвазійні втручання проводились під контролем УЗС Voluson E8.
Результати дослідження та їх обговорення.
Нами за 2019–2021 рр. проведено УЗД обстеження
4791 вагітних жінок, з яких сформована група з 168
жінок з ПВР плоду, що виявлено пренатально. Частота ПВР при неінвазійній ПД складала 3,5%. До
22 тижнів УЗД проведено у 2028 (42,3%) вагітних
жінок, а 2763 (57,7%) – після 22 тижнів.
З 168 жінок з природженою та спадковою патологією плоду 56 (33,3%) були мешканками села,
а 112 (66,7%) – міста. ПВР або ХП плода при ультразвуковому обстеженні виявлено до 22 тижнів
вагітності у 154 (91,7%) жінок, а у 14 (8,3%) – після
22 тижнів.
Вікова характеристика жінок з ПВР та ХП плоду показана в табл. 1.

Вивчення паритету вагітності показало, що найбільш часто ПВР та/або ХП діагностували при І
(66 – 38,3%) та ІІ вагітності (65 – 38,7%), а 37 (22,0%)
жінок були вагітними три та більше рази.
Структура та частота ПВР, що були діагностовано при УЗД вагітних жінок, показана в табл. 2.
Таблиця 2
Структура ПВР, що діагностовано
неінвазивними та методами
Структура ПВР
Всього жінок групи ризику
Всього ПВР
Множинні природжені вади
розвитку
ПВР серцево-судинної системи
ПВР сечовидільної системи
ПВР шлунково-кишкового
тракту
ПВР ЦНС
ПВР кісткової системи
ПВР обличчя

Кількість жінок
(п/%)
168 (100%)
119 (70,8%)
11 (6,5%)
56 (33,3%)
5 (3,0%)
7 (4,2%)
9 (5,4%)
21 (12,5%)
10 (5,9%)

Встановлено, що в структурі ПВР, що діагностувались при УЗД вагітних, на І місці були аномалії
розвитку серцево-судинної системи (33,3%), на ІІ –
ПВР кісткової системи (12,5%), на ІІІ – множинні
ПВР (6,5%).
Всього 155 (92,3%) пацієнткам з 168 жінок
групи ризику ПВР та СП за звітний період (2019–
2021 рр.) було проведено інвазивні втручання. Покази для проведення інвазивних методів пренатальної діагностики показано в табл. 3.
Найбільш часто показами до проведення інвазивної ПД були зміни ультразвукових маркерів плоду:
потовщений комірцевий простір (ПКП) – 35 (20,8%)
випадків, гіпоплазія носової кісточки – 31 (18,5%),
поєднання УЗД-маркерів – ПКП + ГНК – 26 (16,4%)
та сукупність показів – 39 (23,2%) випадків.

Таблиця 1

Вікова характеристика жінок з природженою
та хромосомною патологією плоду
Кількість
Вік (роки)
жінок
16–20 21–25 26–30 31–35 36 та >
(п/%)
3
35
39
70
21
168 (100%)
(1,8%) (20,8%) (23,2%) (41,7%) (12,5%)

Більша кількість вагітних жінок, що мали плоди з ПВР, була у віковому діапазоні 31–35 років
(41,7%).
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Таблиця 3
Покази до інвазивної пренатальної діагностики
Покази
Потовщений комірцевий
простір (ПКП)
Гіпоплазія носової кісточки
(ГНК)
ПКП + ГНК
Брахеоцефалічна форма голови
Гігрома шиї
Віковий ценз
Хромосомна патологія плоду
в анамнезі
Інші (сукупність показів)
Всього застосовано ІПД
Всього жінок групи ризику

Кількість жінок,
п/%
35

20,8

31

18,5

26
6
5
7

16,4
3,6
3,0
4,2

6

3,6

39
155
168

23,2
92,3
100,0

Медичний форум
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Таблиця 4

Методи інвазивної пренатальної діагностики
Метод пренатальної
діагностики
Всього жінок групи
ризику
Всього ІПД
Амніоцентез
Біопсія хоріона
Амніоцентез + біопсія
хоріона

Кількість
п/%

Результат ПД, кількість жінок, п/%
трисомія 21 трисомія 18 трисомія 13 трисомія 14

нормальний
каріотип

168 (100%)
155
(92,3%)
69/41,1
86/51,2

48/28,6
33/19,6

12/7,2

2/1,2

1/0,6

107/63,7

19/11,3

Для 69 (41,1%) жінок застосовано амніоцентез
(АЦ), 86 (51,2%) – біопсія хоріона (БХ), в тому числі 19 (11,3%) жінкам проведено по 2 методи (АЦ та
БХ). (табл. 4). NIPT проведено у 5 (3,0%) пацієнток.
При визначенні результатів інвазивної пренатальної діагностики отримано наступні результати:
у 107 (63,7%) жінок встановлено нормальний каріотип плода; у 33 (19,6%) діагностовано трисомія
21 хромосоми; у 12 (7,2%) жінок виявлено трисомія 18 хромосоми, у 2 (1,2%) – трисомія 13 хромосоми, а у однієї жінки – трисомія 14 хромосоми 1 (0,6%). Таким чином, хромосомна патологія
виявлена у 48 (28,6%) жінок групи ризику.
Отже, інвазивна пренатальна діагностика проведена 155 (92,3%) жінкам: амніоцентез (АЦ) –
69 (41,1%), біопсія хоріона (БХ) – 86 (51,2%),
в тому числі 19 (11,3%) жінкам по 2 методи (АЦ та
БХ) (табл. 2.5, рис. 2.3). NIPT проведено у 5 (3,0%)
пацієнток.
За результатами інвазивної ПД у 107 (63,7%)
жінок встановлено нормальний каріотип плода;
у 33 (19,6%) діагностовано трисомія 21 хромосоми; у 12 (7,2%) жінок виявлено трисомія 18 хромосоми, у 2 (1,2%) – трисомія 13 хромосоми, а у
однієї жінки – трисомія 14 хромосоми 1 (0,6%).
Хромосомна патологія виявлена у 48 (28,6%) жінок групи ризику.
Виявлення значного відсотка вад розвитку серцево-судинної системи дозволяє у майбутньому
своєчасно надати кардіологічну та кардіохірургічну допомогу дитині після народження і уникнути
тактичних помилок при веденні пацієнтів у неонатальному періоді. Близько 50% серцевих аномалій
припадає на складні вади серця, при яких надання
спеціалізованої медичної допомоги необхідно в
перші дні, місяці, а часом і в перші години життя
дитини [5, с. 9; 18, с. 52]. За даними вчених, серед
дітей, які народжуються з серцевими аномаліями,
14% помирають у перший тиждень життя, 25% –
протягом першого місяця, близько 40% – не доживають до 1-го року [18, с. 52; 19, с. 27].
Для вдосконалення системи преконцепційної
профілактики і ранньої діагностики ПВР, ефективного медико-генетичного консультування та
прогнозування здорового потомства запропоновано оптимізований алгоритм профілактики перинатальної патології для жінок з ризиком вродженої
та/або спадкової патології.

І. Медико-генетичне консультування з метою
уточнення етіології ПВР:
1) при підозрі на хромосомну патологію- проведення ІПД (каріотип, FISH, Array CGH, NGS);
2) при підозрі на хромосомну патологію – проведення ІПД (молекулярно-генетичний аналіз у
разі детекції гену, синдромологічний аналіз).
ІІ. Визначення прогнозу здоров’я за уточненою
етіологією:
1) пренатальний консиліум (мультидисциплінарна команда);
2) пренатальний консиліум (генетик, фетальний
кардіолог);
2а) елімінація плоду, патолого-анатомічне заключення;
2б) прологнування вагітності; ретельний акушерський моніторинг, пологи у спеціалізованому
закладі, постнатальна верифікація діагнозу; хірургічна корекція, огляд новонародженого профільними фахівцями.
Перевагою алгоритму є вдосконалення системи ранньої діагностики ПВР, ефективного медико-генетичного консультування та прогнозування
здорового потомства. Індивідуальна пренатальна
діагностика, моніторинг частоти ПВР, дозволить
зменшити частоту природжених вад розвитку.
Висновки
1. Ультразвукова діагностика застосована
4791 вагітних жінок, з яких сформована група
з 168 жінок з ПВР плоду, що виявлено пренатально; частота ПВР та хромосомної патології складала 3,5%. Більша кількість вагітних жінок, що мали
плоди з ПВР, була у віковому діапазоні 31–35 років 70 (41,7%). Найбільш часто ПВР діагностували
при І (38,3%) та ІІ вагітності (38,7%), а 22,0% жінок
були вагітними три та більше рази.
2. В структурі ПВР, що діагностувались при
УЗД вагітних, на І місці були аномалії розвитку серцево-судинної системи (33,3%), на ІІ –– ПВР кісткової системи (12,5%), на ІІІ – множинні ПВР (6,5%).
3. Інвазивна ПД проведена 155 (92,3%) жінкам з 168 жінок групи ризику: 69 (41,1%) жінкам –
амніоцентез (АЦ), 86 (51,2%) – біопсія хоріона
(БХ), в тому числі 19 (11,3%) жінкам по 2 методи
(АЦ та БХ). NIPT проведено у 5 (3,0%) пацієнток.
4. Показами до проведення інвазивної ПД
найбільш часто були зміни ультразвукових маркерів плоду: потовщений комірцевий простір –
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35 (20,8%) випадків, гіпоплазія носової кісточки –
31 (18,5%%), поєднання УЗД-маркерів – 26 (16,4%)
та сукупність показів – 39(23,2%) випадків.
5. У 107(63,7 %) жінок встановлено нормальний каріотип плода; у 33 (19,6%) діагностовано

трисомія 21 хромосоми; у 12 (7,2%) жінок виявлено трисомія 18 хромосоми, у 2 (1,2%) – трисомія
13 хромосоми, а у однієї жінки – трисомія 14 хромосоми 1(0,6%). Хромосомна патологія виявлена
у 48 (28,6%) жінок групи ризику.
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ДІАГНОСТИКА І ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ
ПРИ СИНДРОМІ ЗАТРИМКИ РОЗВИТКУ ПЛОДА
(Дані сучасної літератури)
Синдром затримки розвитку плода є важливою проблемою сучасного акушерства, а також має велику питому
вагу в структурі причин перинатальної захворюваності та смертності. Це ускладнення вагітності характеризується
несприятливим перебігом адаптаційного періоду в новонароджених, а також визначає високі показники
захворюваності та смертності серед недоношених дітей.
Ключові слова: синдром затримки розвитку плода(СЗРП),етапи дослідження, клінічне значення апоптозу
й факторів росту у формуванні синдрому затримки росту плода.
Синдром задержки развития плода является важной проблемой современного акушерства, а также большой
удельный вес в структуре причин перинатальной заболеваемости и смертности. Это осложнение беременности характеризуется неблагоприятным течением адаптационного периода у новорожденных, а также определяет высокие
показатели заболеваемости и смертности среди недоношенных детей.
Ключевые слова: синдром задержки развития плода (СЗРП), этапы исследования, клиническое значение
апоптоза и факторов роста в формировании синдрома задержки роста плода.
Fetal developmental delay syndrome is an important problem of modern obstetrics, and also has a large share in the
structure of causes of perinatal morbidity and mortality. This complication of pregnancy is characterized by an unfavorable
course of the adaptation period in newborns, and also determines the high rates of morbidity and mortality among premature infants.
Key words: fetal growth retardation syndrome (fetal developmental disorder), stages of research, clinical significance
of apoptosis and growth factors in the formation of fetal growth retardation syndrome.

Вступ. Для недоношених дітей із синдромом затримки розвитку плода (СЗРП) у ранньому неонатальному періоді характерними є дистрес-синдром,
інтравентрикулярні крововиливи, сепсис, бронхолегенева дисплазія, а також інші ускладнення.
Якщо розглядати про сучасний стан проблеми
синдрому затримки росту плода то він посідає важливе місце в структурі перинатальної захворюваності та смертності, також впливає на наступний
розвиток дитини. Репродуктивні втрати й витрати
на комплексне лікування дітей із СЗРП спричиняють значний соціальний та економічний збиток [1].
При синдромі затримки розвитку плода частіше
спостерігаються випадки перинатальної смертності-таких як мертвонародженість, загибель новонародженого у ранньому неонатальному періоді,
а ніж в популяції.
На сучасному етапі дослідження розвитку
СЗРП надається імунним порушенням в організмі жінки, які сприяють ушкодженню судин плаценти, внаслідок чого порушується матково-плацентарний кровообіг [2]. Вважається що одним з
механізмів розвитку цієї патології є зміна імунної
відповіді материнського організму у периферійній
крові, а також в децидуальній оболонці плаценти
що супроводжується порушенням процесів активації імунокомпетентних клітин і їхньої міжклітинної
взаємодії [3].

У 12% дітей, які народилися із затримкою розвитку відзначають стійкі важкі ураження ЦНС, зокрема прогресуючий дитячий церебральний параліч, гідроцефалія, олігофренія.
Якщо брати дослідження за останні роки то
можна побачити тісний взаємозв’язок між масоворостовими параметрами новонароджених і його
подальшим фізичним, психомоторним і неврологічним розвитком [4]. Відставання дітей у фізичному розвитку спостерігається в 60% випадків, його
дисгармонічність – у 80%, затримка темпів психомоторного розвитку – у 42% [6]. Ці діти в більшості випадків вимагають підвищеної уваги педіатрів,
невропатологів, психоневрологів й інших фахівців
не тільки в момент появи на світ, але й через багато років [5]. Це підтверджує те, що CЗРП є актуальною проблемою сучасного акушерства й перинатології. Ця патологія впливає не тільки на
внутрішньоутробний стан плода, але й на подальший розвиток дитини та становлення всіх функцій
його організму [6].
Дослідження за останні роки показали, що у ґенезі ускладнень гестації, зокрема гестоз і СЗРП,
міститься ендотеліальна дисфункція, яка обумовлена плацентарною гіпоперфузією в результаті
неповноцінної перебудови спіральних артерій.
Проте, якщо у випадках з гестозом ендотеліальна
дисфункція розвивається в материнському організ-
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мі з формуванням багатокомпонентного симптомокомплексу, в основі якого лежить перерозподіл
кровотока на користь матково-фетоплацентарного
комплексу, тоді при СЗРП аналогічний перерозподіл має місце в організмі плода, і воно одержало
назву «централізація кровообігу внутрішньоутробного плода». Мова йдеться про елективне кровозабезпечення життєво важливих органів (наднирники, серце, мозок) за рахунок редукції кровотока
в органах і тканинах – донорах.
Даний феномен відображений також при фізіологічному перебігу вагітності та має фізіологічний
характер, а при ускладненому перебігу вагітності –
патологічний. Починаючи з 27 тижня при СЗРП
парціальна напруга кисню в крові, що живить мозок, є нижчою, на відміну від норми, це сприяє гіпоксії при централізації кровообігу плода.
Роль плацентарних білків, антифосфоліпідних антитіл і кофакторів антифосфоліпідних
антитіл у розвитку синдрому затримки росту
плода. Найбільш чутливими маркерами, які дозволяють свідчити про білоксинтезуючу функцію
плаценти, є білки «зони вагітності»: плацентарний α1-мікроглобулін (ПАМГ), трофобластичний
β1-глобулін (ТБГ), і α2- мікроглобулін фертильності (АМГФ). Плацента є біологічним бар’єром між
матір’ю та плодом, що виконує роль одного із джерел факторів, а також блокує і забезпечує специфічну й неспецифічну супресію. У зв’язку із цим вивчення динаміки зміни концентрації плацентарних
білків під час фізіологічної вагітності й при СЗРП
має велике значення з метою діагностики та прогнозування ступеня розвитку СЗРП.
Трофобластичний β1-глобулін (ТБГ) – специфічний білок вагітності й захворювань, які
пов’язані з нею (пузирний занос, хоріонепітеліома). ТБГ знайдений у цитотрофобластичних клітинах і синцитіотрофобласті, що підтверджує його
синтез плодовою частиною плаценти [7]. Синтезуючись у мононуклеарних клітинах трофобласта,
ТБГ виділяється переважно на материнській частині плаценти,таким чином до плода надходить тільки 0,2–0,7% білка [8].
Існують декілька способів визначення ТБГ у сироватці крові вагітних жінок. Одним з найпростіших
та економічних є імунодифузійний, більше чутливим – радіоімунологічний та імуноферментний.
ТБГ в сироватці крові жінок можна визначити протягом усієї вагітності. Якщо виявити в невеликих кількостях на ранніх термінах вагітності,
рівень ТБГ у материнській крові при нормальному
перебігу вагітності постійно зростає. Для нормальної секреції білка необхідна присутність живого
плода. При анембріональній вагітності, вагітності,
яка не розвивається, мертвому плоду титр протеїну різко знижується . Виявлено чітку кореляцію
між показниками ТБГ і терміном вагітності. Максимальний вміст ТБГ у сироватці крові, за даними різних авторів, відзначається на 34–36, 36–38,
37–38 й 40 тижні. Перед пологами концентрація
ТБГ у сироватці материнської крові знижується .
Встановлено, що при ускладненій вагітності
гестозом відбувається достовірне зниження рівнів
ТБГ у сироватці крові матері відповідно до важкості гестозу [9]. Статистично достовірне зниження

концентрації білка в плазмі відбувається вже при
прееклампсії I ступеня, але сама тенденція до зниження рівня ТБГ виявляється на стадії прегестозу.
Відзначається залежність показника протеїну у вагітних із СЗПР від стану плода. При сприятливому
прогнозі для плода рівень ТБГ у сироватці материнської крові залишається в межах нормальних
величин, при несприятливому прогнозі – значно
знижується. Таким чином, за рівнем ТБГ у сироватці крові в жінок можна свідчити про важкість
СЗРП, визначати термін їх розродження .
Отже, визначення ТБГ у сироватці крові жінок
є важливим і перспективним для діагностики несприятливих критеріїв для плода на всіх термінах
неускладненої та ускладненої вагітності.
Альфа-2-мікроглобулін фертильності (АМГФ)
вперше виявлений у водних екстрактах плаценти
людини в 1976 році Д.Д. Петруніним та названий
органоспецифічним альфа-2-глобуліном плаценти. Подальше його стали називати плацентарним
альфа-2-мікроглобуліном.
АМГФ in vitro чинить агрегуючу дію на тромбоцити вагітних жінок, найбільше при гестозі.
Даний феномен розглядають у якості одного з патогенетичних механізмів розвитку гестозу та відзначають кореляцію збільшення вмісту АМГФ при
гестозі з важкістю процесу.
Народження дитини з перинатальною патологією пов’язане з підвищеними значеннями АМГФ
у III триместрі вагітності. При рівні АМГФ, що дорівнює або більше 100 нг/мл, прогнозувалося народження дитини з перинатальною патологією.
Функція альфа-фепротеїну(АФП) в організмі
зародка до кінця не з’ясована. Біологічна роль АФП
посилено вивчається. Вважають, що АФП бере
участь у транспортуванні естрогенів, а також захисту плода від материнських естрогенів та у гальмуванні імунологічної відповіді матері на батьківські
антигени плода . Альфа-фетопротиїн відноситься до глікопротеїнів і синтезується в жовтковому
мішку й печінці плода. У нормі концентрація АФП
у сироватці крові дорослої жінки становить менш 10
нг/мл. Під час вагітності його рівень зростає до 25
нг/мл на 12 тиждень і до 200–250 нг/мл на 30 тиждень. Крім того, можна визначити рівень АФП
в амніотичній рідині . У клініці практичне значення
має визначення рівня АФП у сироватці крові матері.
Найбільш специфічне підвищення цього ембріонспецифічного білка при відкритих дефектах нервової трубки, сечовидільної системи, при синдромі
Тернера, патології шлунково-кишкового тракту.
Очищені препарати АФП викликають ефект сповільнення бласттрансформації лімфоцитів, індукованих КонА й ФГА. Імуносупресивною активністю
володіє одна з шести фракцій АФП. Можна припустити, що саме ця фракція АФП бере участь в імунологічних взаєминах у системі мати-плід [10].
Визначення АФП використовується для діагностики плацентарної недостатності, страждання
внутрішньоутробного плода, ускладнень вагітності. За даними авторів, збільшення рівня АФП у другому й третьому триместрах вагітності є прогностичною ознакою для несприятливого результату
вагітності: зростає частота СЗРП, передчасних пологів, маловоддя, антенатальна загибель плода й ін.
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Клінічне обстеження хворих. Клінічного
обстеження вагітних розпочиналось із загальноприйнятих методів: збір анамнезу, скарги, огляд,
клініко-лабораторні обстеження. Під час збирання
анамнезу перш за все увага зверталася на спадковий і сімейний анамнез, паритет пологів, абортів,
особливості перебігу післяпологових та постабортних періодів, перенесені гінекологічні захворювання. При наявності клінічних симптомів захворювань загального характеру вагітні були обстежені
фахівцями відповідного профілю й одержували необхідне додаткове лікування.
Під час спостереження вагітних під час цього
обстеження проводилося динамічне, біохімічне,
ультразвукове, кардіотокографічне, гормональне,
імунологічне, мікробіологічне, допплерометричне
обстеження жінок, з урахуванням специфіки кожного триместру. На підставі отриманих результатів
проводилася корекція виявлених порушень, з метою профілактики й зниження частоти ускладнень
перебігу гестаційного періоду.
Збір анамнестичних даних хворих включав
скарги, дані про спадкові й сімейні захворювання,
відомості про перенесені захворювання в дитячому
й зрілому віці, інформацію про алергійний статус
і гемотрансфузії, шкідливі звички. Особлива увага
приділялася супутнім соматичним захворюванням
і стадіям процесу в цей час.
У пацієнток детально вивчалася менструальна
функція (вік настання менархе, період становлення менструальної функції, регулярність менструації, їхня тривалість, рясність, хворобливість).
З’ясовувалася інформація про раніше проведену
гормональну терапію.
Статеве життя оцінювалося за часом настання,
регулярності, кількості статевих партнерів, шлюбів.
Репродуктивна й дітородна функції обстежуваних вивчалися на підставі інформації про кількість і наслідки попередніх вагітностей, наявність
і характер ускладнень, тривалість безплідності.
При вказівці на пологи уточнювався їхній характер
(термінові, передчасні) і стан здоров’я дітей на момент народження й у цей час.
При обстеженні вагітних застосовувалися традиційні методи: загальний огляд, бімануальне
й/або піхвове дослідження, зовнішнє акушерське
обстеження, вимір висоти стояння дна матки й величини окружності живота за загальноприйнятим
протоколом, контроль ваги та показників артеріального тиску на обох руках, серцебиття плода й ін.
Під час загального огляду особлива увага приділялася статурі, стану шкіри, волосся, нігтів, характеру й ступеню оволосіння, розвитку жирової
тканини й особливостям її відкладення, наявності
післяопераційних рубців. Обов’язковим був огляд
молочних залоз, наявність або відсутність відокремлюваного з них, його характер.
Зовнішнє акушерське дослідження. При зовнішньому дослідженні зверталася увага на висоту стояння дна матки й передбачуваних розмірів
плода. Невідповідність висоти стояння дна матки
терміну вагітності або відсутність її приросту протягом 2–3 тижнів указувалися на наявність СЗРП.
Термін вагітності встановлювався на підставі сукупності даних: дати останньої менструації, першої

явки в жіночу консультацію, першого ворушіння
плода, думка вагітної про відповідність встановленого терміну. Вирішальне значення у встановленні
терміну вагітності мало ультразвукове дослідження, проведене в ранній термін. За допомогою піхвового дослідження визначали готовність організму жінки до пологів. Воно проводилося після
38 тижнів вагітності з урахуванням оцінки ступеня
«зрілості» шийки матки за шкалою Е.Н. Bishop, яка
модифікована О.О.Чернухою. Характеризувалася
консистенція, довжина, відкриття цервікального
каналу, положення щодо поздовжньої вісі таза, місце розташування передлежачої частини плода.
Огляд шийки матки виконували в дзеркалах. Відзначали наявність патологічних процесів у вигляді
ерозії, ендоцервіциту, рубцевих деформацій, лейкоплакії, уточнювали кількість і характер виділень.
Консультації терапевта, ендокринолога, імунолога, офтальмолога, генетика містили в собі оцінку
соматичного здоров’я, ендокринного й імунологічного статусів, виявляли ступінь генетичного ризику, відсутність протипоказань до пролонгування
вагітності. При наявності екстрагенітальної патології спільно з фахівцями вироблявся план ведення пологів і визначався оптимальний метод розродження.
Діагностика плацентарної недостатності ґрунтувалася на результатах ультразвукового й допплерометричного дослідження: виявлення синдрому
затримки розвитку плода, його форми й ступеня
важкості, а також порушень матковоплацентарного
й плодового кровотока [11].
Для діагностики СЗРП дані фотометрії, які
отримали, порівнювали з нормативними показниками для цього терміну вагітності. При цьому виділяли 3 ступеня СЗРП:
I ступінь – відставання фетометричних показників на 2 тижні;
II ступінь – на 3–4 тижні;
III ступінь – на 4 тижні й більше.
Залежно від пропорційності відставання різних
показників виділяли симетричну та асиметричну
форми СЗРП.
Симетрична форма характеризується пропорційним відставанням від гестаційного терміну
всіх параметрів фетометрії. Ця форма розвивається
на ранніх термінах гестації (до 20–22 тижнів) при
недостатньо розвинених механізмах ауторегуляції плода (абсолютне зменшення кількості клітин
у гіперпластичну фазу клітинного росту) і пов’язана
з дією ушкоджуючих факторів, у 1–2 триместрі
(інфекції, інтоксикації) або хромосомні аномалії.
При асиметричній формі відзначається відставання тільки окружності живота, БПР і довжина стегна
залишаються в межах нормативних значень для цього
терміну. Ця форма розвивається, як правило, у другій
половині вагітності й буває обумовлена захворюваннями матері й ускладненнями вагітності, що призводять до розвитку плацентарної недостатності.
Клінічне значення апоптозу й факторів росту
у формуванні синдрому затримки росту плода.
Апоптоз – термін, який являє собою природну
форму клітинної загибелі, що відрізняється від некрозу й бере участь у всіх фізіологічних і патологічних процесах в організмі.
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Під час розвитку плаценти відбувається інвазія трофобласта в ендометрій. На ранніх етапах це
супроводжується апоптозом підлягаючих клітин
ендометрію, що звільняє місце для зростаючого
плодового яйця.
Поступово мігруючи по кровоносних судинах
ендо- і міометрія позаворсинчастий трофобласт,
прикріплюється до їхньої стінки й викликає їхню
трансформацію. Фібриноїдні зміни стінки спіральних матково-плацентарних артерій призводять
до розширення цих судин, що забезпечує достатній кровоток до плаценти, незалежно від впливу
судинозвужувальних факторів. Цей надзвичайно
складний процес являє собою унікальний приклад
дозованого інвазивного росту. Клітини трофобласта при цьому демонструють деяку функціональну
подібність зі злоякісними клітинами.
Зниження кількості й функціональної активності позаворсинчастого трофобласта супроводжує
до невиношування плода. Не повна перебудова
спіральних артерій матки приведе до неадекватного кровотока й компенсаторних реакцій у вигляді
посилення апоптозу в плаценті, що призводить
до підвищення проникності фетоплацентарного
бар’єра для поліпшення харчування плода [12].
Пізні гестози, СЗРП та мимовільні аботи мають
загальні патогенетичні моменти, що пов’язані з недостатньою інвазією трофобласта. Оригінальне доповнення до вищевказаного механізму зроблене
C.W. Redman і співавт. (2011). Вони вважають, що при
фізіологічних умовах, відшнуровані від синцитіотрофобласта ворсини плаценти та поступаючі в кровоток
матері, вільні симпласти викликають слабку системну запальну відповідь з боку судин материнського організму. У той час, коли при посиленому апоптозі в
клітинах трофобласта надходження в кровоток матері
його уламків викликає надлишкову запальну відповідь, і це призводить до розвитку клінічної картини
гестозу. Надалі було показано, що посилення апоптозу, що приводить до збільшення надходження вільних симпластів у кровоток матері при прееклампсії,
пов’язане з окисним стресом у плаценті, через чергування епізодів гіпоксії та реоксигенації плаценти, у
зв’язку з недостатньою перебудовою спіральних матково-плацентарних артерій [13].
Стан матково-плодово-плацентарного кровотока при фізіологічному перебігу вагітності й при
синдромі затримки росту плода.
Деякі фахівці вважають, що затримка росту плода є результатом комбінації вповільнення швидкості росту плода й плацентарної недостатності, що
обумовлена підвищенням резистентності маткових
або пуповинних артерій. Беручи до уваги, що провідна роль у патогенезі плацентарної недостатності
приділяється порушенням гемодинаміки в басейні
маткових артерій, у першу чергу в їхніх кінцевих
гілках – спіральних артеріях. Вирішили досліджувати особливості гемодинаміки в термінальних
гілках артерії пуповини, маткових і спіральних
артеріях з метою визначення діагностичних і прогностичних критеріїв розвитку СЗРП.
Матково-плацентарний кровообіг протягом вагітності збільшується в 30–50 разів, цим і забезпечується нормальний рівень метаболізму й процесів
ангіо- і васкулогенеза.

Плацентарна гіпоперфузія при синдромі затримки розвитку плода має подвійний ґенез – неповноцінна морфофункціональна перебудова спіральних
артерій матки зі збереженням здатності до контракцій у відповідь на відповідні нервові сигнали й підвищення рівня вазоконстрикторів ендотеліального
походження (ендотелін-1, тромбоксан та ін.).
Для вивчення матково-плацентарної, плодово-плацентарної та внутрішньоплацентарної гемодинаміки реєстрували швидкість кровотока
в спіральних артеріях (у безпосередній близькості
до базальної мембрани в зоні підвищеної ехогенності маткових артеріях, артерії пуповини плода, її
термінальних гілок (у товщі плаценти поблизу хоріальної мембрани).
Для кожної судини обчислювали індекси резистентності (ІР) і систолодіастолічне співвідношення
(СДС). Критерієм порушення кровотока в цих судинах слугувало підвищення індексу периферійного судинного опору більш ніж на 2 сигмальних
відхилення порівняно з нормою. З метою оцінки
порушень гемодинаміки в єдиній системі матиплацента-плід, використали розроблену раніше
класифікацію О.М. Стрижакова.
Для розробки раціональної акушерської тактики для ведення вагітних із СЗРП було проведено
комплексне дослідження стану матково-плодово-плацентарного кровотока при фізіологічному
перебігу вагітності й синдромі затримки розвитку
плода, за даними доплерометричними, ультразвукового, кардіотокографічного досліджень плодовоплацентарної гемодинаміки.
У вагітних контрольної групи, які обстежувалися, показники ультразвукової фотометрії та структурність плаценти відповідали терміну вагітності.
Кількість навколоплідних вод у всіх спостереженнях була нормальною протягом усієї вагітності.
При кардіотокографічному дослідженні в жодному
спостереженні не було виявлено ознак СЗРП і хронічної внутрішньоутробної гіпоксії плода.
Висновок. Синдром затримки росту плода
(СЗРП) має велику питому вагу в структурі причин перинатальної захворюваності й смертності
та є важливою проблемою сучасного акушерства.
СЗРП розвивається на фоні змін у фетоплацентарній системі, пов’язаних з акушерською або екстрагенітальною патологією матері і є несприятливим
фактором нормального росту плода.
СЗРП є імунозалежною патологією, при якій
відбувається порушення імунологічної реактивності матері на фетальні антигени. СЗРП супроводжується ростом популяцій цитотоксичних клітин, В-лімфоцитів на тлі підвищення IgM (до 1,6
при СЗРП ІІІ ступеня), пригніченням міграційної
активності лейкоцитів і процесів апоптозу клітин.
Ознаками СЗРП тяжкого ступеня є значне підвищення вмісту IL-1α (у 8 разів), IL-8 (у 2 рази)
і TNFα (у 70 разів).
СЗРП розвивається на фоні гемодинамічних
порушень і супроводжується підвищенням показників судинного опору в різних ланках системи
мати-плацента-плід, які спостерігаються із СЗРП
І ступеня – у 72,2%, СЗРП II ступеня – у 86,5%, із
СЗРП III ступеня – у 100%, а в 33,5% розвивається
критичний стан плодового кровотока.
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СУЧАСНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ НА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕБІГУ
ТОКСОПЛАЗМОЗУ ДО ТА ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
Ніхто з нас не знає про те, що звичайне кошеня може стати причиною серйозного захворювання – токсоплазмозу. Сама хвороба має безсимптомний перебіг, але призводить до важких наслідків. На сьогодні зареєстровано хворобу більш ніж у 300 видів ссавців і 60 видів птахів. Один випадок вродженого токсоплазмозу припадає на 1000-3500
новонароджених. За різними оцінками, загальна кількість інфікованих коливається від 30 до 80%, а в деяких регіонах
наближаться до 90% населення.
Ключові слова: токсоплазмоз, вагітність.
Никто из нас не знает о том, что обычное котенок может стать причиной серьезного заболевания – токсоплазмоза. Сама болезнь имеет бессимптомное течение, но приводит к тяжелым последствиям. На сегодня зарегистрировано болезнь более чем в 300 видов млекопитающих и 60 видов птиц. Один случай врожденного токсоплазмоза
приходится на 1000-3500 новорожденных. По разным оценкам, общее количество инфицированных колеблется от
30 до 80%, а в некоторых регионах приблизятся к 90% населения.
Ключевые слова: токсоплазмоз, беременность.
None of us knows that a normal kitten can cause a serious disease – toxoplasmosis. The disease itself is asymptomatic,
but leads to serious consequences. To date, the disease has been registered in more than 300 species of mammals and
60 species of birds. One case of congenital toxoplasmosis occurs in 1000-3500 newborns. According to various estimates,
the total number of infected people ranges from 30 to 80%, and in some regions will approach 90% of the population.
Key words: toxoplasmosis, pregnancy.

