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В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Ми живемо в динамічно мінливому світі 
інформації, де поряд з іншими інформаційними джерелами 

існує  велика кількість професійних спеціалізованих видань, присвя-
чених   актуальним питанням гінекології та акушерства.  Незважаючи на це, 

потреба лікарів-практиків у виданнях, на сторінках яких давалася б інформація про 
оригінальні дослідження, практичний досвід колег, унікальні спостереження з клініч-

ної практики, висвітлювалися міждисциплінарні питання з залученням провідних фахівців у 
галузі ендокринології, репродуктології, кардіології, урології, сімейної медицини, досить велика.  

Медична сфера – галузь, яка ніколи не стоїть на місці. Ми зацікавлені в тому, щоб наші читачі серед 
перших дізнавалися про важливі події та досягнення в медицині й фармакології, про найцікавіші та бага-

тообіцяючі відкриття, дослідження й успіхи своїх колег. Формат нашого видання дає змогу представити 
наукові досягнення і практичний медичний досвід у вигляді інтерв'ю, репортажів, оглядів, відгуків, монологів 

або живої дискусії, що робить процес вивчення журналу цікавим і пізнавальним.  Журнал «О!Здоровье!» – це 
молодий проект і, безумовно, йому ще належить відвоювати своє місце під сонцем серед інших профільних видань, 

тому ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити публікації максимально змістовними, цікавими та корисними для 
вас.  Найсуворіші судді – це ви, шановні професіонали: лікарі, фармацевти, керівники профільних медичних установ, 

фармацевтичних компаній та медичних представництв. Цей журнал створюється для вас і з вашою допомогою. Ми 
сподіваємося, що у своєму щільному робочому графіку ви знайдете час ознайомитися з новим виданням й гідно оціни-
ти його. Спираючись на міжнародний видавничий досвід, а також ваші вимоги та відгуки, ми робимо все, щоб журнал 
став перспективним майданчиком для розміщення інформаційних матеріалів, наукових статей, практичних рекомен-
дацій, а також корисної й пізнавальної інформації.  Яку ж інформацію ви побачите на сторінках даного номера?  П'ятий 
випуск ми вирішили присвятити репродуктивному здоров'ю, а саме: можливості зачати, виносити і народити здорову 
дитину при наявних патологіях здоров'я у майбутніх батьків. Збереження репродуктивного здоров'я, звичайно ж, у пер-
шу чергу – завдання жінки й чоловіка. Однак не остання роль у цьому процесі відводиться фахівцям.  Особливостям 
предгравідарной підготовки та репродуктивного здоров'я при патологіях щитовидної залози присвячено інтерв'ю 
канд. мед. наук, наукового співробітника ДУ ІПАГ НАМН, гінеколога-ендокринолога Ісламової Г. О.   Серцево-судинні 
захворювання (ССЗ), безперечно, є однією з основних проблем сучасної медицини у всьому світі. При цьому осо-
бливо складною міждисциплінарною проблемою є ведення пацієнток з ССЗ під час вагітності та пологів. У своєму 
інтерв'ю  С. О. Сіромаха головний лікар ДУ НІССХ НАМН розкриє дві важливі теми – вроджені вади серця плода і 

кардіопатологія вагітних. Ще однією цікавою темою, пов'язаною з ускладненнями вагітності та пологів у жінок, 
прооперованих на серці при тиреоїдному статусі присвячена науково-практична стаття канд. мед. наук, 

провідного співробітника  ДУ ІПАГ НАМН Ісламової О. В.  Значущою медико-соціальною проблемою у 
жінок репродуктивного віку, що потребує міждисциплінарного підходу, є урогінекологічні патології. 

Вибору тактики лікування урогінекологічних патологій у жінок фертильного віку присвячено 
окрему статтю  канд. мед. наук, акушера-гінеколога Власенко Н. Ф. Сучасні можливості від-

новлення слизової оболонки піхви і усунення симптомів вагінального дискомфорту 
при лікуванні неспецифічних кольпітів розкрив у своїй статті акушер-гінеколог 

першої категорії, репродуктолог, гінеколог-ендокринолог Радько В. Ю.

З повагою, редакція «О!Здоровье!»
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Редакція не несе відповідальності за публікацію матеріалів з 
інших друкованих видань – це повна відповідальність авторів та 
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– Анна Олеговна,  на сегодняшний 
день актуальность проблемы заболе-
ваний ЩЖ у женщин репродуктивно-
го возраста выходит из самой жизни. 
С каждым годом в Украине количество 
женщин, забеременевших или плани-
рующих беременность при различных 
заболевания ЩЖ, увеличивается. Это 
очень тревожит. В чём же причина? 
Каково влияние щитовидной железы 
на организм женщины?

– Несомненно важную роль в возник-
новении заболеваний щитовидной желе-
зы играют генетические факторы, которые 
определяют предрасположенность чело-
века к тому или иному заболеванию. Но, 

кроме того, в развитии тиреоидных пато-
логий бесспорная роль отводится различ-
ным внешним стрессовым факторам:
психоэмоциональные перегрузки;
несбалансированное питание и как 

следствие – недостаток витаминов и/или 
микроэлементов (в т. ч. йододефицит);
неблагоприятная экологическая и 

радиационная обстановка;
инфекции;
хронические заболевания;
прием некоторых лекарственных 

препаратов и пр.
Именно эти факторы являются пуско-

вым механизмом возникновения забо-
леваний щитовидной железы. Проще 

говоря, на организм человека постоянно 
действуют те или иные причины, застав-
ляющие его щитовидную железу проду-
цировать повышенное или пониженное 
количество гормонов. Это приводит к 
тому, что данный орган эндокринной 
системы «изнашивается» и «угасает», ста-
новится не способным синтезировать 
оптимальное для нужд организма количе-
ство гормонов Т3 и Т4. В конечном итоге 
развиваются либо хронические функцио-
нальные нарушения щитовидной железы 
(гипо-, гипертиреоз), либо морфологиче-
ские изменения ее структуры (образова-
ние зоба, образование узлов, гиперпла-
зия и т. д.).

А. О. Исламова , канд. мед. наук, врач высшей категории, 
гинеколог-эндокринолог
Институт педиатрии акушерства и гинекологии
Отделение эндокринной гинекологии
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Заболевания щитовидной железы широко распространены среди населения многих стран. Частота данной патологии  
составляет 8 % взрослого населения земного шара, и данная статистика ежегодно возрастает.  Актуальность проблемы заболеваний 

щитовидной железы (ЩЖ)  у женщин в Украине крайне велика. Это связано и с проблемой недостатка йода в окружающей среде,  
приводящего к развитию целого ряда заболеваний, и с увеличением количества аутоимунной патологии в целом и щитовидной железы  

в частности. Кроме того, вследствие аварии на ЧАЕС произошел большой выброс радиоактивного йода в окружающую среду,  
что повлекло за собой рост заболеваемости щитовидной железы (особенно аутоиммунный тиреоидит и рак щитовидной железы). 

Постоянно меняющаяся экологическая и радиологическая обстановка способствует росту заболеваний ЩЖ.  
Сложившаяся ситуация требует постоянного внимания, изучения и объединения врачей многих специальностей в целях профилактики  

и лечения женщин, имеющих заболевания ЩЖ.

РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА  
И ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

БЕРЕМЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА ФАРМАЦЕВТІВ № 5, 2016 р.



 

При этом важность функции ЩЖ в 
физиологии репродукции очень важна. 
Нарушения функции щитовидной желе-
зы являются причиной преждевремен-
ного или позднего полового созрева-
ния, нарушений менструального цикла, 
ановуляции, бесплодия, невынашивания 
беременности и пр. Состояние репро-
дуктивной системы, в свою очередь, так-
же оказывaeт существенное влияние на 
щитовидную железу, что подтверждается 
изменением ее функции во время бере-
менности, лактации, при доброкачест-
венных опухолях и гиперпластических 
процессах женских половых органов. 
Известно, что эстрогены могут косвен-
но стимулировать функцию щитовидной 
железы за счет интенсификации синте-
за тироксинсвязывающего глобулина в 
печени. Экспериментальные работы, про-
веденные в последние десятилетия, под-
твердили наличие рецепторов к ТТГ и Т3 
в яичнике, что определяет возможность 
прямого влияния дисфункции щитовид-
ной железы на стероидогенез, овуляцию, 
функцию желтого тела. 

Поэтому детальная оценка функции 
щитовидной железы должна сегодня быть 
обязательным элементом алгоритма диаг-
ностики репродуктивных расстройств. 
Коррекцию нарушений репродуктивной 
функции у женщин с выявленной пато-
логией ЩЖ следует начинать с лечения 
основного заболевания. Это позволит 
повысить эффективность восстановления 
репродуктивной функции и сократить 
сроки обследования и лечения.

– В чем же состоит механизм воз-
действия заболеваний ЩЖ на репро-
дуктивную систему  женщин?

 – Нарушения репродуктивной систе-
мы зависят  от формы патологии щито-
видной железы. Различают снижение 
ее функции (гипотиреоз), повышение 
(гипертиреоз) и различные формы тирео-
идитов (острые, подострые, хронические, 
аутоиммунные др.) с различным функцио-
нальным состоянием ЩЖ.

Гипотиреоз – клинический синдром, 
обусловленный стойким дефицитом 
тиреоидных гормонов в организме. 
Распространенность гипотиреоза в попу-
ляции составляет 0,2–2 %. Для женщин 
репродуктивного возраста этот показа- 
тель составляет, по разным данным, 2–5%, 
для женщин в возрасте старше 50 лет – в 
некоторых странах может достигать 12 
%. Гипотиреоз является наиболее рас-
пространенным вариантом нарушения 
функции ЩЖ, в том числе выявляемым 

у женщин, страдающих бесплодием. Его 
частота в этой группе, по данным разных 
авторов, варьирует от 2 до 25–30 %. Даже 
субклинический гипотиреоз (повышен-
ный уровень ТТГ при нормальном уров-
не свободного T4 может стать причиной 
нарушений менструaльного цикла и бес-
плодия. И хотя как при субклиническом, 
так и манифестном гипотиреозе фертиль-
ность может сохраняться, у этих женщин 
отмечают высокий риск невынашивания 
беременности, нарушений развития пло-
да и акушерских осложнений. 

С точки зрения этиологии гипотиреоз, 
как и недостаточность других гипофиз 
зависимых эндокринных желез, разде-

ляют на первичный (тиреогенный), вто-
ричный (гипофизарный) и третичный 
(гипоталамический). Подавляющее боль-
шинство случаев гипотиреоза обуслов-
лено патологией щитовидной железы 
(первичный гипотиреоз). Наиболее 
часто первичный гипотиреоз развивает-
ся в исходе аутоиммунного тиреоидита, 
реже – после операций на щитовидной 
железе и терапии радиоактивным йодом. 
Вторичный и третичный гипотиреоз, раз-
вивающиеся вследствие дефицита ТТГ 
и ТРГ, соответственно, наблюдают ред-
ко, их дифференциальная диагностика 
в клинической практике представляет 
значительные сложности, в связи с чем 
их часто объединяют термином «цент-
ральный (гипоталамо-гипофизарный) 
гипотиреоз». В подавляющем большин-
стве случаев центральный гипотиреоз 
сочетается с недостаточностью других 
функций аденогипофиза, т. е . встреча-
ется при гипопитуитаризме. Патогенез 
влияния дисфункции щитовидной железы 
на репродуктивную систему – сложный и 
многоступенчатый процесс. Ключевое 
значение при гипотиреозе имеет дефицит 
тиреоидных гормонов, которые необхо-
димы для обеспечения основного обме-
на, тканевого дыхания и клеточного роста 
большинства активно функционирующих 
клеток и тканей, в том числе всех без 
исключения структур половой системы, 
включая яичники. Второстепенное зна-
чение могут иметь такие развивающиеся 
при гипотиреозе феномены, как измене-
ние концентрации сексстероидсвязываю-
щего глобулина (СССГ). Так, уменьшение 
концентрации в крови СССГ при гипоти-

реозе может способствовать снижению 
уровней общих фракций тестостерона 
и эстрадиола и увеличению свободных 
(биологически активных) фракций этих 
гормонов. Гипофункция щитовидной 
железы приводит к изменению синтеза, 
транспорта, метаболизма и перифери-
ческих эффектов половых гормонов, в 
результате снижается чувствительность 
яичников к гонадотропным гормонам 
гипофиза, нарушается периферический 
метаболизм эстрогенов. 

Частота нарушений менструального 
цикла при первичном гипотиреозе в три 
раза выше, чем в общей популяции жен-
щин репродуктивного возраста и состав-

ляет, по данным разных исследователей, 
23,4–70 %. Возможны олигоменорея, 
гиперменорея, меноррагия, стойкая 
аменорея. Следует учитывать, что бес-
плодие на фоне патологии щитовидной 
железы наблюдают и при регулярном 
менструальном цикле из-за недостаточ-
ности лютеиновой фазы или ановуляции. 
Первичный гипотиреоз часто проявляет-
ся хронической ановуляцией и дисфунк-
циональными маточными кровотечения-
ми, возможно развитие гипогонадотроп-
ной аменореи. 

При длительном дефиците тиреоид-
ных гормонов закономерно развива-
ется вторичная гиперпролактинемия, 
которая может сопровождаться всем 
спектром симптомов (галактореей, аме-
нореей), характерных для гиперпро-
лактинемического гипогонадизма. Это 
обусловлено тем, что гиперпродукция 
ТРГ гипоталамусом при гипотироксине-
мии способствует увеличению выработ-
ки гипофизом не только ТТГ, но и ПРЛ. 
Гиперпролактинемия приводит к нару-
шению цикличности выделения ГнРГ. 
Синдром гиперпролактинемического 
гипогонадизма при первичном гипотире-
озе (синдром Ван-Вика - Хеннеса - Росса) 
клинически проявляется олигоопсоме-
нореей или аменореей, галактореей, 
вторичными поликистозными яичниками. 
Длительная стимуляция аденогипофиза 
по механизму обратной связи приводит 
к его увеличению за счет тиреотрофов и 
реже за счет пролактотрофов. Степень 
увеличения аденогипофиза колеблется 
от незначительной до выраженной, с раз-
витием хиазмального синдрома. На фоне 
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заместительной терапии препаратами 
тиреоидных гормонов объем аденоги-
пофиза уменьшается, возможно развитие 
синдрома «пустого» турецкого седла. 

Тиреотоксикоз – клинический син-
дром, обусловленный избытком тирео-
идных гормонов в организме. Основная 
причина тиреотоксикоза в регионах с 
легким и умеренным дефицитом йода 
– диффузный токсический зоб (болезнь 
Грейвса), распространенность которого 
в общей популяции составляет около 
0,1–0,3 %. Болезнь Грейвса – системное 
аутоиммунное заболевание, развива-
ющееся преимущественно у женщин 
репродуктивного возраста (20–40 лет) и 
характеризующееся стойким патологиче-
ским повышением продукции тиреоид-
ных гормонов, как правило, в сочетании 
с диффузным увеличением щитoвиднoй 
железы и экстратиреоидными наруше-
ниями (эндокринная офтальмопатия). 
Другим заболеванием, имеющим наи-
большее клиническое значение, является 
многоузловой токсический зоб (крайнее 
проявление функциональной автономии 
щитовидной железы), который преиму-
щественно встречается у пожилых людей. 

Клинические проявления тиретокси-
коза включают расстройства функций 
сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
центральной нервной систем, катабо-
лический синдром, эктодермальные 
и эндокринные нарушения. В зависи-
мости от выраженности симптоматики 
тиреотоксикоз подразделяют на субкли-
нический, манифестный и осложненный. 

Репродуктивная система так же, как 
и другие системы организма, испыты-
вает на себе влияние избытка тирео-
идных гормонов. При тиреотоксикозе 
происходит значительное повышение 
концентрации в крови сескстероидсвя-
зывающего глобулина (СССГ), снижает-
ся скорость метаболического клиренса 
тестостерона и, в меньшей степени, 
эстрадиола. Это приводит к увеличе-
нию общей концентрации тестостерона 
в плазме крови и ускорению превраще-
ния его в андростендион. Клинические 
признаки гиперандрогении при этом 
отсутствуют, поскольку гормоны нахо-
дятся в связанном состоянии за счет 
высокого уровня СССГ. Активизируются 
процессы внегонадного превращения 
тестостерона в андростендион, андро-
стендиона в эстрон и эстрона в эстра-
диол. Гиперэстрогения по механизму 
обратной связи приводит к снижениюю 
концентрации ФСГ. Концентрация про-

ТИРЕОТОКСИКОЗ – КЛИНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, ОБУСЛОВЛЕН-
НЫЙ ИЗБЫТКОМ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ В ОРГАНИЗМЕ 

гестерона при этом остается низкой за 
счет уменьшения чувствительности яич-
ников к ЛГ в условиях дефицита ФСГ. В 
ответ на снижение концентрации проге-
стерона в крови по механизму обратной 
связи увеличивается образование ЛГ, 
чему также способствует низкая кон-
центрация свободного тестостерона. 
Существует и противоположная точка 
зрения, что при тиреотоксикозе избы-
ток тиреоидных гормонов приводит к 
повышению не только концентрации 
ЛГ, но и ФСГ, что связано с гиперчувст-
вительностью гонадотрофов гипофиза 
к гонадолиберину. Длительная гипер-
эстрогения при недостатке прогесте-
рона у женщин с гиперфункцией щито-
видной железы приводит к увеличению 
частоты гиперпластических процессов в 
органах-мишенях и в первую очередь в 
эндометрии. 

Репродуктивная и менструальная 
функция у пациенток с болезнью Грейвса 

изучена недостаточно. Принято счи-
тать, что при тиреотоксикозе снижение 
фертильности происходит в меньшей 
степени чем при гипотиреозе, а часто-
та нарушений менструального цикла 
у женщин с гиперфункцией щитовид-
ной железы несколько преувеличена, 
однако однозначных данных по этому 
вопросу не существует. Частота наруше-
ний менструального цикла у больных с 
тиреотоксикозом в 2,5 раза выше, чем 
в общей популяции женщин репродук-
тивного возраста и составляет 21,5– 
60 %. Наиболее типичны: гипоменорея, 
полименорея, возможна олигомено-
рея, реже наблюдают ациклические 
маточные кровотечения. У больных с 
гиперфункцией щитовидной железы 
описаны и случаи аменореи. При регу-
лярных менструациях у части женщин 
с гиперфункцией щитовидной железы 
отмечают недостаточность лютеиновой 
фазы, возможно развитие ановуляции. 
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– Диагностики функций ЩЖ при 
тиреотоксикозе и гипотиреозе в 
гинекологической практике сопряже-
на  с определенными сложностями. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее 
об особенностях диагностики заболе-
ваний ЩЖ при данных патологиях?

– Зачастую в гинекологической пра-
ктике врачи не всегда уделяют должное 
внимание оценке функции щитовидной 
железы и часто расценивают нарушения 
менструального цикла и гиперпластиче-
ские процессы в эндометрии, сопрово-
ждающиеся ациклическими маточными 
кровотечениями на фоне повышенного 
уровня ЛГ и нормальном или несколь-
ко сниженном уровне ФСГ, как синдром 
поликистозных яичников. Это приводит 
к неправильной диагностике, неверной 
тактике лечения и, как следствие, к отсут-
ствию эффекта от проводимой терапии. 

Клиническая картина как тиреотокси-
коза, так и особенно гипотиреоза варьи-
рует в зависимости от их выраженности 
и длительности, возраста пациентки и 
наличия у нее сопутствующих заболе-
ваний. С другой стороны, клинические 
проявления могут быть крайне индивиду-

альны. Так, совершенно явный гипотире-
оз может не иметь никаких клинических 
проявлений и обнаруживаться случайно, 
и, наоборот, при субклиническом гипо-
тиреозе пациентка может предъявлять 
характерные для гипотиреоза жалобы. 

Кроме того, большинство симптомов 
гипотиреоза и тиреотоксикоза имеют 
низкую диагностическую чувствитель-
ность, и, как правило, ни один из них не 
является патогномоничным. В связи с 
этим современные подходы к диагности-
ке тиреоидной дисфункции не предлага-
ют полностью игнорировать клинический 
этап диагностики, а основываются на 
положении, что решающую роль в диаг-
ностике нарушений функции щитовидной 
железы играет лабораторная диагности-
ка. Оценивать функцию щитовидной 
железы необходимо всем женщинам 
(скрининг), обращающимся по поводу 
нарушений менструального цикла, бес-
плодия и невынашивания беременности. 
Наиболее информативно определение 
концентрации в сыворотке крови ТТГ и 
свободных Т4 и Т3. 

Тестом первого уровня является опре-
деление уровня ТТГ. Наиболее опти-
мально для этого использовать методы 
третьего поколения, которые позволяют 
определять очень низкие концентрации 
гормона (менее 0,01 мЕд/л), что имеет 
важное значение для диагностики тире-
отоксикоза. Между изменениями уров-
ней ТТГ и Т4 имеется логарифмическая 
зависимость, согласно которой даже 
небольшое, еще в пределах нормальных 
значений, снижение уровня Т4 приводит 
к многократному повышению уровня ТТГ. 
Таким образом, уровень ТТГ более чувст-
вительно отражает функцию щитовидной 
железы и является тестом первого уровня 
для ее исследования. 

При выявлении повышенного уровня 
ТТГ исследование дополняют определе-
нием уровня свободного Т4, при пониже-
нии уровня ТТГ – определением свобод-
ных Т4 и ТЗ. В норме при эутиреоидном 
состоянии концентрация в крови ТТГ 
составляет 0,4–4,0 мЕд/л. Если концент-
рация ТТГ находится в этих границах, то 
одного этого показателя достаточно для 
исключения у пациентки гипер- или гипо-
тиреоза. 

При выявлении уровня ТТГ > 10 мМЕ/л 
имеет место первичный гипотиреоз. При 
пограничном повышении уровня ТТГ 
(4–10 мМЕ/л) с целью диагностики суб-
клинического гипотиреоза исследование 
дополняют определением уровня свобод-
ного Т4; при понижении уровня ТТГ для 

диагностики манифестного или субклини-
ческого тиреотоксикоза – определением 
уровня свободных Т4 и Т3. 

Особенно большое значение прио-
бретает нормальная функция ЩЖ в про-
граммах ВРТ, поскольку была отмечена 
высокая частота носительства антитела 
к тиреопероксидазе (АТПО) у женщин с 
неудачными попытками ЭКО. Результаты 
недавних исследований, посвященных 
этой проблеме, показали, что уровень 
ТТГ был значительно выше у женщин с 
низким качеством ооцитов и неудачными 
попытками программ ВРТ. Это позволяет 
предположить, что уровень ТТГ является 
одним из показателей прогноза эффек-
тивности программ ВРТ и свидетельству-
ет о важной роли тиреоидных гормонов 
в физиологии ооцитов. 

Результаты изучения функции щито-
видной железы на ранних сроках бере-
менности после ЭКО продемонстриро-
вали выраженное повышение концен-
трации ТТГ и снижение концентрации 
свободного Т4 у женщин с АТПО по срав-
нению с женщинами без них, что свиде-
тельствует о снижении компенсаторных 
возможностей щитовидной железы на 
фоне индуцированной беременности у 
женщин с АТПО. 

– Каково влияние заболеваний ЩЖ 
на течение беременности?

– Беременность вызывает обострение 
аутоиммунных заболеваний ЩЖ, может 
возникать так называемый гестационный 
тиреотоксикоз и гестационный гипотире-
оз, которые неблагоприятно влияют на 
течение беременности. 

Гипотиреоз повышает частоту анома-
лий развития плода, в том числе количе-
ственных и структурных хромосомных 
аберраций. Невынашивание беременно-
сти при гипотиреозе достигает 35–50 %. 
Беременность часто осложняется ане-
мией, гестозом. Может быть тенденция к 
перенашиванию. Роды могут осложнять-
ся слабостью родовой деятельности, 
послеродовый период – кровотечением. 
Несмотря на повышенное содержание 
пролактина в крови, послеродовый пери-
од осложняется гипогалактией.

Генеративная функция у женщин, стра-
дающих гипотиреозом, резко угнетена. 
Значительное снижение обменно-трофи-
ческих процессов оказывает влияние на 
функцию яичников: наблюдается задер-
жка созревания фолликулов, происходит 
нарушение процесса овуляции и развития 
жёлтого тела. Ранние стадии эмбриогенеза 
до 6–8 нед. беременности протекают под 
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контролем материнских тиреоидных 
гормонов, и при выраженном их дефи-
ците абсолютно невозможны ни геста-
ция, ни вообще развитие эмбриона.

При тиреотоксикозе во время бере-
менности высокая частота развития 
следующих осложнений у матери: невы-
нашивание беременности, артериаль-
ная гипертензия, эклампсия, отслойка 
плаценты, преждевременные роды,  
анемия, сердечная недостаточность и 
тиреотоксический криз. У плода на фоне 
тиреотоксикоза возможно развитие вну-
триутробной задержки роста, низкого  
веса плода, мертворождения, пороков 
развития, фетальный и неонатальный 
тиреотоксикоз. 

– Какой риск здоровью плода 
могут наносить  заболевания ЩЖ 
матери?

ЩЖ – один из важнейших орга-
нов внутренней секреции человека. 
Основная функция щитовидной железы 
обеспечение организма достаточным 
количеством тиреоидных гормонов. 
Гормоны щитовидной железы (тироксин 
– Т4, трийодтиронин – Тз) необходимы 
для нормального функционирования 
практически всех органов и систем 
организма. Они регулируют процессы 
развития, созревания, специализации и 
обновления почти всех тканей и имеют 
исключительно важное значение для 
закладки и развития головного моз-
га плода, формирования интеллекта 
ребенка, роста и созревания скелета, 
половой системы. Помимо этого, ЩЖ 
играет важную роль в процессах вну-
триутробного развития: участвует в реа-
лизации компенсаторно-приспособи-
тельных реакций плода при изменении 
условий окружающей среды, оказывает 
влияние на рост и формирование кост-
ной ткани, ЦНС плода.

– Каковы особенности лечения 
заболеваний ЩЖ у женщин во время 
беременности и при планируемой 
беременности?

– Всех женщин с выявленными нару-
шениями функции щитовидной железы 
и/или увеличенным тиреоидным объе-
мом следует направить на консультацию 

эндокринолога, который в случае необ-
ходимости проводит дообследование и 
определяет объем необходимой тера-
пии. 

При гипотиреозе показана замести-
тельная терапия препаратами тирео-
идных гормонов. Целью заместитель-
ной терапии первичного гипотиреоза 
является поддержание уровня ТТГ в 
пределах 0,5–1,5 мМЕ/л. Целью заме-
стительной терапии центрального (вто-
ричного) гипотиреоза является поддер-
жание концентрации тироксина крови 
на уровне, соответствующем верхней 
трети нормальных значений для этого 
показателя. 

Вопрос о целесообразности лечения 
субклинического гипотиреоза остается 
нерешенным до настоящего времени. 
Если во время беременности подходы 
к лечению манифестного и субклини-

ческого гипотиреоза не отличаются, то 
вне беременности решение принимают 
индивидуально в каждом конкретном 
случае. Тем не менее необходимость 
лечения при субклиническом гипотире-
озе не подвергается сомнению в ситуа-
ции, когда женщина планирует беремен-
ность, а также у пациенток с бесплодием 
или невынашиванием беременности, 
особенно при высоком уровне АТПО и 
увеличении объема щитовидной железы. 

При беременности потребность в 
тиреоидных гормонах возрастает при-
мерно на 50 %, поэтому дозу L-тироксина 
следует увеличить сразу (обычно на 
50 мкг/сут), как только констатирована 
беременность у женщин с компенсиро-
ванным гипотиреозом. При гипотиреозе, 
впервые выявленном во время беремен-
ности, сразу назначается полная замести-
тельная доза левотироксина из расчета 
2,3 мкг на 1 кг массы тела. Адекватной 
заместительной терапии соответствует 
поддержаниe низко нормального (менее 
2 мМЕ/л) уровня ТТГ и высоконормально-
го уровня свободного Т4. 

Терапию диффузного эутиреоидного 
зоба подбирают с учетом возраста паци-
ентки, оценки эффективности проводи-
мой ранее терапии. Применяют препа-
раты йода (йоид, йодомарин), левоти-
роксин (L-тироксин, эутирокс) или ком-
бинированные препараты (йодтирокс). 

К методам лечения болезни Грейвса 
относятся: назначение тиреостатиче-
ских препаратов (тиамазол, пропилтио-
урацил); оперативное лечение (предель-
но субтотальная резекция щитовидной 
железы с последующей заместительной 
терапией левотироксином); терапия 
радиоактивным йодом. Во время бере-
менности проводится консервативное 
лечение тиреостатическими препара-
тами (пропилтиоурацил), принципы 
которого достаточно хорошо отражены 
в литературе. 

– Поскольку большая часть 
Украины представляет собой йодде-
фицитную зону, хотелось бы акценти-
ровать внимание на йоддефицитных 
состояниях женщин планирующих 
беременность или уже находящихся 
в состоянии беременности. 

– Наиболее распространенной пато-
логией йоддефицитных состояний 
является йоддефицитный или, так назы-
ваемый, эндемический зоб. Это ком-
пенсаторное увеличение щитовидной 
железы, которое развивается вследст-
вие йодной недостаточности у лиц, про-
живающих в йоддефицитных регионах. 
При незначительном недостатке йода 
функция ЩЖ не нарушается, при более 
тяжелых формах возможно развитие 
гипотиреоза. Суточная потребность в 
йоде в среднем составляет 150 мкг в 
сутки. При поступлении йода ниже 100 
мкг в день развивается компенсатор-
ное увеличение щитовидной железы. В 
ответ на снижение уровня тироидных 
гормонов в крови наблюдается повыше-
ние секреции ТТГ, которое является при-
чиной вначале диффузной гиперплазии 
железы, а затем и развития узловых 
форм. В соответствии с рекомендация-
ми ВОЗ минимальная физиологическая 
потребность взрослого в йоде составля-
ет 150 мкг/сут., а беременных и кормя-
щих женщин – 200 мкг/сут.  

Поэтому всем женщинам, проживаю-
щим в регионе йодного дефицита, на эта-
пе планирования беременности показано 
назначение индивидуальной йодной про-
филактики. Принципиально подчеркнуть, 
что для индивидуальной йодной профи-
лактики необходимо избегать исполь-
зования йодсодержащих биологически 
активных добавок. Индивидуальная йод-
ная профилактика проводится на про-
тяжении всей беременности и периода 
грудного вскармливания. 

Підготувала Н. Автономова

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ ВНУ-
ТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ ЧЕЛОВЕКА. ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ЩИТО-
ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗМА ДОСТАТОЧНЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ. 
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– Щорічно в Україні близько 5 тис. дітей 
(приблизно 1 %)  з’являється на світ з вада-
ми серця, 1250–1300 з них перебувають 
у критичному стані та без невідкладної 
кардіохірургічної допомоги можуть про-
жити лише декілька днів, – розповідає  
С. О. Сіромаха.  – За статистикою, вроджені 
вади серця (ВВС) становлять до 30 % усіх 
вроджених аномалій та посідають перше 
місце за смертністю новонароджених і дітей  
першого року життя. 

Вади серця плода формуються з 19-ї по 
72-гу добу вагітності. Саме цей період є най-
важливішим для здоров’я майбутньої дити-
ни. У перші вісім тижнів формується серце, 
за 52 дні – вся серцево-судинна система. 

У тих країнах, в яких пренатальна діаг-
ностика поставлена на високий рівень, 
показники смертності серед немовлят 
значно нижчі. Вже на 10–14 тижні вагіт-
ності за допомогою найбільш  чутливих 
УЗ-маркерів можна візуалізувати критичні 
та тяжкі вади серця.

При виявленні складних і критичних 
вад хірургічна допомога новонароджено-
му повинна бути надана в перші дні, а то й 
години життя. І, звичайно ж, тільки у висо-
коспеціалізованому лікувальному закладі.

С. О. Сіромаха, канд. мед. наук,  головний лікар  
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії НАМН»

ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ:  
ВИЖИВАННЯ  

ТА ПОВНОЦІННЕ ЖИТТЯ

– Наскільки відомо, сьогодні прена-
тальний скринінг в Україні проходять 
майже всі вагітні жінки…

– Це так, фетальна ультразвукова діагно-
стика згідно з національними медичними 
стандартами проводиться з 11 тижня вагіт-
ності. Але при цьому, на жаль, якісна та 
інформативна діагностика становить лише 
10–15 %. Проблема в недостатньому рівні 
кваліфікації кадрів та якості обладнання. Є 
райони, де взагалі немає апарату УЗД, не 
кажучи про фахівців. У результаті вади сер-
ця виявляються тільки після народження, 
й часто не відразу, а вже коли в організмі 
починаються незворотні процеси. Дитина 
може загинути або залишитися інвалідом. 
Тому сьогодні дуже гостро стоїть питання 
підготовки кваліфікованих кадрів та осна-
щення медичних закладів сучасним діагно-
стичним обладнанням.

Завдання пренатальної діагностики – 
виявлення патології майбутньої дитини 
на стадії внутрішньоутробного розвитку. 
І чим точніше поставлений діагноз плоду, 
чим раніше новонародженому буде нада-
на високоспеціалізована допомога, – тим 
більше шансів у дитини, навіть з найсклад-
нішими вадами, на повноцінне життя. 
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– Але передпологова діагностика 
має й зворотній бік, коли при виявлен-
ні складної вади серця батькам пропо-
нують штучне переривання вагітності, 
пояснюючи це тим, що навіть за умов 
відносно успішних операцій дитина не 
буде мати шансів на повноцінне життя.

– На жаль, ця проблема існує, незва-
жаючи на те що сучасні технології дають 
можливість виправити багато серйозних 
помилок природи і подарувати дитині 
повноцінне життя. Ми навчилися успіш-
но лікувати вади серця, які  нещодавно 
вважалися несумісними з життям. До 
нас часто звертаються жінки, яким було 
запропоновано переривання вагітно-
сті за медичними показаннями – через 
несумісні з життям вади розвитку плода. 
У більшості випадків виявляється, що 
ваду можна виправити. Пропозиція, а то 
й наполягання на перериванні вагітності 
при подібних вадах є неприпустимими! 
Ці питання повинні вирішуватися тільки 
на консиліумах за  участі кардіохірургів. 
Останнє рішення, безумовно, за бать-
ками, але після отримання ними повної 
кваліфікованої доступної для розуміння 
інформації.

З патологіями серцево-судинної системи різного ступеня тяжкості живе майже   
60 % українців. Смертність від цих захворювань сягає 68 % у загальній структурі смерт-
ності. Саме тому ми не можемо обійти проблему серцево-судинних захворювань у номері 
журналу, який присвячується репродуктивному здоров’ю.  В інтерв’ю із Сергієм Олеговичем 
СІРОМАХОЮ, канд. мед. наук, головним лікарем  ДУ «Національний інститут серцево-судин-
ної хірургії НАМН» ми  розкриємо  дві важливі  теми – вроджені вади серця плода та кар-
діопатології у вагітних.



– Зупиніться, будь ласка, більш 
детальніше на критичних вроджених 
вадах серця плода та на тому, як повин-
ні діяти лікарі при веденні  такої вагіт-
ності.

– Вроджені критичні аномалії поділя-
ються на:
структурні, які перешкоджають роз-

витку серцевої структури або магістраль-
них судин;
критичні порушення ритму серця.
При таких вадах, як транспозиція 

магістральних судин, тотальний ано-
мальний дренаж легеневих вен, загаль-
ний артеріальний стовбур, гіпоплазія 
лівих відділів серця – частка критичних 
станів 100 %.

Однак найзагрозливішою аномалією, 
яка може бути «німою» у перші години-
дні життя, є коарктація аорти. Так, у США 
щорічно з пологових відділень виписують 
до 250 немовлят з недіагностованими 
критичними вадами серця. Найчастіше –
це саме коарктація аорти. Й, на жаль, пер-
ші ж прояви цієї аномалії є провісниками 
неминучої загибелі дитини. 

Дуже небезпечним є «дуктус залежні» 
вади, коли кровообіг в організмі дитини 
відбувається тільки за рахунок функціо-
нування боталлової протоки та перери-
вається з її природним закриттям. Це 
транспозиція магістральних артерій, 
артеріальна легенева гіпертензія, син-
дром гіпоплазії лівих відділів серця, 
повний перерив дуги аорти. 

При народженні дитини з критичними 
ВВС основна мета акушера-гінеколога та 
неонатолога – вчасно та грамотно доста-
вити її до кардіохірургів:

С. О. Сіромаха, канд. мед. наук,  головний лікар  
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії НАМН»

та, якому був імплантований штучний 
водій ритму серця через судину – 1800 г. 
Також дітям у ранньому неонатальному 
періоді проводяться RF-абляції вогнища 
тахікардії при медикаментозно-резистент-
них формах.

При структурних аномаліях розвитку 
найбільш активно надається невідкладна 
та екстрена допомога малюкам з критич-
ними стенозами клапанів серця, коаркта-
цією аорти, траспозицією магістральних 
артерій тощо. З 2010 р. в Інституті існує 
програма надання екстреної допомо-
ги немовлятам з гіпоплазією лівих від-
ділів серця. Започаткували її директор 
Інституту академік Г. В. Книшов (рік тому 
він пішов з життя) та член-кореспондент 
НАМН України В. В. Лазоришинець, який 
нині очолює Інститут. Ініціатива вкрай 
складна та високовартісна, але дуже необ-
хідна та унікальна. Є певні досягнення. 
Зокрема, дівчинці Софії , що не мала шан-
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сів на життя в далекому 2010 р., сьогодні 
вже шість років.

Треба зауважити, що сьогодні значна 
частина ВВС, у тому числі й деяких критич-
них, лікується за сучасними малоінвазив-
ними ендоваскулярними методиками без 
розрізу грудної клітини. Це такі вади, як 
дефекти міжпередсердної  та міжшлуноч-
кової перегородок серця, відкрите оваль-
не вікно, відкрита артеріальна (боталлова) 
протока, коарктація аорти, ізольований 
стеноз легеневої артерії та її гілок. Як пра-
вило, після ендоваскулярних процедур 
пацієнтів виписують на 2–3-й день. 

Хочу звернути увагу на те, що пере-
важна більшість вроджених вад серця, у 
тому числі й деяких критичних, можуть 
бути повністю вилікувані, без будь яких 

знизити енергетичні витрати дитини;
провести профілактику та корекцію 

гіпокаліємії, ацидозу, брадикардії;
встановити венозний порт, бажано 

центральний;
важливо! Не всім «синім» дітям 

корисний кисень. Кисень є міцним вазо-
констриктором, а отже, при «дуктус залеж-
ній» ваді оксигенотерапія призведе до 
спазму боталлової протоки та смерті дити-
ни. У таких випадках дитина обов’язково 
повинна отримувати через центральний 
венозний порт простагландин Е1.

У НІССХ імені М. М. Амосова щороку 
оперують приблизно 70 дітей з критични-
ми ВВС з результатами на рівні провідних 
кардіохірургічних клінік світу, а з проблем 
порушення ритму серця у дітей Інститут 
Амосова не має аналогів у світі. Так, з  
1983 р. проведено 1015 операцій у дітей 
при вродженій аномалії провідної систе-
ми серця. До речі, найменша вага пацієн-

 Ендоваскулярна корекція вродженої вади серця новонародженій дитині



наслідків та обмежень для подальшого 
життя людини. Головне – для кожної вади 
серця є оптимальний час лікування, най-
частіше – це перші два роки життя або 
дошкільний вік. 

– Як вирішуються організаційні 
питання пренатальної діагностики та 
допомоги родинам, які очікують дити-
ну з ВВС?

– Найважливіша роль у першу чергу 
надається пренатальним центрам, що від-
криваються в рамках Національного про-
екту «Нове життя – нова якість материнст-
ва та дитинства». Головне завдання  – охо-
пити якісною діагностикою максимальну 
кількість вагітних жінок у всіх населених 
пунктах країни та виявити вроджені вади 
плода на найбільш ранніх стадіях. Це дає 
можливість завчасно спланувати тактику 
лікування і у випадку критичних вад (а це 
до 40 % усіх вроджених вад серця) підго-
туватися до хірургічного втручання в пер-
ші дні, а при необхідності й години, життя 
новонародженого. Важливо, щоб пологи 
при критичних вадах проходили якомога 
ближче до клініки, де заплановано прове-
дення операції.

У нашого Інституту налагоджена тіс-
на співпраця з ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства та гінекології НАМН». У разі 
критичних вад, що вимагають негайного 
хірургічного втручання, нам повідомля-
ють про початок пологів, і ми готуємо все 
необхідне для екстреної операції. Через 
15–20 хвилин після народження крихіт-
ний пацієнт доставляється в Інститут. Цей 
досвід спільної роботи акушерів-гінеко-

логів, фахівців УЗД-діагностики, неона-
тологів і педіатрів з кардіохірургами ми 
поширюємо на пренатальні центри. 

Завдяки розвитку комунікаційних тех-
нологій ми маємо можливість вирішити 
багато питань у дистанційному режимі. 

У рамках Всеукраїнського проекту 
«Зупинити епідемію серцево-судин-
них катастроф», який Інститут імені 
М. М. Амосова та Асоціація серцево-
судинних хірургів України за підтримки 
Міністерства охорони здоров’я України 
та Національної академії медичних наук 

України успішно реалізують вже два 
роки, ми проводимо науково-практич-
ні заходи для лікарів, які працюють із 
хворими на серцево-судинні патології. У 
більшості обласних центрів проводили-
ся сателітні конференції для акушерів-
гінекологів, педіатрів та неонатологів 
разом з фахівцями ІПАГ, присвячені 
саме проблемам організації якісної 
допомоги новонародженим з вадами 
серця та жінкам з кардіопатологією, які 
бажають народити дитину. 

– Ви як раз торкнулися другої теми 
нашої розмови – спеціалізованої 
допомоги вагітним жінкам з вадами 
серця. 

– Ця проблема має велике соціальне 
значення, бо серцево-судинна патоло-
гія посідає перше рангове місце серед 
непрямих причин материнської смерт-
ності в Україні, а майже у 0,2–4 % всіх 
вагітних виявляються захворювання 
серцево-судинної системи, які приз-
водять до фатальних виходів. Зростає 
кількість жінок фертильного віку, які 
перенесли кардіохірургічну опера-
цію з приводу вродженої або набутої 
вади серця та магістральних судин. 
Вони також належать до групи ризи-
ку. Подібна ситуація cпостерігається у  
всьому світі. За рекомендаціями ESC 
(2011 р.),  надання спеціалізованої допо-
моги жінкам з тяжкою серцево-судин-
ною патологією здійснюється у складі 
мультидисциплінарної команди – кар-
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Сергій Сіромаха консультує найбільш складних пацієнтв з ВВС під час  
огляду дітей  у м. Краматорськ 4 березня 2016 р.

Дитяче реанімаційне відділення
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діологів, кардіохірургів, акушер-гінеко-
логів, неонатологів, педіатрів.

Мультидисциплінарна команда з 
акушерської кардіології – це плідна 
сумісна робота фахівців НІССХ імені  
М. М. Амосова та ІПАГ за всебічної під-
тримки керівників наших Інститутів. 
Хочу з нагоди висловити вдячність коле-
гам ІПАГ: академіку Ю. Г. Антипкіну, про-
фесору Ю. В. Давидовій, канд. мед. наук  
А. Ю. Лиманській.

Основним завданням роботи муль-
тидисциплінарної команди є зниження 
материнської та дитячої захворюваності 
та смертності шляхом удосконалення 
тактики ведення та родопомічі вагітним 
з тяжкою серцево-судинною патологією. 
Слід підкреслити, що до мультидисциплі-
нарної команди для нагляду за вагітними, 
які належать до групи вище ІІ за класи-
фікатором ВООЗ оцінки материнського 
серцево-судинного ризику, має бути залу-
чений кардіохірург.

Не менш важливим питанням є 
ведення вагітних з будь-якими серцево-
судинними патологіями. Природні гемо-
динамічні пристосувальні зміни, які від-
буваються під час вагітності та не несуть 
ризику для здорових жінок, можуть 
суттєво ускладнювати перебіг основно-
го захворювання вагітної з ВВС, ревма-
тичною хворобою серця, артеріальною 
гіпертензією, порушенням ритму серця, 
імплантованими протезами клапанів сер-
ця та судин, іншою кардіопатологією, осо-
бливо неоперованою. Ведення вагітності 
у таких пацієнток повинно проходити під 
контролем кардіолога та кардіохірурга, а 
на етапі вирішення питання родопомічі 
консультація таких спеціалістів може 
мати вирішальне значення. Нерідко 
жінкам із серцево-судинними захво-
рюваннями пропонують народжувати 
виключно через кесарів розтин, але вже 
давно доведено, що в багатьох випадках 
народжування природним шляхом більш 
безпечне як для жінки, так й для дитини.