Токсоплазмоз – інфекційне захворювання людини і тварин, яке спричинюють токсоплазми, що
характеризується ураженням нервової системи, міокарда та очей, лімфаденопатією, гепатоспленомегалією [3, 6].
Проблема етіопатогенезу полягає у визначені етіологічного фактора – Toxoplasma gondii, цей
паразит є облігатний, внутрішньоклітинний із
складним життєвим циклом. Три основні періоди
розвитку: тахізоїд, тканинна циста, ооциста [3, 9].
Статевий розвиток паразита відбувається у клітинах епітелію слизової оболонки тонкого кишківника кінцевого господаря – домашнього кота та
інших котячих, безстатевий розвиток у тканинах
проміжних господарів – ссавців (включаючи людину) та деяких видів птахів [4, 6]. В інфікованої
особи з нормальним імунітетом утворюються тканинні цисти (в основному у м’язах та головному
мозку), які вміщують живі форми найпростіших,
що повільно діляться, зберігаються в організмі людини протягом цілого життя [4]. Шлях передачі: резервуар – коти та інші котячі, інфікування людини
здійснується через: харчові продукти (овочі, фрукти), воду та руки, забруднені ооцистами, які виділяються з котячим калом, вживання сирого або недовареного м’яса інфікованих тварин, яке містить
цисти найпростішого (найчастіше свинячого та
баранячого), передачу тахізоїдів від вагітної жінки
до плоду через плаценту під час паразитемії (вертикальне інфікування, виключно під час первинної
інфекції), випадковий контакт із тахізоїтами (рідко
переливання крові або препаратів крові – в осно-

вному лейкоцитарного концентрату, трансплантація органів, лабораторне інфікування) [3].
Потрібно знати що, токсоплазмоз – це одна
з найпоширеніших паразитарних інвазій та зоонозних хвороб, ендемічна у всьому світі [5, 6].
З огляду на серйозні наслідки інфікування плоду,
особливою групою ризику є серонегативні вагітні
жінки [3]. Фактори ризику інфекції: контакт із забрудненими котячими екскрементами харчовими
продуктами (овочі, вода), вживання сирого м’яса
та непастеризованого молока, контакт із котами та
зараженим ґрунтом (город, балконні рослини) [5].
Фактори ризику тяжкого перебігу (генералізована
форма, очна форма): імунодефіцитні стани будьякої етіології, особливо імуносупресія після трансплантації органів, хіміотерапія злоякісних пухлин, імуносупресивне лікування з інших причин,
ВІЛ-інфекція (токсоплазмоз внутрішнього органа
свідчить про СНІД), ембріональний період [5].
Для здоров’я майбутньої мами це захворювання
не дуже небезпечне, тим більше, що досить часто
воно протікає абсолютно непомітно і закінчується одужанням [5, 6]. Якщо ж жінка страждає якимись хронічними патологіями, послаблюючими
імунітет, перебіг токсоплазмозу може бути важким
з ураженням багатьох внутрішніх органів [3].
Не менш важливим є інкубаційний період та
період заразливості: інкубаційний період набутої
форми від 2 тижнів до 2 місяців (у середньому
4 тижні) [5]. Паразитемія триває 1–3 тижні. Ризик
інфікування плоду становить 17–25% у І триместрі вагітності, 25–54%, у ІІ триместрі та 60–90%,
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у ІІІ триместрі. Хворий не інфікує контактних
осіб [3].
Клінічна картина досить різноманітна. Набутий токсоплазмоз має безсимптомний перебіг,
здебільшого проявом інфекції є генералізована
лімфаденопатія, що хоча і не завжди, поєднується
із загальною слабістю, гарячкою, болем у горлі,
головним болем, висипкою [2]. Іноді виникає атиповий лімфоцитоз без гетерофільних антитіл [2, 3].
Інфекція звичайно має тенденцію до обмеження.
Можливий розвиток інфекційного процесу, який
поширюється у мозок, міокард, печінка або легені, що вимагає специфічного лікування. Хоріоретиніт розвивається відносно рідко і зазвичай має
однобічний характер [4].
Клініка природженого токсотазмозу така: якщо
відбулось зараження жінки токсоплазмозом на початку вагітності ризик передачі плоду відносно
невисокий (близько 20%), проте інфекція в цей
період може спричинити тяжкі наслідки, що призводять до загибелі плода [2, 3, 4]. Більшість дітей
з тяжкими порушеннями заражаються в ранньому
терміні вагітності [4]. Тяжкий внутрішньоутробний токсоплазмоз може призвести до загибелі або
тяжких аномалій розвитку плода, у тому числі
гідроцефалії, формування кіст із кальцифікатами
або крайнього стоншення кори головного мозку з
кальцифікацією, розвитку генералізованого набряк
з гідротораксом й асцитом, поширеного запалення
і руйнування тканин різних органів [4, 7]. Тяжкий
природжений токсоплазмоз у живих новонароджених часто перебігає як генералізоване захворювання, що проявляється анемією, збільшенням печінки
і селезінки, жовтяницею, лихоманкою і лімфаденопатією [2]. Також при дослідженні очного дна
в більшості заражених дітей виявляють ознаки
двобічного хоріоретиніту [4]. Ураження ЦНС може
проявлятися внутрішньочерепною кальцифікацією, судомами, гідроцефалією, мікроцефалією або
змінами спинномозкової рідини (підвищенням рівня білка) [2].
Для того щоб виявити токсоплазмоз проводять
дані дослідження: ідентифікація етіологічного фактора, який є основновним методом діагностики інфекції, серологічні дослідження,а саме виявлення
специфічних антитіл у сироватці імунокомпетентних пацієнтів. IgM – з’являються через 1 тиждень
після інвазії, досягаючи максимальної концентрації
через 1 місяць та зазвичай зникають через 6–9 місяців, можуть зберігатися протягом багатьох місяців
та років від моменту інфікування [9]. IgA – свідчать
про недавню інфекцію, зникають раніше, ніж IgM
(дослідження менш доступне, особливо ефективне
при діагностиці інфекції у вагітних жінок та вродженої форми) [1, 9]. IgG – максимальна концентрація 2–3 місяці після інфікування, зберігаються
протягом усього життя [3]. Також ідентифікація
паразита у пацієнтів у стані імуносупресії, у плода
та імунологічно недозрілих новонароджених та немовлят (матеріал: кров, СМР, навколоплідні води,
бронхо-альвеолярні змиви, внутрішньоочна рідина
або фрагмент тканини чи ураженого органа), ізоляція паразита (культивування та мікроскопічне
дослідження), виявлення його антигенів або генетичного матеріалу (ПЛР) [3].

У кожному випадку токсоплазмозу обов’язковим
є дослідження очного дна, а у випадку підозри на
ураження ЦНС візуалізаційні дослідження головного мозку (КТ, МРТ) [3, 7].
Серологічний моніторинг є основою профілактики природженого токсоплазмозу [2, 5]. В США
і країнах Європи прийнята така схема: перше обстеження жінки на наявність специфічних антитіл в термін 10–12 тижня вагітності для виявлення
серонегативності щодо IgG, друге обстеження серонегативних жінок на 20–22-му тижні вагітності.
У випадку сероконверсії є час для прийняття рішення про медичний аборт або проведення хіміотерапії, третє обстеження (у термін 30–32 тиждень)
серонегативних жінок під час другого тестування.
За наявності сероконверсіі їм призначають лікування [5, 9]. При народженні дитини кров матері і малюка забирають для визначення специфічних IgG
і IgM за допомогою методу ІФА. Плацента підлягає
гістологічному обстеженню [5].
Особливу роль відіграє лікування, яке є комплексним і включає специфічну (етіотропну),
симптоматичну і загальнозміцнюючу терапію [4].
Лікувати слід імуноскомпрометованих хворих,
із системними проявами, з активним хоріоретинітом, інфікованих новонароджених, незалежно від
того, є у них клінічні прояви захворювання чи немає [4]. Найбільш ефективним методом лікування є
призначення комбінації сульфадоксину/піриметаміну,
яка забезпечує блокаду метаболізму фолієвої кислоти
у тахізоїтів, що реплікуються [3, 4]. Додаткове призначення фолінієвої кислоти дозволяє попередити токсичний вплив піриметаміну на червоний
кістковий мозок. Сульфадоксин/піриметамін призначають дітям у перші 2 дні у дозі насичення –
2 мг/кг на добу (максимум 50 мг/добу), а далі – у підтримувальній дозі – 1 мг/кг на добу (максимум –
25 мг/добу) [4]. Доза насичення препарату – 75 мг/кг
на добу, підтримувальна – 50 мг/кг кожні 12 годин.
Для лікування токсоплазмозу у вагітних та немовлят, використовують спіраміцин, у разі його
непереносимості призначають кліндаміцин та
азитроміцин [4, 9]. Лікують близько 4–6 тижнів
комбінацією піриметаміну, сульфадіазину і кальцію фолінату. При тяжких формах токсоплазмозу
в імуноскомпрометованих осіб тривалість лікування складає 4–6 тижні після повного зникнення
симптомів захворювання [4]. Тривалість лікування токсоплазмозного енцефаліту у реципієнтів
і хворих СНІД складає 6 місяців, надалі їм призначають супресивну терапію до кінця життя,
оскільки близько у 50% таких хворих можуть виникати рецидиви після закінчення лікування [9].
Обов’язковому лікуванню підлягають хворі
з очним токсоплазмозом. Комбінацію сульфадоксину/піриметаміну їм призначають протягом всього періоду захворювання і ще протягом 1–2 тижнів
після розсмоктування вогнищ запалення [4, 6]. При
хоріоретиніті, що загрожує втратою зору, або при
високому рівні білка в спинномозковій рідині при
токсоплазмозних ураженнях ЦНС необхідно додатково призначати кортикостероїди з розрахунку
1 мг/кг по преднізолону на 2 прийоми, до зникнення ознак активності хоріоретиніту або зниження вмісту білка в спинномозковій рідин [4, 6].
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Лікування гострого набутого токсоплазмозу
у вагітних сприяє зниженню ризику природженого
токсоплазмозу на 50–60% [4]. Вагітним з гострим
токсоплазмозом у перші 18 тижнів гестації призначають спіраміцин у дозі 3 г/добу [9]. Якщо доведено, що плід інфікований, з 17-го тижня гестації
і в подальшому вагітній призначають антитоксоплазмозні препарати до пологів за таким режимом
дозування: доза насичення сульфадоксину/піриметаміну – 100 мг/добу протягом 2 днів, підтримувальна доза – 50 мг/добу [9]. У перші 16 тижні вагітності
препарат не застосовують внаслідок вираженої тератогенності. У початковій дозі 75 мг/кг 2 рази на
добу (максимум 4 г/добу) протягом 2 днів, потім –
100 мг/кг 2 рази на добу (максимум 4 г/добу).
Лікування дитини з природженим токсоплазмозом проводять з моменту народження або встановлення діагнозу до досягнення дитиною віку
1 року [4, 9]. Доза насичення сульфадоксину/піриметаміну становить 2 мг/кг на добу протягом
2 днів, потім – 1 мг/кг на добу протягом 2–6 місяців, а потім цю дозу призначають тричі на тиждень.
Якщо у дитини, народженої матір’ю з гострим
токсоплазмозом, що виник в період вагітності, інфекцію не виявлено, антитоксоплазмозне лікування припиняють після повного обстеження дитини
у віці 6 тижнів [1, 4]. Дитину слід обстежувати на
виявлення специфічних антитіл до досягнення віку
1 рік. Якщо під час подальшого спостереження у
дитини за даними серологічного обстеження виявлено токсоплазмоз, необхідно негайно починати
лікування і продовжувати його до досягнення дитиною віку 1 рік [4].
Вторинну профілактику їм призначають через
4 тижні інтенсивної терапії з використанням сульфадоксину/піриметаміну в дозі 1 мг/кг із сульфаніламідним препаратом [9]. Слід зазначити, що препарати групи піриметаміну призначають в перші
2–3 дні з розрахунку 2 мг/кг на добу, розділивши
добову дозу на 2 прийоми, потім – 1–1,5 мг/кг кожен день або 1 раз у 2–3 дні при тривалих курсах
лікування [9]. Сульфадимезин чи інші сульфаніламідні препарати призначають з розрахунку
50–100 мг/кг. Відомо, що обидві групи препаратів
пригнічують синтез фолієвої кислоти в організмі

хворого, тому для попередження цієї побічної дії
разом з антипротозойними препаратами рекомендується приймати фолієву кислоту або кальцію
фолінат у вікових дозах [1]. Препарати вживають
впродовж усього періоду антипаразитарної терапії
і ще 1 тиждень після неї. Спіраміцин призначають
у дозі 150 000 МО/кг, розділивши її на 2–3 прийоми [9]. Для попередження побічної дії тривалої антибактеріальної терапії рекомендується призначати
ністатин (100 мг/кг на 4 прийоми) або флуканозол
(5 мг/кг 1 раз на тиждень) [9, 10]. Після курсу лікування антибіотиками слід провести 3–4-тижневий
курс терапії пробіотиками.
Ускладненнями вродженого токсоплазмозу
є затримка психомоторного розвитку, гідроцефалія
(підвищення внутрішньочерепного тиску), епілепсія, катаракта, відшарування сітківки, очний токсоплазмоз призводить до офтальміту, тривалих дефектів поля зору, амбліопії, сліпоти, токсоплазмоз
у пацієнтів із порушенням імунітету сприяє утворенню поліорганної недостатності, відторгнення
трансплантанта та неврологічних порушень [3, 8].
Між гострим токсоплазмозом у вагітної і початком інфекційного процесу в плода минає значний
час [2]. Якщо інфекція розвивається в першій половині вагітності, вирішують питання про медичний
аборт, оскільки ризик її передачі плоду в ранньому
терміні наближається до 20% і має руйнівні наслідки. У пізньому терміні вагітності для лікування вагітної призначають медикаменти [2].
Потрібно дотримуватись профілактики, а саме:
основних правил гігієни та харчування – уникнення споживання та дегустації сирого або напівсирого м’яса, сирого молока, ретельне миття рук та
кухонного інвентарю після контакту з такими продуктами, ретельне миття овочів та фруктів перед
споживанням, використання захисних рукавиць
(гумових або латексних) для роботи у городі та
полі, щоденне чищення котячих туалетів із піском
та ретельне миття рук після контакту з котом або
предметами, забрудненими його випорожненнями
(якщо можливо, ці заходи не повинна виконувати
вагітна жінка) [3]. Скринінгове серологічне дослідження показане у жінок перед плануванням вагітності та періодично у серонегативних вагітних [3].
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ПЕРЕДЧАСНЕ ВІДШАРУВАННЯ НОРМАЛЬНО РОЗТАШОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ
У даній роботі розглянуто причини, симптоми та методи лікування загрозливого стану в акушерстві – передчасне відшарування нормально розташованої плаценти (ПВНРП). Висвітлено ризики як для плоду так і для матері, які
спричинює ця патологія.
Ключові слова: передчасне відшарування нормально розташованої плаценти, акушерські кровотечі, кесарів
розтин.
В данной работе рассмотрены причины, симптомы и методы лечения угрожающего состояния в акушерстве –
преждевременное отслоение нормально расположенной плаценты (ПОНРП). Освещены риски как для плода, так и
для матери, которые вызывает эта патология.
Ключевые слова: преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, акушерские кровотечения, кесарево сечение.
This work considers the causes, symptoms and methods of treatment of a threatening condition in obstetrics – premature separation of placenta [abruptio placentae] (PSP). Risks both for the fetus and the mother caused by this pathology
are outlined.
Key words: premature detachment of the normally located placenta, obstetric bleeding, cesarean section.

Вступ. Акушерські кровотечі все ще залишаються однією з головних причин материнської захворюваності в усьому світі. У структурі причин
материнської смертності акушерські кровотечі
займають одне з перших місць, а їх частота коливається від 2,5 до 8% по відношенню до загальної
кількості пологів, при цьому до 1% – з передчасним відшаруванням плаценти та передлежанням
плаценти [1]. Відшарування плаценти відбувається
у 0,4–1,5% всіх вагітностей, пік якого припадає на
24–26 тижні вагітності [2]. У структурі допологових кровотеч, кровотечі спричиненні передчасним
відшаруванням нормально розташованої плаценти
(ПВНРП) становлять 40% [1].
Факторами ризику ПВНРП є: ускладнення
вагітності (інфікування матки, коротка пуповина,
велика кількість навколоплідних вод, гестози), вік
вагітної більше 35 та молодше 20 років, багатоплідна вагітність, випадки травмування (дорожньотранспортні пригоди, падіння, фізичне насилля) –
1,5–9,4% від усіх випадків [4], наявність в анамнезі
артеріальної гіпертензії – 44% від усіх випадків [4],
ретроплацентарна фіброміома [4], ретроплацентарна кровотеча через прокол голки (після амніоцентезу) [4], паління, вживання наркотиків (кокаїн) [3].
Класифікація відшарування плаценти ґрунтується на ступенях відокремлення (тобто частково
проти повного) та локалізації відокремлення (тобто
крайовому чи центральному).
Клінічна класифікація така:
Клас 0 – безсимптомне відшарування (приблизно 1% усіх випадків)
Клас 1 – Легкий (становить приблизно 48% усіх
випадків)
Клас 2 – Помірний (становить приблизно
27% усіх випадків)
Клас 3 – Важкий (становить приблизно 24% усіх
випадків) [4]
Якщо відшарування є легким, то від стінки матки відділяється лише дуже мала частина плаценти.

Помірне відділення, зазвичай, не становить небезпеки. Проте, відділення класу 3 становить такі небезпечні стани для плода як:
zzПроблеми росту.
zzПередчасні пологи – народження до 37 тижня
вагітності.
zzМертвонародження – коли дитина помирає
в утробі матері після 22 тижнів вагітності.
Відшарування плаценти пов’язане приблизно
в 1 з 10 передчасних пологів (10 відсотків) [5].
Діагноз класу 0 ставиться ретроспективно шляхом виявлення організованого згустку крові або
ушкодженої ділянки на плаценті.
Характеристики класу 1 включають:
zzВагінальна кровотеча відсутня/легка.
zzМатка незначно скорочується.
zzНормальний материнський артеріальний тиск
(АТ) і частота серцевих скорочень (ЧСС).
zzВідсутня коагулопатія.
zzВідсутність дистресу плоду.
Характеристики класу 2 включають:
zzВагінальна кровотеча відсутня/помірна.
zzБолючість матки помірна/виражена з можливими тетанічними скороченнями.
zzТахікардія матері з ортостатичними змінами
АТ та ЧСС.
zzДистрес плоду.
zzГіпофібриногенемія (тобто 50–250 мг/дл).
Характеристики класу 3 включають:
zzВагінальна кровотеча відсутня/сильна.
zzДуже болюча тетанічна матка.
zzМатеринський шок.
zzГіпофібриногенемія (тобто <150 мг/дл)
zzКоагулопатія.
zzСмерть плода [4].
Симптоми, які виникають на фоні розвитку
ПВНРП:
1. Больовий синдром: гострий біль в проекції
локалізації плаценти, що потім поширюється на
всю матку, поперек, спину і стає дифузним. Біль
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 айбільш виражений при центральному відшаруванн
ні і може бути не вираженим при крайовому відшаруванні. При відшаруванні плаценти, що розташована
на задній стінці, біль може імітувати ниркову коліку.
2. Гіпертонус матки аж до тетанії, який не знімається спазмолітиками, токолітиками.
3. Кровотеча із піхви може варіювати залежно
від ступеню тяжкості та характеру (крайове або
центральне відшарування) від незначної до масивної. Якщо формується ретроплацентарна гематома,
зовнішня кровотеча може бути відсутня [1].
4. Дистрес плода.
Діагностика ПВНРП. Огляд пацієнтки, у якої
кровотеча, повинен бути спрямований на визначення походження кровотечі. Одночасно виникає
необхідність швидкої стабілізації, адже при
ПВНРП відносно стабільна пацієнтка може швидко перейти у стан гіповолемічного шоку [4].
1. Оцінка стану вагітної, який буде залежати від
величини відшарування, об`єму крововтрати, появи
симптомів геморагічного шоку або ДВЗ‑синдрому.
2. Зовнішнє акушерського обстеження:
zzгіпертонус матки;
zzматка збільшена у розмірах, може бути деформована з локальним випячуванням, якщо плацента розташована по передній стінці;
zzболючість при пальпації;
zzутруднення або неможливість пальпації та
аускультації серцебиття плода;
zzпоява симптомів дистресу плода або його загибель [1].
3. Внутрішнє акушерське дослідження:
zzнапруженість плодного міхура;
zzпри вилитті навколоплодових вод – можливе
їх забарвлення кров’ю;
zzкровотеча різної інтенсивності із матки [1].
4. Ультрасонографічні дослідження допомагають швидко діагностувати передлежання плаценти
як етіологію кровотечі, якщо вона є [7]. Відшарування плаценти відображається як ретроплацентарний згусток на ультразвуковому знімку, але не
всі відшарування можна виявити при УЗД.
У гострій фазі крововилив, як правило,
гіперехогенний або навіть ізоехогенний у порівнянні
з плацентою; крововилив не стає гіпоехогенним
майже протягом тижня.
Ультрасонографія може допомогти виключити інші причини кровотеч у третьому триместрі.
Можливі висновки, що відповідають відшаруванню, включають:
zzретроплацентарний згусток (тобто гіперехогенний до ізоехогенний у гострій фазі, що змінюється на гіпоехогенний протягом тижня),
zzприхований крововилив;
zzрозширення крововиливу [4].
Оцінка відшарування плаценти включає наступне:
zzмоніторинг серця плоду;
zzCBC (complete blood count) – повний аналіз
крові;
zzвизначення групи крові та резусу;
zzPT/PTT (протромбіновий час/частковий тромбопластиновий час);
zzфібриноген сироватки крові та продукти розщеплення фібрину (найбільш чутливий показник);

трансабдомінальна УЗД;
тест Клейхауера-Бетке, якщо у пацієнта резус-негативна кров – для розрахунку необхідної дози імуноглобуліну Rho (D).
Моніторинг серця плоду може виявити дистрес
або смерть плода [2].
У разі відсутності зовнішньої кровотечі діагноз
передчасного відшарування плаценти базується на
підвищеному тонусі матки, локальній болючості,
погіршенні стану плода. Кров із ретроплацентарної гематоми просочує стінку матки і формує матку
Кувелера (матково-плацентарна апоплексія), яка
втрачає здатність скорочуватись, що веде до розвитку кровотеч з масивною крововтратою за рахунок
коагулопатії та гіпотонії [1].
Лікування. Стратегія лікувальних зходів залежить від тяжкості відшарування.
1. У разі прогресуючого передчасного відшарування плаценти під час вагітності, або у першому періоді пологів, при появі симптомів геморагічного шоку, ДВЗ-синдрому, ознак дистресу плода,
незалежно від терміну вагітності – термінове розродження шляхом кесаревого розтину. При наявності ознак матки Кувелера – екстирпація матки
без придатків.
2. Відновлення величини крововтрати, лікування геморагічного шоку та ДВЗ-синдрому.
3. У разі непрогресуючого відшарування плаценти можливе динамічне спостереження при недоношеній вагітності до 34 тижнів (проведення
терапії для дозрівання легень плода), у закладах,
де є цілодобове чергування кваліфікованих лікарів
акушер-гінекологогів, анестезіологів, неонатологів. Проводиться моніторне спостереження за станом вагітної та плода, КТГ, УЗД в динаміці [1].
Кортикостероїди призначають у разі очікування передчасних пологів (менше 34 тижнів). Вони
пов’язані зі зниженням ризику дихальних розладів
новонароджених, некротичного ентероколіту та
внутрішньочерепної кровотечі. Два найбільш часто
використовуваних препарата бетаметазон і дексаметазон. Незважаючи на те, що їх слід враховувати,
якщо термін вагітності менше 34 тижнів, пологи не
слід затримувати для їх введення [4].
Особливості кесаревого розтину:
zzпередуюча операція амніотомія (якщо є умови);
zzобов’язкова ревізія стінок матки (особливо
зовнішня поверхня) з метою виключення матковоплацентарної апоплексії;
zzу разі діагностування матки Кувелера – екстирпація матки без придатків;
zzу разі невеликої площі апоплексії – (2–3 вогнища малого діаметру 1–2см, або одне до 3 см) та здатності матки до скорочення, відсутності кровотечі та
ознак ДВЗ-синдрому, при необхідності зберегти репродуктивну функцію (перші пологи, мертвий плід),
консиліумом вирішується питання про збереження
матки. Хірурги спостерігають деякий час (10–20 хв.)
при відкритій черевній порожнині за станом матки
та при відсутності кровотечі дренують черевну порожнину для контролю гемостазу. У ранньому післяопераційному періоді проводиться ретельне спостереження за станом породіллі.
У разі відшарування плаценти наприкінці
I або II періодів пологів:
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zzнегайна амніотомія, якщо навколоплодовий
міхур цілий;
zzу разі головного передлежання плода – накладання акушерських щипців;
zzу разі тазового передлежання – екстракція
плода за тазовий кінець;
zzу разі поперечного положення другого з двійні плода виконується акушерський поворот з екстракцією плода на ніжку. У деяких випадках більш
надійним буде кесарів розтин;
zzручне відділення плаценти та виділення посліду;
zzскорочуючі засоби – в/в 10 ОД окситоцину,
при відсутності ефекту 800 мкг мізопростолу (ректально);

zzретельне динамічне спостереження у післяпологовому періоді;
zzвідновлення величини крововтрати, лікування
геморагічного шоку та ДВЗ-синдрому [8].
Висновки. Передчасне відшрування нормально
розташованої плаценти становить загрозу життю як
для матері так і для плоду. При плануванні та виношувані вагітності потрібно враховувати всі фактори,
які можуть спричинити ПВНРП та корегувати їх.
Рекомендовано динамічне спостереження (загальноклінічне, ультразвукове, доплерометричне,
кардіотокографічне) за перебігом вагітності, розвитком плоду та функціональним станом фетоплацентарного комплексу з метою ранньої діагностики
порушень в системі мати-плацентаплід [8].
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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕПІДЕМІОЛОГІЮ
ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ
Колоректальний рак є третім за поширеністю у світі злоякісним захворюванням. Ця хвороба за етіологією
відноситься до мультифакторних. У статті представлений огляд основних причин виникнення колоректального раку.
Ключові слова: колоректальний рак, фактори ризику, поліпоз.
Колоректальный рак является третьим по распространенности в мире злокачественным заболеванием. Эта болезнь по этиологии относится к мультифакторным. В статье представлен обзор основных причин возникновения
колоректального рака.
Ключевые слова: колоректальный рак, факторы риска, полипоз.
Colorectal cancer is the third most common malignancy in the world. This disease by etiology is multifactorial. The article
provides an overview of the main causes of colorectal cancer.
Key words: colorectal cancer, risk factors, polyposis.

Колоректальний рак (КРР) є одним із найпоширеніших онкологічних захіорювань у світі, займаючи третє місце після таких локалізацій, як
рак легень і простати [2, 3, 4, 7]. Поширеність цієї
нозології в Україні складає 37 нових випадків на
рік на 100 тисяч населення, що є середнім показником у порівнянні з іншими країнами. Щорічно
у світі реєструється більше 1 мільйона нових випадків КРР, причому значна кількість хворих помирає внаслідок прогресування хвороби, незважаючи
на отримане лікування. КРР частіше спостерігають
у чоловіків. За даними ESMO цей діагноз встановлюється у Європі кожному 20 чоловікові і кожній
35 жінці. У світі колоректальний рак посідає провідні позиції серед онкологічних хвороб – 1,8 млн
нових випадків та близько 860 тис. смертей було
зафіксовано 2018 року. З кожним роком ці цифри
зростають. За даними Національного інституту раку, колоректальний рак посідає друге місце
у структурі захворюваності та смертності в Україні. Щороку вперше виявляють близько 16 тис. нових випадків [2, 7, 8, 10].
Частота розповс юдження КРР набагато вища
у індустріально розвинених та урбанізованих
регіонах. Проблема захворюваності на КРР має
широкий резонанс у розвинених країнах.
Так, у США, починаючи із 2010 року, щороку
5 березня відзначається Dress in Blue Day, де синій
колір вважається кольором боротьби із раком кишківника. За даними Американського онкологічного
товариства, смертність від колоректального раку
серед людей у віці до 55 років зросла на 1% на рік
з 2008 по 2017 рік.
У 2021 році у США діагностовано 149500 випадків КРР. А померли у цьому ж році близько

53 тисяч пацієнтів. Colorectal Cancer Aliance налічує близько 1,4 мільйони пацієнтів.
Етіологічні чинники розвитку КРР, як і у більшості інших злоякісних пухлин, до цього часу не
визначені. Дослідники говорять про спадковість,
фактори зовнішнього середовища, тощо. Однак
точні причини виникнення КРР невідомі досі. Виділяються певні фактори ризику, які можуть бути
рушійною силою розвитку онкологічного процесу.
Таким чином КРР є мультифакторним захворюванням [2, 6, 8, 10].
Всі фактори ризику поділяються на модифікуючі, тобто ті, які людина може коригувати, немодифікуючі, зокрема спадковість, і фактори з недостатньо доведеним впливом на онкопроцес.
Визначаються наступні фактори ризику розвитку КРР:
1. Генетичні синдроми , зокрема поліпоз товстої кишки. До спадкових поліпозів відносяться
сімейний аденоматозний поліпоз, ювеніль н и й
поліпоз, синдром Тюрко, синдром Пейтца-Єгерса,
Гарднера. Наявність у пацієнта одного із цих поліпозів є фактором ризику малігнізації та розвитку
онкологічного захворювання. Доброякісні поліпози, як правило, не супроводжуються якимись клінічними проявами, тому їх діагностика викликає
труднощі. До групи підвищеного ризику розвитку
КРР відносяться пацієнти з одним з двохспадкових синдромів: родинний аденоматозный поліпоз
і спадковий неполіпозный колоректальный рак або
синдром Лінча. Cиндром Лінча – аутосомно-домінантна генетична патологія, пов’язана з високим
ризиком виникнення раку товстої кишки. Спадковий неполіпозний колоректальний рак (HNPCC)
є причиною приблизно від 2 до 7% від усіх цих
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в ипадків. Середній вік діагностики раку у пацієнтів із цим синдромом становить 44 роки, порівняно
з 64 роками у людей без синдрому.
Аденоматозний поліпоз товстої кишки (він же
дифузний, або сімейний, поліпоз) – рідкісне захворювання, при якому в товстій кишці утворюються тисячі аденоматозних поліпів. Захворювання
успадковується аутосомно-домінантно, у деяких
хворих з необтяжених сімейним анамнезом його
вважають проявом спонтанної мутації. Дифузний
сімейний поліпоз представляє собою найбільш
важливий і найбільш частий з факторів розвитку
раку товстої кишки [2].
2. Обтяжений сімейний анамнез. Згідно даних
деяких авторів, процент пацієнтів з КРР, у яких
у родині були випадки онкології або аденоматозні
поліпи, становить 20–30%.
3. Вік пацієнта. КРР в основному діагностується у віці старше 50 років і ймовірність його винокнення збільшується з кожним наступним роком
життя. Більшості пацієнтів із вперше діагностованим КРР більше 60 років. Разом із тим у осіб до
40 років це захворювання виявляється рідко.
Це може бути також повязано з тим, що захворювання розвивається повільно і людина довгий час
не відчуває ніяких симптомів.
4. Стать. Чоловіки по всьому світу хворіють на
КРР частіше ніж жінки.
5. Географія. Жителі європейських країн мають
цю хворобу частіше ніж азіати і африканці. Згідно
статистичних даних найвищий рівень захворюваності на КРР зареєстрований у Австралії, Новій
Зеландії, Західній Європі, США, в той час як у країнах Африки і Азії він є досить низьким.
6. Харчування. Люди, які харчуються червоним
мясом, фаст-фудом, мясними напівфабрикатами,
мають більщий ризик розвитку КРР, ніж вегетаріанці та прихильники здорового харчування. Щодо
того, як споживання червоного м’яса впливає на
ризик виникнення раку товстої кишки, дослідження доволі суперечливі. Слід зауважити, що високі
температури або тривалий час приготування можуть бути пов’язаними із утворенням речовин (мутагенних гетерогенних амінів), які при взаємодії
із амінокислотами призводять до утворення колоректальних пухлин. Вживання обробленого м’яса
збільшує ризик розвитку раку прямої кишки, а ризик зростає із збільшенням кількості з’їденого [1].
7. Куріння. Тютюнопаління підвищує ризик захворювання на КРР. Доведено, що у курців у два
рази частіше виникають поліпи товстої кишки. За
рекомендаціями Американського гастроентерологічного колледжу скринінг раку товстої кишки
мають проходити усі курці у віці 45 років. Навіть
після того, як людина кинула курити, ризик раку
товстої кишки залишається підвищеним ще протягом 20 років.
8. Економічний статус населення. Встановлено,
що більше 60% випадків захворюваності на КРР зустрічається у матеріально забезпечених верств населення. Цей фактор може бути пов’язаний із характером харчування і наявністю шкідливих звичок.
10. Вживання алкоголю. Cho E et al. повідомляють про підвишення ризику виникнення КРР
у осіб із алкогольною залежністю.