– Будь ласка, розкажіть більш 
детально про такий новий для України  
напрям, як родопоміч  жінкам у кар-
діохірургічному стаціонарі.

– На базі Інституту імені М. М. Амосова з  
2013 р. по сьогодні спільними зусил-
лями з ІПАГ НАМН України було нада-
но спеціалізовану кардіохірургічну та 
пренатальну допомогу 40 вагітним та 
породіллям з тяжкою серцево-судинною 
патологією. П‘ятнадцять з них – це вагітні 
з патологією серцево-судинної системи, 
що не потребують кардіохірургічного 

втручання під час вагітності, але мають 
перебувати під мультидисциплінарним 
наглядом, враховуючи високий ризик 
виникнення в них серйозних «кардіаль-
них подій». Тринадцять жінок – це вагітні з 
патологією серцево-судинної системи, які 
потребують кардіохірургічного втручання 
в умовно-плановому порядку на 13–28 
тижні вагітності з наданням подальшої 
антенатальної допомоги і родопомічі. Ще 
12 пацієнток – це вагітні та породіллі, які 
потребували екстреного або невідклад-
ного кардіохірургічного втручання на 
будь-якому терміні вагітності (з наступ-
ним виношуванням та родопоміччю) або 
в післяпологовому періоді. 

Треба відзначити, що 22 жінки із 40-ка 
належали до IV найвищої групи ризику 
за класифікатором ВООЗ оцінки мате-
ринського серцево-судинного ризику. В 
умовно-плановому та екстреному поряд-
ку було виконано 25 кардіохірургічних 
втручань на різних термінах вагітності. 
Також в умовах стаціонару НІССХ імені 
М. М Амосова було проведено 13 випад-
ків допомоги в пологах абдомінальним 
шляхом.

Завдяки злагодженій міжсекторальній 
взаємодії фахівців – акушерів-гінекологів, 

кардіологів, кардіохірургів, анестезіологів 
– значно знижується ризик смертності та 
інвалідизації матері та дитини. 

Первинна профілактика виникнення 
значних «кардіальних подій» у вагітних 
з тяжкою серцево-судинною патологією 
та тяжких пренатальних ускладнень у 
новонароджених полягає у вдоскона-
ленні діагностики патології серцево-
судинної системи спільними зусилля-
ми лікарів первинної, вторинної ланки, 
преконцепціональному консультуванні 
жінок фертильного віку з патологією сер-
цево-судинної системи спеціалістами з  
екстрагенітальної патології та вчасній 
корекції виявлених до зачаття модифікує-
мих факторів ризику з боку серцево-судин-
ної та репродуктивної систем у високоспе-
ціалізованих закладах охорони здоров’я.

Запровадження мультидисциплінар-
ного підходу до надання спеціалізованої 
кардіальної та пренатальної допомоги 
вагітним та породіллям з серцево-судин-
ною патологією – це дієвий спосіб вторин-
ної профілактики материнської та дитячої 
захворюваності та смертності. 
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Спеціально для журналу «О!Здоровье!»  
підготувала Н. Гноєвая

Сергій Сіромаха зі своєю пацієнткою 6-річною Лєрою та старшим виховате- 
лем Дружківського дитячого будинку для дітей 2, 3, 4-го профілю О. В. Курки- 
ною під час виїзних заходів у Донецькій області в березні 2016  року. 

Д
О

С
В

ІД
 К

О
Л

Е
Г

Ф
от

о 
на

да
ні

 Н
ІС

С
Х 

ім
ен

і М
. М

. А
м

ос
ов

а



Н О В И Н И  М Е Д И Ц И Н И

16    www.ozdorovie.com.ua  
       ISSN 2524-0846

О
Г

Л
Я

Д
 З

А
Р

У
Б

ІЖ
Н

О
Ї 

Л
ІТ

Е
Р

А
Т

У
Р

И

1
РАННІЙ ПОЧАТОК МЕНОПАУЗИ ОЗНАЧАЄ 
ПІДВИЩЕНИЙ РИЗИК СЕРЦЕВО- 
СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

2

У жінок, які пережили менопаузу у віці від 50 до 54 років, 
дослідники виявили зниження ризику смертності від ІХС  
(-0,88 разів) та не визначили жодного впливу на ризик інсульту.

Т. Мука розповів «Heartwire from Medscape», що зусил-
ля щодо інформування жінок, які пережили менопаузу до  
45 років, можуть сприяти зниженню ризику серцево-судин-
них захворювань. «Отримані нами результати свідчать про 
те, що менопауза може бути критично важливим періодом 
для оцінки ризику серцево-судинних захворювань у жінки  
та слушним часом для вживання заходів щодо його знижен-
ня», – повідомив він.

Вчений також додав, що жінкам, які переживають мено-
паузу до 45 років, слід посилити контроль таких захворю-
вань, як гіпертонія, дисліпідемія, резистентність до інсулі-
ну, а також інших кардіометаболічних факторів ризику. Це 
може допомогти їм визначити ризик серцево-судинних 
захворювань та нівелювати його за допомогою корекції 
способу життя або фармакологічного втручання. 

У примітці редактора доктор Елізабет Макналлі 
(Північно-Західний університет, Чикаго, Іллінойс) пише, що 
вік початку менопаузи має генетичну залежність, і широ-
кий характер експресії відповідних генів дає змогу зроби-
ти припущення про те, що прямі молекулярні механізми 
«можуть бути пов’язані з серцево-судинними захворюван-
нями, а виправлення дефектів ДНК може позитивно впли-
нути на стан імунітету та судин».

У своєму коментарі доктор Джоанн Е. Менсон (Медична 
школа Гарварда, Бостон, штат Массачусетс) та доктор 
Тереза К. Вудруф (Північно-Західний університет) пишуть:  
«Визнання того факту, що жінки з ранньою менопаузою 
становлять популяцію з підвищеним ризиком серцево-
судинних захворювань, надає нам можливості для раннь-
ого втручання як з погляду модифікації фактору ризику, так і 
гормональної терапії (за необхідності). Хоча необхідні додатко-
ві дослідження для виявлення складних асоціацій між репро-
дуктивним старінням та судинними хворобами і застосуван-
ня наявних знань може зменшити частоту серцево-судинних 
захворювань у цій популяції пацієнтів із високим ризиком».

ЯК АВТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩИТОВИДНОЇ  
ЗАЛОЗИ ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЕКЗ?

Огляд підготовлено за матеріалами: інформаційний портал  Heartwire from Medscape//  
Леррі Хенд Ранній початок менопаузи означає підвищений ризик серцево-судинних захворювань 
// http://www.medscape.com/viewarticle/868847. – Дата доступу: 19 вересня 2016

Згідно з даними нових досліджень, жінки  
з передчасним або раннім початком менопаузи –  
до 40 років – мають підвищений ризик розвитку  

серцево-судинних захворювань.

«Наше дослідження виявило, що за віком настання менопа-
узи можна передбачити майбутні серцево-судинні хворо-
би та смертність від них у період після менопаузи. Жінки, 
у яких менопауза починається рано, належать до групи 
підвищеного ризику виникнення хвороб серця», – розпо-
вів у своєму електронному листі «Heartwire from Medscape» 
доктор Таулант Мука (Університет Еразмус, Роттердам, 
Нідерланди). За його словами, зібрані  дані підтверджують, 
що жінки з раннім початком менопаузи можуть стати цільо-
вою аудиторією для активної стратегії запобігання серцево-
судинним захворюванням.

Т. Мука разом зі своїми колегами провів аналіз раніше 
опублікованих досліджень, розглядаючи вплив віку на 
початок менопаузи та час від початку менопаузи до про-
міжних результатів серцево-судинних захворювань і смерт-
ності від усіх причин. Аналіз включав 32 дослідження із 
залученням 310 329 жінок, участь яких у дослідженнях не 
повторювалася. 

Вчені порівняли результати для жінок, які пережили 
менопаузу до 40 років, із результатами жінок, у яких вона 
настала у 45 років чи пізніше. Крім того, результати для 
жінок, у яких менопауза почалася раніше 50 років, були 
порівняні з результатами для жінок, які пережили її у віці 
від 50 до 54 років.

Дослідники виявили, що для жінок, у яких менопауза 
почалася до 45 років, порівняно з жінками, які пережили 
її після 45 років, загальний ризик ішемічної хвороби сер-
ця (ІХС) більший у 1,50 разів, ризик смертності від ІХС – у  
1,11 разів, ризик інсульту – у 1,23, ризик смертності від 
інсульту – у 0,99, смертності від ССЗ – у 1,19, ризик смерт-
ності від усіх причин – у 1,12 разів.

Як відомо, гіпотериоз пов’язаний із несприятливими результа-
тами репродуктивного процесу, зокрема, підвищеним ризиком 
викидня, виникненням акушерсько-гінекологічних загроз, ано-
мальним розвитком плоду та безпліддям. Діагноз гіпотиреоз 

ставиться у випадках, коли рівень тереотропного гормону (ТТГ) 
збільшується, а рівень гормонів щитовидної залози знижуєть-
ся. При субклінічному гіпотиреозі (СКГ) рівень ТТГ збільшуєть-
ся, а рівень гормонів щитовидної залози – у межах норми.
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Н О В И Н И  М Е Д И Ц И Н И

РАННІЙ ПОЧАТОК МЕНОПАУЗИ ОЗНАЧАЄ 
ПІДВИЩЕНИЙ РИЗИК СЕРЦЕВО- 
СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

3
Огляд підготовлено за матеріалами:  інформаційний портал  Medscape// Петер Ковакс 
Як автоімунні захворювання щитоподібної залози впливають на результати  
ЕКЗ?// http://www.medscape.com/viewarticle/867894. – Дата доступу: 31 серпня 2016

ЕКЗ/ІКСІ. За їх наявності можна очікувати вищого відсотку 
викиднів  та нижчого показника живонародження.

Зазвичай активність щитовидної залози під час вагіт-
ності збільшується приблизно на 30 %. Таким чином, нор-
мальний показник ТТГ у вагітних жінок та жінок, які плану-
ють завагітніти, коливається від 0,4 до 2,5 мМЕ/л.

Лікування пацієнток з рівнем ТТГ 2,5–4 мМЕ/л є дещо 
суперечливим. Хоча від лікування Л-тироксином стан 
пацієнток з рівнем ТТГ вище за 4 мМЕ/л та нормальним 
рівнем тироксину поліпшується, пацієнткам з рівнем ТТГ 
2,5–4 мМЕ/л лікування не завжди допомагає.

Наявність антитіл щитовидної залози може змінити цю 
картину. У жінок з автоімунними захворюваннями щито-
видної залози спостерігається вищий відсоток викиднів 
та нижчий відсоток живонародження, а також підвищений 
ризик під час акушерських процедур. Цілком імовірно, що 
автоімунні захворювання щитовидної залози є частиною 
більш загальної імунної дисрегуляції, яка може вплинути на 
імплантацію. Були запропоновані різні способи лікування 
(глюкокортикоїди, Л-тироксин), проте дані щодо їх резуль-
тативності обмежені.

Загальне обстеження дисфункції щитовидної залози не 
рекомендоване під час вагітності. Безплідні жінки, які пла-
нують пройти дороге лікування, можуть бути винятками. 
У разі виявлення підвищеного рівня ТТГ було б доцільним 
перевіряти пацієнток і на наявність антитіл. Лікування 
Л-тироксином може застосовуватись до пацієнток із рів-
нем ТТГ 2,5–4 мМЕ/л, у яких наявні антитіла, проте жінкам із 
антитілами та рівнем ТТГ нижче за 2,5 мМЕ/л таке лікування 
не рекомендоване.

Майбутні дослідження повинні вивчити точний пато-
генний механізм автоімунних захворювань щитовидної 
залози у безплідних жінок. Їх результати можуть бути 
використані, щоб запропонувати краще лікування задля 
збільшення показників репродуктивності.

ЗРОСТАЮЧА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ  
ДО АНТИБІОТИКІВ ФОРМУЄ НЕОБХІДНІСТЬ 

 У НОВИХ РЕКОМЕНДАЦІЯХ ВООЗ ЩОДО ХВОРОБ, 
 ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

У відповідь на зростаючу загрозу резистентності до анти-
біотиків Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 
випустила нові загальні інструкції для лікування трьох 
інфекцій, що передаються статевим шляхом, для однієї з 
яких – гонореї – коло можливих варіантів лікування зву-
жується з кожним днем.

«Хламідіоз, гонорея та сифіліс є великими проблема-
ми галузі охорони здоров’я у всьому світі, оскільки вони 
впливають на якість життя мільйонів людей, спричиняючи 

серйозні хвороби, а подекуди навіть смерть», – заявив у 
прес-релізі доктор філософії Ян Асків, директор програм 
ВООЗ з репродуктивного здоров’я та наукових дослід-
жень.

«Нові інструкції ВООЗ підкреслюють необхідність ліку-
вання захворювань, що передаються статевим шляхом, 
правильними антибіотиками у правильних дозах задля 
зменшення швидкості їх розповсюдження та покращен-
ня загального сексуального й репродуктивного здоров’я. 

СКГ спостерігається у 4–9 % населення, а рівень захво-
рюваності зростає з віком. Виробництво антитіл до щито-
видної пероксидази та тиреоглобуліну – одна з найпоши-
реніших причин гіпотиреозу. Антитіла часто виявляють у 
пацієнтів з явною або субклінічною дисфункцією щито-
видної залози, проте вони також можуть бути виявлені у 
жінок, хворих на еутиреоз.

Автоімунні захворювання щитовидної залози най-
частіше зустрічаються у жінок з безпліддям. Існує низка 
доказів того, що наявність антитіл щитовидної залози 
пов’язана з підвищеним ризиком викидня.

У даному мета-аналізі були оцінені результати впливу 
ізольованих автоімунних захворювань щитовидної залози 
на екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) /інтрацитоплаз-
матичну ін’єкцію сперматозоїда (ІКСІ).

Для дослідження були залучені 12 потоків жінок, що прохо-
дили курс лікування ЕКЗ/ІКСІ (4176 без антитіл і 700 з антитіла-
ми). Дослідження, у яких пацієнтки отримували лікування від 
дисфункції щитовидної залози, були виключені. Узагальнений 
аналіз виявив таке:
Рівень живих народжень у жінок з антитілами був нижчим, 
ніж у жінок без антитіл (співвідношення шансів: 0,65; 95 %, 
похибка: 0,49–0,87).
Кількість вилучених яйцеклітин і швидкість запліднення та 
імплантації у жінок з антитілами та без них не відрізнялася.
Клінічні показники вагітності були схожими у жінок з 
антитілами та без них.
Відсоток викиднів був більшим у жінок з антитілами, ніж у 
пацієнток без них (співвідношення шансів: 1,44; 95 %, похибка: 
1,06–1,95).
Коли вік та рівень ТТГ були включені до мета-регресивного 
аналізу, було виявлено, що жоден з цих параметрів не впливає 
на клінічний перебіг вагітності та відсоток викиднів.

Автори дійшли висновку, що наявність антитіл щито-
видної залози має негативний вплив на результати  
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Задля цього національні служби охорони здоров’я повин-
ні відстежувати закономірності стійкості цих інфекцій до 
антибіотиків у своїх країнах», – порадив доктор Асків.

За даними ВООЗ, щодня у світі фіксується понад  
1 млн випадків зараження інфекціями, які передаються 
статевим шляхом. За оцінками організації, кожного року  
у 131 млн осіб  діагностується хламідіоз, у 78 млн – гоно-
рея, у 5,6 млн – сифіліс. Стійкість цих інфекцій до анти-
біотиків суттєво зросла протягом останніх років, що зву-
зило коло можливих лікувальних заходів.

ВООЗ зазначає, що найбільшу стійкість до антибіотиків 
розвинула гонорея. Вже були зафіксовані штами цієї хво-
роби з множинною чутливістю до препаратів, стійкі до 
будь-яких сучасних антибіотиків. Стійкі штами хламідіозу 
і сифілісу також існують, хоча й трапляються рідше.

У ВООЗ повідомляють, що нові рекомендації, розділені 
на три модулі, базуються на останніх доказах про най- 
ефективніші шляхи лікування цих трьох захворювань.

ГОНОРЕЯ
Нові інструкції надають шість конкретних рекоменда-

цій щодо лікування захворювань, викликаних гонококом.
Суттєвою зміною порівняно з рекомендаціями ВООЗ 

щодо лікування ЗСШ зразка 2003 року є пункт, який 
не рекомендує використовувати хінолони в процесі 
лікування. У ВООЗ заявляють, що суттєвий спротив 
раніше рекомендованим хінолонам розповсюджений 
досить широко, як і зниження чутливості до широкого 
спектра цефалоспоринів третього покоління – іншого 
лікувального засобу, рекомендованого в інструкціях  
2003 року. Про випадки невдалого лікування вже пові-
домили кілька країн.

Нові інструкції також включають рекомендації щодо 
лікування інфекцій орофаренгіальної зони та гоноко-
кових інфекцій після невдалого лікування. У них також 
зазначено, що подвійна терапія у лікуванні гонококо-
вих інфекцій має переваги над одинарною терапією. 
Одинарна терапія тепер базується на даних місце-
вої резистентності. Також були внесені зміни у деякі  
дозування. Крім цього, нові лікувальні препарати були 
запропоновані для профілактики офтальмії новонарод-
жених.

Загалом ВООЗ рекомендує органам охорони здоров’я 
відстежувати розповсюдженість резистентності до різ-
них антибіотиків штамів гонореї, що циркулюють серед 
населення, і призначати лікування залежно від того, який 
антибіотик виявиться найефективнішим згідно з місцеви-
ми моделями резистентності.

СИФІЛІС
Для дорослих та підлітків із раннім сифілісом інструк-

ції ВООЗ рекомендують одну внутрішньом’язову ін’єкцію 
бензатин пеніциліну G об’ємом 2,4 млн одиниць.  
В організації заявляють, що це найефективніший і най- 
дешевший метод лікування сифілісу.

Огляд підготовлено за матеріалами:  інформаційний портал  Medscape// Меган Брукс Зростаюча  
резистентність до антибіотиків формує необхідність у нових рекомендаціях ВООЗ щодо хвороб, які  
передаються статевим шляхом//http://www.medscape.com/viewarticle/868198. – Дата доступу:  31 серпня 2016

Рекомендується вводити 2,4 млн одиниць бенза-
тин пеніциліну G внутрішньом’язово один раз замість  
1,2 млн одиниць прокаїн пеніциліну G вну- 
трішньом’язово від 10 до 14 днів. За неможливості 
використання бензатин чи прокаїн пеніциліну (напри-
клад, за наявності алергії на пеніцилін), або коли вони 
недоступні (наприклад, вичерпався запас), інструкція 
рекомендує використовувати 100 мг диксицикліну перо-
рально двічі на день протягом 14 днів або 1 г цефтріак-
сону внутрішньом’язово один раз на день протягом 10– 
14 днів. В особливих випадках слід використовувати 2 г 
азітроміцину один раз перорально. 

На жаль, нині спостерігається дефіцит бензатин пені-
циліну. ВООЗ отримала повідомлення про відсутність 
поставок від представників передпологової допомоги та 
постачальників послуг із трьох регіонів, де розташовані 
країни з високою захворюваністю на сифіліс. В органі-
зації повідомляють, що ВООЗ відстежує країни з дефі-
цитом ліків і працює зі своїми партнерами, щоб забе-
зпечувати глобальну доступність бензатин пеніциліну 
задля ліквідації розриву між національними потребами 
та обсягами постачання антибіотику.

Інструкції також включають рекомендації щодо ліку-
вання сифілісу у вагітних жінок, лікування сифілісу на 
пізніх стадіях та вродженого сифілісу.

ХЛАМІДІОЗ
ВООЗ надає девять конкретних рекомендацій щодо 

лікування статевих інфекцій та венеричної лімфогруну-
леми, спричиненої трахоматісом С. Рекомендації стосу-
ються дорослих, осіб віком від 10 до 19 років, людей із 
ВІЛ та ключових популяцій, зокрема, представниць секс-
індустрії, гомосексуалістів та трансгендерів. Інструкцією 
також передбачені конкретні рекомендації для лікуван-
ня хламідійної інфекції статевих органів у вагітних жінок, 
профілактики та лікування офтальмії новонароджених, 
спричиненої трахоматісом С.

Наприклад, для лікування звичайної хламідії стате-
вих органів інструкції пропонують один з таких мето-
дів. Одна 1 г доза азітроміцину перорально або 100 мг 
доксицикліну перорально двічі на день протягом 7 днів. 
Альтернативи: 500 мг тетрацикліну перорально 2 рази 
на день протягом 7 днів; 200–400 мг офлоксацину перо-
рально двічі на день протягом 7 днів. При цьому вибір 
лікування може залежати від зручності дозування, вар-
тості та якості препаратів у різних умовах, а також від 
принципу справедливості лікування.

ВООЗ закликає країни почати виконувати оновлену 
інструкцію негайно, як це було рекомендовано у гло-
бальній стратегії сектору охорони здоров’я від ЗПСШ 
(2016–2021), схваленій урядами на Всесвітній асамблеї 
охорони здоров’я у травні 2016 р. Нові інструкції складені 
відповідно до Глобального плану дій щодо стійкості до 
протимікробних препаратів, який був прийнятий урядами 
на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я у травні 2015 р.
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БЕЗПЕЧНА ТЕСТОСТЕРОНОВА ТЕРАПІЯ  
ХВОРИХ НА РАК ПРОСТАТИ МОЖЛИВА

ВИМІРЮВАННЯ ГОРМОНАЛЬНОГО РІВНЯ МОЖЕ ПОЛЕГШИТИ  
ДІАГНОСТУВАННЯ СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ У ПІДЛІТКІВ

Згідно з даними дослідження групи пацієнтів із Австралії та 
Канади, лікарі можуть безпечно застосовувати тестостеронову 
терапію до чоловіків із гіпогонадизмом, які лікувалися від раку 
простати чи перебувають під наглядом за перебігом хвороби.

За словами групи дослідників на чолі з доктором медици-
ни Джессі Орі, урологом з Університету Британської Колумбії у 
Ванкувері (Канада), лікувати чоловіків з раком простати тесто-
стероном (який часто називають просто «Т») цілком прийнятно.

Нове відкриття суперечить давньому упередженню  
(з 1940-х років) щодо шкідливості тестостерону та зв’язку цьо-
го гормону з розвитком раку простати. Адже сьогодні голов-
ний метод лікування раку простати – андрогенова терапія – 
спрямована на блокування тестостерону.

У своїй статті, опублікованій у жовтневому номері «Журналу 

урології», автори зазначають, що ідея лікування раку простати у 
чоловіків тестостероном є результатом найсучасніших дослід-
жень (включно з дослідженнями інших груп пацієнтів) і вона ста-
вить під сумнів давню заборону на подібне лікування.

Призначення тестостеронових добавок чоловікам похилого віку 
є дискусійним, проте популярним у Сполучених Штатах методом 
лікування. Автори дослідження зазначають, що з віком дедалі біль-
ше чоловіків страждають на дефіцит тестостерону (гіпогонадизм).

Серед симптомів дефіциту тестостерону, які виявляються 
приблизно в 1 з 5 чоловіків після 70 років, – зниження м’язової 
маси, збільшення ваги та відсотку жирових тканин в  організ-
мі, зниження статевого потягу та загальна втома. Призначення 
тестостеронових добавок продемонструвало хороший резуль-
тат при лікуванні зазначених  симптомів.

Невелике дослідження виявило, що вимірювання рівня нещо-
давно відкритого гормону ірисину у крові може зменшити 
кількість дівчат підлітків із синдромом полікістозних яєчників 
(СПКЯ), яким були поставлені помилкові діагнози.

У підлітків та жінок із СПКЯ часто бувають нерегулярні 
менструації, надмірний рівень чоловічих гормонів, надмір-
ний ріст волосся та труднощі з зачаттям через порушення 
роботи яєчників. Якщо СПКЯ не лікувати, він може призвести 
до діабету чи захворювань серця.

Попередні дослідження виявили підвищений рівень іри-
сину – новітнього міокіну – у дорослих з СПКЯ, проте діагно-
стування синдрому у підлітків ускладнене тим, що деякі його 
симптоми схожі на ті, які спричиняє статеве дозрівання.

Флора Бакополу, доктор філософії з медичних наук з 
Центру підліткової медицини, відділу підліткової охорони 
здоров’я ЮНЕСКО та Першого відділу педіатрії Медичної 
школи університету Афін (Греція), з колегами стверджує, що 
більш точні діагнози можуть зменшити кількість непотрібних 
призначень лікування здоровим дівчатам або підготувати їх 
до можливих ускладнень.

Доктор Бакополу та її колеги представили результати 
свого дослідження 12 вересня 2016 р. на щорічній зустрічі 
Європейського товариства дитячої ендокринології у Парижі.

Дослідники порівняли 23 худих підлітка з діагнозом СПКЯ 
з 17 худими здоровими підлітками (середній вік – 17 років) з 
урахуванням відповідності віку та індексу маси тіла.

Вони виявили, що у підлітків з СПКЯ рівень ірисину був суттє-
во вищим, ніж у підлітків з контрольної групи (1,71±1,03 мкг/мл  

проти 1,04±0,35 мкг/мл; P<0,001), і це було пов’язано з високим 
рівнем тестостерону – ключового маркеру СПКЯ.

Причина СПКЯ невідома і жодного лікування синдрому не 
існує. Доктор Бакополу розповіла, що для пацієнток із СПКЯ, 
які мають надмірну вагу, найефективніший метод лікування – 
зменшення ваги на 5–10 %.

Вона зазначила, що в багатьох випадках це нівелює ознаки 
синдрому. Інший метод лікування – пігулки орального контра-
цептиву метформіну, проте симптоми хвороби повертаються, 
якщо припинити їх застосування.

«Наразі не існує оптимального лікування», – заявила доктор 
Бакополу. Вона розповіла, що дослідники зосередилися на худих 
підлітках задля того, щоб виключити ефекти, спричинені надмір-
ною вагою: «Ми вважаємо, що у худих підлітків, хворих на СПКЯ,  
імовірність наявності справжнього синдрому більша, оскільки у 
них відсутній фактор ожиріння, який ускладнює хворобу».

За словами фахівця, якщо результати будуть підтверджені 
більш масштабними дослідженнями, замірювання рівня іри-
сину дасть змогу лікарям бути більш впевненими у поста-
новці діагнозу СПКЯ.

Вона зазначила, що у випадку, коли дівчина-підліток має 
нерегулярні цикли, розширені до 10–12 мл яєчники, підвищений 
рівень андрогену та надмірний волосяний покрив, рівень іри-
сину може стати вирішальним фактором у постановці діагнозу.

Доктор Бакополу розповіла, що результати діагностування 
СПКЯ у підлітків дуже важливі, оскільки порушення обміну речо-
вин є найнебезпечнішими, а отже, у майбутньому вони мають 
великий ризик розвитку діабету та резистивності до інсульту. 



Правильне розуміння механізмів функціонування й регу-
ляції імунної системи організму, а також тісно пов’язаних з 
нею нервової та ендокринної систем – запорука успішного 
лікування більшості патологій. Сучасний підхід до терапії 
захворювань передбачає обов’язкове вивчення імуноло-
гічного статусу пацієнта.

Реактивність імунної системи  значною мірою детермінує 
виникнення, перебіг і результат практично будь-якої хво-
роби. Останні наукові та клінічні дослідження демонстру-
ють тенденцію до збільшення кількості гострих і хронічних 
захворювань, спричинених первинною або вторинною 
недостатністю імунітету.

Первинні імунодефіцити є спадковими або набутими у вну-
трішньоутробному періоді, надзвичайно небезпечні і пога-
но піддаються терапії. Спадкові форми характеризуються 
аутосомно-рецесивним або пов’язаним зі статтю  (а саме, 
з Х-хромосомою) типом успадкування. Набагато частіше 
зустрічаються вторинні (придбані) імунодефіцити. 
До причин їх виникнення відносять:
захворювання ендокринної системи (недостатність кір-
кової речовини надниркових залоз, порушення роботи 
щитовидної залози, порушення синтезу тропних гормонів 
гіпофізу, ліберинів і статинів гіпоталамусу);
незбалансоване харчування (білково-енергетична недо-
статність, авітамінози, споживання надмірної кількості 
ненасичених трансжирів і вуглеводів з високим глікеміч-
ним індексом);
негативний вплив навколишнього середовища (забруд-
нення, іонізуюче і мікрохвильове випромінювання);
тривалий і, як правило, безконтрольний прийом лікар-
ських засобів (у першу чергу, антинеопластичних, гормо-
нальних та антибактеріальних);
захворювання, що супроводжуються імунною недостат-
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ністю (цукровий діабет, СНІД, інфекційні захворювання);
«хвороби XXI століття»: перевтома, гіподинамія, хроніч-
ний стрес;
оперативні втручання і травматичні ушкодження.
Зважаючи на величезну кількість чинників, здатних призве-
сти до виникнення імунодефіциту, логічно припустити, що 
кожна людина стикається з ризиком розвитку недостатно-
сті імунної системи. З огляду на дані обставини, проблема 
пошуку ефективних і водночас безпечних лікарських засо-
бів для корекції імунодефіциту є вкрай актуальною.
До частих клінічних проявів імунодефіцитних станів відносять:
тривале загоєння посттравматичних і післяопераційних ран;
хронічний рецидивуючий перебіг інфекційно-запальних 
захворювань, зумовлених умовно-патогенною флорою;
доброякісні та злоякісні новоутворення різної локалізації;
частий розвиток аутоімунних та алергічних процесів.

Для корекції імунного статусу пацієнта, а також профілак-
тики і лікування захворювань, викликаних дисфункцією 
імунної системи, використовуються імуномодулятори – 
препарати, які чинять регулюючий вплив на імунну систе-
му. Сьогодні найбільш широко застосовуються натуральні 
імуностимулятори, які, на відміну від синтетичних, не вияв-
ляють токсичного впливу на організм і характеризуються 
мінімальним ризиком розвитку побічних реакцій. Даним 
вимогам повністю відповідають засоби на основі бета-глю-
канів (клас generally recognized as safe (GRAS) згідно з U.S. 
Food and Drug Administration).

Сучасний комплексний препарат ІмундіалеТМ містить два най-
більш потужні природні імуномодулятори – бета-глюкани та 
ехінацею пурпурову. 1 капсула препарату містить 200 мг бета-
1,3-1,6-глюканів і 100 мг екстракту ехінацеї пурпурової.

БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕТА-ГЛЮКАНІВ
Бета-глюкани – клас високоефективних імуномодулю-
ючих агентів, які широко застосовуються в медицині. 
Вони є  полімерними вуглеводами, які складаються з 
D-стереоізомерів глюкози. Бета-1,3-1,6-глюкан – натураль-
ні сполуки, які входять до складу клітинної стінки грибів і  
дріжджів. По суті, молекула бета-глюкану складаєть-
ся з основного довгого ланцюжка молекул D-глюкози, 
з’єднаних бета-1,3-зв’язками, і бічних коротких ланцюгів, 
також з’єднаних бета-1,3-зв’язками. Основний і бічні лан-
цюжки пов'язані між собою за допомогою бета-1,6-зв’язку.

Тип, конфігурація і просторова конформація бета-
глюканів багато в чому визначають їх імуномодулюючу 
активність. Цей факт підтверджується тим, що, наприклад, 
альфа-глюкани не проявляють імуномодулюючий ефект. 
Пояснюється це наявністю великої кількості альфа-глюка-
нази в організмі людини. У той же час периферична кров, 
тканини тварин і людини повністю позбавлені бета-глю-
канази, відповідно, бета-глюкани не схильні до гідролізу і 
чинять  імуномодулюючу дію.
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Крім просторової конфігурації, біологічна ефективність бета-
глюканів безпосередньо залежить від коефіцієнта розчинно-
сті у воді, ступеня розгалуженості бічних ланцюгів полімер-
них вуглеводів, а також їхньої молекулярної маси. Показано, 
що збільшення молекулярної маси полісахаридів збільшу-
вало потреби макрофагів в енергетичному забезпеченні, а 
також стимулювало синтез ферментів у лізосомах і цитокіні-
нах. Також встановлена пряма кореляція між розчинністю 
бета-глюканів і їхньою здатністю до активації макрофагів.

Ефект бета-глюканів строго дозозалежний: рекомен-
дована добова доза становить 1–5 мг на 1кілограм маси 
тіла. Значення, які виходять за визначені рамки, нівелю-
ють біологічну активність бета-глюканів. Дослідження 
фармакокінетики бета-глюканів дало можливість зробити 
висновок про те, що зазначені довголанцюгові вуглеводи 
після потрапляння в організм гідролізуються неповністю, 
в організмі людини практично не засвоюються та еліміну-
ються переважно з сечею.

ОСНОВНІ ФАРМАКОДИНАМІЧНІ  
ВЛАСТИВОСТІ БЕТА-ГЛЮКАНІВ
Вивченню фармакодинаміки бета-глюканів присвячено 
багато дослідницьких робіт. У цілому, бета-глюкани харак-
теризуються як натуральні імуностимулятори широкого 
спектра активності і рекомендуються до застосування в 
комплексній терапії бактеріальних, грибкових, вірусних 
і паразитарних захворювань. Крім того, встановлено, що 
вони знижують ризик розвитку злоякісних новоутворень, 
надають антиоксидантний і радіопротекторний ефекти.

Механізм імуностимулюючої дії бета-глюканів вже доклад-
но вивчений. Він обумовлений наявністю на поверхні 
макрофагальних клітин спеціальних глюканових рецеп-
торів, які міцно зв’язуються з бічним ланцюгом молеку-
ли бета-глюканів і стимулюють макрофаги. Надалі, через 
активацію макрофагів здійснюється каскад біохімічних 
реакцій, спрямованих на стимуляцію захисних властиво-
стей організму.

Основна точка докладання бета-глюканів – система моно-
нуклеарних фагоцитів (тканинних макрофагів, ретикулоен-
дотеліальна система). До неї належать альвеолярні макро-
фаги, клітини Купфера в печінці, макрофаги лімфатичних 
вузлів, селезінки, червоного кісткового мозку, черевні 
макрофаги, а також клітини мікроглії. Бета-глюкани-1,3 
утворюють зв’язок з рецептором тканинного макрофага 
за принципом ключа і замка, що забезпечує проліфера-
тивну активність макрофагів і моноцитів, за допомогою 
чого реалізується комплексна активізація імунної системи 
організму. Дослідження показують, що, крім класичного 
шляху активації макрофагальної системи, існує й альтер-
нативний шлях. Він опосередкований активацією С3а- або 
С3б-компонента системи комплементу.

ГЕМОПОЕТИЧНА ФУНКЦІЯ БЕТА-ГЛЮКАНІВ
З макрофагальной активацією тісно пов’язана кроветвор-
ная функція організму. Рядом досліджень встановлено 
гемопоез індукований ефект бета-глюканів, підтверджен-
ням чого є збільшення маси і об’єму органів, які багаті на 
клітини системи тканинних макрофагів.
Шлях і спосіб введення бета-глюканів не впливає на їхній 
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розподіл у тканинах організму. Після введення в організм 
бета-глюкани насамперед захоплюються макрофага-
ми селезінки. Це призводить до підвищеної продукції і 
виділення колонієстимулюючих факторів росту, завдяки 
чому в периферичній крові підвищується кількість попе-
редників гранулоцитарно-макрофагального ряду. Також 
індукується гранулоцитарно-макрофагальна лінія черво-
ного кісткового мозку і збільшується кількість ядерних 
клітин. Поряд з підвищеним синтезом колонієстимулюю-
чого фактора зростання підвищується продукція еритро-
поетинів. Описана властивість бета-глюканів стимулювати 
кровотворну функцію  після тривалого впливу на людину 
іонізуючого випромінювання. Полісахариди достовір-
но відновлюють кровотворення в організмі, який зазнав 
радіоактивного випромінювання, і знижують ймовірність 
летального результату.

ДІЯ БЕТА-ГЛЮКАНІВ НА ГУМОРАЛЬНУ ЛАНКУ 
ІМУНІТЕТУ
Крім активізації фагоцитарної функції макрофагів, бета-глю-
кани за допомогою тих же макрофагів потенціюють синтез 
медіаторів і біологічно активних субстанцій – цитокінів, 
лімфокінів, інтерферонів, імуноглобулінів, білків гострої 
фази (с-реактивний білок, церулоплазмін, альфа 1-анти-
трипсин, альфа 2-макроглобулін, гаптоглобін, лактофе-
рин, а також компоненти С1-С4, С9 системи комплементу). 
Імуноглобулін М забезпечує первинну імунну відповідь, 
імуноглобулін G бере участь у реакціях нейтралізації ток-
синів, реалізує фагоцитоз і реакції зв’язування комплемен-
ту. Пероральне застосування бета-глюканів у дослідженнях 
супроводжувалося підвищенням рівня концентрації в плаз-
мі крові імуноглобуліну А, що забезпечує місцевий імунітет.
Встановлена індукція синтезу інтерлейкінів: макрофагаль-

ний інтерлейкін-1; інтерлейкін-2, що індукує розмноження 
лімфоцитів і стимулює їхню активність; інтерлейкін-3 (фак-
тор росту базальних гранулоцитів); інтерлейкін-4 (стиму-
лятор синтезу B-лімфоцитів і, відповідно, плазмоцитів); 
інтерлейкін-5 (що забезпечує дозрівання еозинофілів); 
інтерлейкін-6 (індуктор епітеліоцитів печінки).

Підвищена продукція фактору некрозу пухлин-альфа (ФНП-
альфа) забезпечує захист від внутрішньоклітинних паразитів 
і вірусів, стимулює продукцію лімфоцитів, інтерлейкінів, 
надає туморицидний ефект. Крім цього, відзначається зни-
ження рівня простагландинів та імуносупресивних речовин.

ДІЯ БЕТА-ГЛЮКАНІВ НА КЛІТИННУ ЛАНКУ 
ІМУНІТЕТУ
Емпірично встановлено посилення фагоцитарних вла-
стивостей організму, збільшення числа макрофагів як у 
кількості, так і в обсязі, індукція їхнього бактерицидного, 
цитотоксичного і цитостатичного ефектів. Бета-глюкани 
чинять регулюючий вплив на всі субпопуляції лейко-
цитів. Стимулюють синтез Т-лімфоцитів-хелперів (CD4-
лімфоцитів) і Т-лімфоцитів-кілерів (CD-8-лімфоцитів) з 
паралельним збільшенням рівня концентрації цитокінів та 
фактору некрозу пухлин-альфа. Крім цього, бета-глюкани 
підвищують концентрацію натуральних кілерів, які вико-
ристовують в якості рецепторів свої антигени головного 
комплексу гістосумісності. Це забезпечує цитотоксичність 
проти пухлинних клітин, а також клітин, заражених віруса-
ми. Також  дослідженнями підтверджені: стимуляція ефекту 
кооперації між Т-лімфоцитами і B-лімфоцитами, зниження 
ризику розвитку аутоімунних реакцій.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕХІНАЦЕЇ 
ПУРПУРОВОЇ
Ехінацея пурпурова належить до адаптогенів – фармако-
логічної групи біологічно активних речовин, які тонізують 
організм, нормалізують функцію центральної нервової 
системи, підвищують фізичні та інтелектуальні показники, 
а також неспецифічну резистентність організму.
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КОМЕНТАР СПЕЦІАЛІСТА

Імуномодулюючі властивості бета-глюканів підтверд-
жені численними міжнародними дослідженнями і сьо-
годні препарати на їхній основі широко застосовуються 
при лікуванні запальних та інфекційних захворювань. 
Доцільність включення імуномодуляторів у схему терапії 
цих захворювань обумовлена тим, що в процесі запалення 
відбувається пригнічення функції імунної системи і фор-
мування вторинного (набутого) імунодефіцитного стану. 
Тому разом з етіотропними засобами можливе застосу-
вання імуномодулюючих препаратів.

Багатьма дослідженнями доведений комплексний 
вплив глюканів на всі ланки імунної системи. У його осно-
ві – взаємодія з макрофагальною ланкою імунітету, тому 
основним ефектом бета-глюканів є стимулювання неспе-
цифічного (клітинного) імунітету, а активовані макрофаги 
в подальшому запускають каскад реакцій специфічної 
імунної відповіді. Цим пояснюється ефективність засто-
сування глюканів у лікуванні захворювань, пов’язаних 
з порушенням клітинної ланки імунітету – фурункульо-
зу, піодермії, акне та ін. Разом з тим, існує також багато 
публікацій, які підтверджують клінічну ефективність глю-
канів при лікуванні патологічних станів, пов’язаних з пору-
шеннями гуморального імунітету.

Важливим моментом є відкриття наявності в імунних 
клітинах організму людини спеціалізованих бета-глюкано-
вих рецепторів, при взаємодії з якими глюкани спричиня-
ють їхню активацію. Це дає можливість вважати імуномо-
дуляцію за допомогою бета-глюканів природним, виро-
бленим у процесі еволюції способом підтримки активності 
імунної системи.

Сьогодні в Україні, на відміну від європейських країн, є 
поодинокі препарати на основі бета-глюканів, тому поява 
препарату ІмундіалеТМ розширює терапевтичний арсенал 
практикуючих лікарів. Використання в препараті очище-
них дріжджових бета-глюканів (бета-глюкани 1,3 та 1,6 –  
70 %) GOLDCELL Beta Glucan, виробництва відомої у всьо-
му світі компанії BIORIGIN, гарантує високу якість та безпе-
ку препарату. А комбінація бета-глюканів з екстрактом ехі-
нацеї в оптимально підібраних дозах підсилює імунокори-
гуючий ефект препарату, сприяє поліпшенню результатів 
лікування та запобігає хронізації патологічного процесу.

І. Г. Палій, д-р мед. наук,  
професор 
Кафедра внутрішньої 
та сімейної медицини 
Національного медичного 
університету  
ім. М. І. Пирогова

Серед всіх адаптогенів ехінацея проявляє найбільш вира-
жений імуномодулюючий, а також протизапальний та 
антимікробний ефекти. Основна діюча речовина ехінацеї 
– комплекс полісахаридів, які проявляють імуностимулюю-
чу активність. Фармакологічні дослідження даної речовини 
виявили стимулюючий вплив ехінацеї на клітинний і гумо-
ральний імунітет. Екстракт ехінацеї пурпурової підвищує 
рівень синтезу нейтрофілів і макрофагів, забезпечує підви-
щену продукцію інтерлейкіну-1, потенціює трансформацію 
B-лімфоцитів в активні плазмоцити, регулює функціонуван-
ня CD-4 лімфоцитів.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ 
ІМУНДІАЛЕ ТМ

Оригінальна комбінація двох натуральних імунотропних 
речовин – бета-глюканів та екстракту ехінацеї в опти-
мально підібраних дозах обумовлює імунокорекційну 
дію препарату і покращує результати терапії при різних 
патологічних станах. Використання в препараті очищених 
дріжджових бета-глюканів (бета-глюкани 1,3 і 1,6 – 70 %) 
GoldCell Beta Glucan, виробництва відомої у всьому світі 
компанії BIORIGIN, гарантує високу якість і безпеку пре-
парату.
Ефективність. Достовірно покращує прогноз захво-
рювання, скорочує термін лікування, запобігає  розвитку 
ускладнень і рецидивів.
Комплексність. Проявляє стимулюючу дію на всі ланки 
гуморального і клітинного імунітету.
Безпека. Не проявляє токсичного впливу на організм 
і має мінімальний ризик розвитку побічних ефектів, зав-
дяки наявності у складі тільки натуральних компонентів.
Універсальність. ІмундіалеТМ має широкий спектр пока-
зань і може застосовуватися в комплексній терапії інфек-
ційних, запальних, алергічних, аутоімунних захворювань 
і неопластичних процесів.
Зручність застосування. Рекомендоване дозування 
препарату – 1 капсула 1 раз на добу.
Доступна ціна препарату. Один день лікування коштує 
всього лише 8 гривень.*
(* На момент публікації матеріалу).
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ВСТУП
Завдяки успіхам кардіохірургії на про-
тязі останніх 50 років велика кількість 
жінок з різноманітними хворобами 
серця (вродженими і набутими вадами, 
порушеннями серцевого ритму, провід-
ності і тощо) після оперативної корек-
ції отримали можливість материнства 
[1, 2].

В акушерських стаціонарах у даний 
час значно збільшилася кількість вагіт-
них з оперованим серцем і їхня питома 
вага серед жінок, що страждають на 
серцево-судинні захворювання, про-
довжує зростати [3-5].