Метаболіт етилового спирту, а конкретніше,
ацетальдегід, мають канцерогенну дію. У людей,
які вживають 45 г (приблизно 3 напої) алкоголю на
день може збільшитися ризик розвитку раку прямої кишки в 1,5 рази порівняно з непитущими. Алкоголь підвищує ризик як для чоловіків, так і для
жінок [3].
11. Наявність у анамнезі цукрового діабету
2 типу підвищує ризик виникнення КРР незалежно
від індексу маси тіла пацієнта [8].
12. Наявність у анамнезі раніше діагностованого КРР навіть у випадку його повного хірургічного
видалення є фактором ризику виникнення нової
пухлини.
13. Неспецифічний виразковий коліт НВК
і хвороба Крона є досить важливими факторами
ризику КРР, оскільки хронічний запальний процес
може призводити до злоякісного переродження клітин кишківника. Випадки КРР у пацієнтів із НВК
і хворобою Крона становлять дві третини усіх випадків. Ризик зростає із збільшенням тривалості
запального процесу [2, 7, 8].
14. Кілька досліджень показують, що високий
ріст є фактором ризику раку товстої кишки. Дослідники вважають, що цей ризик може бути обумовлений впливом гормонів росту та статевого дозрівання.
15. Виникнення пухлин товстої кищки повязують із порушенням моторики ШКТ, хронічним
закрепом. За твердженнями дослідників закрепи
асоційовані із більш ніж 2-кратним збільшенням
ризику захворіти на КРР. У звязку із цим для профілактики захворювання рекомендують застосування
поиірних фізичних нагрузок, які стимулюють моторику ШКТ і запобігають ожирінню [7].
16. Ожиріння. У більшості проведених досліджень ожиріння у чоловіків асоціювалося з
підвищенням відносного ризику КРР приблизно
в 1,5 рази порівняно з особами із нормальною масою тіла. D. Garrow та M. Delegge встановили, що
пацієнти з метаболічним синдромом мають на 75%
вищий ризик виникнення колоректального раку,
порівняно з пацієнтами без нього. Pelucchi підтвердив наявність прямої асоціації між ожирінням та
раком товстого кишківника і прямої кишки у чоловіків. При цьому більшість дослідників вважають
превалюючим фактором ризику не абдомінальний
а вісцеральний тип ожиріння [7, 8].
17. Хлорування води. Російськими дослідниками встановлено, що довготривале споживання
хлорованої води підвищує ризик виникнення КРР
майже у півтори рази [7].
Досить цікавим є той факт, що за даними ССA
афроамериканці мають вищий ризик захворюваності і смертності від КРР. Протягом 2009–2013 років
у американського чорношкірого населення була
на 20% вищою захворюваність і на 40% вищою
смертність, спричинена КРР. American Cancer Society подає наступні рекомендації відносно скринінгу колоректального раку: населення із спадковим
анамнезом КРР підлягає скринінгу у віці від 40 років. Афроамериканці без обтяженої спадковості –
у віці від 45 років. Пацієнтам із виразковим колітом,
хворобою Крона рекомендований щорічнийй скринінг починаючи із 45 років.У європейських країнах
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 оловікам і жінкам від 50 років рекомендований щоч
річний скринінг до досягнення віку 74 років [1, 5, 6, 7].
Згідно рекомендацій ЕSMO існують певні фактори, які захищають від розвитку КРР. До них відносяться харчування, збагачене овочами і клітковиною, помірна фізична активність, прийом НПЗП.
Водночас, клінічні дослідження (The Nurses’
Health Study, The Health Professionals Follow-Up
Study) довели, що дієта з високим вмістом клітковини не впливає на зниження ризику виникнення
колоректальних поліпів та рецидивуючих поліпів.
Також додатковий прийом антиоксидантів, вітамінів A, C та E ніяк не впливає на ризики розвитку
поліпів товстої кишки [6, 7].
Американська медична група з профілактики
(US Preventive Services Task Force) стверджує, що
первинна профілактика розвитку серцево-судинних захворювань та колоректального раку має сенс
та рекомендована пацієнтам, старшим 50 років.

Доведено, що для первинної профілактики колоректального раку аспірин є ефективним препаратом. Будь-які нестероїдні протизапальні препарати
мають дію, що потенційно знижує ризик виникнення новоутворень товстої кишки [5].
Підсумок. Колоректальний рак є одним із найпоширеніших і найнебезпечніших внаслідок високого рівня інвалідизації та смертності. По своїй
суті це поліетіологічне захворювання, на розвиток
якого впливають численні фактори. Для попередження виникнення цієї хвороби необхідна різнопланова профілактична робота у вигляді модифікації способу життя, харчування, занять спортом,
щорічних медичних оглядів. Вивчення проблематики профілактичних мір уникнення КРР є дуже
актуальним і потребує поглибленого розгляду спеціалістів як первинної ланки медицини так і лікарів
вузьких спеціальностей, дієтологів, нутриціологів
і науково-дослідних інститутів.
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ПОЛОГОВИЙ ТРАВМАТИЗМ МАТЕРІ.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПОЛОГОВИХ ТРАВМ
У даній статті представлені сучасні дані щодо частоти, факторів ризику та причин акушерських травм м’яких тканин
родового каналу. Описані найчастіші види пологового травматизму матері та їх діагностика. Представлено напрямки
профілактичних заходів щодо попередження як самих травм, так і їх найближчих і відтермінованих ускладнень.
Ключові слова: акушерські травми,діагностика, профілактика, бензидаміну гідрохлорид.
В данной статье представлены современные данные по частоте, факторам риска и причинам акушерских травм
мягких тканей родового канала. Описаны наиболее частые виды родового травматизма матери и их диагностика. Представлены направления профилактических мер по предупреждению как самих травм, так и их ближайших
и отсроченных осложнений.
Ключевые слова: акушерские травмы, диагностика, профилактика, гидрохлорид бензидамина.
This article presents modern data on the frequency, risk factors and causes of obstetric soft tissue injuries of the birth
canal. The most frequent types of birth traumatism of the mother and their diagnosis are described. The directions of preventive measures for the prevention of both the injuries themselves and their immediate and delayed complications are
presented.
Key words: obstetric injuries, diagnostics, prevention, benzydamine hydrochloride.

Актуальність та значущiсть проблеми акушерського травматизму жінок під час вагiнальних пологів пояснюється частим травмуванням м’яких
тканин родового каналу, в результаті чого може
виникнути пiдвищена крововтрата в пологах, розвиток запальних та септичних захворювань, опущення й випадіння статевих органів, передракових
захворювань шийки матки.
Акушерський травматизм – травматичні ушкодження тканин і органів матері та плоду під час
пологів. Близько 20% пологiв ускладняються
травмами м’яких тканин родового каналу (вульви, піхви), 6–15% – пошкодженнями шийки матки,
1–2% – травмами тазових органiв (сечового міхура,
прямої кишки). Значно рідше зустрiчаються травми кісток та зчленувань таза – 1%, розриви матки –
1 на 3–5 тис. пологів. Також до акушерських травм
належать післяпологовий виворіт матки та післяпологові нориці (сечостатеві, кишково-піхвові),
частота яких точно не відома через різні причини
(приховування інформації у відділеннях, пізнє виявлення нориць, коли жінка знаходиться вже поза
межами лікарні тощо) [11, 5, 6].
До чинників розвитку пологових травм можна
віднести: рубцевi змiни тканин, тривалi запальнi захворювання (вульвовагiніт, цервіцит тощо), статевий iнфантилізм, ригідність тканин у першородiлей
старшого віку, великий плід, стрімкі пологи.
Причиною розвитку материнського травматизму може стати патологiчний перебiг пологiв,
а саме: наявнiсть великого плода, переношена
вагiтність, анатомічно або клінічно вузький таз,
стрімкі чи затяжні пологи, розгинальні вставлення

голівки плода, сідничне передлежання плода із закиданням ручок або голівки, несвоєчасне витікання навколоплідних вод [11, 5].
Класифікація акушерського травматизму матері:
За локалізацією процесу: травми зовнішніх статевих органів та промежини; розриви піхви; гематоми вульви, піхви; розриви шийки матки; розриви
матки; виворіт матки; акушерська травма кісткового тазу.
За патогенезом: насильні травми, які виникають
під час втручання (акушерська допомога, операції);
мимовільні (спонтанні) ушкодження, які виникають без зовнішнього впливу [2].
Часто має місце поєднання двох та більше причин і чинників ризику, що підсилює ступінь травматизації родових шляхів. Навіть у практично
здорових жінок частота розривів м’яких тканин
родового каналу становить 9,3–13,3%, епізіо- та
перинеотомій – 11,9% [1, 5].
Пологовi травми небезпечні своїми як найближчими, так i віддаленими наслідками щодо
якості життя та здоров’я жiнки. Так, до найближчих наслідків можна віднести пiдвищену крововтрату в пологах, порушення iннервації, рецепції
та трофiки пошкоджених тканин, що призводить
до неефективного їх відновлення та загоєння (до
30% випадків – вторинним натягненням), розвиток запальних i септичних захворювань, больовий
синдром, психологiчну напруженість, порушення
формування контакту «мати-новонароджена дитина» [11, 12, 13, 5, 6].
Щодо вiддалених проблем, пов’язаних з акушерськими травмами, то до них слід вiднести
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функціональну неспроможність статевих органів,
фонові та передраковi захворювання шийки матки,
опущення та випадiння статевих органів, зяяння
статевої щілини, порушення іннервації, рецепції та
трофіки пошкоджених тканин, хронізацію запальних процесів і, як наслідок, погіршення загальної
якості життя.
До травматичного ушкодження в пологах найбільш уразливі тканини вульви і присінка піхви.
Клінічно це проявляється тріщинами, поверхневими надривами, садна супроводжуються кровотечею, утворенням гематом. Ураження в ділянці
уретри та клітора ускладнюються значною кровотечею, об’єм якої залежить від особливостей васкуляризації в даній зоні. Діагностуються травматичні
ушкодження на підставі огляду тканин.
Розриви промежини є серйозною травмою для
жінки. При невдалому зіставленні тканин порушується опорна функція тазового дна, що сприяє розвитку генітального пролапсу. Розриви промежини
трапляються в середньому в 7% пологів.
За патогенетичними ознаками: вимушені, що
трапляються під час акушерських операцій, неправильної техніки «захисту» промежини; мимовільні
(спонтанні), які виникають без зовнішнього впливу.
За клінічними ознаками: загроза розриву; завершений розрив.
За ступенем тяжкості: розрив 1-го ступеня –
розрив задньої спайки та стінки піхви, невеликої
ділянки шкіри промежини (не більше 2 см), не
ушкоджується м’язовий шар промежини; розрив 2-го ступеня – ушкодження шкіри та м’язів
промежини (centrum tendineum perinei, musculus
bulbocavernosus, musculus superficialis et profundus),
стінки піхви; розрив 3-го ступеня неповний – крім
розривів шкіри та м’язів промежини відбувається розрив зовнішнього сфінктера прямої кишки
(musculus sphincter ani externus); розрив 3-го ступеня повний – крім розривів шкіри, м’язів промежини, зовнішнього сфінктера прямої кишки відбувається розрив передньої стінки прямої кишки.
Діагностуються розриви промежини під час
огляду пологових шляхів. Діагностичні критерії
загрози розриву промежини: синюшність шкіри
промежини; набряк та своєрідний блиск промежини з наступною блідістю шкіри. Критерії розриву
промежини: дефект тканин; ранова поверхня; кровотеча із рани.
Розриви піхви (rupture colpos) у пологах здебільшого трапляються у нижній, середній і верхній частинах піхвової трубки, переважно в поздовжньому напрямку, що пояснюється анатомічними
особливостями будови піхви. Розриви піхви проявляються кровотечею з місця розриву, дефектом тканин. Діагностика не становить труднощів. Огляд
піхви в дзеркалах допомагає оцінити локалізацію,
глибину розриву.
Гематоми вульви та піхви (hematome vulve,
colpos) являють собою крововиливи у клітковину
органів внаслідок розриву судин. При цьому слизова оболонка піхви залишається неушкодженою,
внаслідок чого кров не виливається назовні і збирається у клітковині. Утворенню гематом вульви
та піхви сприяють механічні ушкодження тканин
під час проходження плода по пологовому кана-

лу у жінок, які мають: варикозне розширення вен;
обтяжену екстрагенітальну патологію (судинні захворювання, цукровий діабет, авітаміноз тощо);
порушення згортальної системи крові; дисплазію
сполучної тканини.
Виразність клінічних симптомів гематоми залежить від локалізації процесу, об’єму та швидкості наповнення. Малі гематоми перебігають безсимптомно, великі – проявляються болем у ділянці
великих статевих губ, промежини, прямої кишки,
супроводжуються прогресуючою анемізацією організму. Гематома може сама розкриватися, що
супроводжується зовнішньою кровотечею. При інфікуванні гематоми відмічається посилення болю,
пульсуючий його характер, гіпертермія (гектичний
тип температури), лейкоцитоз, прискорення ШОЄ.
При огляді спостерігається пухлиноподібне
утворення в піхві або на промежині, синьо-багрового забарвлення, яке іноді пульсує; при гематомі
вульви – великі та малі губи набряклі, напружені,
багрового забарвлення; гематоми піхви частіше
виникають в нижніх відділах; при швидкому збільшенні у розмірах крововиливу з’являється відчуття
тиску, розпирання, пекучий біль, при лабораторному дослідженні – ознаки анемії.
Травматичні ушкодження шийки матки – розриви (ruptura coli uteri) – можуть бути від поверхневих до глибоких і супроводжуватись кровотечею.
Основним клінічним симптомом розриву шийки
матки є кровотеча яскраво-червоною кров’ю, яка
починається після народження дитини. Кров може
текти струменем. Розриви шийки матки 1-го ступеня можуть перебігати безсимптомно. Інтенсивність
кровотечі зумовлена калібром ураженої судини.
Розривом матки (ruptura uteri) називається травматичне ушкодження цілості органа під час вагітності або пологів. Розрив матки – надзвичайно
тяжка акушерська патологія, що супроводжується
інвалідизацією і високою материнською, перинатальною смертністю: материнська летальність при
розриві матки досягає 12–18%, загибель плода –
35–40% [2].
Розрив матки – одне з найнебезпечніших
ускладнень пологів. Через обширні травми, масивну крововтрату, шок, приєднання інфекцій надання
медичної допомоги при цій патології є складним
завданням, що включає необхідність не тільки кваліфікованого екстреного хірургічного втручання,
а й цілеспрямованих реанімаційних дій та подальшої тривалої інтенсивної терапії. Навіть при сучасному рівні акушерської допомоги розриви матки
часто призводять до смерті матері й загибелі плода.
Найчастіше матка розривається в період зганяння
плода. У тих випадках, коли у стінці матки є значні патологічні зміни, розрив може статися в період
розкриття шийки матки і навіть на самому початку
пологів. Відомі також випадки розриву матки під
час вагітності.
Причини виникнення розриву матки різні. В минулому столітті (1875) Бандль висунув механічну
теорію розриву матки. Бандль, а слідом за ним
і багато інших акушерів пояснювали розрив матки в родах невідповідністю між передлеглою частиною плода і тазом матері. Така невідповідність
може виникнути при вузькому тазі, неправильних
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передлежаннях (лобне, задній вид лицевого) або
вставленнях (патологічний асинклітизм) головки,
при великому (велетенському) плоді, гідроцефалії;
аналогічна невідповідність виникає при поперечних і косих положеннях плода.
На початку цього століття (1911) Я.Ф. Вербов
висунув іншу теорію походження розриву матки.
На думку Я.Ф. Вербова здорова матка не розривається; розрив відбувається на грунті патологічних
змін в стінці матки, які викликають слабкість, неповноцінність міометрію. До таких змін, що сприяють розриву матки, належать рубці після операцій
(кесарів розтин, вилущення міоматозного вузла та
ін.), ушкодження матки при аборті, дегенеративні
і запальні процеси, перенесні до даної вагітності,
інфантилізм та інші аномалії статевих органів, які
характеризуються слабкістю міометрія [3].
До групи ризику розриву матки під час вагітності та пологів належать: вагітні з рубцем на матці;
вагітні, що народили багато разів; з плодом великої
маси; з перерозтягнутою стінкою матки (багатоводдя, багатоплiддя); з неправильним положенням
плода; з патологічним вставленням голівки; з клінічно вузьким тазом; з анатомічними змінами шийки матки (рубцями, деформаціями); з пухлинами
матки, що блокують вихід з малого тазу; з морфологічними змінами міометрію (дегенеративні та запальні процеси після абортів, операцій, вишкрібання стінок порожнини матки; інфантилізм тощо) [2].
Оскільки, акушерський травматизм є досить
поширеною проблемою в сучасному світі, виникає
необхідність своєчасного проведення профілактичних заходів, які можна розділити на первинну та
вторинну профілактику пологових травм матері.
До заходів первинної профiлактики можна віднести: виявлення та лiкування iнфекційно-запальних
захворювань статевої сфери у подружньої пари на
етапі прегравідарної підготовки; відновлення поза
вагітністю пошкоджень та неспроможності шийки
матки після попередніх пологів/втручань, корекція зяяння статевої щілини (сприяє зменшенню
iнфікування піхви на 20%); своєчасне виявлення та
лікування екстрагенiтальних захворювань, що можуть підвищувати ризик акушерського травматизму (цукровий діабет, ожиріння, наявність вогнищ
хронічних інфекцій екстрагенiтальної локалізації);
адекватне ведення вагітності (профілактика розвитку великого плода, патологічної прибавки маси
тіла вагітної, періодичний контроль стану вагінальних виділень та двоетапна санація за необхідності).
Заходи вторинної профілактики: зважена оцінка
відповідності розмірів таза матері та голівки плода
напередодні пологів; профілактика аномалій пологової діяльності; зменшення акушерської агресії

під час пологів (відмова від рутинної стимуляції
пологової діяльності окситоцином, використання
неприпустимих прийомів за типом методу Кристелера тощо); адекватне знеболення пологів; дотримання сучасних принципів ведення нормальних пологів: вибір пози роділлею під час пологів,
застосування прийомів захисту промежини тощо
(згідно з рекомендаціями ВООЗ 2018 р.); застосування в другому періоді пологів спеціальних гелів
для полегшення просування голівки родовим каналом та зменшення акушерського травматизму;
своєчасний огляд родових шляхів та якнайшвидше
й ефективне відновлення їх цілісності із застосуванням правил асептики та антисептики і сучасних
шовних матеріалів [9, 10].
У практичній діяльності лікар післяпологового відділення стикається вже з фактом існування
пологової травми, тому його завданням є якнай
швидше та найефективніше відновлення цілісності родових шляхів жінки та запобігання розвитку
гнійно-септичних ускладнень з наступним порушенням функції статевих органів. Важливо враховувати також ще й психологічну складову: післяпологовий період співпадає з початком формування
нових родинних зв’язків, а хвороба матері або дитини може порушити цей процес [4, 5, 7]. Перші
дні після пологів є дуже важливими для формування взаємин між матір’ю та дитиною. Тому ефективне й безпечне зменшення болю та запалення
є важливим не тільки для швидкого загоєння ран
і попередження ускладнень, а й для психологічного
здоров’я жінки та формування адекватної лактації.
Запобіганню цим несприятливим моментам повинні сприяти розробка та застосування нових підходів і засобів лікування й профілактики наслідків
пологового травматизму. Таким чином, під час ведення післяпологового періоду у жінок з травмами
м’яких тканин родових шляхів слід дотримуватися наступного алгоритму дій: активний руховий
режим; дотримання правил особистої гігієни із
застосуванням спеціальних засобів інтимної гігієни з молочною кислотою та антисептичним ефектом; профілактика гнійно-септичних ускладнень
(за показаннями антибіотикотерапія, застосування
місцевих комплексних антимікробних засобів, дозволених в період лактації); усунення вагінального
дискомфорту (відчуття свербежу, печіння) та профілактика порушень загоєння ран і хронізації запального процесу в пошкоджених тканинах (місцева протизапальна терапія із застосуванням єдиного
на сьогодні зареєстрованого в Україні місцевого
нестероїдного протизапального засобу – бензидаміну гідрохлориду, відомого під торговою назвою
Тантум Роза®).
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ВПЛИВ ПРОЛАКТИНУ НА ПОВЕДІНКУ ЖІНКИ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ,
ЗОКРЕМА НА РЕАЛІЗАЦІЮ МАТЕРИНСЬКОГО ІНСТИНКТУ
ТА РОЗВИТОК ПІСЛЯРОДОВОЇ ДЕПРЕСІЇ
У статті узагальнено та систематизовано дані наукової літератури щодо ролі пролактину в формуванні
материнської поведінки та у розвитку післяродового психозу.
Ключові слова: пролактин, післяродова депресія, материнська поведінка.
В статье обобщены и систематизованы данные научной литературы о роле пролактина в формировании материнского инстинкта и послеродовой депрессии.
Ключевые слова: пролактин, послеродовая депрессия, материнский инстинкт.
The article summarizes and systematizes the data of the scientific literature on the role of prolactin in the formation of
maternal behavior and in the development of postpartum psychosis.
Key words: prolactin, postpartum depression, maternal behavior.

Актуальність. Актуальність даного питання
зумовлена надзвичайним почастішанням випадків післяродової депресії серед жіночого світового
населення протягом останнього десятиліття [1].
Комплекс психічних коморбідних станів та захворювань, які маються на увазі під даним терміном
(виникли перед пологами або протягом 4 тижнів
після пологів [2]) значно погіршують рівень життя народжуючих жінок та можуть бути смертельно
небезпечними як для матері, так і для немовля. Розуміння впливу пролактину на поведінку породіль
та розвитку депресивного стану опісля пологів допоможе зменшити частоту дітовбивст, самогубств
серед матерів, покращить їхній рівень життя та
психічне здоров’я нації, допоможе зменшити кількість покинутих дітей у дитячих будинках або напризволяще, а також краще зрозуміти поведінкові
моделі людей.
Постановка проблеми. Післяродовий психоз
є невідкладним станом у психіатрії, адже є небезпечним для матері та дитини. Його розвиток достеменно не вивчений, проте можна виділити ряд
«тригерів», які можуть зумовити розвиток післяпологової депресії, зокрема ускладнені або важкі пологи, соціальні та психологічні стресові фактори,
гормональні перебудови, порушення сну та добового ритму тощо [2]. Швидкий розвиток післяпологової депресії чітко вказує на роль гормонального
фактору, зокрема різке зниження прогестерону та
естрогену. Гіперпролактинемія та гіпоестрогенія
мають прямий взаємозвязок. Зазвичай левову частку даних розладів складає біполярно-афективні
розлади настрою, які знаходяться у латентній стадії протягом життя і починають вперше проявлятися лише в післяпологовий період. Меншу частину
складають шизоїдні розлади, які також можуть не

проявлятися раніше, а під дією стресових чинників
починають розвиватись у пришвидшеному темпі.
Для цих двох патологічних станів характерний підвищений рівень пролактину в крові.
Пролактин (PRL) утворюється у задньо-латеральній частці гіпофізу людини. Процес регулювання вироблення гормону є надзвичайно складним, проте доведено, що інгібітором виділення PRL
є дофамін, а стимуляторами – серотонін та норадреналін. Ще в 1988 році C. Bole-Feysot, V. Goffin,
M. Edery, N.Binart та P.A. Kelly визначили близько
390 функцій пролактину в організмі людини. Проте
важливою для нас в даному випадку є гіперпролактинемія внаслідок стресу, її вплив на розвиток так
званого материнського інстинкту, взаємозв’язок
пролактину та розвитку депресії та навпаки, які
були доведені пізнішими дослідженнями [5, 6, 7].
Важливо зазначити, що стан гіперпролактинемії
протягом перших 4 тижнів після пологів є нормою.
Тому так важливо розглянути вплив пролактину на
поведінкові реакції здорових жінок та з супутніми
психічними розладами, адже гіперліпролактинемія
може розвиватись на фоні прийому нейролептиків
у шизофреніків, збільшуючи небезпеку розвитку
післяпологового психозу в останніх [4].
Завдання
zzРозглянути роль пролактину в організмі людини, його хімічну будову та особливості його
утворення протягом онтогенезу
zzПроаналізувати вплив пролактину на поведінкові реакції людей
zzВизначити шляхи зменшення впливу рівня пролактину у осіб високого ризику післяродової манії.
Основна частина. Пролактин – гормон пептидної природи, закодований у гені короткого
плеча 6-ї хромосоми. Основна його частина виро-
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бляється в гіпофізі та регулюється дофамінергічними нейронами гіпоталамуса. Дофамін – гормон-
нейромедіатор, який відповідає за відчуття радості,
щастя й ейфорії, зменшення болю та відіграє певну роль у здійсненні рухів (бере участь в передачі
нервового імпульсу). Коли дофамін потрапляє до
гіпофізарно-гіпоталамічної системи, він взаємодіє
з дофаміновими (D2) рецепторами на лактотрофах
(ацидофільні клітини передньої частки гіпофізу) та
маммосоматотрофах (проміжні клітини гіпофізу,
які під дією естрогену перетворюються на лактотрофи, зазвичай під час вагітності). Також у малих
дозах вироблений пролактин знаходили у інших
залозах внутрішньої секреції, проте він відрізнявся
меншим розміром молекули та неясним механізмом регуляції виділення [7].
Рецептори до PRL знаходяться на зовнішній
поверхні клітинної мембрани. Їхня система активуються під дією власне даного гормону, а також стероїдних гормонів та естрогенів (Bridges &
Hays, 2005; Sugiyama, Minoura, Kawabe, Tanaka,
& Nakashima, 1994 ). Естрогени також впливають
на активність дофаміну та систему стресу, викликаючи вторинну гіперпролактинемію у хворих на
шизофренію. Загалом можна сказати, що взаємодія
між PRL-рецепторами та D2-рецепторами є обернено-негативною [7], отже, саме недостатність
дофаміну в більшості випадків регулює надлишок
пролактину та навпаки.
Загальні дії пролактину включають в себе можливість стимулювати проліферацію клітин та їх
спеціалізацію. Іншими функціями є репродуктивна
(підтримання функції жовтого тіла, вплив на молочні залози та вироблення в них молока), імуномодулююча, регуляція та транспортування жовчі,
а також вплив на поведінкові реакції, зокрема на
прояв материнської поведінки.
Ранні дослідження впливу пролактину на материнську поведінку в кроликів та мишей повною
мірою доказали його значний вплив на її швидку
появу та розвиток [7]. Проте цікавішими є дослідження впливу дисфункції рецепторів до пролактину на поведінкову реакцію, які призводили до
серйозних необоротніх порушень у післяпологовій
поведінці мишей та зниження їхньої лактаційної
функції [9]. Пролактин, який виробляється у плода з 18-го тижня внутрішньоутробного розвитку,
та той, що міститься у молоці матері, також може
впливати на довгострокове програмування опікуючої поведінки дитини щодо батьків. Проте роль
пролактину у формуванні материнської поведінки
у приматів та людей наразі не є доведеною.
Пролактин впливає на харчову поведінку, зокрема на енергетичні запаси організму та їх
взаємозв’язок з готовністю до вагітності й вигодовування. Гіперпролактинемія може викликати безпліддя на фоні пригнічення лютеїнової фази менструального циклу. Нерідко даний стан супроводжується
ожирінням чи надмірною масою тіла. Саме зміна
рівня прогестерону в плазмі крові є маркером нейроендокринних порушень при ожирінні [10]. Активність пролактину залежить від активності лептину – гормону, який регулює відчуття голоду та
харчової поведінки. Також PRL впливає на кількість
бурої жирової клітковини у немовлят [7].

Гіперпролактинемія – симптом, який може свідчити про цілий ряд захворювань чи змін в організмі. Вона може бути фізіологічною (під час сну між
5 та 7 годиною ранку), в післяпологому періоді, під
час стресу, під час статевих відносин та менструації у жінок тощо) та патологічною (захворювання
гіпоталамуса, гіпофіза чи наднирників, вплив ЛЗ та
ін.). Клінічний її прояв різниться в залежності від
первинної причини даного стану. В даній статті ми
розглянемо лише стани, які найчастіше є основою
післяродового психозу: моно-/біполярний розлад настрою (депресивна фаза) та первинна шизофренія.
Патогенез депресії ще досі залишаться не повністю вивченим. Однією з теорій є порушення в гіпоталамо-гіпофізарно-наднирниковій системі(ГГНС).
Так як всі складові у ГГНС пов’язано, відповідно,
при збільшенні виділення кортикотропін-ризилінг-фактора і експансії їх до клітин стовбура ГМ,
де знаходяться норадренергічні нейрони [8], що
вторинно впливає на збільшення вироблення пролактину пояснює наявність гіперпролактинемії при
депресивних монополярних афективних розладах
чи при біполярних формах останніх при депресивних епізодах. Таких пацієнток одразу помітно:
жінки або з нетерпінням чекають післяродового
періоду, або ж відчувають сильну стомленість, апатію, страх переслідування чи змови, матері погано
сплять та постійно слідкують за немовлям. Вони
потрапляють у замкнуте коло: постійний стрес та
підвищений рівень норадреналіну стимулюють
вироблення пролактину, який, у свою чергу, пригнічує вироблення дофаміну, що призводить до погіршення депресивних епізодів.
Проте і різке зниження пролактину в крові матері не є вичерпним рішенням даної проблеми,
адже останні дослідження свідчать, що навіть серед жінок, які відмовилися від годування груддю
та вживали бромокиптин для перервання лактації
частота прояву післяродової манії приблизно рівна
контрольній групі з жінок, що годували груддю [2].
Наразі основним напрямком терапії депресії є компенсування ураження моноамінергічної системи та
зменшення поступлення катехоламінів до ЧМТ [8],
тобто комплексний підхід, включивши в який скринінг рівня пролактину та його контроль ми лише
покращимо результати. Знаючи про роль пролактину у розвитку післяродової манії ми можемо ще раз
підтвердити доцільність даної тактики лікування.
Клінічна картина післяпологового психозу надзвичайно широка та різноманітна, нерідко вона
включає марення, галюцинації, нав’язливі думки,
тощо [11]. Антипсихотичні препарати, які використовуються для лікування шизофренічних розладів,
тобто для пригнічення дії ЦНС, знижують чутливість дофамінергічних рецепторів та можуть викликати гіперпролактинемію. Варто пам’ятати, що
високий рівень пролактину спостерігався і у хворих
госпіталізованих з першими психотичними епізодами, які ще ніколи не проходили антипсихотичну
терапію [5,6]. І хоча шизофренія проходить легше
у жінок, ніж у чоловіків [4], гіперпролактинемія часто погіршує їхній рівень життя та прояви хвороби.
Висновки. Взагалі дослідження про роль пролактину в розвитку післяпологової депресії зустрічається
рідко. Основну роль все таки віддають гіперчутли-

62

Медичний форум

♦

вості організму жінки до зниження рівня моноамінів
у крові, таких як естроген та прогестерон. Проте так
як ці процеси взаємозв’язані з підвишенням рівня
PRL ми не можемо оминути його увагою.
Наразі прямих доказів впливу гіперплолактинемії на материнську поведінку у людей немає, проте
вона може одним з етіологічних чинників розвитку
депресивних афективних розладів, у тому числі
післяродової манії, внаслідок впливу на дофамінові рецептори. Також гіперпролактинемія може призвести до розладу харчової поведінки.
Підвищений рівень пролактину зустрічається
у жінок після першого психотичного епізоду, однак
його виникнення поки має туманний генез: можливо, це через стресовий фактор, або ж це є однією з
ланок патогенезу.