Згідно з даними сучасної літератури, 
перебіг вагітності та пологів у жінок, 
оперованих на серці, у порівняні зі здо-
ровими жінками має свої особливості. 
Однак на стан гестації та пологів впли-
вають не тільки результати перенесено-
го оперативного втручання, віддалені 
ускладнення, ступінь серцевої недо-
статності, а також і ряд інших факторів. 
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ 
ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ 

У ВИНИКНЕННІ УСКЛАДНЕНЬ 
ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК, 

ОПЕРОВАНИХ НА СЕРЦІ

Одним з них є дисфункція щитовидної 
залози [6].

У регуляції фізіологічних функцій 
вагітності беруть участь гормони бага-
тьох ендокринних залоз [7].

Гормони щитовидної залози (ЩЗ) 
необхідні для нормального функціону-
вання практично всіх органів та систем 
організму. Тиреоїдні гормони (ТГ) регу-
люють процеси розвитку, оновлення 
майже усіх тканин і мають виключне 
значення для закладки та розвитку 
головного мозку плода, тобто нормаль-
ний рівень ТГ у вагітних забезпечує нор-
мальний ембріогенез [8].

ТГ впливають на експресію генів, які 
забезпечують розвиток ЦНС та синтез 
специфічних білків у тому числі нейро-
граніну.  Цей білок бере участь у про-
цесах  синаптичного ремодулювання у 
нейронах. При дефіциті ТГ вміст нейро-
граніну у головному мозку знижується, 
зменшується маса головного мозку та 

вміст дезоксирибонуклеїнової кислоти 
(ДНК), що може призвести до порушен-
ня інтелекту у дітей у постнатальному 
періоді [9, 10].   

У теперішній час доведено важ-
ливість стану тиреоїдної системи 
для перебігу вагітності та її наслідків. 
Патологія ЩЗ значно розповсюджена 
в Україні. Це пов’язано з одного боку з 
аварією на ЧАЕС, коли відбувся викид 
значної кількості радіоактивного йоду 
в атмосферу, а також з проблемою 
недостатності йоду в навколишньому 
середовищі. Проблема захворювань 
ЩЗ у жінок в Україні дуже велика [11-
13]. Порушення тиреоїдного гомеостазу 
сприяє  ускладненням вагітності, поло-
гів, патології плода [14]. Особливо нега-
тивний вплив надає зниження функції 
ЩЗ, а саме гіпотиреоз. Гіпотиреоз – 
клінічний синдром, обумовлений стій-
ким дефіцитом тиреоїдних гормонів в 
організмі. Поширеність гіпотиреозу в 
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РЕЗЮМЕ.  У статті наведені результати дослідження тиреоїдного гемостазу у вагітних, оперованих на серці, що дає змогу  
визначити мінімальну дисфункцію тиреоїдного статусу,  який сприяє розвитку акушерських та перинатальних ускладнень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:  вагітні, оперовані на серці, тиреоїдний статус, дисфункція щитовидної  
залози, перинатальні та акушерські ускладнення.



популяції становіть 0,2-2 %. Для жінок 
репродуктивного віку цей показник 
становить за різними даними 2-5 %, 
для жінок у віці старше 50 років – в 
деяких країнах може досягати 12 %. 
Гіпотиреоз є найбільш поширеним 
варіантом порушення функції щито-
видної залози. Навіть при субклініч-
ному гіпотиреозі відзначають висо-
кий ризик невиношування вагітності, 
порушень розвитку плода та акушер-
ських ускладнень [15-16].

В останні роки увагу іноземних та 
вітчизняних дослідників було направ-
лено на проблему пограничних станів 
ЩЖ при вагітності. Необхідність вив-
чення мінімальних дисфункцій тире-
оїдної системи обумовлена її значною 
розповсюдженістю, а також впливом 
на перебіг гестації, пологів, стан пло-
да [17]. Згідно з даними сучасної літе-
ратури навіть мінімальна дисфункція 
ЩЗ є дуже небезпечною для вагітної 
та її потомства.

При цих станах збільшується 
ризик невиношування вагітності, 
фетоплацентарної недостатності та 
інших ускладнень гестації та пологів 
[14,15,17-20].

У зв’язку з вищезазначеним уяв-
ляється важливим вивчення тиреоїд-
ного гомеостазу у вагітних, оперо-
ваних на серці та з’ясування внеску 
виявлених змін у несприятливі 
результати вагітності, стану плода та 
пологів. Тому метою нашої роботи 
стала оцінка стану тиреїдної системи 
у вагітних, оперованих на серці та 
впливу її порушень на перебіг гестації 
та її наслідки.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ
Було обстежено 35 вагітних, оперова-
них на серці з позитивним клінічним 
ефектом операції, більшість з яких 
мали серцеву недостатність І ст. 

У 28 жінок (80 %) відзначалася сер-
цева недостатність І ст., у 7 вагітних 
(20 %) серцева недостатність не спо-
стерігалась. Середній вік обстежених 
становив 22,4 років. З 35 вагітних, опе-
рованих на серці 25, (71,1 %) були пер-
шовагітними, 10 (28,5 %) – повторно-
вагітних, серед них 4 (14,2 %) повтор-
нородящих. У таблиці 1 показано 
розподіл хворих за типом серцевого 
захворювання.

Дослідження функції ЩЗ проводились 
у І і ІІІ триместрах вагітності. Контрольну 
групу склали 30 здорових вагітних.
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СЕРЦЕВЕ  
ЗАХВОРЮВАННЯ

КІЛЬКІСТЬ ВАГІТНИХ, 
ОПЕРОВАНИХ НА 

СЕРЦІ

Відкрита артеріальна протока 6 (17,1)

Дефект міжпередсердної перетинки 6 (17,1)

Дефект міжшлуночкової перетинки 4 (11,4)

Стеноз легеневої артерії 3 (8,5)

Аномалія Епштейна 2 (5,7)

Триада Фалло 3 (8,5)

Коарктація аорти 2 (5,7)

Аортальний стеноз 4 (11,4)

Мітральний стеноз 4 (11,4)

Синдром WPW 1 (2,8)

РОЗПОДІЛ ВАГІТНИХ, ОПЕРОВАНИХ НА СЕРЦІ,  
ЗА ТИПОМ СЕРЦЕВОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, АБС. Ч (%)

ПОКАЗНИКИ ТИРЕОЇДНОГО ГОМЕОСТАЗУ ПРОТЯГОМ ГЕСТАЦІЇ У ЖІНОК,  
ОПЕРОВАНИХ НА СЕРЦІ, ТА ЗДОРОВИХ ВАГІТНИХ

ПОКАЗНИКИ ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ ЗДОРОВИХ ВАГІТНИХ 

ТАБЛИЦЯ 1

ТАБЛИЦЯ 2

ТАБЛИЦЯ 3

ПОКАЗНИК ТРИМЕСТР ГЕСТАЦІЇ

І ІІІ

ТТГ, мМО/л 1,4±0,35 1,82±0,41

Т3В, пмоль/л 5,6±0,44 4,8±0,21

Т4В, пмоль/л 18,1±1,24 17,4±1,0

ПОКАЗНИК ТРИМЕСТР ГЕСТАЦІЇ

І ІІІ

ТТГ, мМО/л 1,3±0,44 1,4±0,36

Т3В, пмоль/л 4,6±0,27 4,3±0,31

Т4В, пмоль/л 19,8±1,31 18,2±1,15
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Функціональний стан тиреоїдної 
системи оцінювали за допомогою 
радіоімунологічного методу з викори-
станням стандартних наборів вироб-
ництва фірми Immunotech (Чехія). 
Визначали у сироватці крові рівні 
тиреоїдних гормонів – вільного три- 
йодтирогину (Т3в), вільного тироксину 
(Т4в) і тиреотропного гормону (ТТГ).

У роботі було використано скринін-
говий метод ранньої діагностики дис-
функції ЩЗ.

Цей метод був запатентований 
російськими вченими у 2007 році 
«Способ ранней диагностики мини-
мальной тиреоидной дисфункции у 
беременных» [21]. Згідно з патентом 
визначається співвідношення Т3в/
Т4в. При значенні співвідношення 
<0,28, тиреоїдний статус розцінюється 
як оптимальний для перебігу гестації, 
пологів і ускладнення, як правило, не 
відзначаються. Якщо величина співвід-
ношення більше ніж 0,28, цей стан вже 
розцінюють як мінімальну дисфункцію 
ЩЗ, яка може ускладнювати перебіг 
вагітності та пологів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведені дослідження тиреоїдного 
гомеостазу показали, що вміст віль-
них фракцій Т4 і Т3 у сироватці крові 
35 вагітних, оперованих на серці упро-
довж усієї гестації істотно не змінював-
ся і залишався у межах нормальних 
величин (таблиця 2). Концентрація ТТГ 
також не відрізнялась від норми, але 
зі збільшенням терміну гестації дещо 
зростала

У здорових вагітних на протязі 
гестації, тобто у І і ІІІ триместрах, 
показники тиреоїдної системи пра-
ктично не відрізняються (таблиця 3).

Дані щодо стану тиреоїдного гоме-
остазу у здорових вагітних відповіда-
ють результатам досліджень інших 
авторів [6].

При проведенні порівняльного 
аналізу показників функції ЩЗ у вагіт-
них, оперованих на серці, і здорових 
по триместрах гестації вірогідної різ-
ниці виявлено не було (таблиця 4, 5).

Крім визначення рівня тиреоїд-
них гормонів у динаміці вагітності 
у жінок, оперованих на серці, було 
досліджено співвідношення Т3В/
Т4В – маркера ранньої діагностики 
мінімальної дисфункції ЩЗ. У 11 (31,4 
%) жінок з 35 обстежених було виз-
начено  величину більше ніж 0,28. У 
чотирьох –  в І-му триместрі вагітно-
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ПОКАЗНИКИ ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ ВАГІТНИХ, ОПЕРОВАНИХ НА СЕРЦІ,  
І ЗДОРОВИХ У І ТРИМЕСТРІ ГЕСТАЦІЇ 

ПОКАЗНИКИ ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ ВАГІТНИХ, ОПЕРОВАНИХ НА СЕРЦІ,  
І ЗДОРОВИХ У ІІІ ТРИМЕСТРІ ГЕСТАЦІЇ 

ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК, ОПЕРОВАНИХ НА СЕРЦІ 

ТАБЛИЦЯ 4

ТАБЛИЦЯ 5

ТАБЛИЦЯ 6

ПОКАЗНИК ГРУПА ВАГІТНИХ

здорові оперовані на 
серці

ТТГ, мМО/л 1,3±0,44 1,4±0,35

Т3В, пмоль/л 4,6±0,27 5,6±0,44

Т4В, пмоль/л 19,8±1,31 18,1±1,24

ПОКАЗНИК ГРУПА ВАГІТНИХ

здорові оперовані на 
серці

ТТГ, мМО/л 1,5±0,36 18,2±0,41

Т3В, пмоль/л 4,4±0,07 4,8±0,21

Т4В, пмоль/л 17,9±1,01 17,4±1,0

ПОКАЗНИК ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЗА 
ГРУПАМИ (N)

1-а (n=11) 2-а (n=24)

Фетоплацентарна 
недостатність

3 (27,2)* 1 (4,1)

Загроза передчасних 
пологів

2 (18,1) 1 (4,1)

Гіпотрофія плода 1 (9) -

Дистрес плода 1 (9)* 1 (4,1)

Примітка. * - Різниця між показниками за групами імовірна, p<0,05
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ПЕРЕБІГ ПОЛОГІВ У ЖІНОК, ОПЕРОВАНИХ НА СЕРЦІ 
ТАБЛИЦЯ 7

ПОКАЗНИК ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЗА 
ГРУПАМИ (N)

1-а (n=11) 2-а (n=24)

Передчасні пологи 1 (9)* -

Слабкість пологової 
діяльності

2 (18,1)* 2 (8,3)
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Примітка. * Різниця між показниками за групами імовірна, p<0,05

сті і у семи – у ІІІ-му. Медіана співвідно-
шення Т3В/Т4В у І-му триместрі стано-
вила 0,39 у ІІІ-му – 0,36.  Тобто у 31,1 % 
вагітних було діагностовано мінімальне 
порушення функції тиреоїдної систе-
ми [17]. Ці 11 вагітних склали 1 групу 
дослідження. 24 жінки, які мали вели-
чину Т3В/Т4В менше за 0,28, увійшли у 
2 групу. Медіана співвідношення Т3В/

Т4В у цієї групи становила у І триместрі 
0,28, у ІІІ-му – 0,23.

При порівняльному аналізі частоти 
ускладнень вагітності, пологів, стану плода 
по групах вагітних, оперованих на серці, 
визначено деяке збільшення частоти усклад-
нень у жінок першої групи (таблиця 6, 7).

Таким чином, проведені дослідження 
показали, що суттєвих змін тиреоїдно-

го гомеостазу у вагітних, оперованих 
на серці, не виявлено, але мінімаль-
на дисфункція ЩЗ виражена у 31,4 % 
жінок. Ці порушення сприяють розвит-
ку ускладнень гестації, пологів, стану 
плода.

ВИСНОВКИ
У жінок, оперованих на серці, не вияв-
лено суттєвих порушень тиреоїдного 
гомеостазу в динаміці вагітності, але у 
31,4 % жінок спостерігається мінімаль-
на дисфункція ЩЗ.

Мінімальна дисфункція ЩЗ негативно 
впливає на перебіг вагітності та пологів.

У вагітних, оперованих на серці, 
необхідно якомога раніше виявляти 
мінімальну дисфункцію тиреоїдного 
статусу з метою своєчасного прове-
дення лікувальних заходів і запобі-
гання розвитку ускладнень вагітності, 
пологів, стану плода.

Отримані дані створюють засади для 
удосконалення тактики ведення вагітно-
сті, пологів у жінок, оперованих на серці.
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ВВЕДЕНИЕ 
Воспалительные заболевания влагалища продолжают оста-
ваться актуальной проблемой современной гинекологии и 
акушерства, как в научном, так и в практическом аспектах. 
На сегодняшний день возникновение кольпитов у женщин 
репродуктивного возраста является распространенной 
гинекологической патологией. Часто рецидивирующие 
вульвовагиниты ухудшают качество жизни пациенток, спо-
собствуют распространению воспалительного процесса на 
матку и ее придатки, приводят к инфекционным осложнени-
ям после хирургического вмешательства на органах малого 
таза, значительно снижают репродуктивный потенциал жен-
щин. Повреждая биологический барьер, они увеличивают в 
несколько раз вероятность инфицирования возбудителями, 
передаваемыми половым путем. 

В последние годы отмечено возрастание частоты воспали-
тельных заболеваний женской половой системы. Это обуслов-
лено ранним сексуальным дебютом, наличием нескольких 
партнеров, бесконтрольным применением легкодоступных 
антибактериальных и других препаратов, широкое и бескон-
трольное использование которых вызывает патологическое 
изменение нормальной микрофлоры человека.

Чаще всего современные инфекции влагалища и шей-
ки матки имеют полимикробную этиологию – ассоциации 
микроорганизмов: стафилококки, стрептококки, кишечные 
палочки, неспорообразующие анаэробы, пептококки, пеп-
тострептококки, бактероиды, фузобактерии.
В настоящее время для инфекционных заболеваний 
женских половых органов характерна смешанная этио-
логия, высокая частота микст-инфекций, склонность к 
рецидивированию. Частота рецидивов воспалительных 
заболеваний женских половых органов достигает 30– 
40 %. Появление рецидивов заболевания, как осложне-
ние неправильной терапии, приводит к снижению каче-
ства жизни пациенток, снижает фармакоэкономические 
показатели лечения (пролонгация и удорожание курса 
лечения), а также способствует переходу острых форм 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ВЛАГАЛИЩА И УСТРАНЕНИЕ СИМПТОМОВ 
ВАГИНАЛЬНОГО ДИСКОМФОРТА 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ КОЛЬПИТОВ

Ж І Н О Ч Е  З Д О Р О В’Я

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА ФАРМАЦЕВТІВ № 5, 2016 р.

В. Ю. Радько, акушер-гинеколог  первой  категории, репродуктолог,  
гинеколог-эндокринолог.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  неспецифический кольпит, вульвовагиниты, вагинальный дискомфорт,  
антибактериальная и восстановительно-репаративная комплексная терапия.

заболевания в хронические и появлению резистентных 
к терапии форм заболевания.

Существующие традиционные методы терапии инфек-
ций половой сферы с применением этиотропных антибак-
териальных препаратов часто являются неэффективными 
или оказывают кратковременное действие, особенно при 
течении хронических рецидивирующих форм заболе-
ваний, что, в первую очередь, может быть обусловлено 
отсутствием воздействия в ходе терапии на измененную 
тканевую реактивность и репарацию поврежденных участ-
ков слизистой влагалища.
Также при проведении стандартного лечения антибакте-
риальными препаратами на фоне использования местных 
антисептиков женщины часто жалуются на проявления 
вагинального дискомфорта в виде сухости влагалища, ззу-
да и жжения, что является следствием повреждения сли-
зистой оболочки влагалища.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение влияние локального применения  липосомного геля 
Муважель® на восстановление слизистой оболочки влагалища  
и устранение симптомов вагинального дискомфорта при лече-
нии неспецифических кольпитов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Было проведено обследование и лечение 32 пациенток с неспе-
цифическими вульвовагинитами, в возрасте от 23 до 40 лет.

У большинства пациенток – 21 женщины (65,6 %) заболе-
вание имело выраженную клиническую симптоматику, а у 12 
(37,5 %) было рецидивирующим. Тяжелых экстрагенитальных 
и хронических заболеваний у обследованных пациенток не 
установлено. Критериями отбора пациенток были: наличие 
воспалительного процесса влагалища с характерными сим-
птомами заболевания, клинические и лабораторные призна-
ки кольпита, отсутствие ИППП и грибов рода Candida spp. в 
момент обследования.

РЕЗЮМЕ. В статье описывается изучение влияния локального применения  липосомного  
геля Муважель® на восстановление слизистой оболочки влагалища  и устранение симптомов 
вагинального дискомфорта при лечении неспецифических кольпитов.



Диагноз и контроль за эффективностью проводимой тера-
пии осуществлялся при использовании следующих методов 
исследования: клиническое обследование с анкетированием, 
кольпоскопия, ультразвуковое сканирование, микроскопия 
влагалищных выделений и бактериологическое обследова-
ние (включая обследование больных на ИППП методом ПЦР 
и микрокультуральную диагностику AF Genital).

С целью оценки клинической эффективности примене-
ния препарата Муважель® в комплексной терапии больных 
с неспецифическими вульвовагинитами все обследованные 
пациентки были разделены на две группы, сопоставимые 
по выраженности предъявляемых жалоб, клинической сим-
птоматике и данным кольпоскопии и микробиологическо-
го обследования. Первую (основную) группу составили 15 
пациенток, которым в комплекс терапии, кроме антибакте-
риальных средств, назначали применение вагинального геля 
Муважель®, во второй (контрольной) группе (17 женщин) был 
использован стандартный подход и традиционное лечение.

В исследовании применялось двухэтапное лечение ваги-
нальных инфекций: на первом этапе – мероприятия, направ-
ленные на борьбу с условно-патогенными возбудителями, а на 
втором – восстановление нормального биоценоза влагалища.

Традиционная антибактериальная терапия изначаль-
но была направлена на ассоциативную флору и включала 
применение общего и местного лечения. Учитывая высо-
кий процент хронического рецидивирующего течения 
заболевания, данные микробиологических исследова-
ний, все обследованные пациентки получали антибиотик 
левофлоксацин по 0,5 г два раза в сутки в течение пяти 
дней. Это высокоэффективный антибиотик группы фтор-
хинолонов широкого спектра действия.

Местное лечение проводилось с применением ваги-
нальных свечей, содержащих хлоргексидина биглюконат 
(16 мг) в течение 7 дней, так как данный антисептик актив-
ный против грамотрицательных, грамположительных бак-
терий и простейших.

После завершения курса антибактериальной терапии 
на втором этапе мы назначали эубиотики с лактобактери-
ями по традиционной схеме ежедневно интравагинально 
в течение семи дней.

Пациенткам основной группы (15 больных) с самого 
начала лечения назначали липосомный гель Муважель® 
в виде интравагинальных аппликаций 1 раз в 2 дня, т. е. по 
1 тубе 5 мл во влагалище на 1, 3, 5, 7 дни лечения.

Уникальный трехкомпонентный вагинальный гель 
Муважель® обеспечивает быстрое исчезновение симптомов, 
восстановление целостности слизистой оболочки, снижение 
уровня рецидивов. Муважель® является гелем на водной 
основе с липосомной структурой, благодаря чему достигает-
ся эффект обволакивания, мгновенного увлажнения и повы-
шения эффективности адресной доставки активных ингреди-
ентов геля к поврежденным клеткам.

Одним из компонентов геля является гиалуроновая кислота.
Гиалуроновая кислота – естественный полимер мукополи-

сахаридного типа и важный структурный элемент межклеточ-
ного вещества соединительной ткани. Ее физико-химические 
свойства обусловливают возможность взаимодействия с дру-
гими молекулами и клетками, таким образом, наличие гиалуро-
новой кислоты в ряде биологических процессов очень важно.

С молекулами воды гиалуроновая кислота образует 
дисперсионный матрикс, который замещает дефект ткани, 
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образует натуральную опору для клеток, повышает актив-
ность гранулоцитов и макрофагов и усиливает пролиферацию 
фибробластов и ангиогенез.

Гиалуроновая к-та связывает большое количество воды – до 
1 тыс. раз больше, чем весит сама макромолекула, обеспечивая 
выраженное увлажнение. Гиалуроновая к-та замедляет адге-
зию лимфоцитов на поверхности раны и уменьшает воспале-
ние, стимулирует фибробласты, обеспечивая их миграцию, и 
активизирует синтез коллагена. Гиалуроновая к-та обеспечива-
ет длительное увлажнение и регенерацию слизистой, ускоряет 
заживление ран, дополнительно стимулирует синтез коллагена 
и образование новых кровеносных сосудов, создает естествен-
ный барьер, защищающий ткани от инфекций.

Не менее важным активным ингредиентом геля Муважель® 
являются изофлавоноиды сои и красного клевера, которые 
оказывают местное эстрогенное воздействие на слизистую 
оболочку влагалища, способствуют пролиферации влагалищ-
ного эпителия, восстанавливают гликоген в клетках эпителия, 
что является субстратом для лактобацил, восстанавливают 
физиологический рН влагалища и таким образом предупре-
ждают рецидив инфекции.

Третий компонент вагинального геля Муважель® – раститель-
ные экстракты мальвы и ромашки, которые обеспечивают 
противовоспалительное и ранозаживляющее действие и дают 
возможность уменьшить раздражение и ощущение жжения.

За обследованными больными проводилось динамическое 
наблюдение, регулярные клинические осмотры и анкетирова-
ние, кольпоскопия и взятие материала для культурального и 
микробиологического исследования.

Комплексная оценка клинической и микробиологической 
эффективности проведенных курсов лечения в обследованных 
группах пациенток была проведена на основании следующих 
критериев: исчезновение жалоб больных (зуд, жжение сухость), 
положительная динамика гинекологического статуса (уменьше-
ние гиперемии слизистых, нормализация характера влагалищных 
выделений), нормализация микробиологических параметров, 
оценка динамики исчезновения патологической симптоматики.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
При обследовании пациенток было установлено, что основны-
ми клиническими проявлениями воспалительного процесса 
влагалища были: патологические выделения из половых путей  
(96 %), зуд (65 %), жжение, дискомфорт во влагалище (83 %), сухость 
во влагалище (67 %), диспареуния (68 %), дизурия (10 %). У всех 
пациенток pН вагинальных выделений был более 4,5. При коль-
поскопии у обследованных больных была установлена гиперемия  
(72 %) и отек (86 %) слизистой влагалища и шейки матки.

При микроскопии мазков из влагалища у всех обследован-
ных пациенток обнаруживалось значительное превалирование 
условно-патогенной и патогенной флоры (грамотрицательные 
и грамположительные кокки и палочки) на фоне резкого сни-
жения нормальной лактофлоры, а также высокий лейкоцитоз.

Микробиологическое исследование посевов из цервикаль-
ного канала позволило установить разнообразие выделенных 
микроорганизмов: Esherichia coli – в 23,3 % случаев; Enterobacter 
spp. – в 18,9 %; Pseudomonas aeruginosa – в 12,7 %, Staphylococcus 
aureus – в 17,9 %. При бактериологическом исследовании перед 
началом лечения степень обсемененности влагалища достига-
ла 107–109 КОЕ/мл. Спектр условно-патогенной микрофлоры, 
выявленной у обследованных нами больных, соответствует 
данным, полученным другими авторами. 

У большинства больных I группы (14 человек, 93,3 %) после 
проведенной комплексной терапии, антибактериальной и вос-
становительно-репаративной с применением вагинального геля 
Муважель® установлено значительное улучшение самочувствия, 
выражавшееся в исчезновении первичных жалоб. На зуд и жже-
ние в области наружных половых органов жаловались только 
лишь две пациентки (13 %). Причем положительная динамика 
исчезновения клинических жалоб отмечена уже на 1-е и 2-е сут-
ки от начала проводимой терапии. 

Характер вагинальных выделений нормализовался у 13 
(86,7 %)  из 15 пациенток основой группы. При гинекологиче-
ском исследовании установлено отсутствие гиперемии и отеч-
ности влагалища и шейки матки. Кольпоскопически выявлялся 
бледно-розовый многослойный плоский эпителий слизистой 
влагалища и влагалищной части шейки матки с неизмененным 
сосудистым рисунком.

В результате проведения курса комплексной терапии с 
Муважелем® у пациенток основной группы была установлена 
нормализация состава биотопа влагалища, что указывает на 
восстановление колонизационной резистентности слизистой 
влагалища. Это свидетельствует о стимулирующем влиянии 
препарата на репарацию слизистой и создание благоприятных 
условий для развития нормальной микрофлоры.
После проведенного лечения микрофлора влагалища была нор-
мализована: количество бактерий составило 103–104 КОЕ /мл. 

По сравнению с основной группой у больных контрольной 
группы, получавших общепринятое лечение, значительное 
улучшение самочувствия отмечено у 12 (70,5 %) пациенток. 
Патологические бели исчезли у 13 (76,4 %) женщин. Жжение и 
зуд в области наружных половых органов продолжали оставать-
ся у 5 (29,4 %) пациенток. Нормализация кольпоскопической 
картины установлена у 14 (82,3 %) из 17 обследованных боль-
ных контрольной группы. Динамика купирования клинической 
симптоматики у больных данной группы была значительно мед-
леннее: значительное улучшения самочувствия и исчезновение 
симптомов отмечено только через 5–7 дней.

У больных обеих групп после проведенного лечения (обще-
принятого или же в сочетании с вагинальным гелем Муважель®) 
наблюдалась положительная культуральная и микробиологиче-
ская динамика: уменьшение лейкоцитарной реакции и сниже-
ние роста условно-патогенных микроорганизмов.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования указывают на высокую эффек-
тивность применения вагинального геля Муважель® в ком-
плексной терапии больных с воспалительными процесса-
ми нижних отделов женской половой системы. Об этом 
свидетельствует большее количество пациенток со значи-
тельным улучшением самочувствия, быстрым купировани-
ем вагинального дискомфорта, исчезновением патологиче-
ских белей, нормализацией кольпоскопической картины, 
значительно более быстрая динамика выздоровления. Во 
многом это обусловлено трикомпонентным воздействием 
препарата Муважель®: природное увлажнение и создание 
защитной пленки на слизистой, стимуляция репарации и 
заживления поврежденных участков, мягкое антисептиче-
ское действие. 

Таким образом, полученные нами данные указывают на 
целесообразность включения вагинального геля Муважель® 
в состав комплексной терапии у больных с воспалительными 
процессами женской половой системы.
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Последние десятилетия характеризуются увеличени-
ем общей продолжительности жизни во многих развитых 
странах мира (и в первую очередь увеличением продол-
жительности жизни женщин), значительным улучшением 
качества оказания медицинской помощи и фармакологи-
ческого обеспечения. Вместе с тем отмечается значитель-
ный рост заболеваемости органов мочеполовой системы, 
их травматических повреждений, обусловленных хирурги-
ческими вмешательствами. Основные проблемы, которые 
беспокоят женщину, – это ухудшение сексуального само-
чувствия, частые вульвовагиниты и стрессовое недержа-
ние мочи.  Все это требует более пристального внимания 
и изучения проблем урологической патологии у женщин 
как вне, так и во время беременности. Пролапс гениталий 
у женщин репродуктивного возраста, часто сочетающий-
ся с недержанием мочи, является чрезвычайно значимой 
медицинской и социальной проблемой. Как свидетельству-
ют данные статистики, каждая 5–7  женщина, обратившаяся 
за помощью к гинекологу, имеет генитальный пролапс той 
или иной степени выраженности. Практически половина 
пациенток (47 %) с опущением и выпадением внутренних 
половых органов – трудоспособного возраста, причем дан-
ная патология имеет четкую тенденцию к омоложению. Это 
свидетельствует об актуальности проблемы в гинекологии 
и не несет в себе угрозы для жизни пациентки, но приводит 
к стойкой социальной дезадаптации, снижению качества 
жизни, утрате трудоспособности. Пролапс является дезин-
теграцией всего комплекса органов, образующих тазовое 
дно. Ясно, что нарушение структурной взаимосвязи орга-
нов малого таза, утрата синергичности их действия повле-
кут за собой расстройства мочеиспускания и дефекации. 

По данным разных авторов, удельный вес пролапса гени-
талий составляет от 28 до 38,9 %. При этом частота недер-
жания мочи при опущении тазовых органов варьирует от 
25 до 80 %, недержания кала – около 20 %.    

В последнее время все большее число специалистов 
сходятся во мнении: этиология, патогенез, диагностика и 
лечение пролапса гениталий и стрессового недержания 
мочи, частые вульвовагиниты, дисбиозы влагалища у жен-
щин указывают на то, что это одно заболевание, учитывая, 
что нижние мочевые пути эмбриологически, анатомиче-
ски и функционально неотделимы от половых путей, что 
появление и прогрессирование генитального пролапса в 
конечном итоге должно привести к развитию урологиче-
ских нарушений – обычно стрессовому недержанию мочи 
(обусловленному гипермобильностью уретры).  

Урогинекология привлекает к себе большое внимание 
исследователей и практических врачей, поскольку число 
женщин, нуждающихся в специализированном лечении, 
остается весьма значительным. В амбулатории каждая 
пятая-шестая гинекологическая больная жалуется на рас-
стройство акта мочеиспускания, зияние входа во влагали-
ще, дискомфорт во время секса. В отделениях консерва-
тивной или оперативной гинекологии мы также наблюда-
ем частые заболевания мочевой системы и осложнения. 
Около 25 % гинекологических пациенток имеют только 
урологическую или сочетанную урогинекологическую 
патологию.

Наиболее частые типы недержания мочи – стрессовое, 
императивное (ургентное) и смешанное. На долю других 
типов недержания мочи (парадоксальная ишурия, внеу-
ретральное недержание мочи, функциональные наруше-
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РЕЗЮМЕ.  В статье описан современный подход к тактике лечения урогинекологический патологий у женщин.  
Сделан акцент на   медико-социальном аспекте данной проблемы, описана тактика лечения урогинекологических  
патологий с помощью методов пластической хирургии влагалища.
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ния и обратимое недержание мочи) приходится от 5 до 
10 % случаев.

Стрессовым недержанием мочи, по определению 
Международного общества по проблеме недержания мочи 
(International Continence Society – ICS), является непроиз-
вольная потеря мочи, объективно доказуемая и вызываю-
щая социальные или гигиенические проблемы.  

Наиболее частой причиной императивных нарушений 
мочеиспускания считают развитие гиперактивного моче-
вого пузыря. До настоящего времени использовалось 
определение гиперактивной функции мочевого пузыря 
(ГАМП), введенное Международным обществом по про-
блеме недержания мочи.

Гиперактивная функция мочевого пузыря – общее обо-
значение непроизвольных сокращений детрузора во вре-
мя фазы наполнения мочевого пузыря, которые могут быть 
спонтанными и спровоцированными. Гиперактивная функ-
ция мочевого пузыря делится на нестабильность детрузо-
ра и гиперрефлексию детрузора.

Нестабильность детрузора (или идиопатическая нес-
табильность детрузора) – состояние, при котором проис-
ходит непроизвольное или в ответ на любую стимуляцию 
сокращение детрузора в фазу наполнения мочевого пузы-
ря, диагностируется только при уродинамическом иссле-
довании.

Гиперрефлексия детрузора – избыточная активность 
детрузора, связанная с неврологическими нарушениями: 
травмой спинного мозга, патологией позвоночника, болез-
нями Паркинсона, Альцгеймера, рассеянным склерозом. 
Термин правомочен лишь в тех случаях, когда доказана 
неврологическая патология в сочетании с гиперактивно-
стью детрузора, подтвержденная уродинамическим иссле-
дованием.

Ошибочно полагать, что жалобы пациентов на неотлож-
ное мочеиспускание (urgency) и неотложное недержание 
мочи (urge incontinence) обусловлены только наличи-
ем гиперактивности детрузора (detrasor overactivity). До  
22 % женщин с недержанием мочи при наличии симпто-
мов, сходных с проявлениями гиперактивности детрузо-
ра, на самом деле имеют стрессовое недержание мочи 
и, наоборот, среди женщин с клиническими симптомами 
стрессового недержания мочи у 11–16 % в ходе уроди-
намического исследования выявляется гиперактивность 
детрузора как основная причина патологии. Аналогичные 
симптомы встречаются также при обструкции мочевыво-
дящих путей, нестабильности уретры, доброкачественной 
опухоли мочевого пузыря. 

Одно из последних определений ГАМП, одобренное ICS, 
отличается от приведенного выше: императивный моче-
вой пузырь – симптомокомплекс, характеризующийся 
наличием учащенного мочеиспускания, императивными 
позывами с ургентным недержанием мочи или без него. 
Неотложный императивный позыв (urgency) – внезапное 
сильнейшее желание помочиться, а неотложное недер-
жание мочи (urge incontinence) – непроизвольная потеря 
мочи в сочетании с неотложным позывом. Неудержание 
мочи не является обязательным условием для постановки 
этого диагноза, так как у половины пациентов отмечаются 
только сенсорные симптомы: частые дневные (поллакиу-
рия) и ночные (никтурия) мочеиспускания, императивные 
позывы. Этот вариант симптомокомплекса получил назва-

ние сухого гиперактивного мочевого пузыря. В случае 
присоединения императивного недержания мочи принято 
говорить о влажном или мокром гиперактивном мочевом 
пузыре.  

Удержание мочи как в состоянии покоя, так и при напря-
жении осуществляется, как полагают, взаимодействием 
трех механизмов:

1. Сопротивлением в покое многофакторного замы-
кательного аппарата мочевого пузыря. Замыкательный 
аппарат мочевого пузыря формируется из гладкомышеч-
ных волокон детрузора, которые переходят непосред-
ственно мускулатуру задней уретры и сливаются с ней. 
Возможно, в области заднего сегмента шейки мочевого 
пузыря образуется утолщение, которое носит условное 
название Sphinkter trigonalis. При заполнении мочевого 
пузыря мочой рефлекторно происходит наполнение кро-
вью венозного сплетения язычка, вследствие чего объем 
его увеличивается, и внутреннее отверстие мочеиспуска-
тельного канала закрывается.  

2. Поддерживающим определенное положение мочевого 
пузыря и сохраняющим неподвижность пузырно-уретраль-
ного соединения, а также адекватную иннервацию всех 
перечисленных компонентов аппаратом, включающим в 
себя мышцы тазового дна и мочеполовую диафрагму. 

3. Величиной самого физического напряжения.  

Первые два механизма, по мнению многих авторов, 
являются эстрогензависимыми и требуют включение в 
лечебный комплекс коррекции данных нарушений, в про-
тивном случае эффект не будет достигнут. Особенно это 
касается женщин в пере- и менопаузе.

Во многих работах прошлых лет, посвященных иссле-
дованию тазового дна у женщин, авторы стремились при-
писать функцию фиксации тазовых органов какой-либо 
одной структуре. Аналогично многие пытались выделить 
ключевое анатомическое образование, обеспечивающее 
удержание мочи. Однако в дальнейшем стала очевидной 
несостоятельность такого подхода. Нарушение фиксации 

УРОГИНЕКОЛОГИЯ ПРИВЛЕКАЕТ К СЕБЕ 
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВРАЧЕЙ, ПОСКОЛЬКУ ЧИСЛО 
ЖЕНЩИН, НУЖДАЮЩИХСЯ В СПЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ, ОСТАЕТСЯ ВЕСЬМА ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ.
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органов малого таза обусловлено появлением дефектов 
во многих звеньях поддерживающего аппарата. Таким же 
образом механизм удержания мочи обеспечивают многие 
анатомические образования.

Поскольку нижние мочевые пути эмбриологически, 
анатомически и функционально неотделимы от половых 
путей, то появление и прогрессирование генитального 
пролапса в конечном итоге должно привести к развитию 
урологических нарушений – обычно стрессовому недержа-
нию мочи (обусловленному гипермобильностью уретры). 
Поэтому считаем, что рассматривать этиологию, патоге-
нез, диагностику и лечение стрессового недержания мочи 
отдельно от пролапса гениталий у женщин не совсем пра-
вильно, поскольку  это  одно заболевание.

Полиэтиологичность данного заболевания не вызывает 
сомнения. Из всего многообразия факторов можно выде-
лить наиболее распространенные и существенные:

1. Несостоятельность связочного аппарата матки и 
тазового дна (к которой могут приводить врожденная 
дисплазия соединительной ткани (ДСТ), родовой травма-
тизм, эстрогенная недостаточность, возрастные изменения 
мышечной и соединительной ткани, некоторые экстрагени-
тальные заболевания с обменными нарушениями).

2. Повышенное внутрибрюшное давление, которое, в 
свою очередь, также может быть результатом нескольких 
причин (тяжелый физический труд, хронические заболева-
ния легких, хронические запоры и т. д.).

В результате многофакторности изучаемое заболевание 
наблюдается среди пациентов широкого возрастного диа-
пазона. Пролапс гениталий встречается в основном в позд-
нем репродуктивном и перименопаузальном периодах. Но 
если еще в 70-х годах пролапс гениталий все же считал-
ся заболеванием лиц пожилого возраста, то в настоящее 
время   средний возраст этих больных составляет 50 лет, 
причем, по некоторым данным, удельный вес пациенток 
моложе 40 лет достигает 26 %. Среди женщин пожилого и 
старческого возраста частота пролапса гениталий возра-
стает до 50–60 % и, как правило, сочетается с различными 
урогенитальными нарушениями, возрастающими до 80 % 
в постменопаузе на фоне эстрогенного дефицита.

Пролапс гениталий – тяжелое заболевание, удельный 
вес которого достигает 28–30–38,9 % среди всех гине-
кологических патологий.   В современной литературе 
имеются достаточно разноречивые сведения о пролапсе 
гениталий (от 1 до 45–50 % в популяции). Так, по данным 
американских авторов, частота опущения и выпадения 
стенок влагалища составляет всего 1–2 %.  В развива-
ющихся странах эти цифры гораздо больше. В Индии, 
например, пролапс гениталий наблюдается у 85 % жен-
ского населения старше 55 лет, в Сирии – у 12 %  

В нашей стране, по данным Л. В. Адамян,   Н. Н. Глебовой,   
В. А. Загребиной, О. В. Азиева, Е. О. Сазонова [1, 2, 3, 4, 5]  
число больных с пролапсом гениталий среди всех гинеко-
логических больных составляет от 15 до 30 %.

Одной из основных проблем при пролапсе гениталий 
остается проблема недержания мочи у женщин. По дан-
ным зарубежных авторов, частота данного заболевания 
достигает 45 %. У 38,6 % женского населения  стран СНГ 
отмечаются симптомы инконтиненции, среди них у 57,3 % 
они носят постоянный характер.

Большинство исследователей единодушны во мнении, 

что пусковым моментом в возникновении опущения, а 
затем и выпадения половых органов является нарушение 
анатомической целостности и функционирования одного 
из аппаратов: подвешивающего, фиксирующего или под-
держивающего. Вместе с тем мнения различных авторов 
разноречивы. Так, согласно теории Schultze, выдвинутой 
еще в 1881 году, главная роль в возникновении пролапса 
отводится недостаточности поддерживающих связок, а 
именно – круглых связок. Возникающая при этом ретро-
версия является пусковым механизмом опущения, а затем 
и выпадения матки. Этой точки зрения также придержи-
вались В. И. Краснопольский (1999), В. Д. Петрова (2000),  
О. М. Макаров (2002) [6, 7, 8].

По мнению других авторов, основная роль в возникно-
вении пролапса принадлежит кардинальным и крестцово-
маточным фиксирующим связкам. Атрофия и деструкция 
этих тканей может привести к опущению и выпадению 
половых органов.

Большинство исследователей отмечают доминирующую 
роль слабости мускулатуры тазового дна в возникнове-
нии пролапса. Эту теорию впервые выдвинули J. Halban, 
J. Tandler [9] в 1907 году. Авторы показали, что связочный 
аппарат матки не имеет существенного значения для 
сохранения ее в нормальном положении. При нарушении 
целостности мышц тазового дна, в частности леваторов, 
происходит снижение их тонуса, что приводит к опущению 
передней стенки влагалища, мочевого пузыря, возникает 
ретроверсия/флексия матки, способствующая расширению 
и углублению пузырно-маточного пространства. Затем пет-
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ПРОЛАПС ГЕНИТАЛИЙ –  
ТЯЖЕЛОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ,  
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОТОРОГО 
ДОСТИГАЕТ 28–30–38,9 %  

СРЕДИ ВСЕХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ  
ПАТОЛОГИЙ. 
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ли кишок в силу своей тяжести, а особенно при повыше-
нии внутрибрюшного давления, начинают действовать как 
клин и выпячивают переднюю стенку влагалища, мочевой 
пузырь начинает постепенно опускаться и образует дивер-
тикул – цистоцеле. Опущение основания мочевого пузыря 
при пролапсе матки может приводить к недостаточности 
запирательного аппарата мочевого пузыря, изменению 
везикоуретерального угла, что клинически проявляется 
частичным недержанием мочи.  

Многоуровневый механизм удержания мочи и процесса 
мочеиспускания обусловливает сложность установления 
этиологии и патогенеза мочевой инконтиненции, в том 
числе и при пролапсе гениталий. Частота сочетания пролап-
са гениталий с недержанием мочи может достигать 75,1 %,   
а с патологией мочевыделительной системы – 74,1–80,0 %.  

В то время как одни авторы   считают, что в основе 
недержания мочи при пролапсе гениталий лежит дислока-
ция пузырно-уретрального сегмента, другие  отмечают, что 
под маской стрессового недержания мочи нередко скры-
ваются различные варианты нейромышечных дисфункций 
не только мочевого пузыря, но и всего пузырно-уретраль-
ного комплекса (в том числе и тазовой диафрагмы), частота 
которых может колебаться от 10 до 15 %. Этим объясняется 
низкая эффективность оперативного лечения комбиниро-
ванных форм недержания мочи.

Еще одним из главных этапов в патогенезе опущения и 
выпадения половых органов (по данным И. П. Коркана с 
соавт., 1998 [10] ; Л. В. Адамян, 2001 [1]; С. И. Киселева, Л. В. 
Адамян, 2001 [11]; R. L. Summit, V. Lucente, М. М. Karram et 

al., 2000 [12]; С. Jander, S. Lyrenas, 2001 [13]) является несо-
стоятельность мышц тазового дна. Важным фактором в 
возникновении несостоятельности связочного аппарата 
матки и тазовой диафрагмы является систематическое 
или чрезмерное повышение внутрибрюшного давления. 
В то же время в возникновении пролапса также играет 
роль потеря капиллярной связи между передней стенкой 
матки и мочевым пузырем. И тем не менее по-прежнему 
остается открытым вопрос о том, что первично: нейромы-
шечная дисфункция единой системы нижних мочевыводя-
щих путей, при которой пролапс гениталий, несомненно 
усугубляющий ситуацию, – лишь следствие травматических 
родов, или пролапс гениталий как следствие травматиче-
ских родов, приведших к денервации тазового дна, нару-
шению анатомических взаимодействий и в результате – 
нестабильности тазовых органов.