Знаючи патогенез післяродової манії, етіологію, важливість кожної ланки гормональної регуляції ми зможемо ефективно попередити прикрі випадки самогубств та дітовбивств через тимчасове
помутніння свідомості. Скринінг рівня пролактину
у організмі жінок до та після пологів допоможе
виділити групу ризику, оптимізувати лікування
супутніх захворювать (зокрема як профілактику
післяпологового психозу рекомендовано лікування
шизофренічних пацієнтів антипсихотичними препаратами, які не підвищують рівень прогестерону
в крові, особливо пацієнток з першим психотичним
епізодом у яких ще до лікування спостерігалася гіперпролактинемія), зменшити прояв післяпологової депресії та покращити рівень життя породіль та
немовлят.
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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ФАРМАКОТЕРАПІЮ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
Протягом останніх 10 років значно збільшилась кількість вагітних, які вживають лікарські засоби. Частота застосування рецептурних ліків зросла більш ніж на 60%. Актуальність даного питання обумовлена в значній мірі
фізіологічними зрушеннями в організмі вагітної та можливим негатитивним впливом певних лікарських засобів на
розвиток плоду. Тому сьогодні ми розповімо, які лікарські препарати можна, а які категорично заборонено вживати
під час вагітності.
Ключові слова: фармакотерапія вагітних, вагітність, тератогенний ефект, лікарські засоби.
В течение последних 10 лет значительно увеличилось количество беременных, употребляющих лекарственные
средства. Частота применения рецептурных лекарств выросла более чем на 60%. Актуальность данного вопроса
обусловлена в значительной степени физиологическими сдвигами в организме беременной и возможным негативным влиянием определенных лекарственных средств на развитие плода. Поэтому сегодня мы расскажем, какие
лекарственные препараты можно, а какие категорически запрещено употреблять во время беременности.
Ключевые слова: фармакотерапия беременных, беременность, тератогенный эффект, лекарственные средства.
The number of pregnant women taking drugs has increased significantly over the last 10 years. The frequency of prescription drugs has increased by more than 60% The frequency of prescription drugs has increased by more than 60%. The
urgency of this issue is largely due to physiological changes in the body of the pregnant woman and the possible negative
impact of certain drugs on fetal development. Therefore, today we will tell you which drugs are possible and which are strictly
forbidden to use during pregnancy.
Key words: pharmacotherapy of pregnant women, pregnancy, teratogenic effect, drugs.

Під час вагітності необхідна підвищена безпека
при призначенні лікарських препаратів. За даними
статистики, в Україні більше половини вагітних жінок вживають різні лікарські препарати. Часто їх
прийом стається або до того, як жінка дізнається
про свою вагітність, або без консультації лікаря.
У зв’язку із цим, у 3–5% новонароджених виявляються вади розвитку, які обумовлені дією ліків на
плід. До теперішнього часу накопичений значний
досвід, який свідчить про те, що чисельні лікарські засоби можуть чинити несприятливий вплив
на плід та новонародженого. Найбільшу небезпеку
представляють тератогенні ефекти препаратів у вигляді вроджених вад розвитку плоду [1, 5].
Клініко-фармакологічний підхід до цієї проблеми, який базується на фармако-епідеміологічних
дослідженнях, дозволяє здійснювати ефективну
профілактику негативного впливу ліків на мати та
плід в умовах постійних змін в організмі жінки, які
стаються під час вагітності [2, 3]. Складність оцінки впливу лікарських засобів на вагітних і плід зумовлена обмеженими знаннями фармакокінетики
і фармакодинаміки більшості з препаратів в системі мати – плацента – плід і відсутністю рандомізованих клінічних досліджень по вивченню дії лікарських препаратів при вагітності [5, 6].
Необхідність широкого використання лікарських засобів при вагітності – об’єктивна реальність, яка визначається збільшенням віку вагітних
і їх високою соматичної обтяженості – більше
82,0% мають ту чи іншу патологію (42% – анемію,

21% – інфекції сечовивідних шляхів, 11% – гіпертонічну хворобу), а також ускладнення гестації [2, 3].
Призначення лікарських засобів вагітній є важким
завданням, оскільки, з одного боку, медикаменти
можуть порушувати тендітний процес онтогенезу
і провокувати порушення розвитку дитини, нести
значні ризики для самої жінки, з іншого боку, відсутність або недостатнє лікування можуть привести до прогресування наявної патології та ускладнень гестації [1, 2].
Мета статті полягає в збільшенні інформативності населення а саме в розповсюдженні інформації про дослідження і аналіз лікарських засобів, які
використовуються під час вагітності, щоб зменшити кількість тератогенних випадків ураження плоду та усунути негативний вплив фармакотерапії на
організм матері та плоду [3, 4].
Під час вагітності під впливом прогестерону
відбувається значне уповільнення перистальтики,
подовжується час евакуації вмісту шлунка і кишечника, що призводить до зміни біодоступності
деяких ліків зі зниженням їх ефективності або підвищенням ризику передозування. Для вагітності
характерне фізіологічне зменшення кислотності
шлункового соку і посилення продукції лужного
основного секрету в тонкому кишечнику. Це також
може змінювати біодоступність препаратів, що мають
слабокислу або слаболужну реакцію [2, 3]. В організмі вагітної на 35–40% зростає обсяг циркулюючої
крові (максимум настає в період від 28 до 32 тижнів), причому більшою мірою за рахунок об’єму
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циркулюючої плазми, результатом чого є збільшення обсягу розподілу ліків в організмі і, природно,
зниження їх концентрації в плазмі крові.Під час
вагітності настає помірна гіпоальбумінемія, знижується зв’язуюча здатність альбуміну, що з одного
боку, підвищує терапевтичну активність лікарського препарату, з іншого – посилює метаболізм і прискорює його елімінацію.З самих ранніх термінів вагітності істотно посилюється нирковий кровообіг
і поступово підвищується швидкість клубочкової
фільтрації, що веде до прискорення елімінації препаратів з переважно нирковим шляхом виведення,
більшість ліків проникає через плаценту в організм
плоду, частково метаболізується в його печінці,
частково виводиться з сечею в навколоплідні води,
що призводить до зниження концентрації препарату в крові матері [1, 2, 5].
Є велика кількість препаратів, які потенційно
небезпечні з точки зору тератогенезу, і їх дія може
проявлятися при наявності певних сприятливих
чинників. З цієї позиції важливо при призначенні
ліків дітородного періоду серйозно віднестися до
оцінки співвідношення користі та ризику препарату, який призначається під час вагітності [5, 6].
Це – основний принцип, яким керуються у призначенні ліків вагітним. Потенційний ризик препарату для дитини найчастіше визначають лише
на основі припущень, оскільки така інформація
є переважно результатом експериментальних досліджень на тваринах або повідомлень про окремі випадки, тоді як ретельного клінічного випробування препарату в цьому аспекті, зазвичай, не
проводять. Не менш важливим є також виключення вагітності при призначенні препаратів з тератогенними властивостями [2, 4]. Механізми тератогенних ефектів: пряма дія препаратів на генні
структури, дефіцит фолієвої кислоти, порушення
проникнення кисню через плаценту [6] Вказані
вище впливи можуть посилюватися чинниками
зовнішнього середовища (опромінення, гіпертермія, віруси, бактерії та ін., канцерогени, промислові тератогени, похідні рослин та грибків) та ендогенними чинниками (стреси, ситуації, при яких
відбувається персистенція овоцита). Несприятливий вплив ліків на плід може статися в будь-якому
терміні вагітності [3, 4]. Крім цього, при призначенні лікарських препаратів необхідно пам’ятати,
що проникність плаценти в результаті її стоншування, збільшення кількості ворсин та площі обміну зростає до 32–35-му тижні ваітності. Після
проходження через плаценту лікарський препарат
потрапляє в пупкову вену. Велика частина крові з
пупкової вени (60–80%) надходить в печінку через ворітну вену, проте 20–40% пуповинної кровотоку через шунт потрапляє в нижню порожнисту
вену [6, 7].
Тому частина лікарських речовин, які пройшли
через плаценту, досягає серця і мозку, минаючи
печінку. Метаболізм лікарських речовин у плода
протікає повільніше, ніж у дорослих, внаслідок
низького рівня окремих ферментів або їх відсутності.Залежно від періоду гестаційного процесу та
наслідків для майбутньої дитини умовно цей вплив
поділяють на ембріотоксичний, тератогенний і фетотоксичний[5].

Є декілька видів негативного впливу лікарських
препаратів на організм плоду:
– ембріолетальний, коли лікарський препарат
викликає загибель зародка, тератогенний це вплив
на закладання органів і систем плоду (такий механізм дії встановлений у метотрексату, аміноптерину, синтетичних гестагенів і естрогенів),
– ембріотоксичні і фетотоксичні ефекти лікарських препаратів обумовлені тим, що препарати не
викликають різних аномалій плоду, але впливають
на функціонування органів та систем, мутагенний
ефект обумовлений пошкодженням генетичного
апарату соматичних або статевих клітин [3, 7].
Лікарські засоби можна поділити на три
групи:лікарські засоби, які не проникають через
плаценту, і тому не чинять безпосередньої шкоди
плоду лікарські засоби, які проникають через плаценту, але не чинять шкоди плоду, лікарські засоби,
які проникають через плаценту та накопичуються
в тканинах плоду, при цьому існує небезпека пошкодження плода [3, 5].
Категорії ризику лікарських препаратів при вагітності:
а) (безпечні при вагітності) – лікарські препарати, які приймалися вагітними без збільшення частоти вроджених аномалій та інших станів у плода;
b) (відносно безпечні при вагітності) – лікарські
препарати, які приймаються обмеженою кількістю вагітних та жінками репродуктивного віку без
збільшення аномалій та інших станів у немовлят;
c) (небезпечні, але терапевтична користь переважає над ризиком для плоду) – ліки, які викликають у тварин в експериментів тератогенну дію або
ембріотоксичну дію і можливо можуть викликати
зворотні пошкодження плоду або новонароджених;
d) (небезпечні, але можуть бути клінічні ситуації, коли терапевтична користь переважає над ризиком) – ліки, які викликають вроджені аномалії або
незворотні пошкодження плоду(тетрациклін, літій,
діазепам, індометацин, варфарин, фенобарбітал,
вальпроат натрія, резерпін, метотрексат, вітамін А);
e) (абсолютно протипоказані при вагітності) –
ліки небезпечні, з дуже високим ризиком вроджених аномалій або незворотніх пошкоджень
плоду(препарати статевих гормонів, стрептоміцин,
ретиноїди [3, 7].
Негативні наслідки застосування лікарських
препаратів під час вагітності виникають при застосуванні амікацину – вроджена глухота, тетрацикліну – порушення росту кісток, фторхінолонів – артропатії, діазепаму – роздвоєння і аномалії
кінцівок, фенобарбіталу – порушення слуху, мепробамату – вади серця і діафрагми, вальпроєвої
кислоти – розщеплення хребта, ІАПФ – деформація лицевого черепа [3, 4]. А також при застосуванні тіамазолу – зоб, азатіоприну – полідактилія, індометацину – порушення серцево-судинної
адаптації, метотрексату – відсутність лобової
кістки, вінкристину – маленький плід, 5-фторурацилу – дефекти черепно-лицьового відділу,
ацетилсаліцилової кислоти – неонатальна кровотеча [2, 4].
Висновок. Підсумовуючи все сказане, сформулюємо основні висновки та рекомендації, а саме
те що за можливості вагітним жінкам доцільно
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у триматися від прийому будь-яких лікарських засобів в першому триместрі вагітності крім випадків, коли це вкрай необхідно, адже жоден лікарський препарат потенційно не може бути названий
100% безпечним і нешкідливим.

А також на основі даного матеріалу можна зробити висновок про те, який саме тератогенний ефект
на розвиток плода має певна група чи конкретно той
чи інший препарат і володіючи даною інформацією
можна уникнути негативних наслідків.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ
ТА СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ
ЗА УМОВ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
Мета: дослідити інтенсивність процесу перекисного окиснення ліпідів, визначити кількісні зміни антиоксидантних параметрів у крові людей при ішемічній хворобі серця та оцінити можливість використання досліджуваних
показників як додаткових біомаркерів ризику розвитку серцево-судинних захворювань.
Матеріали і методи: було обстежено 30 чоловік віком від 40 до 60 років. Для оцінки показників перекисного
окиснення ліпідів та стану системи антиоксидантного захисту застосовували методи визначення вмісту ТБК – активних продуктів, відновленого глутатіону, церулоплазміну та активності каталази у крові. Статистична обробка даних
здійснювалась у пакеті програм Microsoft Office Excel. Порівняння середніх значень змінних здійснювали за допомогою t-критерія Стьюдента. Відмінності показників вважались достовірними при Р<0,05.
Результати: показано достовірне підвищення вмісту кінцевих продуктів ПОЛ у крові хворих на ІХС, що
є свідченням інтенсифікації оксидативного стресу. Знайдено зниження активності каталази на 36% та зниження вмісту відновленого глутатіону та церклоплазміну у пацієнтів з ІХС порівняно зі здоровими людьми. Тобто
відбувається порушення співвідношення про- та антиоксидантного статусу за рахунок виснаження антиоксидантного потенціалу, про що свідчить зниження досліджуваних показників.
Висновки: перебіг ішемічної хвороби серця супроводжується дисбалансом між активністю процесів регенерації
вільних радикалів та їх елімінацією під впливом ендогенної антиоксидантної системи. Ураховуючи отримані дані, слід
зазначити, що досліджувані показники є досить інформативними при даній патології та вказують на доцільність їх застосування у діагностиці та використання у схемі лікування препаратів з антиоксидантними властивостями, а також
для виявлення ризику ускладнень перебігу хвороби.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, оксидативний стрес, відновлений глутатіон, каталаза, церулоплазмін,
система антиоксидантного захисту.
Цель: исследовать интенсивность процесса перекисного окисления липидов, определить количественные изменения антиоксидантных параметров в крови людей при ишемической болезни сердца и оценить возможность
использования исследуемых показателей как дополнительных биомаркеров риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний.
Материалы и методы: было обследовано 30 человек в возрасте от 40 до 60 лет. Для оценки показателей перекисного окисления липидов и состояния системы антиоксидантной защиты применяли методы определения содержания ТБК – активных продуктов, восстановленного глутатиона, церулоплазмина и активности каталазы в крови. Статистическую обработку данных проводили при помощи пакета программ Microsoft Office Excel. Сравнение
средних значений переменных проводили посредством применения t-критерия Стьюдента. Различия показателей
считались достоверными при Р <0,05.
Результаты: показано достоверное повышение содержания конечных продуктов ПОЛ в крови больных ИБС,
что является свидетельством интенсификации оксидативного стресса. Найдено снижение активности каталазы на
36% и снижение содержания восстановленного глутатиона и церклоплазмину у пациентов с ИБС по сравнению со
здоровыми людьми. Таким образом, наблюдается нарушение соотношения про- и антиоксидантного статуса за
счет истощения антиоксидантного потенциала, свидетельством чего является снижение значений исследуемых показателей.
Выводы: течение ишемической болезни сердца сопровождается дисбалансом между активностью процессов
регенерации свободных радикалов и их элиминацией под влиянием эндогенной антиоксидантной системы. Учитывая полученные данные, следует отметить, что исследуемые показатели являются достаточно информативными в условиях данной патологии и указывают на целесообразность их применения в диагностике и использования
в схеме лечения препаратов с антиоксидантными свойствами, а также для выявления риска осложнений течения
заболевания.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, оксидативный стресс, восстановленный глутатион, каталаза,
церулоплазмин, система антиоксидантной защиты.
Objective: to investigate the intensity of lipid peroxidation, to determine quantitative changes in antioxidant parameters
in human blood in coronary heart disease and to evaluate the possibility of using the studied indicators as additional biomarkers of cardiovascular risk.
Materials and methods: 30 people aged 40 to 60 were examined. Methods for determining the content of TBA – active
products, reduced glutathione, ceruloplasmin and catalase activity in the blood were used to assess the indicators of lipid
peroxidation and the state of the antioxidant defense system. Statistical data processing was performed in the Microsoft
Office Excel software package. Comparison of the average values of the variables was performed using Student’s t-test.
Differences in indicators were considered significant at P <0.05.
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Results: it was observed a significant increase in the content of end products of lipid peroxidation in the blood of patients with coronary heart disease, which is evidence of intensification of oxidative stress. It was shown decrease in catalase
activity (36%) and decrease in the content of reduced glutathione and cercloplasmin patients with coronary heart disease
compared to healthy people. It was demonstrated a violation of the ratio of pro- and antioxidant status due to depletion of
antioxidant potential, as evidenced by the decrease in the studied indicators.
Conclusions: the course of coronary heart disease is accompanied by an imbalance between the activity of regeneration of free radicals and their elimination under the influence of endogenous antioxidant system. The studied indicators are
quite informative in this pathology and indicate the feasibility of their use in the diagnosis and use in the treatment of drugs
with antioxidant properties, as well as to identify the risk of complications.
Key words: coronary heart disease, oxidative stress, reduced glutathione, catalase, ceruloplasmin, antioxidant defense system.

Вступ. Ішемічна хвороба серця (ІХС) – є однією
з найбільших проблем сучасної медицини, яка може
призводити до значних ускладнень, погіршувати
якість життя людини, бути однією з причин смерті. Відомо, що вагому роль у розвитку та прогресуванні ішемічної хвороби серця належить активації
вільнорадикальних (ВР) процесів, які регулюються
за допомогою системи антиоксидантного захисту
(АОЗ). Під ішемічною хворобою серця розуміють
хронічне або гостре захворювання серця, зумовлене зменшенням або припиненням доставки крові
до міокарда внаслідок атеросклеротичних процесів у коронарних артеріях [1]. Центральним місцем
у патофізіології ішемічного ураження серця є питання виснаження енергії. Сьогодні звертають увагу на
наступні особливості ішемічного та постішемічного
серця: розвиток ацидозу, утворення набряку, порушення обміну кальцію, утворення вільних радикалів
та окису азоту. В результаті може запускатися каскад
подій, що призводять до утворення АФК. Саме інтенсифікації процесів ПОЛ та пригніченню роботи
системи АОЗ приділяють велике значення в патогенезі атеросклерозу [2, 3]. Активація перекисного
окиснення ліпідів призводить до порушення структури мітохондріальних мембран, модифікації їх
фосфоліпідного складу, підвищення проникливості
субклітінних утворень, зокрема мембран лізосом,
що супроводжується вивільненням лізосомальних
гідролаз, які активують катаболічні процеси [4, 5,
8, 9]. Антиоксидантна система організму регулює
ці процеси та підтримує прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз в організмі, грає велику роль
в підтримці структурно-функціональної організації
клітинних мембран [6].
За даними ВООЗ хвороби системи кровообігу щороку забирають до 17,5 мільйонів людських
життів у світі і, таким чином, займають лідируючі
позиції серед причин смертності у світі і ця цифра
продовжує зростати [7]. Разом з цим, залишається
не до кінця вивченим питання про роль процесів
перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та дефіциту
антиоксидантного захисту (АОЗ) у хворих з ІХС,
значення даних показників у діагностиці захворювання і оцінки ефективності лікування. Встановлення наявності ІХС та рівня ризику має певні
труднощі через мультисимптомність захворювання [10–13]. Окрім того, дослідження показників
оксидативного стресу, антиоксидантного захисту
може бути доцільним для з’ясування тактики подальшого обстеження пацієнтів, зокрема, необхідності направлення на вторинний етап надання медичної допомоги з метою верифікації діагнозу ІХС.

Мета роботи. Метою роботи було дослідити
інтенсивність процесу перекисного окиснення ліпідів, визначити кількісні зміни антиоксидантних
параметрів у плазмі крові при ішемічній хворобі
серця та оцінити можливість використання досліджуваних показників як додаткових біомаркерів
ризику розвитку серцево-судинних захворювань.
Матеріали і методи дослідження. Робота проведена сумісно з біохімічною лабораторією лікарні
СБЛ № 1 м. Дніпро. Дослідження проведено у відповідності до Гельсінської Декларації: від кожного
пацієнта була отримана інформована згода. Всього
було обстежено 30 чоловік віком від 40 до 60 років, які поділені на 2 групи: К – контрольна група
відносно здорових людей, n=15, ІХС – пацієнти з
діагнозом ішемічна хвороба серця, n=15. Діагностику ІХС проводили згідно рекомендацій Європейської асоціації кардіологів щодо ведення хворих зі
стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС) та
Уніфікованим клінічним протоколом первинної,
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД)
«Стабільна ішемічна хвороба серця» (зі змінами
23.09.2016 р. № 994). Для оцінки показників перекисного окиснення ліпідів, стану системи антиоксидантного захисту кров брали у пацієнтів вранці,
натще. Застосовували метод визначення ТБК – активних продуктів у плазмі та еритроцитах крові за
Л.І. Андреєвою. Вміст малонового діальдегіду оцінюють по реакції з тіобарбітуровою кислотою (ТБК)
і визначають спектрофотометрично по максимуму
поглинання забарвленого азаметинового комплексу при довжині хвилі 532 нм [14]. Активність каталази визначали за методом [15], який заснований на
тому, що каталаза руйнує субстрат Н2О2, а частину
перекису водню, яка залишилась незруйнованою,
вимірювали при довжині хвилі 410 нм. Вміст відновленого глутатіону визначали за [16]. Сульфгідрильна група відновленого глутатіону вступає
в реакцію з 5,5-дітіо-біз-(2-нітробензойною) кислотою (реактив Елмана), в результаті чого в еквімолярних кількостях утворюється забарвлений в жовтий колір тіонітрофенільний аніон (ТНФА), що має
максимум поглинання при 405 нм. Вміст церулоплазміну виміряли методом Равіну, який полягає
в тому, що при додаванні п-фенілендиаміну до церулоплазміну відбувається ферментативна реакція
окислення, яка інактивується фторидом натрію,
а забарвлений продукт реакції має максимум поглинання при 530 нм [17] (використовували набір
реактивів для визначення вмісту церулоплазміну
у сироватці крові, виробництва компанії «Реагент»,
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м. Дніпро). Статистична обробка даних здійснюваВ ході аналізу результатів досліджень виявлелась у пакеті програм Microsoft Office Excel. По- но зниження активності даного ферменту на 36%
рівняння середніх значень змінних здійснювали за у пацієнтів з ІХС порівняно зі здоровими людьми.
допомогою t-критерія Стьюдента. Відмінності по- Хоча зміни в активності даного ферменту були
казників вважались достовірними при Р<0,05.
неоднорідними загальна тенденція показала, що
Результати та обговорення. Результати дослі- відбувається порушення співвідношення про- та
джень показників оксидативного стресу та анти- антиоксидантного статусу за рахунок виснаження
оксидантного захисту за умов ІХС представлені на антиоксидантного потенціалу.
рисунках 1–5.
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у хворих на ІХС інтенсифікація оксидативного стресу

корелює із зниженням активності системи антиоксидантного захисту крові,
про що свідчить зниження активності каталази. Система антиоксидантного
захисту складається з ферментативної та неферментативної ланки. Провідну
роль

останньої

відіграють

низькомолекулярні

речовини.

Потужним

також обумовлювати порушення структури мембран, модифікаціії

фосфоліпідного складу, підвищення проникності субклітинних утворен

Зміна структури мембран є одним з патогенетичних факторів загостренн
ішемічної

хвороби

серця.

Порушення

регуляторних

механізм

антиоксидантної системи веде до некерованої та некомпенсованої активац
процесів ПОЛ, які поглиблюють перебіг початкових проявів ІХС [20, 21].
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Також показано динаміку змін концентрації церулоплазміну пр
ішемічній хворобі серця (рис.4).

мг/л
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180
Саме наявність у достатній концентрації від160
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кубація церулоплазміну в середовищі, що генерує дантної системи. Ураховуючи отримані дані, слід
пероксидні радикали, викликала агрегацію білка зазначити, що досліджувані показники є досить
інформативними при даній патології та вказуі зниження його ферроксидазної дії.
Ще одним показником антиоксидантного за- ють на доцільність їх застосування у діагностиці
хисту є церулоплазмін. Церулоплазмін відіграє та використання у схемі лікування препаратів з
роль «позаклітинної супероксиддисмутази», зне- антиоксидантними властивостями, а також для
шкоджуючи супероксидні аніони в позаклітинному виявлення ризику ускладнень перебігу хвороби.
середовищі, крові, амніотичній та спинномозковій Отримані дані повинні спонукати і надалі прорідинах, у м’язах, нирках і міокарді [22]. Він захи- довжувати дослідження окисного стресу та пощає клітинні мембрани також внаслідок здатнос- казників системи антиоксидантного захисту, а
ті пригнічувати ліпідну пероксидазу. У хворих на також застосування антиоксидантів, оскільки
ІХС виявлено достовірне зниження концентрації насправді окисидативний стрес залишається тецерулоплазміну. Результати досліджень збігають- рапевтичною мішенню при серцево-судинних зася з даними, отриманими іншими науковцями, які хворюваннях.
проводилися дослідження вмісту церулоплазміну
Конфлікт інтересів: відсутній.
в динаміці при черепно-мозковій травмі, пухлинах
Conflicts of Interest: аuthor has no conflict of inмозку, інших хворобах та виявили, що хоча на початкових стадіях хвороби збільшення вмісту кінце- terest to declare.
Література:
1. Новицька А.В. Лікування ішемічної хвороби серця: можливості та переваги метаболічної цитопротекції
та ангіопротекції. / А.В. Новицька, В.І. Суховатенко // Ліки України. 2015. № 9–10. С.10–14.
2. Roumeliotis S. Could Antioxidant Supplementation Delay Progression of Cardiovascular Disease
in End-Stage Renal Disease Patients? /S. Roumeliotis, A. Roumeliotis, P.R. Mertens //Current vascular
pharmacology. 2021. № 19(1). P. 41–54. https://DOI.org/10.2174/1570161118666200317151553
3. Kattoor A.J. Oxidative Stress in Atherosclerosis / A.J. Kattoor, N.V.K. Pothineni Palagiri, D.,
J.L. Mehta // Curr. Atheroscler. Rep. 2017. № 19(11), Р. 42. https://DOI.org/10.1007/s11883-017-0678-6

70

Медичний форум

♦

4. Volobueva A. Changes in Mitochondrial Genome Associated with Predisposition to Atherosclerosis
and Related Disease / A. Volobueva, A. Grechko, S.-F. Yet, I. Sobenin, A. Orekhov // Biomolecules.
2019. № 9(8), 377. https://DOI.org/10.3390/biom9080377
5. Kibel A. Oxidative Stress in Ischemic Heart Disease / A. Kibel., A.M. Lukinac, V. Dambic et al. // Oxidative
Medicine and Cellular Longevity. 2020. Vol. 2020. 6627144. https://DOI.org/10.1155/2020/6627144
6. Temporelli P.L. Lipid-Lowering Therapy in Patients with Coronary Heart Disease and Prior Stroke: Mission
Impossible? / P.L. Temporelli, M. Arca, L. D’Erasmo, R. De Caterina // Journal of clinical medicine. 2021. Vol. 10(4).
P. 886. https://doi.org/10.3390/jcm10040886
7. Benjamin E.J. Heart Disease and Stroke Statistics-2019 Update: A Report from the American
Heart Association / E.J. Benjamin, P. Muntner, A. Alonso, M.S. Bittencourt, C.W. Callaway, A.P. Carson,
A.M. Chamberlain, et al. // Circulation. 2019. № 139(10). Р. e56–e528.
8. Tahhan A.S. Association between oxidative stress and atrial fibrillation / A.S. Tahhan, P.B. Sandesara,
S.S. Hayek, A. Alkhoder, K. Chivukula, M. Hammadah, H. Mohamed-Kelli, et al. // Heart Rhythm. 2017. №
14 (12). Р. 1849–1855. https://DOI.org/10.1016/j.hrthm.2017.07.028
9. Kotova J.A. Markers of Oxidative Stress in Patients with Coronary Heart Disease / J.A. Kotova,
A.A. Zuikova, A.N. Pashkov, et al. // International Journal of Biomedicine. 2018. № 8(2). P. 115–117.
https://DOI.org/10.21103/Article8(2)_OA1
10. Huynh D.T.N., Heo K.-S. Therapeutic targets for endothelial dysfunction in vascular diseases. Arch
Pharm Res. 2019. № 42(10). Р. 848–861. doi: 10.1007/s12272-019-01180-7
11. Андреева Л.И. Модификация метода определения перекисей липидов в тесте с тиобарбитуровой
кислотой / Л.И. Андреева, Л.А. Кожемякин, А.А. Кишкун // Лаб. дело. 1988. № 11. С. 41–43.
12. Королюк М.А. Метод определения активности каталазы / М.А. Королюк, Л.И. Иванова, И.Г. Майорова,
В.Е. Токарев // Лаб. дело. 1991. № 1. С.17–19.
13. Камышников В.С. (2004). Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной
диагностике / В.С. Камышников. М. : Медпресс-информ, 2004. 920 с.
14. Rallidis L.S. The Changing Landscape of Lipid-Lowering Therapy after the New ESC/EAS Guidelines for the
Management of Dyslipidaemias: Launching the Era of Triple Hypolipidaemic Therapy in Very High Risk Patients /
L.S. Rallidis // Atherosclerosis. 2020. № 292. Р. 231–233. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2019.11.009
15. Gencer B. Management of LDL-Cholesterol after an Acute Coronary Syndrome: Key Comparisons of the
American and European Clinical Guidelines to the Attention of the Healthcare Providers / B. Gencer, R.P. Giugliano //
Clin. Cardiol. 2020. № 43. Р. 684–690. https://doi.org/10.1002/clc.23410
16. Chen, Q. Preventing Myocardial Injury Following Non-Cardiac Surgery: A Potential Role for Preoperative
Antioxidant Therapy with Ubiquinone / Q. Chen, S. Qi, L. Hocum-Stone, E. Lesnefsky, R.F. Kelly, E.O. McFalls //
Antioxidants. 2021. № 10(276). https://doi.org/10.3390/antiox10020276
17. Pan H.C. Serum of coronary atherosclerotic heart disease patients induces oxidative stress injury on endothelial
cells / H.C. Pan, M. Zhang // Pteridines. 2018. № 29(1). P. 97–103. https://DOI.org/10.1515/pteridines-2018-0009
18. Suzuki S. Oxidative Stress as a Prognostic Marker in Heart Failure / S. Suzuki, Y. J. Takeishi // Card. Fail.
2016. № 22. Р. 158–159. https://DOI.org/10.1016/j.cardfail.2016.07.043
19. Rabanal-Ruiz Y. The Use of Coenzyme Q10 in Cardiovascular Diseases / Y. Rabanal-Ruiz, E. LianosGonzalez, F. J. Alcain // Antioxidants. 2021. № 10(5), 755. https://DOI.org/10.3390/antiox10050755
20. Senoner Т. Oxidative Stress in Cardiovascular Diseases: Still a Therapeutic Target? / Т. Senoner, W. Dichtl //
Nutrients. 2019. № 11(9), 2090. https://DOI.org/10.3390/nu11092090
21. Sies H. Oxidative Stress / H. Sies, C. Berndt, D.P. Jones //Annu. Rev. Biochem. 2017. № 86. Р. 715–748.
https://DOI.org/10.1146/annurev-biochem-061516-045037
22. Linder M.C. Ceruloplasmin and other copper binding components of blood plasma and their functions: an
update / M.C. Linder // Metallomics. 2016. № 8. Р. 887–905. https://DOI.org/10.1039/C6MT00103C
23. de Larriva A.P.A. Ceruloplasmin and Coronary Heart Disease-A Systematic Review / A.P.A. de Larriva,
L. Limia-Perez , J.F. Alcala-Diaz, A. Alonso, J. Lopez-Miranda, J. Delgado-Lista // Nutrients. 2020. № 12(10), 3219.
https://doi.org/10.3390/nu12103219

71

№ 24 (24) / 2021 р.

♦

Смілянська М. В.,

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник
ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова
Національної академії медичних наук України»

Волянський А. Ю.,

доктор медичних наук
ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова
Національної академії медичних наук України»

Кашпур Н. В.,

кандидат біологічних наук
ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова
Національної академії медичних наук України»

Суханова Л. А.,

доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри дитячої фтизіатрії та пульмонології
Харківської медичної академії післядипломної освіти

КІЛЬКІСНІ ЗМІНИ ОСНОВНИХ СУБПОПУЛЯЦІЙ ЛІМФОЦИТІВ У ДІТЕЙ,
ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ У ПОЄДНАННІ З ГЕРПЕСВІРУСАМИ
Згідно з отриманими даними, розвиток туберкульозного процесу практично будь-який клінічної форми
відбувається на тлі пригнічення клітинної ланки імунітету. Ознаки пригнічення клітинної ланки найчастіше проявляються зміною співвідношення CD4 / CD8, спостерігаються у хворих на туберкульоз різних локалізацій. У дітей, хворих на туберкульоз в поєднанні з герпесвірусмними інфекціями, відмічається антиген-індукована імуносупресія, що
необхідно враховувати при проведенні імунореабілітації цих дітей.
Ключові слова: клітинний імунітет, діти, туберкульоз, герпесвіруси.
Согласно полученным данным, развитие туберкулезного процесса практически любой клинической формы происходит на фоне угнетения клеточного звена иммунитета. Признаки угнетения клеточного звена иммунной системы,
которые проявляются чаще всего изменением соотношения CD4 / CD8, наблюдаются у больных туберкулезом различных локализаций. У детей, больных туберкулезом в сочетании с герпесвирусмнимы инфекциями, отмечается антиген-индуцированная иммуносупрессия, что необходимо учитывать при проведении иммунореабилитации этих детей.
Ключевые слова: клеточный иммунитет, дети, туберкулез, герпесвирусы.
According to the data obtained, the development of the tuberculous process of almost any clinical form occurs against
the background of suppression of the cellular link of immunity. Signs of suppression of the cellular link of the immune system,
which are manifested most often by a change in the CD4 / CD8 ratio, are observed in patients with tuberculosis of various
localizations. In children with tuberculosis in combination with herpesvirus imaginary infections, antigen-induced immunosuppression is noted, which must be taken into account when carrying out immunorehabilitation of these children.
Key words: cellular immunity, children, tuberculosis, herpes viruses.

Актуальність статті. Туберкульоз відноситься
до числа захворювань, при яких важливого значення набувають зміни реактивності організму.
Розвиток як легеневого, так і позалегеневого туберкульозу, його перебіг і вихід залежать не тільки від характеристики збудника, але в більшій мірі
від стану реактивності організму. Цілий ряд даних
свідчить про те, що туберкульозний процес починається лише в організмі із зниженою вихідною
реактивністю [1]. Так, значення первинної реактивності організму у розвитку і перебігу туберкульозного процесу чітко видно під впливом на організм факторів, які пригнічують здатність організму
опиратися захворюванням, інтеркурентні захворювання, погані побутові умови, низький соціальний рівень, операції, складна екологічна ситуація
і т.п. [2]. В цей період туберкульозний процес, який
непомітно перебігає, може загострюватися і переходити у маніфестні форми.

Постановка проблеми. На користь того, що
зниження первинної реактивності є фактором, що
сприяє розвитку туберкульозу, говорять особливості перебігу туберкульозу в дитячому і похилому
віці. За несприятливих умов (порушення імунного гомеостазу) у будь-якому віці людини латентна
туберкульозна інфекція призводить до ендогенної
реактивації старих первинних туберкульозних вогнищ з розвитком вторинного туберкульозу [3].
Відповідно до сучасного уявлення, ключову роль
у формуванні імунітету до туберкульозної інфекції
відіграють альвеолярні макрофаги та різні субпопуляції Т-клітин. За останні роки з’явилися переконливі докази на користь того, що при хронічних вірусних інфекціях може формуватися імуносупресія,
яка триває протягом всього життя [4, c. 207]. Список вірусів, які викликають тривалу імуносупресію збільшується за рахунок збудників, які мають
властивість до тривалого персистування в клітинах
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імунної системи. В повній мірі згадане відноситься
до вірусів родини герпесу.
Метою роботи було оцінити результати фенотипування лімфоцитів у дітей, що хворі на туберкульоз різних клінічних форм в поєднанні з герпесвірусною інфекцією.
Матеріали та методи. У дослідженні брали
участь 60 дітей, з них 35 хворих дітей, з мікробіологічно та рентгенологічно підтвердженим діагнозом «туберкульоз легень», які отримували протитуберкульозну хіміотерапію в дитячому відділенні
КНП ХОР «ОКПТД № 7», мали маркери герпесвірусних інфекцій та 30 дітей контрольної групи, з
яких 15 практично здорових дітей, 9 дітей з клінічним ТБ та 6 дітей з активною ГВІ. Критеріями виключення були інфікування вірусом імунодефіциту
людини та відсутність поінформованої згоди батьків на використання біологічного матеріалу дитини
у дослідженнях. Середній вік пацієнтів основної
групи становив 10,3 ± 3,1 року. Контрольна група
була повністю співставна за віком і статтю з основною групою.
У всіх дітей основної групи на момент обстеження були відсутні клінічні ознаки лабіального
або генітального герпесу, вітряної віспи або оперізуючого герпесу, а також інфекційного мононуклеозу. Хворим на туберкульоз органів дихання та особам контрольної групи було проведене комплексне
клініко-інструментальне і лабораторне обстеження. Обов’язковими методами були: рентгенографія
грудної клітини, бактеріологічне дослідження, загально клінічні дослідження. Вилучення біологічного матеріалу від хворих проводили за правилами
для забору інфекційного матеріалу. Для виявлення
антигенів герпесвірусів використовували метод визначення патогенів в мазках клітин біологічного
матеріалу обстежуваних методом флуоресціюючих
антитіл за допомогою реакції непрямої імунофлуоресценції з використанням мікроскопа Primo
Star виробництва Carl Zeiss (Німеччина) та специ-

фічних моноклональних мишачих антитіл фірми
MyBiosource, Inc (USA), постачальником яких було
«Immunogen Sp. zoo» (Poland).
Визначення абсолютної та відносної кількості лімфоцитів в периферійній крові. Виділення
лімфоцитів із периферійної крові проводили на
фіколл-верографіні. Після встановлювання відсоткового вмісту лімфоцитів у початковому зразку,
обчислювали вихід лімфоцитів за формулою:
Р = RMF/VN х 100%,
де R – кількість крові, мл;
М – кількість лейкоцитів у 1 мл крові, тис;
F – частка лімфоцитів;
V – об’єм лімфоцитів, які одержані після розведення крові, мл;
N – концентрація лімфоцитів у 1 мл суміші, тис.
Вихід лімфоцитів, який складав 70–80%, вважали задовільним.
Дослідження поверхневих маркерів лімфоцитів за допомогою моноклональних сироваток. При
проведенні аналізу використовували тест-систему
для імунологічних досліджень з набором моноклональних антитіл до ряда мембранних маркерів клітин крові людини (CD3, CD4, CD8, CD19)
(АО «Сорбент ЛТД»). Реакцію проводили візуально
з використанням мікроскопу «Люмам И-3» в ультрафіолетовому світлі. Аналіз зразків проводили шляхом порівняння зображення у фазовому контрасті
та при ультрафіолетовому освітленні. Попередньо
оцінювали «фоновий» рівень та характер свічення
клітин контрольних зразків. Для підтвердження достовірності одержаних результатів, підраховували
не менше 200–300 клітин. Зокрема, при визначенні
чисельності популяцій та субпопуляцій, обчислювали імунорегуляторний індекс (CD4/CD8) [5].
Результати. При проведені досліджень було
сформовано наступні групи дітей: контроль (без
маркерів герпесвірусів (ГВ) та без туберкульозу
(ТБ), контроль ГВІ (без ТБ), контроль ТБ (без ГВ),
хворі на інфільтративну форму ТБ + ГВ, хворі на

Таблиця
Показники клітинного імунітету у хворих на різні форми туберкульозу при поєднанні
з ГВ інфекцією
Групи

Контроль (без ГВ та
ТБ)
Контроль ГВ (без ТБ)
Контроль ТБ (без ГВ)
Хворі на інфільтративну форму ТБ + ГВ
Хворі на
дисеміновану форму
ТБ + ГВ
Хворі на ТБ ВГЛВ
ТБ + ГВ
Хворі на ТБ плеврит
ТБ + ГВ
Хворі з ПТК + ГВ

Лейк., тис Лімф., %

CD3+, %

CD3+, % CD8+, % CD4/CD8 CD19+, %

7,3±0,9

21,6±0,3

58,6±4,2

38,1±1,2

20,5±1,1

1,86±0,2

12,5±1,5

8,6±0,7
8,4±1,2

22±2,6
18,2±3,0

59,3±7,5
35,8±7,5

42,2±5,9
20,7±5,2*

17,1±3,8
15,0±3,9

2,7±0,31
1,48±0,3*

13,9±2,1
10,6±2,1

6,3±0,5

21±3,1

36,0±8,0

21,5±3,8

14,7±4,5

1,5±0,27*

11,5±2,4

8,4±1,1

12±2,0**

38,0±8,4

20,3±3,5**

17,5±3,5

1,16±0,1** 1,16±0,1**

10,4±1,8

20±2,2

32,1±3,7** 18,5±1,3**

13,2±1,6

1,48±0,2*

9,5±1,5

11,3±2,9

19,2±1,7

1,78±0,3

14,3±2,3

8,6±1,8

23±6,1

1,13±0,3*

10,1±1,8

37,1±3,0** 23,7±2,0** 13,3±1,7**
42,2±5,1

22,3±4,8

19,7±3,6

Примітка. * – достовірно нижче в порівнянні з групою с ГВ без ТБ (p < 0,05); ** – достовірно нижче в порівнянні з групою без ГВ та ТБ (p < 0,05); *** – достовірно нижче в порівнянні з групою без ГВ та ТБ (p < 0,05).
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дисеміновану форму ТБ + ГВ, хворі на ТБ внутригрудних лімфатичних вузлів (ВГЛВ) ТБ + ГВ, хворі
на ТБ плеврит ТБ + ГВ, хворі з первинним туберкульозним комплексом (ПТК) + ГВ.
У таблиці представлені основні результати
фенотипування лімфоцитів у хворих різних груп.
Як випливає з отриманих даних, деякі ознаки
пригнічення клітинної ланки імунної системи,
які проявляються найчастіше зміною співвідношення CD4 / CD8, спостерігаються у хворих на
туберкульоз різних локалізацій. Виняток становлять хворі на ТБ плеврит, де зазначене співвідношення відповідає контрольним показникам. Найбільш помітна різниця в порівнянні з групою без
ТБ патології визначається у хворих з дисеміниваною формою туберкульозу та хворих з туберкульозом ВГЛВ. У хворих при поєднанні інфекції
ТБ з герпесвірусними інфекціями ознаки пригнічення клітинної ланки імунної системи спостерігаються насамперед у хворих з цими формами
туберкульозу.
При порівнянні даних кількісних змін основних
субпопуляцій лімфоцитів у хворих на туберкульоз
у поєднанні з ГВ помітні суттєві відмінності, що
стосуються практично всіх вивчених показників.
Показано статистично достовірне зниження співвідношення CD4 / CD8 та відсотка CD3 +, CD4 +
клітин у хворих на туберкульоз. Згідно з отриманими даними, розвиток туберкульозного процесу

практично будь-який клінічної форми в поєднанні
з герпесвірусною інфекцією відбувається на тлі
пригнічення клітинної ланки імунітету. При розвитку ТБ у хворих з важкими та / або затяжними
формами захворювання відзначається зниження
числа Т-лімфоцитів, зміна співвідношення CD4 /
CD8. Загальновідомо, що імунні реакції відіграють
істотну роль у розвитку клінічних проявів і реактивації вірусів групи герпесу.
Висновки. Таким чином, у дітей, хворих на
ТБ в поєднанні з ГВІ, відмічається антиген-індукована імуносупресія, тобто пригнічення імунної
відповіді, що обумовлене персистенцією ГВ, які
специфічно сповільнюють імунне запалення проти
себе (специфічна імуносупресія) і неспецифічно –
проти мікобактерій туберкульозу (неспецифічна
імуносупресія) [6]. В умовах герпесвірусної персистенції, яка розгортається на тлі не сформованої
імунної системи організму дитини створюються
сприятливі умови для прогресування туберкульозного процесу незалежно від порядку інфікування
інфекційними агентами. Вірусіндукований імунодефіцит може виявитися підґрунтям як для прогресування вже існуючого ТБ, так і розгортання специфічного запалення при первинному інфікуванні
Mycobacterium tuberculosis на тлі існуючої латентної герпесвірусної інфекції [7]. Це необхідно враховувати при проведенні імунореабілітації дітей,
хворих на туберкульоз.
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викладач ІІ кваліфікаційної категорії
Комунального закладу Львівської обласної ради
Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти

ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ
Обгрунтовано важливість використання кейс-методу при вивченні Медичної біології за спеціальністю 223 Медсестринство. Розроблені кейс-випадки, вирішення яких сприяє формуванню компетенцій, що необхідні у професійній
діяльності сестри медичної.
Ключові слова: медична біологія, кейс-метод, сестра медична.
Обоснованно важность использования кейс-метода при изучении Медицинской биологии по специальности
223 Медсестринство. Разработанные кейс-случаи решение которых способствует формированию компетенций,
необходимых в профессиональной деятельности медицинской сестры.
Ключевые слова: медицинская биология, кейс-метод, сестра медицинская.
There is shown an importance of use case-method, for study of Medical biology. The solution cases contributes to the
formation of the competencies necessary in the professional activity of a nurse.
Key words: мedical biology, case method, nurse.

Актуальність статті. В умовах динамічного
розвитку науки та технологій завданням навчальних закладів є підготовка висококваліфікованих
фахівців. Майбутня сестра медична повинна вміти критично мислити, швидко аналізувати ситуацію, оперативно та якісно працювати в критичних умовах, постійно прагнути до удосконалення
та навчання. Зважаючи на це перед викладачами
коледжу постає завдання пошуку шляхів підвищення рівня кваліфікованості майбутніх фахівців,
виховання у сестер медичних високого рівня професіоналізму. Саме від позиції викладача, його саморозвитку, готовності до застосування у навчальному процесі інноваційних методів буде залежати
отримання результатів навчальної діяльності. До
засобів і методик навчання, які допомагають студентам «відкривати» себе, розкривати свою особистість, сприяють підвищенню якості навчання,
належать інтерактивні технології навчального процесу [6, c. 333]. Одним з таких технологій є метод
кейс-навчання. Даний метод особливо важливий
для студентів медичних спеціальностей оскільки
розвиває клінічне мислення, а саме вчить генерувати ідеї, виражати та відстоювати свою думку,
оперувати фактами, аналізувати ситуацію, швидко
приймати рішення.
Медична біологія – це одна з основних дисциплін важливість засвоєння якої медичними
сестрами створює базу для розуміння законів
генетики, причин виникнення спадкових патологій, схильності до захворювань, особливостей
протікання хвороб різної етіології, дослідження
паразитарних інвазій. Медична біологія закладає
основу без якої неможлива успішна діяльність
сестер медичних різного профілю. Проте висока
затеоретизованість курсу, недостача часу на його
опрацювання, що визначається Міністерством
Охорони Здоров’я України зменшує мотивацію
студентів до вивчення Медичної біології і таким
чином їхній рівень засвоєння знань. Зважаючи
на це, підвищити якість навчання з дисципліни

можна використовуючи різноманітні методики навчання, зокрема кейс-метод.
Метою статті є обгрунтувати важливість застосування кейс-методу при вивченні Медичної
біології у підготовці майбутніх сестер медичних до
професійної діяльності.
Суть кейс-методу полягає в тому, що студентам
пропонують реальну клінічну ситуацію, опис якої
одночасно відображає не лише будь-яку практичну
проблему, а й актуалізує певний комплекс знань,
який необхідно засвоїти для осмислення конкретного завдання. При цьому сама проблема не має
однозначних рішень [4, c. 3]. У кейс-метод входять:
моделювання, системний аналіз, проблемний метод, уявний експеримент, методи опису, класифікації, дискусії, ігрові методи і ін. Будучи інтерактивним методом навчання, він завойовує, як показує
практика, позитивне ставлення з боку студентів,
які бачать в ньому гру, що забезпечує освоєння теоретичних положень і оволодіння практичним використанням матеріалу [2, с. 2]. Кейс-метод базується
на самостійній пізнавальній діяльності студентів
у штучно створеному професійному середовищі,
яке дає можливість поєднати теоретичну підготовку і практичні вміння, необхідні для творчої діяльності у професійній сфері. Студентам пропонується осмислити реальну професійну ситуацію, опис
якої відображає проблему, що має місце у професійній діяльності й передбачає необхідність її вирішення [1, c. 154].
Розглянемо приклад кейс-методу до практичного заняття з теми: «Види мінливості. Методи дослідження спадковості людини» при вивченні Медичної біології, студентами 1 курсу, спеціальності 223
Медсестринство.
Після розгляду практичного заняття з даної
теми викладач ділить студентів на чотири групи, по
5 студентів у кожній команді та пропонує наступні
кейс-випадки:
Кейс-випадок 1. У жінки (40 років), яка проживає в зоні посиленого радіоекологічного контролю,
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внаслідок порушення розходження хромосом у мейозі утворилася яйцеклітина з 22 аутосомами без
Х-хромосоми.
zzВизначте тип мутації що відбувся.
zzСкладіть
схему нерозходження хромосом
у мейозі.
zzВизначте, який синдром можливий у зародка при заплідненні такої яйцеклітини нормальним
сперматозоїдом (скласти схему злиття).
zzЗапропонуйте метод діагностики дитини, що
народиться у результаті злиття модифікованої яйцеклітини із нормальним сперматозоїдом.
Кейс-випадок 2. З розповіді батьків стало відомо, що їхня дитина в ранньому дитинстві мала
особливий «нявкаючий» тембр голосу. При огляді
спостерігається відсталість психомоторного і розумового розвитку. Діагностовано синдром «котячий крик».
zzПроаналізуйте каріограму хворого.
zzЗапишіть каріотип хворого.
zzВстановіть вид мутації.
zzВизначте можливі причини виникнення даного синдрому.
zzВстановіть метод діагностики дитини, що потрібно застосувати у даному випадку та опишіть
його покроково.
Кейс-випадок 3. У здорового подружжя народилася дитина, хвора на фенілкетонурію. Захворювання зумовлене дефектом гена ферменту фенілаланінгідроксилази. При об’єктивному обстеженні
привертає увагу те, що дитина виглядає білявою,
у неї світла шкіра та блакитні очі, відчувається незвичайний запах фенілоцтової кислоти, який нагадує мишачий чи вовчий.
zzВизначте тип мутації
zzПідберіть методи діагностики даного захворювання
zzВизначте ймовірність народження другої дитини з такою ж хворобою, якщо дане захворювання
успадковується за АР типом успадкування.
zzЯкі захворювання успадковуються за таким
типом?
zzКейс-випадок 4. У лікаря-рентгенолога, який
часто застосовував переносний рентгенівський
апарат без використання при цьому засобів захисту від рентгенівського випромінювання, народився
син з гемофілією. Гемофілія, переважно виникає
внаслідок дефекта одного з генів, зазвичай розташованих на X-хромосомі.
zzНазвіть тип мутації, внаслідок якої виникає
гемофілія.
zzЩо могло стати причиною гемофілії? Складіть задачу та продемонструйте випадок передачі
гемофілії сину.
zzЧи вплинуло рентгенівське опромінення батька на хворобу сина?
zzНазвіть можливі методи діагностики даного
захворювання
Отже, при розгляді цих кейсів, студенти, опираючись на засвоєнні знання та набутий досвід,
визначають конкретний тип мутації, розглядають
та пояснюють за допомогою схем та малюнків
причини певних спадкових патологій, приймають
рішення щодо відповідного методу дослідження.
Роль викладача при цьому є обмежена, здебільшого

зводиться лише до регулюючої функції, ролі спостерігача. Викладач відмічає сильні і слабкі сторони рішень, оцінює рівень участі студентів у роботі,
підбиває підсумки.
Запропонуємо студентам інший кейс-метод для
того, щоб вони відчули себе в ролі генетика, який
надає консультацію пацієнтам користуючись аналізом генеалогічного методу дослідження:
Кейс-випадок 1. Розгляньте родовід та визначте
тип успадкування ознаки та генотип зазначених
осіб (ІІ4, ІІ5, ІІІ3, ІІІ4, ІІІ5):

Рис. 1. Родовід до кейс-випадок 1
Кейс-випадок 2. Розгляньте родовід та визначте
тип успадкування ознаки та генотип зазначених
осіб (ІІІ1, ІІІ2, ІІІ3, ІІІ4, IV1, IV2):

Рис. 2. Родовід до кейс-випадок 2
Кейс-випадок 3. Розгляньте родовід та визначте
тип успадкування ознаки та генотип зазначених
осіб (ІІ1, ІІ2, ІІІ1, ІІІ2, IV1):

Рис. 3. Родовід до кейс-випадок 3
Кейс-випадок 4. Розгляньте родовід та визначте
тип успадкування ознаки та генотип зазначених
осіб (ІІ4, ІІ5, ІІІ6, ІІІ7, III8, III9) (рис. 4).
При вирішенні цих кейс-випадків студенти навчаються визначати тип успадкування ознаки, що
досліджується, визначати генотипи особин у родоводі та розраховувати відсоток можливості успад-
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Рис. 4. Родовід до кейс-випадок 4

кування даного захворювання в майбутніх поколіннях і на основі цих даних як лікар-генетик робити
висновок. До цього кейс методу можна запропонувати творче завдання для кожного студента, яке
полягатиме в побудові власного родоводу, та визначення типу успадкування досліджуваної ознаки.
Актуальним є застосування кейс-методу
і при вивченні паразитарних інвазій, оскільки
засвоєння цієї теми студентами є важким, тому
що характеризується значним обсягом навчального матеріалу, складними життєвими циклами
паразитів, особливостями будови і розвитку їх
в організмі хазяїна та широким спектром методів діагностики захворювань. Для підвищення
рівня засвоєння цієї теми можна запропонувати
наступні кейс-методи:
Кейс 1. Народилася дитина із грубими порушеннями будови черепа, без очей і ручок, з майже
повною відсутністю зовнішніх статевих органів.
У матері раніше було 2 викидні. Яка паразитарна
інвазія може викликати таке захворювання. Проаналізуйте хід дій лікаря. Підберіть методи діагностики, щоб визначити збудника [5, c. 145].
Кейс 2. До хірургічного відділення госпіталізовано хворого з підозрою на абсцес печінки.
Останнім часом хворий постійно перебував у відрядженні в межах України й неодноразово хворів
на гостре шлунково-кишкове захворювання, яке
супроводжувалося рідкими випорожненнями з домішками крові. До лікаря хворий не звертався. Яка
паразитарна інвазія може викликати такі симптоми. Які дії лікаря найбільш доцільні для встановлення діагнозу? Підберіть методи діагностики, щоб
визначити збудника [5, c. 148].
Кейс 3. У хворого – великі виразки (10–15 см)
на нижніх кінцівках, болісні при пальпації, з великим сукровичним ексудатом. Місяць тому знаходився в азіатській країні в сільській місцевості,
де живуть москіти й гризуни. Яка паразитарна
інвазія може викликати такі симптоми? Які дії лікаря найбільш доцільні для встановлення діагно-

зу? Підберіть методи діагностики, щоб визначити
збудника [5, c. 149].
Кейс 4. Чоловік 42 років звернувся до лікаря зі
скаргами на слабість м’язів, виснаженість, сонливість, зниження розумової діяльності. З’ясовано,
що 5 років тому хворий перебував у Ефіопії. Яка
паразитарна інвазія може викликати такі симптоми? Які дії лікаря найбільш доцільні для встановлення діагнозу? Підберіть методи діагностики, щоб
визначити збудника [5, c.154].
Кейс 5. Чоловік середнього віку втратив зір
на праве око й звернувся до лікаря із приводу погіршення зору на ліве око. Яка паразитарна інвазія може викликати такі симптоми. Які дії лікаря
найбільш доцільні для встановлення діагнозу? Підберіть методи діагностики, щоб визначити збудника [5, c. 158].
Як бачимо, при розгляді цих кейс-методів, студенти, опираючись на конкретні факти, навчаються
аналізувати інформацію, знаходити правильне рішення шляхом застосування правильного методу
діагностики, розглядати варіанти розвитку подій,
які можливі при отриманні різних результатів та
правильно визначати збудника захворювання. До
цього кейс методу пропонуємо студентам скласти мультимедійну презентацію, яка б відображала
шлях їхнього дослідження.
Завдання, які студенти отримують у формі кейсів, дозволяють їм відкрити значно більшу можливість поділитися своїми знаннями, досвідом і уявленнями, тобто навчитись не тільки у викладача, а
й один у одного [3, c. 16].
Висновки. Створення конкурентноспроможного фахівця в умовах сучасного розвитку суспільства є однією із основних проблем сьогодення.
Саме удосконалення методів викладання здатне
вирішити це завдання. За допомогою впровадження кейс-методу у навчання розвиваються навчальні компетенції студентів, а саме: комунікативні
навички, вміння виражати і доводити свою думку,
підвищується мотивація до навчання, студенти
розуміють для чого їм вивчати те чи інше питання
та як застосувати ці знання у їхній майбутній професійній діяльності. Впровадження кейс-методу
у навчання медичних сестер є особливо важливим,
оскільки його застосування наближує студентів
до реальних ситуацій в їх професійній діяльності.
Впроваджуючи кейс-метод у вивчення медичної
біології можна за допомогою ігрової складової домогтися ефективного засвоєння знань у студентів,
розвивати творчість, креативне мислення і таким
чином сформувати позитивне ставлення студента до навчання та прагнення до постійного саморозвитку, а отже виховати фахівця високого рівня
професійності.
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ПЕРЕБІГ ТА НАСЛІДКИ АВТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ: ЛІТЕРАТУРНІ ДАНІ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
У статті розглянуто перебіг та наслідки деяких автоімунних захворювань під час вагітності. Висвітлено зміни, які
відбуваються в організмі матері та дитини, деякі рідкісні синдроми, які виникають під час автоімунних захворювань.
Ключові слова: автоімунні захворювання, вагітність, ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, системна склеродермія, артеріїт Такаясу, антифосфоліпідний синдром.
В статье рассмотрены течения и последствия некоторых аутоиммунных заболеваний во время беременности.
Отражены изменения, происходящие в организме матери и ребенка, некоторые редкие синдромы, возникающие
при аутоиммунных заболеваниях.
Ключевые слова: автоиммунные заболевания, беременность, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системная склеродермия, артериит Такаясу, антифосфолипидный синдром.
The article considers the course and consequences of some autoimmune diseases during pregnancy. The changes that
occur in the body of mother and child, some rare syndromes that occur during autoimmune diseases.
Key words: autoimmune disease, pregnancy, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, systemic scleroderma, Takayasu’s arteritis, antiphospholipid antibody syndrome.

Автоімунні захворювання (надалі АЗ) – патології, пов’язані з агресією організму відносно своїх
ж тканин. Проблема автоімунізації особливо актуальна в наші роки, адже статистика показує значне
зростання даних патологій серед населення, що негативно впливає на якість та продовжуваність життя людей [1]. Якщо вдаватись до цифр, то 8% всіх
жителів Землі – хворі на автоімунні хвороби, серед
них 78% – жінки [2].
АЗ суттєво впливають на перебіг вагітності,
ускладнюючи її для матері, та спричиняє загрозливі стани для плоду. Як правило, наявність цих
захворювань негативно впливає на вагітність, зокрема, серед пацієнток з системним червоним вовчаком, збільшуючи ризик викидня на 16% [3].
Ревматоїдний артрит (надалі РА) – хронічне
системне захворювання сполучної тканини, що
характеризується ерозивно-деструктивними змінами в дрібних суглобах. РА під час вагітності має
тенденцію до зменшення клінічної симптоматики.
Причиною цього, за однією з гіпотез, є зниження
імунологічної толерантності материнських клітин. Це явище відбувається внаслідок виділення
апоптичних залишків синцитіотрофобласту в кров
матері, що починається на початку вагітності та
закінчується ближче до 3 триместру, які надалі будуть ідентифіковані та представлені імунокомпетентим клітинам. Дендритні клітини у свою чергу
знижують кількість CD4+ T- клітин шляхом впливу
на кількість супресорних клітин (CD8+ T-клітин).
Під час цього відбувається зміна реактивності
імунної системи через презентацію власних (РАасоційованих) та плодових HLA-білків [4]. РА
у більше ніж 75% пацієнток зменшував свою ак-

тивність під час вагітності, проте у 90% цих хворих
відбувались післяпологові загострення. Рецидив
триває від 1 до 6 місяців після пологів та характеризується типовою клінічною симптоматикою:
біль в суглобах та м’язах, набряк суглобів, ранкова
скутість. РА не викликає післяпологових ускладнень, передчасних пологів, не впливає на розвиток
плода [5]. Ускладнення можуть бути виявлені при
лікуванні гострого РА під час вагітності. Метотрексат – препарат, який використовують для лікування
автоімунних захворювань, має тератогенний ефект
та призводить до самовільного викидня, але знижує ймовірність післяпологового загострення. Циклофосфамід – аналогічний за тератогенністю препарат, який відміняють за 3 місяці до планування
вагітності та під час неї [6, 7].
Системний червоний вовчак (надалі СЧВ) – автоімунне захворювання, що пов’язане з поліорганним ураженням, причиною якого є утворення антитіл до ДНК. Це захворювання характеризується
загостренням перебігу та наростанням симптоматики, що стає причиною викиднів. Дослідження
показують збільшення кількості передчасних пологів, втраті плоду приблизно в 25% вагітних [8].
Причиною такого погіршання перебігу вагітності
є утворення великої кількості гормонів, зокрема
виділення пролактину, який є цитокіном та впливає на реактивність імунної системи, естрогени та
гестагени – гормони, що збільшують утворення
антитіл шляхом активації В-лімфоцитів та опосередкованого збільшення IL-4, IL-10, TGF-β, але
знижує кількість TNF-α [9]. Прогресивне зменшення прогестерону, який виділяється плацентою під
час загострення СЧВ – є одним з головних факторів
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самовільних абортів. Важливим чинником ризику
для плода є контроль активності захворювання.
Кагортні дослідження показали, що жінки з люпуснефритом мають більшу тенденцію до самовільних
абортів, до цих факторів також можна додати: відмова від лікування протягом останніх 6–12 місяців
перед початком вагітності, збільшення активності
антитіл до ДНК в третьому триместрі [10, 11]. Для
матері можливі такі ускладнення, як: погіршання
перебігу люпус-нефриту з виділенням більше ніж
500 мг білку, прееклампсія, посилення рестриктивних порушень легень, як наслідок здавлювання легень маткою, поява легеневої гіпертензії, що
є поганим прогностичним показником щодо фактів
передчасних пологів та є гарантом смертності плода у пізній період вагітності в мінімум 30% вагітних, збільшення кесаревих розтинів, гематологічних ускладнень (до- і післяродова кровотечі (4,5%
і 2,5% відповідно), анемія (12,6%), тромбоцитопенія (4,3%), ТЕЛА (0,4%)). Ризик материнської
смертності у вагітних з СЧВ у 20 разів більший,
ніж у популяції[12–14].
Системна склеродермія (надалі СС) – захворювання з переважно фіброзно-склеротичними
змінами, яке вражає всі системи органів та викликає зміни за типом облітеруючих ангіопатій.
Раніше питання перебігу системної склеродермії
не стояло так гостро, адже маніфестація хвороби
відбувається переважно у віці 40–50 років, проте з появою екстракорпорального запліднення та
впливу соціальних і демографічних чинників, середній вік породіль у Європі та США збільшився [15]. Перебіг СС під час вагітності переходить
у період ремісії. Відбувається зниження проявів
синдрому Рейно, що є наслідком збільшення серцевого викиду, зменшення фіброзування шкіри через нормалізацію гормонального балансу,
проте має місце посилення езофагіту, причиною
якого є зміщення органів внаслідок здавлення їх
маткою, посилення гастроезофагорефлюксної
хвороби. Найбільшими ускладненнями цього захворювання є синдром Мелорі-Вейса, артеріальна
гіпертензія та поява ниркового кризу, як наслідок
наявності склерозованих ниркових судин, прееклампсія. Ризик материнської смерті становить
20%, саме через появу гіпертензивного синдрому,
у 16% випадків вагітність закінчується втратою
плода, 10% – передчасна вагітність, перинатальна
смертність спостерігається тільки у випадках лімітованої СС і вона становить 4% [16].
Артеріїт Такаясу – автоімунне захворювання з
переважним враженням аорти та її відгалуджень.
Хвороба має сприятливий прогноз під час вагітності, адже переходить у стадію ремісії, проте деякі її прояви можуть суттєво ускладнити перебіг,
а саме: легенева гіпертензія, прееклампсія, серцева

та ниркова недостатність, можливий інсульт. Наявність важкої ретинопатії є абсолютним показом для
проведення кесаревого розтину. У плода виявляють
сповільнення внутрішньоутробного росту через
зниження кровообігу в плаценті, що є наслідком
ураження черевного відділу аорти [17].
Антифосфоліпідний синдром (надалі АС) – це
системне захворювання, яке характеризується появою антитіл до фосфоліпідів, що проявляється
гіперкоагуляційним синдромом. АС має тенденцію до загострення. Перебіг захворювання вагомо
впливає на перебіг вагітності та у великому відсотку призводить до втрати плода, материнської
смерті. Патофізіологічних механізмом цих явищ
є тромбоз судин, що пояснюється такими явищами, як: порушення балансу між простагландинами
(фракції E2) та тромбоксанами, зміна активації
комплементу (надмірна активність призводить до
появи локальних запалень, що, у свою чергу, стає
причиною тромбозу), дія автоантитіл на структури
плаценти [18]. Наслідком цих явищ є безпричинна
смерть плода, повторні невиношувані вагітності з самовільними абортами, важка прееклампсія,
хорея вагітних, маловоддя, передчасні пологи,
HELLP-синдром(Hemolysis – гемоліз, Elevated
Liver enzymes – збільшення печінкових ферментів,
Lоw Platelet соunt – тромбоцитопенія). Цей синдром характеризується головними болями високої
інтенсивності, нудотою, блюванням, яке з часом
переходить в гематемезис, поява симптомів жовтяниці, що переходить у печінкову недостатність,
судоми, кома.
Ідіопатична транзиторна ішемічна атака, інсульт часто фіксуються у вагітних з СС у віці
25–40 років. Синдром Ландрі-Гієна-Барре-Штроля
(надалі СЛГБШ або демілієнізуюча полірадикулоревропатія) спостерігають у вагітних з частотою
приблизно1–1,5:100 000. Демілієнізуюча полірадикулоневропатія переважно має двобічне ураження
мотонейронів грудного відділу спинного мозку.
СЛГБШ проявляється прогресуючою м’язовою
слабкістю кінцівок, вегетативними порушеннями,
ураженням лицевих нервів, слабкістю мускулатури
обличчя, сенсорними порушеннями (парестезія,
оніміння). Ураження дихальної мускулатури призводить до дихальної недостатності [19].
Висновок. Автоімунні захворювання вагомо
впливають на перебіг вагітності, спричиняючи
недоношувані вагітності, викидні, материнські
смерті та ряд патологій вагітності. Раннє виявлення, підготовка матері до вагітності з урахуванням
захворювання та адекватне лікування зможе позитивно вплинути на вагітність, стан матері та плода. У деяких випадках визначення факту наявності
автоімунного захворювання дозволить врятувати
життя жінки.
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ПРОБЛЕМИ TORCH ІНФЕКЦІЙ В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ
TORCH інфекції є однією із найважливіших проблем гінекології,акушерства, перинатології. Це пов’язано
з розвитком ускладнень вагітності та пологів, у формуванні перинатальної й дитячої захворюваності та смертності.
Множинність етіологічних агентів, широке розповсюдження у людській популяції персистуючих інфекцій та умовнопатогенних збудників, здатних до вертикальної передачі, переважання неспецифічних клінічних проявів, відсутність
кореляції між тяжкістю інфекційного процесу в матері й ризиком розвитку клінічних проявів у новонародженого,
недосконалість діагностики зумовлюють актуальність розробки сучасної технології специфічної діагностики вроджених інфекцій, їх клінічну і патоморфологічну оцінку, а також пошук ефективних схем лікування і профілактики.
У матеріалах статті представлено роль інфекцій ТОRСН-комплексу.
Ключові слова: ТОRСН-інфекції, герпес,краснуха, цитомегаловірус, хламідіоз, мікоплазмоз, уреаплазмоз.
TORCH инфекции является одной из важнейших проблем гинекологии, акушерства перинатологии. Это связано с развитием осложнений беременности и родов, в формировании перинатальной и детской заболеваемости
и смертности. Множественность этиологических агентов, широкое распространение в человеческой популяции
персистирующих инфекций и условно-патогенных возбудителей, способных к вертикальной передачи, преобладание неспецифических клинических проявлений, отсутствие корреляции между тяжестью инфекционного процесса
у матери и риском развития клинических проявлений у новорожденного, несовершенство диагностики обусловливают актуальность разработки современной технологии специфической диагностики врожденных инфекций, их
клиническую и патоморфологическую оценку, а также поиск эффективных схем лечения и профилактики. В материалах статье представлены роль инфекций ТОRСН-комплекса.
Ключевые слова: ТОRСН-инфекции, герпес, краснуха, цитомегаловирус, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз.
TORCH infection is one of the most important problems of gynecology, obstetrics and perinatology. This is due to the development of complications of pregnancy and childbirth, in the formation of perinatal and child morbidity and mortality. The
multiplicity of etiological agents, widespread in the human population of persistent infections and opportunistic pathogens
capable of vertical transmission, the predominance of nonspecific clinical manifestations, the lack of correlation between
the severity of the infectious process in the mother and the risk of clinical manifestations in the newborn, imperfect diagnosis specific diagnosis of congenital infections, their clinical and pathomorphological assessment, as well as the search
for effective treatment and prevention schemes. The materials of the article present the role of TORCH-complex infections.
Key words: TORCH infections, herpes, rubella, cytomegalovirus, chlamydia, mycoplasmosis, ureaplasmosis.