В. И. Краснопольский, С. Н. Буянова, И. С. Савельева 
(1997) [14]; С. И. Киселев, Л. В. Адамян (2002) [11] считают, 
что пролапс гениталий начинается вскоре после первых 
родов, особенно осложненных травмой мягких родовых 
путей и тазового дна. При этом уровень родового трав-
матизма тканей промежности, несмотря на принимаемые 
предупредительные меры, не имеет тенденции к сниже-
нию и, по данным отечественных и зарубежных авторов, 
составляет 10,3–39 %. То есть, в патогенезе пролапса гени-
талий родам и травме тазового дна придается решающее 
значение. Вместе с тем в литературе отмечены факты раз-
вития пролапса у нерожавших женщин и даже девушек.  
В 2,7 % случаев пролапс гениталий наблюдается после нор-
мальных родов и даже после операции кесарева сечения  
(0,9 %) спустя семь лет после родов. 

В исследованиях Т. Ю. Смольновой с соавт. (2001) [15] 
доказано, что у определенной категории больных роды 
являются лишь пусковым фактором в развитии пролапса 
гениталий. По данным авторов, ведущей причиной фор-
мирования пролапса гениталий после единственных нео-
сложненных родов при адекватном гормональном фоне у 
женщин репродуктивного возраста, которые помимо опу-
щения половых органов страдают варикозной болезнью, 
спланхноптозом, астеновегетативными проявлениями, 
склонностью к образованию грыж различной локализации, 
является дисплазия (недостаточность) соединительной тка-
ни, генетически обусловленный дефект.

ДСТ обычно характеризуется полиорганными проявле-
ниями, т. е. проявлениями на уровне многих систем орга-
низма. Пролапс гениталий и стрессовое недержание мочи 
(недержание мочи при напряжении) – частые проявления 
ее на уровне органов мочевыделительной и половой сис-
тем. К сожалению, еще нет специфических лабораторных 
тестов диагностики ДСТ. Пока выявлено преобладание 
атипических форм тромбоцитов, снижение их агрегацион-
ной способности и дефицит коллагена I–III типов. Сегодня 
хорошо известно, что коллаген подвергается резорбции 
и замещению. P. Norton (1992) [16] тщательно исследовал 
содержание коллагена в тазовой фасции. Были выявлены 
пациентки, у которых коллагеновые волокна в процессе 
резорбции замещались волокнами пониженной прочно-
сти. В настоящее время активно исследуется прочность 
гладкомышечного компонента тазовой фасции, но досто-
верной клинической информации пока не получено. То 
же можно сказать об исследовании основного вещества 
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(матрикса) соединительной ткани, сопрягающего коллаген, 
эластин и гладкомышечные клетки.

Характерными симптомами ДСТ являются: склонность к 
эластозу, гипермобильность суставов, искривление позво-
ночника, грыжи межпозвонковых дисков, spina bifida, пролапс 
митрального клапана, варикозная болезнь, грыжи передней 
брюшной стенки, спланхноптоз, привычное невынашивание 
беременности и др.

Наследственный характер ДСТ подтверждают исследо-
вания, в которых у пациенток с генитальным пролапсом 
были обнаружены изменения в распределении аллелей 
гена GPIIIA, однако эти результаты еще требуют дополни-
тельного изучения.

До сих пор остается неясным, когда при недержании 
мочи изменения соединительной ткани являются неотъ-
емлемой составляющей конгенитально обусловленного 
процесса, а когда  приобретенным состоянием, происхо-
дит ли при этом растяжение или разрыв ткани, является 
ли деструкция соединительной ткани проявлением систем-
ным или изолированным? Не выяснена связь между нейро-

мышечными нарушениями и поражением соединительной 
ткани. Определение этой связи в дальнейших исследова-
ниях поможет открыть новые пути профилактики и лече-
ния пролапса гениталий и стрессового недержания мочи.

Клиническое течение опущения и выпадения внутрен-
них половых органов, а также недержания мочи харак-
теризуется медленным прогрессированием, хотя может 
наблюдаться и сравнительно быстрое развитие (обычно 
после травматичных родов).

Многочисленные исследования, проводимые у больных 
с генитальным пролапсом и стрессовым недержанием мочи, 
показали, что почти во всех случаях имеются функциональные 
нарушения, охватывающие практически все органы мало-
го таза. Часто развивается симптомокомплекс, при котором 
нарушения функций половых органов сочетаются с урологи-
ческими и проктологическими нарушениями, заставляющими 
женщин обращаться к врачам смежных специальностей.

Причиной недержания мочи являются не только про-
лапс гениталий и ДСТ, но также и другие гинекологические 
заболевания, такие как миома матки, эндометриоидная 
болезнь – заболевания, которые наиболее часто приводят 
к гистерэктомии. Гистерэктомию и особенности ее выпол-
нения также можно считать одним из факторов риска раз-
вития недержания мочи. Среди пациенток, перенесших 
гистерэктомию, у 23,6 % были выявлены нарушения функ-
ции нижних отделов мочевых путей. При этом отмечено 
прогрессирование этих нарушений с увеличением дли-
тельности послеоперационного периода и расширением 
объема оперативного вмешательства.

Причины пролапса тазовых органов весьма многофак-
торны и многообразны.   Однако их воздействие сводится 
к ослаблению мышечно-фасциального аппарата тазового 
дна. В числе факторов, приводящих к формированию про-
лапса, на первом месте стоят патологические роды – роды 
крупным плодом, применение инструментальной экстрак-
ции плода, стремительные роды. На втором месте – тяжелый 
физический труд, затем ожирение и хронические обструк-
тивно-легочные заболевания, сопровождающиеся посто-
янным кашлем. В последнее время особое внимание как 
фактору пролапса гениталий уделяется синдрому дисплазии 
соединительной ткани. Омоложение патологии пролапса 
гениталий у женщин репродуктивного возраста, особенно в 
сочетании с симптомами недержания мочи, требует поисков 
новых подходов терапии у таких пациенток.

Выбор тактики ведения и лечения таких женщин во мно-
гом зависит от возраста, степени выраженности пролапса 
гениталий и симптомов недержания мочи. Несмотря на 
огромное количество способов коррекции генитального 
пролапса и недержания мочи (свыше 300 видов опера-
ций), ведутся разработки новых методик, так как по-преж-
нему фармакотерапия широко используется у пациенток 
с недержанием мочи и начинающимся пролапсом гени-
талий, однако данные об эффективности такой терапии 
противоречивы.

Использование методик интимной косметологии  с при-
менением препаратов, содержащих коллаген, гиалуроновую 
кислоту, позволяет улучшить  микроциркуляцию в зонах 
введения, откорректировать уретровезикальный угол (в 
свою очередь устраняет недержание мочи). Все больше 
внимания уделяется немедикаментозным методам лечения, 
основным из которых является тренировка мышц тазово-
го дна (ТМТД). В настоящие время ТМТД является методом 
первой линии при лечении легкой и средней степени тяже-
сти стрессового недержания мочи и начинающегося про-
лапса тазовых органов. Разработанные в 1948 г. упражне-
ния Кегеля направлены на восстановление тонуса мышц 
тазового дна и передней брюшной стенки, на коррекцию 
замыкательной функции уретровезикальных сфинктеров 
и восстановление физиологических фаз наполнения и опо-
рожнения мочевого пузыря, что способствует улучшению 
кровообращения в органах малого таза и нормализации 
психоэмоционального статуса пациенток. Лечебная физ-
культура с успехом сочетается с приемом лекарственных 
препаратов системного и местного действия (М-холино-
блокаторы, эстрогены), миостимуляцией.

Выявлено, что более 30 % женщин не способны к селек-
тивному сокращению мышц тазового дна. Это заставляет 
искать новые направления в ТМТД. К ним относят влагалищ-

Ж І Н О Ч Е  З Д О Р О В’Я

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА ФАРМАЦЕВТІВ № 5, 2016 р.

ГИСТЕРЭКТОМИЮ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ТАКЖЕ МОЖНО СЧИТАТЬ 
ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА  
РАЗВИТИЯ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ.
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ные конусы, ТМТД в режиме биологической обратной связи, 
механотерапия. Предложенная профессором Штифтером из 
Австрии методика укрепления мышц тазового дна у женщин 
с использованием механоприбора С.О.М.Е. является значи-
тельно более эффективной и результативной, по данным 
литературы, в сравнении с традиционными методами тре-
нировки и позволяет женщинам решить много проблем со 
значительно меньшими потерями времени. С.О.М.Е. приме-
няют для лечения аноргазмии и недержания мочи у жен-
щин, восстановления физического состояния после родов, а 
также профилактики и лечения других заболеваний тазовых 
органов, связанных с мускулатурой тазового дна.

Методы пластической хирургии влагалища с исполь-
зованием инновационной техники наложения вагиналь-
ных нитей (производитель Promoitalia). Вагинальные нити 
Vaginal Narrower – это двухнаправленные сужающиеся 
нити, которые радикально изменили хирургический под-
ход к ушиванию мышц промежности. Рассасывающаяся 
структура и простота использования обеспечивают мини-
мально инвазивный метод решения распространенной 
женской проблемы, которая до сих пор требовала серьез-
ного оперативного вмешательства.

Нить Vaginal Narrower может использоваться также для 
сужения входа во влагалище, что позволяет добиться улуч-
шения эстетического вида и функциональности женских 
гениталий.

У 80 % женщин, которые обращаются за помощью к хирур-
гам, имелись разрывы, повреждения или травмы половых 
органов во время родов. Двадцать процентов женщин стал-
киваются с проблемами после наступления климакса.

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует 
о многофакторности развития недержания мочи и повы-
шенном интересе к развитию его патофизиологических 
механизмов у пациенток различных возрастных групп. На 
сегодняшний день не только в Украине нет единой тактики 
ведения женщин различных возрастных групп с недержа-
нием мочи, а тем более в сочетании с гинекологическими 
нарушениями, способствующими развитию этой патологии, 
а также не разработана тактика лечения и профилактики. 
Проблемами урогинекологии должны заниматься совмест-
но гинекологи и урологи, выработав общий алгоритм веде-
ния таких пациенток.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ЗНАХОДИТЬСЯ В РЕДАКЦІЇ.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
ДЕЙСТВИЕ НИТИ VAGINAL NARROWER ОСНОВАНО НА ДВУХ ПРИНЦИПАХ:

механическом эффекте моментального стягивания тканей;

сопутствующей вторичной фиброзной реакции, так называемом «вторичном векторе 
тяги». Фиброзный тяж остается даже после полного рассасывания нити, что обеспечивает 
действенный результат в течение долгого времени.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Уменьшение влагалища; Желание изменить внешний вид 
интимных органов;

Перинеопластика после родовой эпизиотомии; Симптомы растяжения влагалища

Перинеопластика после разрывов при родах; Трофические изменения тканей;

Подтяжка тканей наружных половых органов; Наличие мышечной дистрофии;

ЧТО ДАЕТ ДАННАЯ ОПЕРАЦИЯ:

Уменьшение влагалища; Исчезнут комплексы неполноценности и 
эстетическая неудовлетворенность;

Исчезнет физический дискомфорт; Исчезнут неудобства при половой жизни.
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І. Р. Гартовська 
Кафедра гематології та трансфузіології Національноиї медичної академії  
піследипломної освіти імені П.Л. Шупика

Науково-практичний журнал «Сімейна медицина» № 3 (59), 2015 

РЕЗЮМЕ.  У статті викладені відомості про десмопресин, його застосування при гемофілії А,  
хворобі Віллебранда та інших коагулопатіях.

МІСЦЕ ДЕСМОПРЕСИНУ  
В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ  

З ГЕМОФІЛІЄЮ А ТА ХВОРОБОЮ  
ВІЛЛЕБРАНДА

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 
десмопресин, гемофілія А, хвороба Віллебранда.

ВСТУП
Гемофілія А та хвороба Віллебранда 
належать до генетично детермінованих 
захворювань. Відповідні генетичні мута-
ції призводять до підвищеної кровоточи-
вості. Це можуть бути як спонтанні кро-
вотечі та крововиливи, так і кровотечі 
при хірургічних утручаннях та травмах. 
Залежно від рівня фактора VIII згортан-
ня в крові пацієнта, гемофілія А роз-
поділяється на легку форму (більше  
5 %), середньої важкості (1–5 %) та важку                  
(менше 1 %). 

Патогенетичним методом лікування 
гемофілії є замісна терапія відповідними 
факторами згортання крові. Поява кон-
центратів факторів згортання та реком-
бінантних форм надала змогу значно 
поліпшити якість лікування гемофілії та 
хвороби Віллебранда і уникнути таких 
важких ускладнень, як зараження гемо-
трансмісивними інфекціями. Проте 
застосування в якості замісної терапії 
факторів згортання призводить до появи 

засобів. Препарат виявився ефектив-
ним навіть при кровоточивості, яка не 
пов’язана з дефіцитом або дисфункцією 
факторів згортання, у тому числі врод-
жених і набутих дефектів функцій тром-
боцитів, при коагулопатіях, які викликані 
хронічними захворюваннями печінки та 
нирок. Десмопресин також використо-
вувався для профілактики кровотеч при 
наявності високого ризику у пацієнтів, 
які перенесли хірургічні втручання.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
У 1772 р. Вільям Хьюстон відзначив, що 
кров, зібрана за умов стресу, швидко 
згортається. Дане відкриття викликало 
ряд експериментів на тваринах. Фізіолог 
Кеннон з колегами довели, що підви-
щення згортання крові, яке пов’язане зі 
стресом, викликане вивільненням адре-
наліну в плазмі. У 1957 р. Марціньяк опи-
сав можливий механізм більш швидкого 
згортання крові під впливом адреналіну. 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА ФАРМАЦЕВТІВ № 5, 2016 р.

інгібіторів, що значно ускладнює подаль-
ше лікування таких пацієнтів. Раніше вва-
жалось, що наявність інгібіторів харак-
терна для гемофілії важкого ступеня. 
Проведені клінічні дослідження довели, 
що поява інгібіторів може відбуватись і 
при легкій формі гемофілії в середньо-
му після 50 ін’єкції фактора згортання. 
Саме тому застосування альтернативних 
препаратів для проведення гемостазу в 
пацієнтів з гемофілією досить актуальне.
Десмопресин (1-деаміно-8-D-аргині-
новий вазопресин, також відомий як 
DDAVP) є синтетичним аналогом антидіу-
ретичного гормону (АДГ). 

У 1977 р. десмопресин був вперше 
використаний для лікування пацієнтів з 
гемофілією А та хворобою Віллебранда. 
Після проведення клінічних досліджень в 
Італії десмопресин починає застосовува-
тись у багатьох країнах світу, а Всесвітня 
організація охорони здоров’я включи-
ла його до списку основних лікарських 
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поверхневої експресії Р-селектину і 
послідовному накопиченні лейкоцитів. 
Було показано, що вивільнення фактора 
Віллебранда ендотеліальною клітиною 
відбувається після додавання десмопре-
сину до моноцитів. 

ПОКАЗАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 
ДЕСМОПРЕСИНУ
Десмопресин призначається в першій 
лінії замісної терапії у пацієнтів з лег-
кою формою гемофілії А та хворобою 
Віллебранда І типу. Препарат можна 
призначати також при гемофілії А серед-
нього ступеня тяжкості, при незначних 
крововиливах та невеликих травмах. 

Десмопресин призначається у 
вигляді внутрішньовенної інфузії, під-
шкірної ін’єкції або назального спрею. 

Необхідно пам’ятати, що введення 
десмопресину в дозі 0,3 мікрограма/
кг може підвищити рівень фактора VIII 
у три-шість разів. Клінічні невдачі при 
застосуванні десмопресину, як прави-
ло, можна пояснити підвищенням рівня 
VIII фактора в плазмі, якого недостат-
ньо для зупинки кровотечі. Наприклад, 
велике хірургічне втручання у пацієнта 
з рівнем VIII фактора 10 од/дл не може 
бути успішним на фоні застосування 
тільки десмопресину, оскільки очікува-
ний рівень фактора може бути від 30 до 
50 од/дл, що недостатньо для гемоста-
зу. З іншого боку, цей рівень може бути 
достатніми для пацієнта, якому прово-
дять малоінвазивні операції, незначну 
процедуру, наприклад, обрізання або 
видалення зубів.

Максимальний ефект досягаєть-
ся приблизно через 90 хвилин після 
завершення інфузії десмопресину. Часте 
повторне введення препарату протягом 
1–2 днів може призвести до зниження 
ефекту (тахифілаксії), тому необхідно 
призначати концентрат фактора згор-
тання. Перед початком застосування 
десмопресину необхідно перевірити 
реакцію пацієнта на препарат з метою 
уникнення анафілаксії. У багатьох цент-
рах проводять пробні введення десмо-
пресину відповідним пацієнтам з пара-
лельним визначенням рівня фактора 
згортання з метою визначення його 
потенційної цінності для можливого 
застосування в майбутньому. 

Підбиваючи підсумок, можна сказати,  
десмопресин ефективний при легкій 
гемофілії і хворобі Віллебранда І типу і, 
як правило, дає змогу уникнути концен-
трації факторів згортання крові, зі знач-

Він довів тимчасове збільшення рівня 
фактора згортання VIII у плазмі кроли-
ків після ін’єкції адреналіну. Подальші 
дослідження показали, що під впливом 
адреналіну рівень фактора згортання 
VIII підвищується більш ніж у два рази 
як у здорових людей, так і в пацієнтів з 
легкою формою гемофілії А. Результати 
цих досліджень стали стимулом для 
пошуку фармацевтичного препара-
ту, який би міг використовуватись як 
аутогенна замісна терапія у хворих на 
гемофілію та водночас був позбавле-
ний побічних явищ адреналіну. 

У результаті клінічних досліджень із 
застосування десмопресину, синтетич-
ного аналога вазопресину, було вияв-
лено підвищення рівнів фактора згор-
тання VIII та фактора Віллібранда у здо-
рових осіб. На відміну від природнього 
антидіуретичного гормону, введення 
десмопресину призводило до незнач-
ного звуження судин, що не виклика-
ло підвищення артеріального тиску та 
тонусу гладкої мускулатури. Значним 
кроком уперед стало використання 
десмопресину для профілактики та 
лікування кровотеч спочатку під час 
стоматологічних маніпуляцій, а потім і 
під час значних хірургічних втручань у 
пацієнтів з легкою формою гемофілії А 
та хвороби Віллебранда. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ДЕСМОПРЕСИНУ
Незважаючи на понад 20-річний досвід 
клінічного застосування десмопреси-

ну, механізми його дії вивчені недостат-
ньо. Доведено, що під впливом десмо-
пресину відбувається підвищення рівня 
фактора VIII та фактора Віллебранда не 
тільки в пацієнтів з гемофілією, а також 
у здорових людей і хворих з висо-
ким рівнем цих факторів згортання. 
Десмопресин скорочує тривалість акти-
вації тромбопластину і час кровотечі. 
Ймовірно, що збільшення рівня фак-
торів згортання відіграє роль прискорю-
вача в цих глобальних тестах коагуляції 
на початкових етапах. Десмопресин не 
впливає на кількість тромбоцитів та їхню 
агрегацію, але підвищує адгезію тромбо-
цитів до ендотелію судин. Вихід у плазму 
великої кількості тканинного активато-
ра плазміногену є результатом корот-
кочасної дії десмопресину. Активатор 
плазміногену генерує плазмін у природ-
них умовах, але більша частина плаз-
міну дуже швидко утворює комплекс з  
α-2-антиплазміном і не виробляє фібрин. 
Відповідно до цього, як правило, немає 
необхідності в пригніченні фібринолізу 
на фоні застосування десмопресину. 

Оскільки фактор VIII та фактор 
Віллебранда збільшуються швидко і 
швидкоплинно, ймовірно десмопре-
син вивільняє їх з депо. Ендотелій 
судин є головним джерелом фактора 
Віллебранда. Ця точка зору підтверд-
жується спостереженням, що в щурів 
ін’єкції десмопресину викликають біоло-
гічні реакції, які якісно пов’язані з акти-
вацією ендотеліальних клітин у вигляді 
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ВАГА ДОЗА ВАГА ДОЗА

15 0,3 55 1,1

20 0,4 60 1,2

25 0,5 65 1,3

30 0,6 70 1,4

35 0,7 75 1,5

40 0,8 80 1,6

45 0,9 85 1,8

50 1,0 90 2,0

 ЗАЛЕЖНІСТЬ ДОЗИ ДЕСМОПРЕСИНУ ВІД ВАГИ ТІЛА
ТАБЛИЦЯ 1



ним скороченням витрат. У Сполучених 
Штатах Америки, наприклад, середня 
доза фактора VIII (2000 МО) коштує від  
800 дол. і 2 тис. дол., залежно від дже-
рела (отриманий з плазми або реком-
бінантним шляхом). Середня доза дес-
мопресину (21 мкг) значно дешевша  
(100 дол.) і навіть дешевша в Європі 
(еквівалент від  20 до 40 дол.). 

Більше того, десмопресин дає змогу 
уникнути інфікування багатьох пацієнтів 
гемотрансмісивними вірусами, у тому 
числі вірусом імунодефіциту людини 
типу 1 (ВІЛ). В Італії, де десмопресин 
використовували раніше і більш широ-
ко, ніж в інших країнах, поширеність 
ВІЛ-інфекції у пацієнтів з легкою фор-
мою гемофілії (2,1 %) значно нижча, ніж 
у пацієнтів з легкою формою гемофілії B 
(13,5 %), при якій десмопресин не вико-
ристовується.

Десмопресин особливо корисний 
при регулюванні місячних кровотеч у 
жінок, які є носіями гену гемофілії, або 
при хворобі Віллебранда. 

Десмопресин може бути застосова-
ний при коагулопатіях, якими усклад-
нюється перебіг деяких хронічних 

захворювань. Так, дуже часто хронічна 
ниркова недостатність супроводжуєть-
ся геморагіями. Головним чином це 
носові кровотечі та кровотечі шлунко-
во-кишкового тракту. У деяких випадках 
діаліз може скоротити час кровотечі, 
але не завжди. У пошуках фармаколо-
гічних препаратів, які могли б поліп-
шити гемостаз при уремії, розглядався 
десмопресин. І хоча у пацієнтів з хроніч-
ною нирковою недостатністю рівень 
фактора VIII та фактора Віллебранда в 
межах норми, введення десмопресину 
нормалізувало час кровотечі у приблиз-
но 75 % пацієнтів. Клінічні досліджен-
ня показали, що цей препарат можна 
успішно використовувати для профілак-
тики кровотеч під час малоінвазивних 
втручань та великих операцій. На сьо-
годні більшість пацієнтів з хронічною 
нирковою недостатністю регулярно 
отримують еритропоетини. Ця практика 
привела до поліпшення не тільки анемії, 
а й гемостатичного дефекту. Тому десмо-
пресин призначається тільки пацієнтам, 
які не отримували еритропоетин або не 
чутливі до нього. 