Вагітність – прекрасний,але одночасно важкий
період для жіночого організму. Адже під час вагітності часто загострюються хронічні захворювання,
знижується імунітет, тому майбутня мама стає схильною до різноманітних інфекційних захворювань.
У 1971 році спеціалісти виділили групу хвороб, які,
хоча і є відносно нешкідливими для дорослих, і навіть для дітей, стають надзвичайно небезпечними для
вагітних. Ці інфекції об’єднали під назвою TORCH.
Термін “TORCH” поєднує такі види інфекцій:
Т – (Toxoplasmosis) Токсоплазмоз;
О – (other) інші інфекції(гепатит В, вірус
Коксакі, сифіліс, вітряна віспа, ВІЛ-інфекція,
хламідіоз,Т-лімфотрофічний вірус.)
R – (Rubella) Краснуха.
С – (CMV-infection) Цитомегаловірусна інфекція.
H – (Herpes simplex infection) Вірус простого
герпесу людини.
Здавалося б, що їх може об’єднувати, і чому
вони такі небезпечні саме для вагітних жінок?
Збудники даних захворювань здатні проникати
через плаценту і призводити до пороків розвитку

плода, аж до його загибелі. Особливо небезпечне
первинне інфікування в першому триместрі вагітності, коли відбувається формування всіх органів
і систем.Якщо первинна інфекція пройшла (тобто
наявні IgG) то така інфекція вже не небезпечна для
вагітної жінки. Якщо імунітету у жінки немає, лікар повинен проконсультувати пацієнтку про комплекс профілактичних мір. Також при цьому є важливим регулярний моніторинг наявності антитіл
різних класів, що б не пропустити інфікування [1].
Антитіла: (імуноглобуліни) – це білки імунної
системи,які мають важливу властивість – специфічність, тобто діють на певний антиген.
Відомо 5 класів імуноглобулінів людини: IgG,
IgM, IgA, IgD і IgE.
Для діагностики T.o.R.C.H. – інфекцій найважливішими є класи антитіл IgG та Ig M. Різні імуноглобуліни з’являються на різних стадіях імунної
відповіді.
Ig M з’являються після початку захворювання
і досягають резистентості до 14–28 днів, а потім
знижуються протягом кількох місяців.
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Ig G виявляються трохи пізніше, їх рівень підвищуються повільніше, ніж IgM. Підвищення рівня Ig G говорить про те що організм уже зустрічався з інфекцією
Чим небезпечні і як їх виявити? Найбільш
небезпечним для малюка є вперше зараження
TORCH-інфекціями під час вагітності, особливо на
ранніх її термінах. Тобто тоді, коли організм жінки
зустрічається з хворобою, до якої не вироблений
імунітет. Таке інфікування супроводжується вираженою циркуляцією мікробів у крові, які можуть
потрапити і в організм дитини. Важливою особливістю інфекцій цієї групи є те, що симптоми хвороб
можуть бути малопомітними чи зовсім відсутніми.
А в цей час інфекція негативно впливатиме на плід
і на перебіг вагітності.
Перший триместр вагітності дуже важливий,
оскільки він впливає на розвитк органів і систем
дитини. Відповідно, для нормального розвитку
і здорового зростання малюка не повинно бути ніяких ускладнень у системі. TORCH інфекції, знищують здорові клітини і призводять до мутації клітин
плоду, який тільки почав формуватися у 1 триместрі. Це найскладніший і найважчий період. Найбільш часте ускладнення викликає загибель плода.
У другому триместрі вагітності відбувається
подальший розвиток всіх органів і систем,можуть
виникнути запальні процеси в органах, що призводять до змін. Відповідно захворювання даними інфекціями небезпечне, але вже менш критично.
У третьому триместрі вагітності можуть виникнути ускладнення,які призведуть до мертво народження або ураження мозку плода.
Після 26 тижня можуть розвиватись патології
внутрішніх органів дитини, ураження центральної нервової системи.Також можлива поява герпетичних висипання під час вагітності на статевих шляхах.Це призводить до ускладнень під час
пологів,дитина може бути інфікована,тому жінці
пропонують зробити кесарів розтин.
Розвиток внутрішньоутробних патологій залежить від періоду вагітності – чим раніше відбулося
інфікування, тим складніші наслідки для дитини [4]
Токсоплазмоз. Збудником токсоплазмозу є внутрішньоклітинний мікроорганізм токсоплазма,
який розмножується в організмі домашньої кішки, вона найчастіше і стає джерелом інфікування
людини. Крім того, зараження токсоплазмою може
відбутися через брудні руки (так зазвичай заражаються діти в дитячих садах), через сире або недоварене м’ясо, немиті овочі чи фрукти.
Для людей з стійким імунітетом токсоплазмоз
не становить загрози – перехворіти можна, навіть
не помітивши цього. Під час вагітності первинне
інфікування токсоплазмозом є небезпечне. Чим
менший термін вагітності – тим більший ризик тяжких наслідків при зараженні плоду мікроорганізмом, але, в той же час, менша ймовірність того, що
це зараження відбудеться. І, навпаки, на пізніших
термінах вагітності відсоток передачі токсоплазмозу плоду дуже високий (близько 70%), але ризик важких поражень плоду знижується, особливо
при своєчасному лікуванні. Найбільш небезпечним
вважається зараження токсоплазмозом в перших
12 тижнів вагітності. У цих випадках природжений

токсоплазмоз часто призводить до загибелі плоду
або до розвитку уражень очей, печінки, селезінки,
а також нервової системи (особливо головного мозку) дитини. Тому при зараженні токсоплазмозом
на початковій стадії вагітності вагітній жінці часто
пропонують зробити штучне переривання вагітності.Аналізи на наявність антитіл до токсоплазмозу необхідно здавати не під час вагітності, а до неї:
якщо антитіла в крові є, то боятися нічого, якщо
аналіз покаже виявлену інфекцію,потрібно пройти
комплексну терапію, а потім вагітніти. Якщо ж антитіл не виявляється, необхідно приймати додаткові заходи безпеки під час вагітності: не їсти м’яса,
яке не пройшло достатньої термічної обробки, немитих овочів, зелених ягід. І буде краще, якщо про
вашого кота подбає хтось з родини.[5]
R – (Rubella) Краснуха. В дитячому віці краснуха досить легко переноситься і до ніяких тяжких
наслідків, як правило, не призводить. Але будь-яка
“дитяча” хвороба у дорослому віці протікає досить
важко. Краснуха під час вагітності у більшості випадків стає смертельно небезпечною для плоду. На
перших тижнях вагітності вірус найчастіше вражає
нервову тканину плоду, головний мозок, тканини
ока, серце. Тож якщо жінка занедужала у першому
триместрі, рекомендують переривати вагітність.
Якщо ж зараження краснухою відбулося в другому або третьому триместрі вагітності, то таких
непоправних наслідків для плоду, як правило, не
виникає, але, проте, можливе відставання дитини
в розвитку та інші порушення. У таких випадках
проводиться комплексна терапія, профілактика недостатності плаценти. При зараженні краснухою
на останньому місяці вагітності дитина може народитися з проявами хвороби, яка проходить так, як
у дітей, що інфікувалися після народження, і тяжких наслідків, зазвичай, не викликає.
Перенесена в минулому краснуха дає стійкий
імунітет. Перед плануванням вагітністі, потрібно перевірити імунітет, і у випадку його відсутності – зробити щеплення від краснухи. Воно є обов’язковим
для дівчат і бажаним для хлопчиків [6]
C-Цитомегаловірус. Зазвичай передається статевим шляхом, через кров, при грудному вигодовуванні. Він може бути присутнім в організмі людини
все життя і тільки іноді, при зниженні імунітету,
проявлятися як легка простуда. Антитіла до цитомегаловірусу стійкі і зберігаються на все життя,
повторних захворювань майже ніколи не виникає.
Більшість жінок репродуктивного віку вже зустрічалися з вірусом (до 90%), у 10% антитіл немає,
тож є ризик інфікуватися цитомегаловірусом. Лікар
розкаже майбутній мамі, як уберегтися від інфікування, як зміцнити імунну систему. Адже вроджена
цитомегалія, що формується внаслідок внутрішньоутробної передачі вірусу, є дуже небезпечною.
При зараженні плоду на ранніх стадіях вагітності
можливі його внутрішньоутробна загибель і мимовільний аборт. У більш пізні терміни захворювання
може стати причиною вроджених вад розвитку, при
цьому в 10% інфікованих новонароджених виявляють ураження нервової системи (мікроцефалію,
затримку розумового розвитку, корчі), органів зору
(хоріоретиніт), печінки і селезінки (гепатоспленомегалію, жовтяницю, тромбоцитопенію).
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Найчастіше вроджена цитомегаловірусна інфекція пов’язана з первинним інфікуванням жінки
у першому та другому триместрах вагітності. Якщо
ж під час вагітності виникає загострення інфекції,
то таких страшних наслідків не виникає: жінці призначається лікування антивірусними препаратами
і імуномодуляторами.
Вагітність і герпес. Вірус герпесу буває двох
видів. Котрий з них небезпечний для майбутньої
матері та її дитини?
Герпес І типу проявляється як відома всім
“простуда” на губах. Герпес ІІ типу вражає статеві
органи. Інфекція передається повітряно-краплинним і статевим шляхом, також від вагітної матері
інфекція через плаценту може переходити до плоду. У разі запущеного хронічного перебігу хвороби
герпес обох типів може виявлятися ураженнями не
тільки шкіри і слизових оболонок, але і центральної нервової системи, очей, внутрішніх органів. Як
і при всіх TORCH-інфекціях, при зараженні герпесом у людини виробляються антитіла, які пригнічують процес вірусу, і герпес найчастіше виявляється
тільки при зниженні імунітету (як, наприклад, герпес I типу при простуді). Якщо жінка заразилася
герпесом до вагітності, то ці антитіла переходять
до плоду разом з вірусом, і найчастіше небезпеки
для плоду інфекція не представляє. При первинному зараженні герпесом під час вагітності, особливо у першому триместрі, коли формуються всі
органи і системи майбутньої дитини, ця інфекція
може бути смертельно небезпечною для плоду.
У цьому випадку підвищується ризик викидня,
розвиток вад чи завмирання плоду. Якщо зараження генітальним герпесом відбувається в другій половині вагітності, то збільшується вірогідність
появи вроджених аномалій плоду (мікроцефалія,
патологія сітківки, вади серця, ДЦП, епілепсії),
передчасних пологів [7, с. 42].
Коли потрібно проходити обстеження? Обстеження на наявність TORCH-інфекцій потрібно
проходити іще до настання вагітності, при її плануванні. Якщо при обстеженні до вагітності в крові
жінки виявляються антитіла до цих інфекцій, то
жінка може спокійно вагітніти – її дитині ніщо не
загрожуватиме. Якщо ж перед вагітністю антитіл
до інфекцій TORCH-комплексу не виявляється, то
жінці необхідно буде приймати додаткові заходи
для того, щоб захистити від них себе і свого майбутнього малюка (наприклад, зробити щеплення
від краснухи); Якщо аналізи показують гостру
фазу хвороби потрібно пройти медикаментозну терапію. Якщо ж до настання вагітності аналізи на
TORCH‑інфекції здані не були, це необхідно зробити на ранніх термінах вагітності.
Обстеження потрібно проходити за 2–3 місяці до
запланованої вагітності і кожні 2 місяці під час вагітності (моніторинг по інфекцій, до яких у Вас не ви-

явлено захисних антитіл). А також обов’язково дослідження на наявність вірусу краснухи на 16–18 тижні
вагітності. Виявлення TORCH-інфекції до вагітності
дає можливість провести лікувальні або профілактичні заходи, а так само в майбутньому порівняти результати до і під час вагітності.
У разі незапланованої вагітності. Якщо в крові
виявлено антитіла класу IgG жінка може вагітніти –
дані інфекції не зможуть заподіяти шкоди її майбутній дитині. Адже вони вказують на те, що зараження
відбулося в минулому і організм володіє достатнім
захистом. У той же час, антитіла класу IgM говорять
про гостру стадію перебігу захворювання, навіть
якщо немає ніяких симптомів. Тому зачаття відкладають до одужання. Виявлення антитіл класу IgM до
TORCH-інфекцій під час вагітності може стати прямим призначенням до переривання вагітності.
Негативна реакція вказує на відсутність у жінки імунітету до TORCH-інфекцій. В такому випадку, майбутній мамі необхідно ретельно стежити за
своїм здоров’ям, дотримуватися ряду профілактичних заходів. Часто захворювання проходять у прихованій формі або нагадують своїми симптомами
застуду. При зміні в загальному аналізі крові, появі
шкірних висипань або збільшенні лімфовузлів здають повторний аналіз на TORCH-інфекції [2].
Наслідки зараження TORCH-інфекції для
плоду. Частота розвитку внутрішньоутробних патологій залежить від періоду вагітності – чим раніше
відбулося інфікування, тим більш згубні наслідки.
Зараження в першому триместрі часто призводить
до викидня або виникнення вад розвитку органів
і систем, особливо центральної нервової системи.
Краснуха в цей період – пряме показання до штучного переривання вагітності. При ураженні плоду
інфекцією в другому триместрі, можуть виникнути запальні процеси в органах, що призводять до
їх деформації. У цей період продовжує зберігатися ризик внутрішньоутробної загибелі. Зараження
після 26 тижня також може призвести до патології
внутрішніх органів дитини і, навіть, ураження центральної нервової системи.
Проблема TORCH-інфекцій у вагітних. Спеціалісти не можуть рекомендувати про необхідність
штучного переривання вагітності на основі того,
що вагітна заражена однією з TORCH-інфекцій.
Питання в тому, що не в кожному випадку при захворюванні жінки інфекція проникає до плоду і навпаки – зараження плода може не перейти або перейти до матері.
Висновок. Отже,TORCH-інфекція є наздвичайно небезпечною для майбутніх матерів. Лікарі
які виявляють інфекції у вагітної жінки, вони намагаються максимально точно визначити дані про цю
проблему. Відомо, що в окремих випадках проводиться інвазивна пренатальна діагностика, завдяки
якій виноситься вердикт про подальших діях.
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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЗНЕБОЛЕННЯ ПОЛОГІВ
Американські товариства анестезіологів та акушер-гінекологів дійшли висновку, що немає таких обставин, коли
жінка повинна відчувати значний біль, який піддається безпечному лікуванню, в той час, коли вона знаходиться
під спостереженням лікаря. Пологи – це фізіологічний процес, під час якого відбувається зганяння з матки через
пологові шляхи плода, плаценти з плодовими оболонками і навколоплідними водами. Фізіологічний процес визначають як стан організму, який не призводить до виникнення дискомфорту, а тим більше болю, хоча пологи і належать
до такого процесу, проте больові відчуття є їх невід’ємною складовою.
Ключові слова: знеболення, пологи, плід, плацента.
Американские общества анестезиологов и акушер-гинекологов пришли к выводу,что нет таких обстоятельств,
когда женщина должна испытывать значительную боль, которая подвергается безопасному лечению, в то время, когда она находится под наблюдением врача. Роды – это физиологический процесс, во время которого происходит сгон
из матки через родовые пути плода, плаценты с плодовыми оболочками и околоплодными водами. Физиологический
процесс определяют как состояние организма, каторое не приводит к возникновению дискомфорта, а тем более
боли, хотя роды и принадлежат к такому процессу однако болевые ощущения являются их неотъемлемой частью.
Ключевые слова: обезболивание, роды, плод, плацента.
The American Society of Anesthesiologists and Obstetrians and Gynecologists has conclude, that there are no circumstances in which a woman should experience significant pain that is safely treated while she is under medical supervision.
Childbirth is a physiological process, during which there is a squeeze from the uterus throngh the birth canal of the fetus,
placenta with fetal membranes and amniotic fluid. The physiological process is defined as a condition of the body that does
not cause discomfort, much less pain, although childbirth belongs to this process, but pain is an integral part of them.
Key words: anesthesia, childbirth, fetus, placenta.

Вступ. Питання знеболення пологів турбувало людство з давніх-давен. Але й по сьогоднішній
день існують протилежні точки зору щодо цієї проблеми: з одного боку, прийнято вважати, що біль
під час пологів є обов’язковим атрибутом, а, згідно
з іншим, відсутність больових відчуттів – новітній
стандарт ведення пологів. Знеболювання пологів
в сучасному акушерстві належить до найважливіших проблем. Воно являється одним з провідних
завдань акушерської анестезіології та має велике
практичне значення. Основним принципом знеболювання пологів є ідивідуальний підхід до кожної
породіллі з урахуванням всіх факторів: психологічного та фізичного стану жінки, а також акушерської
ситуації (положення та маси плода, ширини тазу,
повторні або перші пологи і т. д.) – які можуть стати на шляху до проведення ефективного та безпечного знеболювання. Раціональне ведення пологів
і їх знеболювання дозволяють запобігти багатьом
ускладненням для породіллі і мають важливе значення для зниження перинатальної захворюваності
і смертності плода. У цій статті будуть розглянуті
механізми виникнення болю та сучасні методи боротьби з ним.
Виклад основного матеріалу. За даними
R. Melzack (1984), близько 38,7% жінок, що народжують вперше, відчувають мінімальний або помірний біль, 37,9% – характеризують його як сильний і 23,4% – як нестерпний та дуже сильний, що

викликає низку порушень у психоемоційному та
соматичному статусі роділлі.
Для того, щоб досягти максимальної ефективності знеболювання при пологах необхідно
розуміти патогенетичні механізми виникнення
пологового болю, які поділяють на: емоційний,
анатомо-фізіологічний, умовно-рефлекторний.
Найчастішим механізмом виникнення пологового болю є умовно-рефлекторний, який обумовлений
навіюванням від інших жінок, у яких пологи супроводжувалися сильним болем або вони перенесли
акушерські операції, різні ускладнення в пологах.
Після таких розповідей майбутні матері чекають, що
пологи обов’язково будуть болючими [1].
Проаналізувавши емоційний механізм, ми можемо зробити висновок, що біль при пологах в значній мірі залежить від наявності позитивних чи
негативних емоцій у породіллі. Відомо, що при позитивних емоціях, активному стані кори головного
мозку навіть сильні больові подразнення можуть
пригнічуватися і вони залишаються нереалізованими в корі головного мозку, а якщо окремі імпульси
й прориваються в неї, то вони пригнічуються і не
реалізуються у вигляді болю. При негативних емоціях, навпаки, подразники від нервових закінчень
матки реалізуються в корі головного мозку у відчуття болю. Роділля забуває про дитину, її охоплюють страх, тривога, паніка. Поведінка стає некерованою [1].
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Анатомо-фізіологічний
механізм
полягає
в тому, що під час пологів відбувається подразнення нервових закінчень, закладених у тканинах
статевих органів. У І періоді пологів нервові закінчення подразнюються внаслідок скорочення м’язів
матки, розтягнення нижнього сегмента, розкриття
шийки матки і стиснення судин передлежачою частиною. До кінця першого періоду пологів голівка
плода починає опускатися, розтягуючи промежину,
і активізуючи соматичні провідні шляхи. Ці соматичні больові імпульси проходять переважно через
пудендальні нерви, які виходять із II–IV крижових
нервових корінців. Соматичний біль, що посилюється в кінці першого періоду та в першій половині другого періоду, приєднується до вісцерального
болю від маткових скорочень. Інтенсивність болю
в пологах знаходиться в прямому корелятивному
зв’язку зі ступенем розкриття шийки матки [2].
У наш час знеболювання пологів здійснюється за
допомогою різних медикаментозних і немедикаментозних методів, які зменшують рівень психічної тривожності, знімають напругу та блокують проведення больового імпульсу. Вибір методу знеболювання
пологів є функцією лікаря-акушера та анестезіолога
і залежить від ступеня психомоторного збудження,
супутньої акушерської й екстрагенітальної патології, стану плода і періоду пологів [5].
До найбільш поширених методик немедикаментозного знеболення пологів належать: макси
мальна психологічна підтримка та заспокоєння,
зміна положення тіла породіллі, локальні натискання на крижеву ділянку, подвійне стискання стегон,
колінне натискання, гідротерапія, масаж [6].
Метою психопрофілактичної підготовки є позбавлення вагітної почуття страху перед пологами.
Це включає оздоровлення психіки породіллі, упорядкування поведінки жінки в пологах, ліквідацію
спастичного стану м’язів нижнього сегмента та
шийки матки, м’язів тазового дна, промежини.
Кожна вагітна жінка повинна віднестися до
підготовки до пологів з великою відповідальністю
і заздалегідь ознайомитися з методами немедикаментозного знеболювання. Під час пологів жінка
повинна вміти самостійно полегшити біль. Немедикаментозні методи знеболювання при пологах володіють величезною перевагою, оскільки не мають
негативного впливу на здоров’я породіллі і дитини.
Але, дані методики не здатні забезпечити повного
знеболення під час пологів, тому за потребою, проводять додаткове медикаментозне знеболювання.
До медикаментозних способів належать анальгетики на основі опіатів, епідуральна аналгезія та
інгаляційні методи знеболення. До анальгетиків на
основі опіатів належать фентаніл, морфін, промедол. Варто зазначити, що від болю безпосередньо
під час скорочень матки вони не врятують, однак
дозволять перепочити в проміжках між ними [2].
Знеболювання шляхом інгаляційної аналгезії
забезепечується за допомогою вдихання породіллею анестетиків під час перейм. Найчастіше – це
суміш кисню із закисом азоту. Перевагами цього
методу є нешкідливий вплив на пологову активність та плід, спазмолітичний ефект, прискорення розкриття шийки матки, скорочення І періоду
пологів [6].

Епідуральна аналгезія(ЕДА) застосовується
за бажанням пацієнтки і за низкою медичних показань. Цей метод вважається найсучаснішим, він
високоефективний і зручний у застосуванні. Суть
методу полягає в тому, що за допомогою спеціальних препаратів блокуються больові сигнали,
які йдуть від нижньої частини тіла до головного мозку. Для проведення епідуральної аналгезії
лікар-анестезіолог робить прокол на рівні 3–4-го
поперекових хребців і вводить в епідуральний
простір через спеціальну голку гнучкий катетер.
Через нього в організм породіллі вводять знеболюючі речовини [5].
До однієї з модифікацій епідуральної анестезії при пологах відноситься епідуральна аналгезія контрольована пацієнтом (PCEA – patient
controlled epidural analgesia). В даному випадку
епідуральний катетер з ‘єднується зі спеціальним
пристроєм, який при натисканні кнопки вводить
породіллі заздалегідь запрограмовану дозу препарату. У більшості випадків – це 8-10 мл 0,1% розчину ропівакаїну або 0,1% розчину бупівакаїну з фентанілом в дозі 2 мкг/мл. PCEA дозволяє пацієнтці
максимально скоротити час очікування анестезії.
Тільки-но жінка відчуває біль, вона натискає на
кнопку. Сигнал надходить в спеціальний прилад,
після чого доза анестетика автоматично вводиться
в епідуральний простір. Такий вид знеболювання
дозволяє породіллі контролювати свої больові відчуття та в деяких ситуаціях може бути ефективнішим, ніж проста епідуральна аналгезія.
Слід зазначити, що даний метод є досить безпечним. Відповідно до результатів досліджень
(2009) частота ускладнень ЕДА становить 1,37%
(від 0,009 до 1,29%), найбільш часто виникає постпункційна цефалгія [2].
Щодо впливу на перебіг пологів деякі вчені
висловлюють думку про негативні сторони регіонарного знеболювання. У літературних джерелах
є дані про те, що використання ЕДА збільшує тривалість пологів в основному за рахунок пролонгації
другого періоду. B. L. Leighton et al. (2002) вважають, що внаслідок застосування ЕДА підвищується частота інструментальних методів розродження,
в т.ч. і кесаревого розтину [6; 7].
У той же час в ряді досліджень підтверджені переваги методу ЕДА (Reynolds F., 2002; Anim
Somuah M., 2005). В результаті метааналізу 21 рандомізованого клінічного дослідження (n = 6664),
в яких порівнювали ефективність і безпеку застосування ЕДА і опіоїдних анальгетиків, доведена
більш висока ефективність першого методу. Крім
того, в цих випробуваннях не відзначено підвищення частоти проведення кесаревого розтину і зниження оцінки стану новонародженого за шкалою
Апгар внаслідок використання регіонарного знеболювання [7].
Також окрім знеболювання першого періоду пологів, жінка може потребувати знеболення
і у другий період пологів. Причинами, при яких
буде необхідне знеболення в даний період є необхідність проведення епізіотомії або перинеотомії,
при загрозі розриву промежини, передчасних пологах, веденні пологів через природні пологові шляхи при чисто сідничному передлежанні,
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оперативному вагінальному розродженні (акушерські щипці, вукуум-екстракція). Із методів знеболювання у другий період пологів використовується
пудендальна або місцева інфільтраційна анестезія
(наприклад розчином новокаїну) [5; 7].
Отже, для знеболювання можливе використання системних анальгетиків в першому періоді пологів. У другому періоді пологів допустима комбінація інгаляційної аналгезії з блоком статевого
нерва або з інфільтрацією промежини. В даний
час для знеболювання успішно застосовують епідуральну анестезію, як найбільш ефективний і безпечний метод знеболювання пологів.

Висновок. На сучасному етапі свого розвитку
медицина пропонує досить велику кількість найрізноманітніших способів знеболюванння пологів,
але в акушерстві не існує абсолютно нешкідливого
і успішного такого методу.
Однак, незважаючи на ризики, пов’язані з використанням медикаментів, знеболювання є вимушеним заходом у разі тяжких пологів. Якщо перейми вимотують породіллю, не залишаючи їй сил на
потуги, варто погодитися на пропозицію анальгезії. Пам’ятайте, що знеболювання в пологах виконується насамперед не для комфорту жінки, а для
якнайшвидшої появи малюка на світ [8].
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ НА ТЛІ COVID-19
ТА ПИТАННЯ ВАКЦИНАЦІЇ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Провідною проблемою суспільства стала важка інфекційна хвороба COVID-19. Збудником даного захворювання являється коронавірус SARS-CoV-2. Головна версія стосовно походження даного вірусу – це тваринне джерело
інфекції. Версія про штучне створення малоймовірна, тому що, як відомо з історії, використання зброї масового
ураження ні до чого хорошого не призводить.
Вірус не можливо контролювати, але проти нього можна боротися. Сьогодні провідні науковці світу, лікарі, молодші спеціалісти стоять на захисті всього людства, зустрівшись віч-на-віч зі страшною хворобою.
На несприятливий перебіг COVID-19 впливають хронічні захворювання. Летальність серед осіб: з серцево-судинними захворюваннями становила 10,5%, з цукровим діабетом – 7%, з хронічними захворюваннями легень, гіпертонічною хворобою, раком – 6%. У випадках легкого перебігу спостерігалися звичайні симптоми гострого респіраторного захворювання, а ускладнення практично не розвивалися [7]. Водночас при середній та тяжкій формі
можуть виникнути такі ускладнення: пневмонія (найчастіший клінічний прояв коронавірусної інфекції), гострий респіраторний дистрес-синдром, гостра ниркова недостатність, міокардит, дисфункція печінки, сепсис, поліорганна
недостатність, отит, синусит, бронхіт, периферичні полінейропатії, вторинна інфекція, бактеріємія або, навіть переривання вагітності. Проблемою також є ще не достатньо добре вивчений патогенний вплив вірусу на вагітну жінку та
плід. Дихальна недостатність та інтоксикаційний синдром може призвести до важких ускладнень для вагітної, як-от
передчасне переривання вагітності, та плода, а саме вроджені вади та патології. Для попередження важких наслідків
хвороби потрібно поставити питання про вакцинацію і зважити усі ризики [7].
Ключові слова: COVID-19, вакцинація, ризик, ускладнення від COVID-19, мРНК-вакцина, реакція на вакцину,
перебіг вагітності під час COVID-19.
Ведущей проблемой общества стала тяжелая инфекционная болезнь COVID-19. Возбудителем данного заболевания является коронавирус SARS-CoV-2. Главная версия относительно происхождения данного вируса – это
животний источник инфекции. Версия об искусственном создании маловероятна, потому что, как известно из истории, использование оружия массового поражения ни к чему хорошему не приводит.
Вирус невозможно контролировать, но против него можно бороться. Сегодня ведущие ученые мира, врачи,
младшие специалисты стоят на защите человечества, встретившись лицом к лицу со страшной болезнью.
На неблагоприятное течение COVID-19 влияют хронические заболевания. Летальность среди лиц: с сердечнососудистыми заболеваниями составляла 10,5%, с сахарным диабетом – 7%, с хроническими заболеваниями легких, гипертонической болезнью, раком – 6%. В случаях легкого течения наблюдались обычные симптомы острого
респираторного заболевания, а осложнения практически не развивались [7]. В то же время при средней и тяжелой форме могут возникнуть следующие осложнения: пневмония (частое клиническое проявление коронавирусной
инфекции), острый респираторный дистресс-синдром, острая почечная недостаточность, миокардит, дисфункция
печени, сепсис, полиорганная недостаточность, отит, синусит, бронхит, периферические полинейропатии, вторичная инфекция, бактериемия или даже прерывание беременности. Проблемой также является еще недостаточно
хорошо изученое патогенное влияние вируса на беременную женщину и плод. Дыхательная недостаточность и
интоксикационный синдром может привести к тяжелым осложнениям для беременной, например преждевременное прерывание беременности, и плода, а именно врожденные пороки и патологии. Для предупреждения тяжелых
последствий болезни нужно поставить вопрос о вакцинации и взвесить все риски [7].
Ключевые слова: COVID-19, вакцинация, риск, осложнения от COVID-19 мРНК-вакцина, реакция на вакцину,
течение беременности во время COVID-19.
The serious infectious disease COVID-19 has become the leading problem of society. The causative agent of this disease is the SARS-CoV-2 coronavirus. The main version regarding the origin of this virus is an animal source of infection. The
artificial creation version is unlikely, because, as is known from history, the use of weapons of mass destruction does not
lead to anything good.
The virus cannot be controlled, but it can be fought against. Today, the world’s leading scientists, doctors, younger
specialists stand up for the protection of humanity, meeting face to face with a terrible disease.
The unfavorable course of COVID-19 is influenced by chronic diseases. Mortality among persons: with cardiovascular
diseases was 10.5%, with diabetes mellitus – 7%, with chronic lung diseases, hypertension, cancer – 6%. In cases of mild
course, the usual symptoms of acute respiratory disease were observed, and complications practically did not develop [7].
At the same time, in moderate and severe forms, the following complications may occur: pneumonia (a frequent clinical manifestation of coronavirus infection), acute respiratory distress syndrome, acute renal failure, myocarditis, liver dysfunction,
sepsis, multiple organ failure, otitis media, sinusitis, bronchitis, peripheral polyneuropathy, secondary infection, bacteremia,
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or even termination of pregnancy. Another problem is the still insufficiently well-studied pathogenic effect of the virus on a
pregnant woman and fetus. Respiratory failure and intoxication syndrome can lead to severe complications for the pregnant
woman, for example, premature termination of pregnancy, and the fetus, namely congenital defects and pathologies. To
prevent severe consequences of the disease, it is necessary to raise the question of vaccination and weigh all the risks [7].
Key words: COVID-19, vaccination, risk, complications from COVID-19 mRNA vaccine, vaccine reaction, pregnancy
during COVID-19.

У наш час майбутні мами, дотримуються різноманітних запобіжних заходів, як перебування
вдома та фізичне дистанціювання на вулиці, деякі
бояться йти на прийом до лікаря. Фахівці у всьому
світі змушені адаптуватись до обставин, що виникли. Так, наприклад, акушерки консультують у телефонному режимі, або у відеомесенджерах, тому
фізичний прийом зі спостереження за дитиною та її
зростанням займає менше часу. Ведення пацієнток
може бути різним у кожному конкретному випадку
залежно від їхнього стану, наприклад, вагітності із
низьким або, навпаки, з високим фактором ризику.
Провідні спеціалісти в галузі медицини радять вагітним жінкам скоротити кількість візитів до свого
лікаря та відвідувати його тільки у разі потреби,
щоб убезпечити як себе, так і дитину від інфікування. Після народження дитини важливо продовжувати отримувати професійну підтримку й рекомендації, зокрема щодо планової вакцинації [4].
Провідні науковці та лікарі досі не знають, чи
може вірус передаватися від матері до дитини під
час вагітності. Збирання даних про це поки що триває. Вірус коронавірусної інфекції не було виявлено
у вагінальній рідині, у пуповинній крові або в грудному молоці. До цього моменту COVID-19 також
не був виявлений в амніотичній рідині або плаценті. Найкраще, що може зробити будь-яка мама, – це
вжити всіх необхідних запобіжних заходів, щоб не
заразитися COVID-19. Проте, якщо вона вагітна
або щойно народила й почувається зле, необхідно
негайно звернутися по медичну допомогу [4].
Жінки мають проконсультуватися зі своєю акушеркою або лікарем, де, на їхню думку, пологи
пройдуть найбільш безпечно, і які запобіжні заходи вживатимуться залежно від розвитку ситуації. Рішення залежить як від самої жінки, так і від
стану системи охорони здоров’я, та спеціаліста,
який спостерігає вагітність. У більшості медичних
установ є умови для забезпечення різних входів для
хворих на COVID-19 і незаражених осіб [4].
У деяких країнах із високим рівнем доходу,
таких як Нідерланди, існує механізм інтегрування домашніх пологів у систему охорони здоров’я.
У такій ситуації домашні пологи безпечні, і ви можете побачити, що дедалі більше жінок народжують удома. Деякі готелі в Нідерландах використовуються акушерками для того, щоб жінки могли
народжувати у спеціально створених для них безпечних умовах [4].
Можливість партнерських пологів залежить від
країни, провідні спеціалісти вважають, що поруч
із жінкою під час пологів повинен хтось бути, щоб
підтримати її – звісно, за умови дотримання належних запобіжних заходів. Засоби масової інформації
повідомляють, що в деяких країнах людям не дозволяють супроводжувати жінок, і це непокоїть суспільство. Це робиться з метою скоротити кількість

людей під час пологів для того, щоб знизити число
можливих контактів, і це цілком логічно. Немовлята
після народження повинні залишатися зі своїми матерями в одній палаті. Перебування осіб, які не мають відношення до породіллі та немовляти не мають
права знаходитися та наражати їх на небезпеку [6].
Очевидно, що вони важче переносять дане захворювання. Попри це вагітні не брали участь
у клінічних дослідженнях вакцин від COVID-19.
Сучасні вакцини проти даної інфекції не містять
живого мікроорганізму. У дослідженнях на тваринах не було виявлено тератогенного впливу на перебіг вагітності. Вивчення їхньої безпечності триває для зменшення ризику виникнення ускладнень
під час перебігу вагітності [5].
Існують певні рекомендації національної експертної групи Міністерства охорони здоров’я
України з питань імунопрофілактики. По-перше,
якщо жінка вагітна і має високий ризик захворіти,
до прикладу жінка є співробітником ковідної лікарні та/або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації зі своїм сімейним
лікарем та/або вузьконаправленим спеціалістом.
По-друге, якщо користь від вакцинації більша, ніж
можливі ризики від неї, то жінку рекомендовано
щепити мРНК-вакциною [5]. На території України
використовується Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Потретє, якщо перша доза яку отримала вагітна була
на векторній платформі до настання або під час вагітності, то сімейний лікар та/або вузьконаправлений спеціаліст має повідомити її про співвідношення ризиків виникнення ускладнень та користі від
другої дози. На основі даних тверджень жінка сама
вирішуватиме, чи отримати друге щеплення цієї ж
вакцини під час перебігу вагітності чи вже після
пологів. На території України використовується –
AstraZeneca/Covishield, SKBio. По-четверте, робити тест на вагітність на основі визначення хоріонічного гонадотропіну в сечі перед щепленням не
треба. По-п’яте, жінки, що вигодовують дітей грудним молоком можуть вберегти себе від інфекційного захворювання COVID-19 вакцинувавшись вакцинами Comirnaty Pfizer-BioNTech та AstraZeneca/
Covishield, SKBio. По-шосте, на території України
забороняється щеплення вагітних та жінок, які вигодовують грудним молоком немовлят, вакциною
CoronaVac від Sinovac Biotec [5].
Існує багато хибних тверджень, що вакцини від
COVID-19 спричинюють безпліддя. Численні наукові свідчення ці гіпотези спростували. Лікарі на
початку пандемії коронавірусної інфекції радили
уникати щеплення вагітним внаслідок не достатності вивчення можливих ускладнень. Але наразі
вже існує достатньо даних, які підтверджують, що
щеплення є цілком безпечними під час вагітності, а
ось зараження COVID-19 навпаки може призвести
до важких наслідків [8].
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Є багато міфів про ускладнення, які може викликати вакцина проти COVID-19.
Перший міф говорить про те, що вакцина накопичується в яєчниках. Дана гіпотеза походить
від японського дослідження. У ході нього щурам
вводили у 1333 рази вищу дозу вакцини, ніж та,
яку вводять людям. Лише 0,1% загальної дози потрапила в яєчники тварини через 48 годин після
введення вакцини. Набагато більше вакцини накопичується у місці ін‘єкції 53% через 1 годину і 25%
через 48 годин. Другим місцем за накопиченням
речовини була печінка – 16% через 48 годин, вона
виконує детоксикаційну функцію в організмі людини очищаючи кров. Вакцина потрапляє в організм
у краплині жиру, в складі якої є генетичний матеріал вірусу, що запускає імунну відповідь. Тому
частіше всього ті, хто стверджує що вакцина акумулюється в яєчниках, оперують цифрою, яка стосується концентрації жиру в цьому органі. Рівень
жиру в яєчниках збільшується через 48 годин після ін‘єкційного введення, тому що вміст вакцини
перемістився з місця ін‘єкції далі по тілу. Не було
жодних доказів того, що жир ще містив генетичний
матеріал вірусу. Дані дослідження зараз знаходяться у вільному доступі [8].
Другий міф говорить про те, що вакцини спричинюють викидні. Це хибне твердження було
пов‘язане з тим, що збільшилося число звернень
про побічні дії внаслідок вакцинації. Населення
робило з цього висновок, що вакцина від коронавірусної інфекції є менш безпечна. Це не так, зростання скарг і побічних дій свідчить про те, що вакцинувалися безпрецедентне число осіб водночас.
Сучасні дослідження показали, що статистика викиднів серед щеплених жінок не відрізняється від
загальних показників 12,5%. Якщо число викиднів
почне перевищувати статистику не щеплених жінок, вчені почнуть розслідувати ситуацію, але цього поки ще не було [8].
Третій міф говорить про те, що вакцина атакує
плаценту. У петиції наукового дослідника Майка
Їдона, який неодноразово виступав з оманливими
твердженнями про коронавірусну інфекцію, зазначено, що білок, який міститься у вакцинах Pfizer-
BioNTech та Moderna, схожий на білок сінтицін-1,
який приймає участь у формуванні плаценти. Вчений припустив, що антитіла, які формуються внаслідок вакцинації проти коронавірусної інфекції
атакуватимуть плаценту, що призведе до переривання вагітності, яка розвивається. Американський
лікар-репродуктолог спеціаліст вищого класу Ренді Морріс спростував гіпотезу Майкла Їдона. Він
спостерігав за своїми пацієнтами, які проходили
екстракорпоральне запліднення (ЕКО), щоб раз
і назавжди з‘ясувати, чи впливає вакцинація на їхні
шанси завагітніти і виносити здорову дитину. У дослідженні доктора Морріса брали участь 143 особи, з яких однакова кількість була вакцинованих, не
вакцинованих та жінок, які раніше перехворіли на
коронавірусну інфекцію. У результаті всі вони мали
однакову ймовірність успішної імплантації ембріона та розвитку вагітності. Понад 130 000 вагітних
в США вакцинувались. Дослідження показали, що
немає жодних доказів того, що вакцина шкодить вагітній, чи ембріону. Доктор Морріс каже: «З теорі-

ями завжди так, щойно ви спростовуєте один фейк
(неправдива інформація), одразу ж з‘являється наступний» [8].
Четвертий міф говорить про те що мРНКвакцини Pfizer-BioNTech та Moderna є генетичною
зброєю, яка змінює гени. мРНК-вакцини не потрапляють в ядро, де знаходиться наша ДНК. мРНК
нікуди не інтегрується, не всмоктується, не заходить в ядро клітини. Це означає, що вона не може
впливати і взаємодіяти з нашою ДНК. Натомість,
мРНК-вакцина працює із природними силами організму, щоб безпечно виробити імунітет до коронавірусу [8].
Типи вакцин проти COVID-19 і їх ефективність: Oxford-AstraZeneca – 2 дози (28 днів) –
90% можна використовувати для щеплення вагітних, Moderna – 2 дози (28 днів) – 95% можна
використовувати для щеплення вагітних, якщо
не годують молоком, Pfizer-BioNtech – 2 дози
(21 день) – 94% можна використовувати для щеплення вагітних, Sinovac/Sinopharm (Китай) –
2 дози (3-4 тижні) – 65-91% не можна використовувати для щеплення вагітних., Johnson&Johnson –
1 доза – 57–72% не можна використовувати для
щеплення вагітних [2].
Вакцинація проти COVID-19 рекомендується
всім людям від 12 років і старше, включаючи жінок, які вагітні, годують грудьми, намагаються завагітніти зараз або можуть завагітніти в майбутньому. Докази безпечності та ефективності вакцинації
проти COVID-19 під час вагітності зростає. Ці дані
свідчать про те, що користь перевищує будь-які
відомі або потенційні ризики ускладнень під час
перебігу вагітності. Наразі немає доказів того,
що будь-які вакцини, включаючи вакцини проти
COVID-19, викликають проблеми з фертильністю
у жінок або чоловіків. Вакцинація проти COVID-19
може захистити вас від важкого перебігу інфекційної хвороби [2].
Протипоказаннями до вакцинації проти
COVID-19 є гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5 °С, серйозна
алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція
на один із компонентів вакцини; імунітет може не
сформуватися при хіміотерапії в онкологічних хворих, при вживанні великих доз стероїдних гормонів, при вживанні ліків, що пригнічують імунітет,
при СНІДі [3].
Для уникнення зараження коронавірусною інфекцією варто дотримуватись таких порад. Насамперед, тримайтеся від людей на відстані мінімум
1 метр, особливо якщо у них кашель, нежить і підвищена температура. При знаходженні в приміщення необхідно дотримуватися додаткової дистанції.
Чим більша відстань, тим безпечніше [1]. Виробіть
звичку носити маску в людних місцях. Для забезпечення максимальної ефективності застосування
масок, їх необхідно належним чином використовувати, зберігати, обробляти і утилізувати. Регулярно обробляйте руки дезінфікуючими засобами
або ретельно мийте з милом. Це дозволить усунути
можливе мікробне забруднення рук, в тому числі
і вірусне. Не чіпайте руками очі, ніс і рот. Людина торкається руками до багатьох поверхонь, тому
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існує ймовірність потрапляння на них вірусу. Потрапивши на поверхні рук, вірус може потрапити
в очі, ніс або рот. Таким чином вірус може потрапляти в організм і викликати захворювання. При
чханні або кашлянні прикривайте ніс та рот серветкою або ліктьовим згином. Дезінфікуйте робочі поверхні. Провітрюйте закриті приміщення [1].
Висновок. Оскільки багато аспектів перебігу
вагітності під час COVID-19 ще не до кінця вивчені, то варто убезпечитись від зараження, до-

тримуючись правил особистої гігієни та правил
дотримання карантинних обмежень запроваджених Міністерством охорони здоров‘я України. Найбільш ефективним способом уникнення зараження
інфекцією є вакцинація. На даний момент в Україні
представлені декілька вакцин, які визнані безпечними для вагітних. Незважаючи на це, робити щеплення варто тільки після консультації спеціалістів
акушерів-гінекологів, які ведуть вагітність, і якщо
немає абсолютних протипоказань.
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ПСИХОЛОГІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА АДАПТИВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВАГІТНОЇ
ДО НАРОДЖЕННЯ МАЛЮКА
Очікуючи на дитину, майбутні батьки, зазнають певних змін в житті, необхідності опанування ними нових ролей
і стосунків. Вони відразу задумуються як почати правильно виховувати малюка.
Ключові слова: вагітність, виховання, дитина.
Ожидая ребенка, будущие родители, претерпевают определенные изменения в жизни, необходимости овладения ими новых ролей и отношений. Они сразу задумываются как начать правильно воспитывать малыша.
Ключевые слова: беременность, воспитание, ребенок.
While expecting a child, future parents undergo certain changes in life, the need for them to master new roles and relationships. They immediately think about how to start raising a baby properly.
Key word: pregnancy, upbringing, child.

Що ж це таке виховання до народження? Це
саме той процес, коли дитина навчається цьому
світі існувати, беручи,до уваги, приклад матері, як
позитивний так і негативний. У психології існує
поняття перинатальне виховання, яке має на увазі
контакт з дитиною ще в утробі матері. Такий підхід може стати запорукою народження унікальної
особистості. За допомогою УЗД лікарі змогли спостерігати за поведінкою плоду і прийшли до того,
що думки і емоції матері та всі навколишні звуки
безпосередньо впливають на малюка. Уже на 24-у
тижні розвитку фіксуються періоди активності
мозку плода, на 27-у тижні він починає реагувати
на світловий подразник і навіть повертає голову
в бік джерела світла [2, 3].
Дуже часто після народження дитини,батьки
думають: «Звідки ж узялося це в дитині? Чому він
такий?» І тоді вже не викликає сумніву, що багато
рис характеру майбутньої людини формуються саме
в процесі внутрішньоутробного періоду, бо новонароджений на момент появи на світ уже прожив дев’ять
місяців, які в подальшому визначають напрями його
розвитку. Здатність до добра і співпереживання, почуття любові чи ворожості, спокій чи агресивність, як
і багато інших властивостей особистості, виховуються у людині з його зачаття [1, 12].
Мати – це таке рідне, як перший земний всесвіт
дитини, тому все, через що вона проходить протягом
вагітності, відчуває і плід. Емоції матері передаються йому, надаючи або позитивний, або негативний
вплив на його психіку. Кожна мама хоче, щоб її малюк був найкрасивішим, розумним, талановитим
і вихованим. Саме із внутрішньоутробного життя
малюк виносить досить-таки великий досвід почуттів, емоцій і відчуттів, які і стануть його початковими знаннями в навколишньому світі [1, 8, 10].
Майбутнім мамам рекомендують якомога
частіше згадувати щасливі моменти свого дитин-

ства. Можна дістати старі іграшки, поїхати до
батьківської домівки, погуляти забутими стежками. Також дуже часто можна почути, що секс
під час вагітності погано впливає на формування особистості майбутнього чада. Дитина у лоні
матері, особливо – на пізніх термінах, сприймає
таке втручання як агресію: її хтось штовхає, все
труситься. Особливо незрозуміло, чому мама при
цьому в ейфорії. Такий суперечливий досвід малюк обов’язково запам’ятає. Але це не означає,
що необхідно повністю відмовлятися від нього.
Якщо немає лікарських протипоказань, дозований інтим припустимий. Головне не надто бурхливо [5, 9].
Також не менш важливу роль відіграє батько.
Ставлення до дружини, її вагітності і, звичайно,
до очікуваної дитини – один з головних чинників,
що формують у майбутньої дитини відчуття щастя
і сили, які передаються йому через упевнену в собі
і спокійну матір.
Незважаючи на зайнятість, батьки завжди можуть знайти час для «побачення» зі своїм майбутнім дитиною і для розмови з ним. Саме в цей момент вони можуть розповісти йому про те, з яким
нетерпінням чекають вони його появи на світ
і яким здоровим, сильним, розумним вони хочуть
його побачити і саме через це буде здоровий і міцний малюк [1, 11].
Вчені дослідили плач немовлят та виявили, що
діти, перебуваючи ще в утробі, не лише сприймають голос матері, а й розрізняють інтонації та починають вчити мову. Перший крик дитини після
народження несе у собі відбиток маминого голосу
та мови, якою вона розмовляє. Плач немовляти значно мелодійніший, якщо його матір розмовляє тонально мовою [4, 6].
Хочу з вами поділитися такими аспектами виховання за допомогою методу Сонатал.

93

№ 24 (24) / 2021 р.

♦

Перше – це «дородове ім’я». Плід має пренатальну пам’ять, він починає сприймати оточуючий
світ і тому до народження дитинки, ми можемо
дати їй ім’я,це має бути приємне для вагітної та
її оточення звукосполучення не те яке ми будемо записувати у свідоцтві про народження, те яке
буде викликати у них приємні відчуття, позитивні
емоції, а для дитини це є дуже важливим, оскільки мама і близькі їй люди з нею спілкуються, торкаються, через животик мами. Спілкування через
дотик в психології називається гаптономія. Це дає
можливість дитині відчувати себе бажаною, розвиватися в любові, а значить і народитися здоровою.
Чим воно яскравіше, тим більше шансів, що після
народження дитина попросить назвати цим ім’ям
ще раз, також буде дуже добре, якщо це ім’я буде
використовуватись в колискових і під час вагітності та після народження дитини. Друге- це підтвердження особистості дитини, відповідаючи на
її ворушіння. Приблизно в 16-20 тижнів вагітності
починаються ворушіння плоду і важливо майбутній
мамі дати зрозуміти своєму чаду, що вона їх відчуває. Так виникає перинатальна комунікація [3, 11].
Коли дитина після 16 тижня вагітності починає
спілкуватися з оточуючим світом за допомогою
руху, і їй не відповідають, то вона втрачає вміння
спілкуватися і навпаки, якщо мама та її близьке оточення відповідають на ворушіння, це вчить дитину
комунікувати після народження. Але важливо при
цьому не відповідати на рухи у нічний час, таким
чином ми готуємо біоритми малечі, періодів сну та
бадьорості. Часто-густо діти плутають день і ніч.
Тому виникає 3-й етап внутрішньоутробного виховання, формування у дитини біоритмів дня. Для
цього існують такі рекомендації: о сьомій-восьмій
годині ранку ( як правило діти прокидаються рано)
щодня виконувати звукову пробу. Необхідно промичати наче будильник, тим самим ви даєте дитині
зрозуміти, що пора вставати. А щовечора, не пізніше 23 годин, співати колискову, як символ відходу
до сну, але не просто співати, а стоячи та похитуючи стегнами, імітуючи колиску, в темпі колискової
не більше 5 хвилин. Ці неважкі поради, які допоможуть кожній жінці виховувати своє маля ще до народження, а перебіг вагітності зробити незабутнім
та щасливим [3, 7].
Часто відзначаються взаємозв’язку між певними подіями, що відбувалися під час вагітності,
або самопочуттям матері в цей період і якимись
відхиленнями, чимось незвичайним, на їхню думку, в характері або поведінці дитини. Результати
досліджень, проведених в останнє десятиліття
вченими різних спеціальностей, підтверджують
наявність цього взаємозв’язку і вказують на її важливість. Після народження дитини процес його
виховання характеризується трьома послідовними етапами: вбирання інформації, наслідування
і особистий досвід. У період внутрішньоутробного розвитку досвід і, ймовірно, наслідування

відсутні. Що стосується вбирання інформації, то
воно максимально і протікає на клітинному рівні. Ні в один з моментів свого подальшого життя
людина не розвивається настільки інтенсивно, як
в пренатальному періоді, починаючи з клітини,
і перетворюючись всього через кілька місяців в істоту, що володіє дивовижними здібностями і незгасним прагненням до знання.
Музика впливає на дитину емоційно та фізично.
На 8 місяці внутрішньоутробного розвитку слух
у дитини розвинено, як і у вагітної, лише гучність
звуків для неї утричі менша. Майбутня мама вже
добре вловлює ритми дитини, тож, слухати музику
необхідно вже досить обережно.
Композиції Вівальді заспокоюють активного
малюка по той бік животика та допомагають заснути.
Класика Брамса та Баха – бадьорить та веселить дитину.
Музика Шопена заспокоює дитину, коли щось
починає її тривожити.
Мелодії Моцарта стимулюють розвиток інтелекту та активно запускають мозок у роботу. Довго слухати не треба, достатньо 10 хвилин щодня. При цьому, музика формує у дитини вміння співпереживати.
Пісні приносять велику користь і мамі. Ви тренуєте
своє дихання. Плюс, це чудовий спосіб розслаблення та вправ для зняття дискомфорту [6, 7].
Творчий контакт.Як тільки відбувається зародження нового життя, з самого моменту зачаття
майбутня мама вже стає для свого малюка прикладом у всьому. Тому якщо мама має художніми талантами, то важливо, щоб в період вагітності вона
як можна більше часу приділяла своєму хобі.
Розглянемо вплив кольору на малюка. Мати
постійно користується речами, забарвленими
у різні кольори, більшу частину часу перебуває
в «різнокольоровому» інтер’єрі. Розглядає кольори спектра (їх сім), що утворюються при заломленні променя сонця в призмі, і подумки
уявляє, як ці кольори вливаються у клітини тіла
її майбутньої дитини. Кольори спектру – це найбільш чисті та потужні за своїм впливом кольори.
А світло – це життя. На нашу думку, кожен із семи
кольорів спектру пов’язаний як з психічними, так
і з фізичними рівнями людини. Жінка може також
спробувати уявити ті якості, які вона хотіла б бачити у своєї дитини. Майбутня мати за допомогою уяви може намалювати собі картини прояву
цих якостей і в дитячому віці, і в підлітковому,
і більш зрілому. При цьому не слід особливо зосереджуватися на статі майбутньої дитини. Головне
завдання полягає в тому, щоб закласти в них основу високих якостей загального характеру, які діти
зможуть розвинути надалі [1, 7].
Який би спосіб майбутня мама не обрала, він
допоможе дитині розвинути інтелект та емоції,
а також надасть можливість сформувати режим та
налагодити контакт [6, 7].
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ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД ПЕРЕБІГУ РЕЗУС-КОНФЛІКТУ
ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ТА ПІСЛЯ ПОЛОГІВ
Резус-конфлікт – це патологічний стан, який супроводжується утворенням антитіл у матері до резус-фактора
малюка, якого вона виношує.
Резус-фактор – це білок, який знаходиться на поверхні еритроцитів у деяких людей. Кров яка його містить називають резус-позитивною, а яка немає – резус-негативної. Наявність або відсутність цього білка є індивідуальною
особливістю, а не патологією. Позитивний резус-фактор зустрічається у 85% людей, відповідно, негативний – у 15%.
Ключові слова: резус-фактор, резус-конфлікт, гемолітична хвороба, ізоімунізація, імунопрофілактика.
Резус-конфликт – это патологическое состояние, которое сопровождается образованием антител у матери к
резус-фактору малыша, которого она вынашивает.
Резус-фактор – это белок, который находится на поверхности эритроцитов у некоторых людей. Кровь которая
его содержит называют резус-положительной, а которая не – резус-отрицательной. Наличие или отсутствие этого
белка является индивидуальной особенностью, а не патологией. Положительный резус-фактор встречается у 85%
людей, соответственно, отрицательный – в 15%.
Ключевые слова: резус-фактор, резус-конфликт, гемолитическая болезнь, изоиммунизация, иммунопрофилактика.
Rhesus conflict is a pathological condition that is accompanied by the formation of antibodies in the mother to the rhesus factor of the baby she is carrying.
Rhesus factor is a protein found on the surface of red blood cells in some people. Blood that contains it is called rhesus-positive, and blood that does not – rhesus-negative. The presence or absence of this protein is an individual feature, not
a pathology. Positive rhesus factor occurs in 85% of people, respectively, negative – in 15%.
Key words: rhesus factor, rhesus conflict, hemolytic disease, isoimmunization, immunoprophylaxis.

За даними Стенфордського центру крові, відсоток груп крові розпадається приблизно так:
O + 37.4%, O- 6.6%, A + 35,7%, A- 6,3%, B + 8,5%,
B- 1,5%, AB + 3,4%, AB- 0,6%. Тому, враховуючи
низький відсоток людей з rh-негативними групами
крові, народження дітей з резус конфліктом спостерігається не дуже часто [4].
Коли у матері позитивний резус, то її кров буде
в будь-якому випадку сумісна з кров’ю дитини,
якщо негативний – можливі варіанти: в тому випадку, коли у батька дитини теж негативний резусфактор, кров матері буде сумісна з кров’ю плоду,
тому що і дитина успадкує негативний резус, коли
ж у батька позитивний резус-фактор, а у матері негативний, з імовірністю в 50% може виникнути несумісність крові матері і дитини – резус-конфлікт,
який загрожує ускладненнями.
Механізм виникнення резус-конфлікту: коли
кров плода потрапляє в кровотік матері, на його
позитивний резус в її організмі починають вироблятися антитіла, так як білки на молекулах
еритроцитів сприймаються організмом матері як
щось чужорідне. Це не небезпечно для жінки, проте антитіла через плаценту проникають в кровотік
плоду, що загрожує йому негативними наслідками:
антитіла «приклеюються» до еритроцитів плода
і можуть викликати їх злипання. Цей процес називається гемолізом. Гемоліз під час вагітності може

призвести до порушень розвитку плода і в деяких
випадках до викидня, а після народження – до так
званої гемолітичної жовтяниці новонароджених,
при якій в крові немовляти руйнується значна кількість еритроцитів [1, 5].
При першій вагітності Rh (-) жінки і Rh (+)
плодом небезпека розвитку резус-конфлікту мінімальна. Адже при першій зустрічі маминої
імунної системи з антигеном ще не відбулася сенсибілізація, кількість еритроцитів дитини, що потрапляють в мамину кров мінімальна, і, швидше
за все, вагітність буде протікати нормально і дитина народиться здоровою. А от з моменту пологів,
коли в кровотік жінки потрапить значна кількість
Rh-позитивних еритроцитів, буде запущений процес ізоіммунізації (при якому в організмі матері
почнуть вироблятись так звані «клітини пам’яті»,
які в наступному організовують швидке виробляння антитіл проти «резус» антигену крові плода)і надалі навіть незначна кількість Rh-антигену
викличе бурхливу відповідну реакцію. Операція кесаревого розтину збільшує ймовірність ізоіммунізаціі. При перериванні першої вагітності
або мимовільному викидні процес також буде запущений, саме тому так важливо зберегти першу
вагітність [1, 6].
У жіночій консультації вагітну жінку перевірять на резус-фактор. У випадку негативного
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результату, обов’язково перевіряють і батька. За
умовою ризику конфлікту кров жінки досліджується неодноразово на наявність у ній антитіл до
еритроцитів плоду і їх кількості. До 32 тижня вагітності процедуру проводять не частіше одного разу на 30 днів, з 32 до 35 тижня – два рази на
місяць, а потім до кінця вагітності щотижня. Показник наявності антитіл у крові жінки дає можливість лікарю встановити, наскільки ймовірний
розвиток резус-конфлікту в майбутньому. Після
пологів визначається резус-фактор у немовляти.
Якщо виявлена проблема, тобто – резус плюс, то
протягом 3 днів матері потрібно ввести спеціальну
сироватку, яка має попередити розвиток резус-конфлікту, але це вже стосується наступної вагітності.
Таку ж саму профілактику треба проводити відносно тих жінок, а анамнезі яких існували випадки позаматкової вагітності, аборту, викидню, травм, переливання тромбоцитарної маси,
переливання резус-позитивної крові тощо.
Це теж потрібно провести протягом 3 днів.
Про початок резус-конфлікту вказує наявність антитіл у вагітної і кількість їх зростає. В такому випадку необхідно лікування в спеціалізованому перинатальному центрі, де за жінкою і дитиною буде
постійне спостереження [6].
Фактори ризику виникнення резус конфлікту: штучний аборт в анамнезі, самовільний аборт
в анамнезі, переливання Rh-позитивної крові
в анамнезі, позаматкова вагітність, відсутність
специфічної профілактики Rh-конфлікту після
завершення попередньої вагітності, наявність
Rh-конфлікту при попередніх вагітностях.
Ризик ізоімунізації збільшують: відшарування
плаценти, оперативні втручання (ручне відділення
плаценти, кесарський розтин, амніоцентез) в анамнезі або під час даної вагітності, вірусна інфекція
(герпетична, цитомегаловірусна).
Руйнування еритроцитів супроводжується
розвитком анемії у плода, а накопичення непрямого білірубіну призводить до розвитку жовтяниці.
Розвиток гемолітичної анемії стимулює синтез еритропоетину, виникає екстрамедулярне кровотворення в печінці, селезінці, надниркових залозах, нирках, плаценті і слизовій
оболонці кишок плода, що призводить до обструкції портальної і пуповинної вен, портальної гіпертензії, порушення білоксинтезуючої
функції печінки – гіпопротеїнемії. Знижується
колоїдно-осмотичний тиск крові, наслідками
чого є асцит, генералізовані набряки у плода.
Компенсаторно збільшуються серцевий викид
і хвилинний об’єм, формується гіпердинамічний тип кровообігу, спостерігається гіпертрофія
міокарда, надалі – серцева недостатність. Тяжкість стану плода зумовлена також прогресуючою тканинною гіпоксією, наростанням ацидозу.
Оскільки непрямий білірубін добре розчиняється
в ліпідах, він передусім уражує ядра клітин головного мозку, що в період новонародженості сприяє
розвитку білірубінової енцефалопатії та ядерної
жовтяниці. Таким чином, анемія і високий рівень
білірубіну є найчастішими симптомами ГХП; при
тяжких формах захворювання можливий розвиток водянки у плода аж до анасарки [2, 3].

План обстеження які проводять при підозрі на
гемолітичну хворобу: визначення групи крові дитини та її резус-належності та матері (якщо це не
було визначено раніше), визначення рівня загального білірубіну в сироватці крові, визначення погодинного приросту рівня білірубіну, визначення
прямої проби Кумбса у новонародженого, загальний аналіз крові з підрахунком еритроцитів, гемоглобіну, гематокриту, частини ретикулоцитів.
Позитивний прямий тест Кумбса є ознакою резус – несумісності. Цей тест використовує зразок
крові для виявлення наявності антитіл, що руйнують клітини, у плазмі крові.
Вищий від нормального рівень білірубіну
в крові вашої дитини є ознакою резус-несумісності. У доношеної дитини віком до 24 годин рівень
білірубіну повинен бути меншим за 6,0 міліграмів
на децилітр.
Ознаки руйнування еритроцитів у крові немовляти можуть свідчити про резус-несумісність. Це
можна визначити за формою та структурою еритроцитів при дослідженні під мікроскопом.
Лікар може перевірити кров дитини на наявність материнських антитіл, які руйнують еритроцити.
Сучасні літературні дані у лікування резуснесумісності. Якщо під час вагітності виявлено
резус –несумісність, хвора отримує резус –імуноглобулін на сьомому місяці вагітності та знову
протягом 72 годин після пологів. Породілля також
може отримати резус-імуноглобулін, якщо високий ризик передачі крові між нею та дитиною
(наприклад, якщо у нєї був викидень, позаматкова вагітність або кровотеча під час вагітності).
Rh-імуноглобулін містить резус-антитіла, які приєд
нуються до резус-позитивних клітин крові у крові
матері. Коли це відбувається, її організм не реагує
на резус-позитивні клітини дитини як чужорідну речовину. В результаті тіло матері не виробляє
резус-антитіла. Для правильної роботи резус-
імуноглобулін необхідно вводити в правильний
час. Після утворення резус-антитіл ліки більше не
допоможуть. Ось чому жінку, у якої резус-негативна кров, слід лікувати препаратами під час кожної
вагітності або будь-якої іншої події, що дозволяє її
крові змішуватися з резус-позитивною кров’ю. Резус-імуноглобулін вводиться в м’яз руки або сідниці. Побічні ефекти можуть включати хворобливість
в місці ін’єкції та невелику температуру. Ліки також можна вводити у вену [2, 6].
Показання для використання імуноглобуліну.
Імуноглобулін в формі ін’єкції вводиться жінкам
з негативними показниками резусу, без виявлення
антитіл. Сироватка необхідна в наступних випадках: очікується народження дитини з протилежним
показником крові, вагітність не перша, а ризик виникнення конфлікту великий, є загроза переривання вагітності, при високій ймовірності змішування
крові плоду з материнської (травма, амніоцентез та
інші процедури), майбутня мама хворіє на діабет,
виникає передчасне відшарування плаценти [1, 5].
Ставити щеплення чи ні – вирішує майбутня
мама. Лікар попереджає пацієнтку про можливі
наслідки і ускладнення. Жінки, які виступають
проти вакцинації, керуються високоалергенною
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властивістю медикаменту. Також є ризик того, що
сироватка спровокує почервоніння в області уколу і підвищення температури в першу добу після
використання. Багато жінок спираються на те, що
критичного стану може і не виникнути. Ніхто точно не скаже, чи станеться подібне відторгнення
материнським організмом майбутнього малюка.
Сам імуноглобулін не несе ризику для здоров’я
плоду. Його відсутність навпаки може призвести
до поганих наслідків: у плода знижується кількість
еритроцитів, які постачають кисень до тканин і органів, на тлі чого розвивається гіпоксія. Кисневе
голодування, перш за все, впливає на стан мозку
і серця, підвищується білірубін, який викликає інтоксикацію, печінка і селезінка починають виробляти більше еритроцитів, що викликає патології
в їх розвитку, через збільшення кількості еритроцитів в складі крові виникає дисбаланс, що веде до
виникнення гемолітичної анемії, патологій розвитку спинного мозку [6].
Сучасні аспекти лікування гемолітичної анемії.
У разі легкого перебігу хвороби, лікування може
не знадобитися. Якщо необхідно лікування, дитині
можуть дати еритропоетин та препарати заліза. Ці
процедури можуть спонукати організм виробляти
еритроцити.
Якщо гемолітична анемія важка, дитина може
отримати переливання крові через пуповину. Якщо
гемолітична анемія важка і дитина майже доношена, лікар може викликати пологи рано. Це дозволить йому негайно почати лікування.
Новонародженого з важкою анемією можна лікувати шляхом переливання крові. Процедура передбачає повільне видалення крові новонародженого та заміну її свіжою кров’ю або плазмою від
донора.
Новонароджених також можна лікувати спеціальними лампами, щоб зменшити кількість білірубіну в крові.
Світлолікування є одним із найефективніших
методів консервативного лікування новонароджених із гіпербілірубінемією. Позитивний ефект фототерапії полягає в збільшенні екскреції білірубіна
з організму з калом і сечею, зменшенні токсичності
непрямого білірубіна та ризику ядерної жовтяниці при високих непрямих гіпербілірубінеміях. Це
пов’язано з наступним: фотоокисненням непря-

мого білірубіна з утворенням білівердина, піролів,
які водорозчинні та виводяться з організму з калом
і сечею, конфігураційною зміною молекули непрямого білірубіна, що призводить до водорозчинності білірубіну, структурною зміною молекули непрямого білірубіна з уторенням люмібілірубіна.
Терапію світлом слід розпочати негайно при
появі жовтяничного забарвлення шкіри в перші
24 години життя або, коли вона є «небезпечною»
з одночасним забором крові для визначення загального білірубіну сироватки. В разі неуспішної фототерапії протягом 4-6 годин при визначенні рівня
загального білірубіну сироватки крові, який відповідає рівням замінного переливання крові, слід
провести замінне переливання крові.
Під час проведення фототерапії необхідно
проводити оцінку клінічного стану новонародженого з жовтяницею не рідше 3 разів на добу. При
цьому слід пам’ятати, що під час фототерапії відбувається швидке зникнення білірубіну зі шкіри
дитини, тому забарвлення шкіри не відтворює
наявного рівня гіпербілірубінемії під час фототерапії і впродовж 24 годин після її припинення.
Під час фототерапії рекомендується підтримувати температуру тіла дитини в межах 36,5–37,5 °С
та здійснювати її контроль кожних три години.
Не рідше 1 разу на добу необхідно здійснювати
контроль ваги дитини. Грудне вигодовування повинно бути частим, не рідше 8 разів на добу та без
нічної перерви. Якщо дитина під час проведення
фототерапії з будь-яких причин отримує зціджене
грудне молоко або інфузійну терапію, слід збільшити кількість молока/розчинів на 10% від загальної добової потреби [2].
Отже, наявність у жінки Rh (-) – не є причиною
відмовляти собі у народженні дітей. Проте кожна
жінка перед тим, як планувати вагітність, повинна
дізнатись про групову і резус-приналежність своєї
крові. Резус-негативним жінкам, чоловіки яких резус-позитивні, обов’язково потрібно вчасно стати
на облік по вагітності, ретельно виконувати всі рекомендації та призначення лікаря акушера-гінеколога щодо обстежень та лікування, раз на місяць
визначати наявність антирезусних антитіл в крові,
провести імунопрофілактику в терміні 28–32 тижні вагітності. Цим ви зможете запобігти багатьом
ускладненням під час своєї вагітності.
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ ДО СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ БДМУ
У статті висвітлено проблему розвитку та впровадження симуляційного навчання, ефективність проведення
навчальних тренінгів на практичних заняттях із дисципліни «Акушерство та гінекологія» у студентів зі спеціальності
«Медицина» в підвищенні якості здобутої освіти.
Ключові слова: симуляційне навчання, акушерство та гінекологія, студенти.
В статье освещена проблема развития и внедрения симуляционного обучения, эффективность проведения
учебных тренингов на практических занятиях по дисциплине «Акушерство и гинекология» студентов по специальности «Медицина» в повышении качества образовательного процесса.
Ключевые слова: симуляционное обучение, акушерство и гинекология, студенты.
The article highlights the problem of development and implementation of simulation training, the effectiveness of training in practical classes in the discipline of “Obstetrics and Gynecology” for students majoring in “Medicine “ in improving the
quality of the educational process.
Key words: simulation training, obstetrics and gynecology, students.

Впровадження та розвиток симуляційної медицини на етапі навчання студентів в університеті
є актуальною проблемою вирішення якої, підвищить рівень підготовки майбутніх лікарів у сфері
акушерства і гінекології. Завдяки цьому буде можливість зменшити ризик виникнення лікарських
помилок та непередбачуваних ситуацій, які можуть
призвести до летальності матері чи плода.
Мета: оцінити ефективність застосування симуляційного навчання для покращення професійної підготовки студентів – медиків у сфері акушерства і гінекології.
Вступ. Симуляційне навчання – метод навчання, в основі якого полягає імітація будь-якого фізичного процесу за допомогою штучної (наприклад,
механічної або комп’ютерної) системи. Навчання
клінічних навичок завдяки використанню манекенів-симуляторів, тренажерів і стандартизованих
пацієнтів є «золотим стандартом» медичної освіти
в розвинених країнах. Відпрацювання навичок на
симуляторах та у віртуальних операційних має доведену ефективність.
Проблема розвитку та впровадження симуляційного навчання дуже актуальна, оскільки дає змогу значно підвищити рівень підготовки медичних
кадрів у сфері акушерства та гінекології зменшити
завдяки цьому ризики виникнення несприятливих
медичних подій і лікарських помилок, які нерідко
призводять до неонатальної та материнської смертності. На жаль, сьогоднішня статистика невтішна:
за показниками дитячої смертності Україна лідирує в Європі, а у світі серед 226 країн посідає 5-те
місце в рейтингу смертності, 129-те – у рейтингу
народжуваності й 221-ше – за рівнем несприятли-

вої демографічної ситуації. Якщо так піде й далі,
то кількість нашого населення через 50 років скоротиться вдвічі [2].
За «класичною» схемою освіти частину заняття студенти можуть працювати біля ліжка хворого.
Але це не дає можливості студенту сформувати чіткий алгоритм дій в будь-яких ‘клінічних випадках.
Відповідно, коли у майбутньому працівник потрапляє у таку ситуацію, він не може діяти послідовно, чітко, якісно, без паніки. Симуляційна медицина дозволяє моделювати максимально реалістичну
ситуацію і на ній відпрацювати стійкий алгоритм
дій.
Видатний психолог та лікар К.К. Платонов писав про особливості навчання фахівців з використанням тренажерів: «Тренажер – це навчальний посібник, що дозволяє формувати навички, необхідні
в реальних умовах праці» [1].
У цьому відмінність тренажера від наочних посібників, які лише «полегшують» формування навичок за допомогою знань.
Розрізняють 4 основних етапи формування
практичних навичок:
Перший етап формування навичок – попередній. На цьому етапі відбуваються формування
програми навички, розчленовування окремих рухів
на компоненти, виробляються пробні, орієнтовні
руху. Для першого етапу характерна надлишкова інформація. Завдяки орієнтовним рухам з усієї
маси інформації обирається лише та, яка необхідна
для даної дії [3].
Другий етап – аналітичний. Рухи на цьому
етапі виконуються окремо, відбувається чуттєвий
аналіз сили, величини, тривалості кожного руху.
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 ормуються окремі дії. Потім виникає можливість
Ф
виконання цих дій в чергуванні. Для цього етапу
характерний надзвичайно звужений обсяг сприйняття (якщо даються будь-які побічні сигнали, ніхто з тих, хто тренується їх не помічає) [3].
Третій етап – синтетичний. Окремі елементи дії
об’єднуються в одне ціле, утворюється єдине сенсорне поле. Регулятором дії на цьому етапі виступає узагальнений образ, в який входять послідовність рухів, їх взаємозв’язок, ієрархія [3].
Четвертий етап – автоматизації. На цьому етапі відбувається усунення зайвих рухів і зайвої
м’язової напруженості. Увага переміщується з процесу дії на його результат. Це пов’язано з тим, що
контроль руху переходить від зору до усвідомлення
і кінестезії. На цьому етапі з’являється можливість
довільно регулювати темп виконуваних дій, утворюється ритм рухів [3].
Найважливішою умовою формування навичок
є багаторазове повторення. В результаті багаторазових повторень дії трансформуються, втрачають
свідому цілеспрямованість, спосіб їх виконання
автоматизується і вони перетворюються в навичку.
Орієнтовна класифікація типів симуляторів,
що використовуються на кафедрі акушерства і гінекології:
zzанатомічні моделі – використовуються для навчання окремим умінням і навичкам;
zzфантом – модель людини або його частини
в справжню величину, що заміщує оригінал, який
зберігає тільки деякі важливі його властивості
(сприяє формуванню системи взаємопов’язаних
умінь і навичок);
zzманекен – фігура, на якій можна формувати
систему взаємопов’язаних умінь і навичок;
zzтренажер – пристрій для штучного створення
(імітації) різних ситуацій або об’єктів, що дозволяє
формувати окремі навички та вміння;
zzстандартизовані пацієнти;
zzсистема ситуаційних завдань;
zzнавчальні ігри клінічного типу (дозволяють
формувати вміння клінічного мислення);
zzнавчальні ігри організаційно-діяльнісного типу (сприяють формуванню професійних умінь і навичок організаційного характеру) [5].
Практична підготовка студентів відбувається
поетапно:
1) визначення рівня володіння клінічними навичками на початку практичного заняття;
2) навчання роботі на муляжах (демонстрація,
пояснення);
3) індивідуальне виконання (відпрацювання);
4) перевірка викладачем рівня освоєння практичних навичок (обговорення, оцінка);
5) робота в команді (інсценування, міждисциплінарні тренінги);
6) дебрифінг [6].
В ході психологічного дебрифінгу відбувається
детальний аналіз роботи лікарського персоналу та
розробляється єдиний алгоритм дій згідно клінічних стандартів [4].
Перевагами використання симуляційного навчання в контексті вивчення теми є можливість
змодулювати та відпрацювати майже будь-яку клінічну ситуацію з урахуванням кваліфікаційного

рівня курсантів без шкоди для здоров’я матері та
плода; можливість чітко та наочно продемонструвати ефекти терапії, що проводиться, її можливі
побічні та небажані ефекти, розвиток ускладнень
внаслідок фармакологічної взаємодії препаратів
на тлі неграмотно проведеної терапії. Усе наведене дозволяє курсантам мати досить широкий вибір
між рівнем складності клінічної ситуації, необмежену кількість спроб у кожній конкретній ситуації,
побудувати конкретну рольову модель поведінки
в контексті екстреної ситуації. Міждисциплінарні
сесії дозволяють підвищити ефективність командної взаємодії, розподілу навантаження та етапності
надання допомоги [7].
Підготовка лікаря базується на використанні інноваційних технологій, однією з яких є навчання на
симуляторах або манекенах. Історично акушерство
і гінекологію завжди вивчали за допомогою муляжів. Удосконалення симуляторів і достатнє забезпечення кафедри сучасними симуляторами, створення спеціалізованого класу дозволяють певною
мірою відпрацювати необхідні навички.
На базі БДМУ використовуються такі тренажери, як:
zzбазовий манекен імітації пологів (таз породіллі);
zzрозширений акушерський тренажер Susie;
zzгінекологічний тренажер;
zzжіночий таз зі зв’язками, судинами, нервами,
кульшовим суглобом, органами;
zzNOELLE® S550 Материнський та неонатальний тренажер для пологів.
Базовий манекен імітації пологів дозволяє відпрацювати нормальний процес вагінальних пологів, три вставні вульви в комплекті для практикування післяпологового зшивання – епізіотомія,
маневр Рітгена, Потиличне/потилочне, потиличне/сідничне, сідничне/потиличне та сідничне/сідничне передлежання плода при багатоплідних пологах, внутрішньоматкові маніпуляції, випадіння
плаценти, нормальна поява пуповини і плаценти,
демонструвати різні предлежання плаценти (загальне, часткове, пограничне). Порожнина тазу
з основними анатомічними орієнтирами в натуральну величину.
Розширений акушерський тренажер Susie має
в собі такі функції:
zzдоставання плода за допомогою вакууекстрактора або щипців;
zzзмінні вульвові вставки та еластичні шийки
матки;
zzcерцебиття матері чутно в діапазоні від 0 до
200 уд/хв,
zzcерцебиття плода чутно в діапазоні від 0 до
220 уд/хв;
zzнемовля робить характерні звуки;
zzплід з підйомною подушкою для відпрацювання маневру Леопольда.
Гінекологічний тренажер – Один із найбільш
популярних тренажерів. Повнорозмірний манекен
нижньої частини тіла дорослої жінки, що дає студентам та викладачам можливість графічного огляду при вагінальному обстеженні з використанням
дзеркал, бімануальний гінекологічний огляд, перегляд нормальних і аномальних шийок матки.
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Жіночий таз зі зв’язками, судинами, нервами,
кульшовим суглобом, органами чудово підходить
для детального вивчення жіночої статевої і тазової
анатомії. Ця модель з шести частин жіночого тазу
дає детальну інформацію про топографію кісток,
зв’язок, судин, нервів, м’язів тазового дна і жіночих статевих органів. Він становить собою все
тазове дно із зовнішнім уретральним сфінктером,
глибокою і поверхневою поперечною промежиною
та ін. Пряма кишка, матка з фалопієвими трубами,
яєчниками і піхвою також є знімними і можуть
бути розібрані.
Тренувальні тренажери і манекени для допомоги породіллі протягом більше ніж 50 років є частиною програм навчання з охорони здоров’я матері
та дитини в усьому світі. NOELLE® S550 призначений для забезпечення повного досвіду моделювання пологів до, під час і після пологів. На цьому
тренажері є все необхідне для здобування та відточення майстерності введення пологів:
zzзвуки серця (численні серцеві скорочення
плоду, чутні за допомогою звичайного стетоскопа);
z дистоція плечиків;
zzреанімація новонародженого;
zzрозведення шийки матки (можливість розширення шийки матки дозволяє учням проводити
вагінальні обстеження і записувати результати);
zzперинатальний монітор;
zzреалістична матка (післяпологова кровотеча;
шийка матки може кровоточити, матку можна масажувати, щоб зменшити кровотечу);
zzпісляпологова
діяльність (усі симулятори
NOELLE мають плаценту зі знімними фрагментами.
Студенти вчаться ретельно перевіряти плаценту).
Симуляційне навчання має цілу низку переваг
на відміну від традиційної системи підготовки.
Зокрема:
zzможливість об’єктивної реєстрації параметрів виконаних професіональних дій з метою досягнення високого рівня підготовки кожним спеціалістом. Деякі тренажери оснащені індикативною
системою сприйняття відповідно до дій студентів
(від односкладних відповідей «так» або «ні» до
комплексної зворотної відповіді, наприклад, на
введення того чи іншого лікарського засобу з можливістю її реєстрації та зберігання);

zzпридбання навичок без ризику для пацієнтів. На відміну від традиційної системи підготовки, при якій студент може досконально знати
теоретичну частину тієї чи іншої маніпуляції, та
не мати практичного досвіду, використання симуляційних технологій дозволяє відпрацювати
той чи інший алгоритм практичних дій та в майбутньому використати набуті знання при роботі
з пацієнтами;
zzнеобмежена кількість повторів для відпрацювання навичок та ліквідації помилок. Завдяки використанню симуляційних технологій студент має
можливість повторювати відповідну навичку до
автоматизму, що вдосконалює його майстерність
і підвищує рівень компетентності;
zzможливість вивчення рідкісних патологій,
станів, втручань. Навчаючись за традиційною системою підготовки, студент не завжди отримує можливість ознайомитися з усім спектром клінічних
ситуацій та станів через відсутність «тематичних»
пацієнтів і неможливість відпрацювати навичку через етико-деонтологічні та інші перешкоди [3].
Навчання за допомогою манекенів, тренажерів
і стандартизованих пацієнтів під наглядом викладачів уже давно увійшло в освітню практику багатьох
країн світу, але й досі проводиться велика кількість
досліджень щодо визначення ефективності даного
методу навчання.
Так, у дослідженні W. C. McGaghie, S. B. Issenberg
et al. (2009) було доведено, що симуляційне навчання, яке доповнює клінічне та передує йому, дозволяє досягти більш високого рівня клінічної компетентності. Згідно з дослідженням D. L. Rodgers et
al. (2009), використання високотехнологічних симуляційних методів виявилося більш ефективним,
ніж традиційне навчання [8].
Висновки.
1. За допомогою симуляційного навчання студент може чітко відпрацювати алгоритми надання
медичної допомоги в різних ситуаціях на муляжах,
які за будовою максимально подібні до будови людського тіла;
2. Забезпечення професійної компетентності лікаря-спеціаліста можливе лише при відповідному
засвоєнні ним практичних навичок і вмінь, постійному їх удосконаленні та засвоєнні нових.
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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПЕРЕБІГ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ
ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
У даній статті висвітлюються актуальна патологія в жінок, та перебіг вагітності з даними захворюваннями. Безпосередньо розглянутий перебіг вагітності з даними захворюваннями, їх вплив на організм матері та плоду. Також
розглянуто принципи лікування та ведення даних пацієнток.
Ключові слова: вагітність, серцево-судинні патології, ускладнення, хірургічне лікування, пологи, серцева
недостатність.
В данной статье освещается актуальная патология у женщин и течение беременности с данным заболеванием.
Также рассмотрено принципы лечения и ведение данных пациенток.
Ключевые слова: беременность, сердечно-сосудистые патологии, осложнения, хирургическое лечение, роды,
сердечная недостаточность.
This article covers the relevant patology in women and course of pregnancy with these disease. Directly examined the
course of pregnancy with the given diseases, their impact on the body. Also discussed are the principles of treatment and
data management of patients.
Key words: pregnancy, cardiovascular diseases, complications, surgical treatment, childbirth, heart failure.

Вагітність – складний фізіологічний процес,
у якому активну участь бере серцево-судинна система, яка теж зазнає певних змін( найбільші зміни
в терміні 26-36 тижнів), а саме: прискорюється
пульс, підвищується тиск у системі легеневої артерії, збільшується судинний периферійний опір.
Вагітність створює додаткове навантаження на
всі органи, та системи, особливо на серцево-судинну, тому що формується нове коло кровообігу – матково-плацентарний, у зв’язку з чим збільшується об’єм циркулюючої крові, підвищується
внутрішньочеревний тиск. Власне, під час самих
пологів серцево-судинна система зазнає знову навантаження, яке пов’язане із коливаннями артеріального і венозного тиску, ударного об’єму серця,
перерозподілом крові, затримкою дихання [3].
Серцево-судинні захворювання залишаються причиною смертності в Великобританії – 2, 24 на
100 тис. новонароджених дітей. Аналогічна ситуація в інших країнах з високим доходом. В Україні
за останні роки материнська смертність значно виросла. Серцево-судинні захворювання, як причина
смерті – около 10% [1]. У здорових жінок додаткове навантаження компенсується за рахунок механізмів адаптації: збільшення маси і об’єму серця
внаслідок гіперторофії міокарда, частоти скорочень серця, тощо. У вагітних із патологією механізм пристосування знижується,що призводить до
виникнення різних ускладнень під час вагітності,
пологів і в післяпологовий період. У зв’язку з досягненнями медицини, зростає кількість вагітних,
які перенесли хірургічну корекцію вад серця[2].
Найчастіше діагностують: вади серця ревматичного походження (коло 80%), вроджені вади (7,5%),

артеріальну гіпертензію (3,3%), ішемічну хворобу
серця (2,6), та інші серцево-судинні захворювання.
Усі ці пацієнтки потребують повного обстеження,
нагляду, і спецалізованої допомоги. Варто розуміти, що вагітність у більшості випадків призводить
до погіршання перебігу хвороб серця, виникнення
ускладень, які раніше до вагітності не проявлялись
(аритмії). Іноді хвороба, перебіг якої був раніше
у прихованій формі, вперше клінічно проявляється
і діагностується у вагітної. Є фактори ризику серцево-судинної смертності під час вагітності. До них
відносять: 75% тих, хто вже мали раніше існуючі
медичні проблеми; 50% з зайвою вагою, чи ожирінням; 36% старше 35 років; 28% найбільш соціально незахищені[3]. Розглянемо типові ускладнення,
та вплив вагітності на перебіг набутих вад серця:
загострення ревматичного процесу наростання недостатності кровообігу; aритмія; тромбоемболія;
порушення мозкового кровообігу; розшарування
аорти. Існують певні набуті вади серця ускладнюють перебіг вагітності, а саме: ранній розвиток
пізніх гестозів, які погано піддаються лікуванню;
передчасне відходження навколоплідних вод; ризик передчасного відшарування плаценти; невиношування вагітності (викидні, передчасні пологи);
анемія; гіпоксія плода [2].
Повинна відбутися оцінка ступеня ризику вагітності. Для цього використовують обстеження,
отримання інформації з попередньої медичної документації.
Звернемо увагу на загальні протипокази до виношування плода, а саме: серцева недостатність
II стадії і вище; aневризма аорти; значна гіпертрофія, перевантаження відділів серця; коронарна
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 атологія; легенева гіпертензія крайнього ступеню;
п
фібриляція передсердь, та інші тяжкі порушення
ритму серця.
Існує висока імовірність материнської смерті
породіллі з даними патологіями, тому показане переривання вагітності як у ранні, так і у пізні терміни. Причинами же виступають: кардіоміопатії –
27%; ішемічна хвороба серця – 25%; рапова смерть
без явних хвороб серця – 11%; клапанні патології – 7%. Важливо пам*ятати, що вік – важливий
фактор ризику серцево-судинної смертності [4].
Жінки старше 40 років помирають від серцево-судинних захворювань в 4 рази частіше, ніж жінки
в віці 20–24 років. Велику загрозу для життя вагітної становить гостра серцева недостатність, а саме
через ризик набряку легень. Вагітність у хворих
жінок значно підвищує ризик виникнення набряку
легень, що звязано з особливостями гемодинаміки
(значне збільшення ОЦК), постійним психоемоційним стресом, недостатнім відтоком лімфи, який
звязаний з високим стояннням діафрагми. Кардіогенний набряк легень – найбільш частий варіант,
який являється результатом гострої недостатності
лівих відділ серця [1]. Характерними признаками
є: задишка; «клекіт» в грудній клітині, який часто
вислуховується навіть на відстані; акроціаноз, кашель, поява вологих хрипів в легенях; виділення
мокроти з домішками крові. Акушерська тактика
при набряку легень залежить від терміну вагітності. Якщо набряк виник під час вагітності, то не
варто екстренно переривати вагітність, чи викликати розродження, а варто проводити інтенсивну
терапію в повному об’ємі. Тільки після стабілізації
стану виноситься рішення про найбільш безпечному способі пологів. В пологах жінки, яка перенесла набряк легень, обов’язково повинні приймати
участь, окрім акушер-гінеколога, кардіолог, анастезіолог та неонатолог, так як дитина, яка знаходилась внутрішньоутробно знаходилась в умовах
тяжкої гіпоксії [3].
Штучні калапани серця. Вагітні з штучними
клапанами серця складають групу особо тяжких
хворих. Недивлячись на ефективну корекцію вади
серця, у них часто зберігаются великі розміри
серця, глибокі органічні ураження міокарда. Хворі з протезованими клапанами схильні до тромбоемболії. Вагітність у таких пацієнток протікає
нормально лише у третини. В інших же випадках
причинами погіршення стану являються активний
ревматичний процес, порушення ритму, кардіомегалія, іноді дисфункція протезу. Також дуже часто
спростерігається загроза переривання вагітності,
затримка росту плода. У кожної п’ятої спостерігаються передчасні пологи [2] Штучні клапани серця в усіх випадках являються протипоказами до
вагітності, обумовлений тяжкістю стану породіллі
і необхідністю використовувати весь час антиагрегантну терапію. З другого боку- можливість геморагічних ускладнень у матері і плода. Ризик вагітності ще в більшій мірі виростає в випадку дисфункції
протезу, тяжких залишкових явищ перенесеної
тромоемболії, наявності супутніх некоригованих
патологій, багатоклапанного протезування, ревмокардиту, інфекційного ендокардиту. Звертаючись
до лікування даних пацієнток, то всім варто прово-

дити повторні курси протиревматичної терапії [2].
Антикоагулянтна терапія- на постійній основі під
час пологів, та після пологів. Як відомо, що прийом
кумаринових антикоагулянтів асоціюється з високим ризиком тератогенної дії (кумаринова емріопатія) і частими геморагічними ускладненнями
у вагітної (кровотечі під час пологів). Оптимальним способом пологів хворих з протезами клапанів
являються пологи через природні пологові шляхи
з укороченням потуг в другому періоді. Кесарів
розтин проводять також при передчасних пологах.
Але варто пам’ятати, що геморагічні ускладнення – найбільш часта причина перинатальної смерті
у жінок з штучними клапанами серця [2].
В обов’язковому порядку проводять амбулаторне спостереження при стабільному і задовільному
стані хворої. Мета спостереження – профілактика,
та раннє виявлення ускладень перебігу вагітності,
порушення стану плода, та виявлення патологій.
Окрім цього, лікар повинен у доступній формі надати переконливу інформацію щодо повноцінного
раціонального харчування, кількість випитої рідини, режиму праці та відпочинку. Окрім цього повинен відбуватися моніторинг стану плода, забезпечення планової госпіталізації у відповідні терміни
і до відповідного закладу охорони здоров’я [4].
Постає питання екстренної госпіталізації, адже
це важливий аспект в подальшому веденні вагітності. До них відносять: гостра серцева недостатність; поява або прогресування хронічної серцевої недостатності; виникнення, або почастішання
пароксизмів аритмії; iнфекційний ендокардит;
тромбоемболічні ускладнення; легенева кровотеча.
Поговоримо про червоні прапори, які допоможуть
діагностувати серцеву патологію: біль, яка потребує введення опіоїдних анальгетиків; біль, яка іррадіює в руку, плече, спину, чи щелепу; раптовий початок, розриваюча, давляча біль в грудях; біль при
фізичному навантаженні; кровохаркання, задишка
(особливо в стані спокою, чи лежачи), втратою свідомості, неврологічними признаками [2].
Лікувальні заклади до яких госпіталізують
вагітних за кардіологічними показаннями: до
22 тижнів – до профільного (кардіологічного,
ревматологічного, кардіохірургічного) стаціонару; в період 22–36 тижнів – до спеціалізованого
відділення екстрагенітальної (серцево-судинної)
патології акушерського стаціонару; після 36 тижнів – до спеціалізованого відділення екстрагенітальної (серцево-судинної) патології акушерського стаціонару [1].
Важливим аспектом в даних патологіях є лікування. Медикаментозне лікування проводять за суворими показаннями посиндромно. Показання до
призначення та склад лікарських засобів визнчає
кардіолог. Серед суто кардіологічних препаратів
вагітним протипоказані: інгібітори АПФ, непрямі
антикоагулянти, аміодарон [1]. Хірургічне лікування хвороб серця під час вагітності застосовують
у плановому, або екстренному порядку. Цілком безпечними для плода та перебігу вагітності є кардіохірургічні втручання, що виконуються без застосування штучного кровоообігу. Операції, що потребують
штучного кровообігу часто призводять до самовільного переривання вагітності або загибелі плода [4].
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Зазвичай застосовують малоінвазивні черезшкірні
ендоваскулярні втручання: балонна дилятація, катетерна абляція, імплантація електрокардіостимулятора та ін. Якщо патологія серця є операбельна і не
потребує штучного кровообігу, то хірургічне втручання – найкраща альтернатива перериванню вагітності на пізніх етапах. Планову операцію проводять
у період між 16 та 26 тижнями вагітності [2].
Показаннями до планової операції на серці під
час вагітності є: мітральний стеноз, стеноз легеневої артерії; коарктація аорти, відкрита артеріальна
протока; порушення ритму та провідності серця.
Екстренне кардіохірургічне втручання проводять
у будь-якому терміні вагітності та під час пологів.
Якщо операцію виконують під час пологів, то розродження має бути проведено відразу після операції. Одночасне проведення операції на серці, та
кесарів розтин в плановому порядку не рекомендується. Якщо існує високий ризик набряку легень, або інших ускладнень, то першим виконують кесарів розтин, а потім операцію на серці [4].
Показаннями до дострокових пологів з боку матері
є: прогресування хронічної серцевої недостатності
за неефективності медикаментозної терапії; прогресування коронарної патології; розшарування аорти.
Показаннями до дострокових пологів з боку плода
є: наявність ціанозу (свідчить про вроджені вади
серця); легенева гіпертензія крайнього ступеню (
синдром Ейзенменгера); затримка утробного росту,
незалежно від характеру основної патології. Показаннями до планового кесарського розтину є: аневризма аорти будь-якого генезу; коарктація аорти;
значна систолічна дисфункція лівого шлуночка [1].
Підбиваючи підсумки, звернемо на увагу на
певні положення про ведення пологів у жінок із
1.
2.
3.
4.

захворюванням серця: уникати проведення індукції пологів, при можливості; провести антибіотикопрофілактику; забезпезпечити раціональний баланс рідини; бажано провести регіональну
аналгезію або епідуральну анестезію; використати
окситоцин в ІІІ та післяпологовому періоді [2].
Висновки та ключові моменти перебігу вагітності та пологів у вагітних із захворюваннями
серця: Нормальні фізіологічні зміни під час вагітності можуть імітувати захворювання серця; при
підозрі на серцево-судинну патологію необхідно
провести ретельне обстеження пацієнтки; жінок
із легеневою гіпертензією, ускладненою або невиліковною коарктацією аорти, синдромом Марфана
потрібно проінформувати про необхідність переривання вагітності; жінкам з ішемічною хворобою
серця або попередньою післяпологовою кардіоміопатією слід також пропонувати переривання
вагітності; не існує ідеальної антикоагуляційної
терапії під час вагітності без ризику для пацієнток
з механічними клапанами; всіх пацієнток з підозрою на легеневу гіпертензію необхідно якнайшвидше обстежити за допомогою катетеризації
правих відділів серця; більшість вад із недостатністю клапанів серця під час вагітності переноситься задовільно; у хворих зі значним мітральним стенозом існує ризик набряку легень та ризик
різкого зниження серцевого викиду через активний діурез після пологів; основні гемодинамічні
зміни, які ускладнюють перебіг вагітності у жінок
із захворюваннями серця: збільшення внутрішньсуднинного об’єму, зниження системного судинного опору; при правильному веденні вагітності та
пологів більшість жінок із захворюваннями серця можуть розраховувати на успішні пологи [1].
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