Коагулопатія супроводжує також і 

цироз печінки за рахунок тромбоци-
топенії легкого або помірного ступеня 
тяжкості. Фактор VIII і Віллебранда пере-
бувають навіть на верхній межі норми. 
Внутрішньовенне введення десмо-
пресину нормалізує час кровотечі при 
цирозі печінки. Проте під час клінічних 
досліджень було доведено, що застосу-
вання десмопресину при гострій крово-
течі з варикозно розширених вен стра-
воходу не є ефективним.

З часу першого застосування десмо-
пресину в клінічній практиці проведено 
декілька клінічних досліджень з вивчен-
ня ефективності препарату під час вели-
ких хірургічних втручань, наприклад, 
при операціях на серці. З 1986 р. про-
водилось сліпе рандомізоване клінічне 
дослідження щодо вивчення ефектив-
ності десмопресину під час операцій на 
серці, які супроводжувались великою 
крововтратою. Було отримано вражаючі 
результати. Застосування десмопресину 
значно зменшувало інтра- та післяопе-
раційну крововтрату та скорочувало 
післяопераційний період. З іншого боку, 
у двох наступних клінічних досліджен-
нях, в яких пацієнтам проводились 
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сування десмопресину. Тому потрібно 
з обережністю призначати препарат 
людям старшого віку.

ВИСНОВОК
Таким чином, десмопресин показа-
ний у терапії першої лінії в пацієнтів 
з гемофілією А легкого та середнього 
ступеня важкості та в пацієнтів з хво-
робою Віллебранда. Препарат може 
призначатись як при міжм’язових 
крововиливах, так і профілактично під 
час невеликих хірургічних втручань. 
Десмопресин може застосовуватись 
для зупинки кровотеч при коагуло-
патіях, які викликані хронічними сома-
тичними захворюваннями або прийо-
мом антикоагулянтів.

На даний час на фармацевтичному 
ринку України зареєстрований тільки 
препарат «Октостим» виробництва 
фірми «Феррінг» в ампулах 15 мкг/мл 
– 1 мл № 10. Застосування десмопре-
сину регламентовано Клінічним про-
токолом надання медичної допомоги 
хворим на гемофілію МКХ-10: D66, D67, 
D68.1/ згідно з Наказом МОЗ України  
№ 647 від 30.07.2010 р.

менш складні операції на серці, не було 
ніяких суттєвих відмінностей між засто-
суванням десмопресину та плацебо. 
Суперечливі результати застосування 
десмопресину в операціях на відкрито-
му серці можуть бути пов’язані з тим, що 
більшість досліджень були незначними 
і мали недостатню статистичну поту-
жність для виявлення дійсних відмін-
ностей у втраті крові. В мета-аналізі 17 
рандомізованих подвійних сліпих  пла-
цебо контрольованих клінічних дослід-
женнях, які включали 1171 пацієнта, що 
перенесли операцію на відкритому сер-
ці, з’ясовувалася причина таких розбіж-
ностей. Було показано, що десмопресин 
зменшує післяопераційну крововтрату 
на 9 %, значення, яке є статистично зна-
чущим, але мало впливає на клінічну 
практику. 

Десмопресин нормалізує гемостаз 
при вживанні деяких антитромбо-
тичних препаратів. Він скорочує три-
валість кровотечі у людей, що прийма-
ють широко вживані препарати, такі 
як аспірин і тіклопідин, нормалізує 
тривалість часу кровотечі та частко-
во активований тромбопластиновий 

час пацієнтів, які отримували гепарин, 
стрептокіназу або гірудин. Він також 
протидіє антигемостатичному ефекту 
декстрану без очевидного послаблення 
його антитромботичних властивостей. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Десмопресин за звичаєм розчиняють у 
50–100 мл фізіологічного розчину та вво-
дять у вигляді внутрішньовенної інфузії 
протягом 20–30 хв. Більш швидка інфузія 
може призвести до тахікардії, гіперемії, 
тремору та дискомфорту в шлунково-
кишковому тракті. Гіперволемія та гіпо-
натріємія у дорослих є несуттєвими. 
Проте діти до 2-х років та жінки у раннь-
ому післяпологовому періоді можуть 
бути чутливими до цих станів. Тому 
прийнято вважати, що десмопресин не 
рекомендується призначати дітям до 2-х 
років. Виробники препарату не радять 
використовувати десмопресин під час 
вагітності. Хоча на даний час накопиче-
но досить великий досвід, який доводить 
безпечність застосування препарату під 
час вагітності.

Зафіксовано декілька випадків роз-
витку інфаркту міокарда на тлі засто-
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Первые роддомы в Киеве появились в конце XIX века, когда акушерство стало самостоятельно развивающейся наукой  
с собственными научными школами и видными учеными, признанными не только в своем отечестве, но и за рубежом.  

А до этого времени женщины производили на свет потомство дома, очень часто даже без врачебной помощи.  
В родах помогали повивальные бабки, а то и просто соседки или родственницы – разумеется, в случае неудач и осложнений спросу  

с них не было никакого. Давайте проследим за появлением первых родильных отделений и домов в Киеве и узнаем,  
как сложилась судьба этих учреждений. 

ИСТОРИЯ  
РОДДОМОВ КИЕВА 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА
Центральная городская больница на улице Шелковичной, 
в финальной точке крутого спуска, была построена в 1875 
году. В то время она называлась Александровской, и имен-
но там открылся первый городской роддом – правда, не 
сразу, а через 20 лет после основания больницы.

Вопрос строительства медицинского учреждения много-
кратно поднимался с середины века: город косили эпиде-
мии инфекционных заболеваний, ежегодно от них умирали 
тысячи киевлян. Исключительно остро стояли вопросы ока-
зания медпомощи жителями города и практики для моло-
дых врачей. Сбор средств на больницу велся с 1844 года. 

Так что Александровская больница – настоящий народный 
проект, в котором инициатива пришла «снизу». В итоге она и 

была построена на средства, собранные местными жителя-
ми и купцами. А название своё больница получила в честь 
цесаревича Александра – будущего императора Александра 
III. Для её закладки было выбрано живописное место на 
Кловском плато, на территории Шелковичного сада.

В самом начале своей работы Александровская боль-
ница состояла из двух деревянных корпусов на 65 коек, и 
в год на её содержание тратили более 15 тысяч рублей – 
очень большие деньги по тем временам. Но и размах для 
XIX века был нешуточным: в Александровской больнице 
киевлянам оказывали и амбулаторную, и стационарную, и 
даже скорую помощь.

Родильный дом на базе Александровской больни-
цы открылся в 1895 году. К тому 
времени был построен двухэтаж-
ный корпус с отделениями нерв-
ных и внутренних болезней, была 
организована детская клиника 
под руководством профессора 
Чернова, который стоял у истоков 
детской хирургии в стране, на базе 
учреждения работал универси-
тетский медицинский факультет, а 
количество коек возросло до 150. 
Интересно, что первый киевский 
приют для детей-подкидышей был 
основан в том же году, хотя пробле-
ма брошенных младенцев сущест-
вовала и до появления родильных 
домов.

В начале XX века в Алек- 
сандровской больнице были откры-
ты гинекологическое, хирургиче-
ское, урологическое и два инфек-
ционных отделения, а в 1937 году 
в отдельном корпусе заработала 
поликлиника.

Так выглядела Александровская больница в начале XX века
Фотограф: неизвестен  Источник: неизвестен 
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БОЛЬНИЦА ЗАЙЦЕВА (КИРИЛЛОВСКАЯ 
БОЛЬНИЦА НА ПОДОЛЕ)
В последние годы XIX века на деньги мецената Ионы 
Зайцева было начато строительство кирпичной больницы 
на 25 коек. Предполагалось, что там будет проводиться 
хирургическое стационарное лечение, и что больные из 
города и пригородов смогут находиться там без специаль-
ного разрешения губернатора. 

Постройка этой больницы знаменита не только благо-
даря прекрасному начинанию Ионы Зайцева, но и потому, 
что при её возведении было обнаружено самое древнее 
из ныне известных поселение на территории Подола – 
Кирилловская археологическая стоянка. По времени её 
относят к палеолиту, глубина залегания исторического 

пласта – 20 метров, общая площадь – более квадратного 
километра. На этой стоянке обнаружены кости носорогов, 
зубы пещерных львов и медведей, кремниевые скребки и 
ножи, бивни мамонтов с орнаментами.

В XX веке М. Зайцев продолжил дело своего отца, затеяв 
строительство дополнительного корпуса. Предполагалось, 
что в здании будут находиться приют для стариков и 
родильное отделение. 

История у больницы бурная: она не только позволила 
найти древнюю стоянку наших предков, но и сыграла тра-
гическую роль в событиях столетней давности. В 1911 году 
больница фигурировала в жутком деле Бейлиса – самом 
громком дореволюционном судебном процессе: приказ-
чика кирпичного завода Менделея Бейлиса обвиняли в 
убийстве подростка. Отрабатывалась версия ритуального 
убийства: якобы ребенка убили для освещения его кровью 
иудейской молельни, которая примыкала к строящемуся 
корпусу больницы Зайцева. Вдобавок тело было найдено 
на территории завода Зайцевых, там же работал Бейлис, 
а отец его был дружен с этим семейством. Через два года 
суд установил несостоятельность данной версии. Так что 
строительство нового здания больницы, которое продол-
жалось во время судебного разбирательства, проходило 
в очень сложной обстановке. Тем не менее, работы были 
благополучно завершены, корпус с родильным отделени-
ем начал действовать в 1912 году, и большинство жителей 
Подола появились на свет именно там.

После революции здание осталось бесхозным, так как 
Зайцев эмигрировал. Однако через несколько лет судьбой 
его больницы озаботились общественные организации, и 
там снова заработали хирургическое и гинекологическое 
отделения. Позднее больницу национализировали, и в раз-
ное время там располагались то родильный дом, то инфек-
ционная больница, то институт переливания крови.

Больница Зайцева работает по сей день – теперь это 
родильный дом № 2. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И 
ГИНЕКОЛОГИИ КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Маленькое родильное отделение, которое в конце XIX 
– начале XX веков существовало на средства баронов 
Штейнгеля и Лазаря Бродского.

Как медицинское учреждение оно функционирует и 
сегодня – это больница на бульваре Тараса Шевченко.

РОДДОМ В ЗДАНИИ ПРИЮТА ТЕРЕЩЕНКО 
В конце XIX века на Бибиковском бульваре поселилась 
семья меценатов и купцов Терещенко. Отец и сын, извест-
ные своей благотворительной деятельностью и стремле-
нием к развитию общественных зданий, открыли в городе 
училище для слепых и пожертвовали солидные средства 
на строительство детского приюта (теперь в его здании 
размещается НИИ психологии). Позднее семья выдели-
ла огромные деньги на строительство ночлежки, где в 
разное время одновременно размещалось до шестисот 
человек. 

В этом здании, довольно известном среди киевлян, 
в XX веке был устроен родильный дом, проработавший 
несколько десятилетий. Десятки тысяч жителей Киева 
появились на свет в этом роддоме «с историей».

В конце XX века возраст здания перевалил за 100 лет, 
однако оно было еще крепким и функциональным, кро-
ме того, оно считалось символом милосердия, служило 
живым напоминанием о лучших человеческих качествах, 
на которые следует равняться. Тем не менее, в 1996 году 
здание было бессмысленно снесено ради прокладки 
трамвайного маршрута, который через несколько меся-
цев был упразднен.

УБЕЖИЩЕ ДЛЯ РОЖЕНИЦ НА НИЖНЕМ ВАЛУ
В 1882 году семья Терещенко основала по соседству с 
ночлежкой маленькое убежище для рожениц. Сначала 
там было две койки, затем – четыре. А через десять лет, в  
1891 году, Терещенко на собственные средства оборудо-
вали десятиместный родильный приют на Подоле. Для 
его проектирования пригласили М. Фабрициуса, военно-
го инженера, который создал целый особняк с колоннами. 
В приюте строжайше соблюдались гигиенические нормы, 
чем могло похвастаться далеко не каждое родильное отде-
ление для бедных. Там работали акушеры, сиделки, горнич-
ные, повивальные бабки, кухарки и даже посыльный. Через 
два года количество коек достигло дюжины, и ежегодно в 
этом приюте появлялось на свет несколько сотен малень-
ких киевлян. За 25 лет работы в убежище оказали помощь 
более чем 11 тысячам женщин.

Само здание сохранилось до наших дней, но теперь 
оно занято другим учреждением.

Таким был родильный дом Зайцева в 1913 году
Фотограф: неизвестен  Источник: http://www.retroua.com
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Ц І К А В О  З Н А Т И

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА ФАРМАЦЕВТІВ № 5, 2016 р.

РОДДОМ РОМАНОВСКОГО И ТУРОВЕРОВА
Просуществовал он очень недолго – с 1912 по 1915 гг. 
Дом на ул. Ярославов Вал переходил из рук в руки 
часто: его много раз перепродавали друг другу купцы, 
пока в начале XX века дом не приобрела супруга врача 
Стародомского, который работал в  Александровской 
больнице, а позднее стал её главврачом. Семейство не 
проживало в доме на Ярославовом Валу, а решило сда-
вать площади внаем. Вначале здание сдавали в качест-
ве жилого помещения, а затем там открылся роддом 
Романовского и Туроверова. Через некоторое время 
помещения стали использовать в качестве родильного 
приюта,  там же работала школа акушерства.

Уже после революции дом был перепродан купеческой 

семье, а затем – национали-
зирован советской властью. 
Дом сохранился до нашего 
времени, сегодня там нахо-
дятся квартиры, магазины, 
ателье и сервисные службы. 

«КВИСИСАНА» –  
ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ 
КОММЕРЧЕСКИХ  
КЛИНИК ГОРОДА
Она работала на Большой 
Житомирской – уже на стыке 
XIX–XX веков состоятельным 
жительницам Киева предла-
гали послеродовое пребы-
вание в отдельной палате. 
Правда, стоимость её была 
совершенно заоблачной для 
рядовых горожанок – те не 
могли себе позволить даже 

роды и недельный уход в общей палате. Бедные киевлянки 
либо пользовались услугами клиник, работающих на сред-
ства благотворителей, либо рожали дома, под присмотром 
малограмотных повитух.

«Квисисана» не специализировалась на акушерстве, это 
была многопрофильная лечебница.

АНТИПОД «КВИСИСАНЫ» – ЧАСТНЫЕ ПРИБЕ-
ЖИЩА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
Содержали их сами повивальные бабки, услуги которых 
продолжали быть очень  востребованными – коек в род-
домах на всех киевлянок не хватало. Повитухи содержали 
и платные, и бесплатные прибежища на одну-две койки: 
там можно было произвести на свет младенца и оставать-

Ночлежный дом и убежище для рожениц Терещенко.
Фотограф: неизвестен  Источник: http://www.weekend.com.ua

Так сегодня выглядит здание, где в начале XX века работал родильный дом Романовского и Туроверова
Фотограф: неизвестен  Источник: неизвестен 
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ся в течение нескольких дней после родов в более-менее 
спокойной обстановке. Конечно, санитарно-гигиенические 
условия в этих местах были удручающими. Хотя городские 
акушеры проводили просветительскую работу среди пови-
вальных бабок, обучение шло не слишком успешно. 

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 1
Один из самых старых сохранившихся родильных домов 
Киева. Его здание возведено в 1918 году. На базе этого 
родильного дома работал центр подготовки киевских 

медиков, с ним связаны имена известнейших акушеров 
Зозули, Лурье, Хатунцева, Мельника, Савицкого.

«Второе рождение» этого дома произошло в 1984 году: 
старый корпус был снесен, а на его месте появилась сов-
ременная пятиэтажка на сто коек. Еще через шесть лет сде-
лали реконструкцию двухэтажного корпуса гинекологии.

Большинство современных роддомов столицы – это 
учреждения, заложенные с послевоенного времени до 
конца XX века. 

СОВРЕМЕННЫЕ РОДИЛЬНЫЕ ДОМА КИЕВА: ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Первый типовой родильный дом Киева – № 3 на ул. Кучера, построенный в 1981 году. Он 
принимал не только жительниц столицы, но и рожениц из других городов и даже 
стран. Ориентирован на минимальное медикаментозное вмешательство. 

Самый дорогой – частный родильный дом «Исида».
Самый «религиозный» – роддом № 3. Нет, никакой идеологической окраски – про-

сто на территории работает маленькая часовенка. Каждая мама с малы-
шом, покидая родильный дом, может зайти туда и попросить благословения 
для своего ребенка. В ту же часовенку ходят женщины, которые лечатся в 
соседнем отделении патологии беременности.

Самый первый родильный дом Киева, рассчитанный на совместное пребывание 
мам и детей, – роддом № 2 на улице Мостицкой. 

Самые новые – роддомы № 5 и 7. Оба начали работать в 1994 году, только род-
дом № 7 – действительно новый, а роддом №5 прежде был известен как  
больница № 8 с небольшим родильным отделением.

Самая обширная территория для прогулок – у роддома № 2 (2 гектара).
Роддомы с самыми мощными отделениями интенсивной терапии – № 6 и 7 (специализа-

ция – преждевременные роды).
Самый высокий процент родов через кесарево сечение – у роддома на Красном 

Хуторе (специализируется на воспалительных заболеваниях и проблемах с 
вынашиванием).

Самый многофункциональный – роддом № 4 (центр репродуктивной медицины).  
Он специализируется на родах для женщин с различными патологиями – 
соответственно, там работает много отделений, связанных с патология-
ми беременности, есть палаты интенсивной терапии и отделения для  
ЭКО-беременных.

Самое большое количество совместных родов (70 %) – в роддоме № 2.
Самый «титулованный» роддом столицы – № 3. С 2002 года он имеет  

международный знак отличия «Доброжелательное отношение к ребенку».
Самая маленькая площадь – у родильного дома № 1, хотя по количеству родов  

он сопоставим с более крупными медучреждениями. Как и роддом № 3, он  
практикует принцип минимального медикаментозного воздействия  
и имеет знак отличия «Доброжелательное отношение к ребенку».



КАЛЕНДАР
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ЛІМФОМАМИ

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КОНТРАЦЕПЦІЇ

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СЕРЦЯ

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛІКАРЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ІЗ  
ЗАХВОРЮВАННЯМ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

15 ВЕРЕСНЯ

26 ВЕРЕСНЯ

29 ВЕРЕСНЯ

3 ЖОВТНЯ

20 ЖОВТНЯ

Всесвітній день боротьби з лімфомами проводиться щорічно 15 вересня. 

Цей день ініціювала 10 років тому Лімфомна коаліція – міжнародна організація, яка об’єднує пацієнтів з 41 
країни світу. Його мета – привернути увагу громадськості до проблем людей, які зіткнулися з таким діагнозом, 
а також  інформувати широкий загал про симптоми захворювання і наголосити на необхідності звернень до 
лікарів, якщо симптоми з’явилися.

В Україні з діагнозом «лімфома» живуть понад 28 тис. осіб. У країнах Західної Європи захворюваність на лімфо-
мами становить  близько 12–15 випадків на 100 тис. населення на рік. Приміром, у Росії щорічно діагностується 
більше 25 тис. нових випадків захворювання лімфомами, що становить близько 4 % усіх злоякісних пухлин). 

Сучасна практика дає змогу  встановити, що лімфома виліковна у 80 % випадків. Шанси хворих на одужання 
повністю залежать від точної та своєчасної діагностики.

Всесвітній день контрацепції проводиться 26 вересня.

У  2007 році десять міжнародних організацій, що пов’язані з проблемами планування сім’ї, виступили з ініціа-
тивою проведення Всесвітнього дня контрацепції. Серед організацій  – Азіатсько-Тихоокеанська рада з кон-
трацепції, Агентство США з міжнародного розвитку, Європейське товариство контрацепції і репродуктивного 
здоров’я, Німецький фонд світового населення, Латиноамериканський Центр «Здоров’я та Жінка», Міжнародна 
федерація дитячої та підліткової гінекології, Марі Стоупс Інтернешнл, Міжнародна федерація планування сім’ї, 
Рада з народонаселення і Pan American Health and Education Foundation.

Міжнародний день контрацепції, за задумом організаторів, повинен привернути увагу влади та громадськості 
до проблем, які виникають внаслідок недостатнього статевого виховання і зневаги до засобів контрацепції. 
Захід проводиться під девізом: «Your Future. Your Choice. Your contraception. Твоє майбутнє. Твій вибір. Твоя 
контрацепція». 

Всесвітній день серця проводиться 29 вересня.

Починаючи з 1999 року за ініціативою Всесвітньої федерації серця за підтримки Всесвітньої Організації 
Охорони Здоров’я, ЮНЕСКО та ін. зазначена  подія відзначалася в останню неділю вересня. З 2011 року 
Всесвітній день серця отримав фіксовану дату – 29 вересня. 

Метою цього міжнародного дня є підвищення усвідомлення в суспільстві небезпеки, яка викликана епідемією 
серцево-судинних захворювань у світі, а також ініціювання профілактичних заходів щодо ішемічної хвороби 
та мозкового інсульту у всіх групах населення, підвищення обізнаності населення про хвороби серця, пра-
вильний спосіб життя з метою запобігання цьому захворюванню  і пропаганда профілактичних заходів для 
зменшення смертності від хвороб серця. 

У партнерстві з ВООЗ Всесвітня федерація серця проводить заходи у понад  100 країнах світу.  

Міжнародний день лікаря проводиться в перший понеділок жовтня. У 2016 році цей день припадає на 3 жовтня.

За ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я в перший понеділок жовтня відзначається Міжнародний 
день лікаря. Це день солідарності та активних дій лікарів усього світу.

У 1971 році була створена Міжнародна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» – Medecins 
Sans Frontieres, MSF. Серед засновників – Міжнародний Червоний Хрест, Мальтійський орден та ЮНІСЕФ.

Організація є незалежною, що фінансується головним чином за рахунок суспільних пожертвувань з країн, де 
знаходяться її представництва. MSF, діючи під егідою ООН, надає допомогу жертвам природних катастроф, 
збройних конфліктів, епідемій, соціальної маргіналізації у понад 80 країнах світу, допомагає усім незалежно 
від політичної, релігійної або етнічної приналежності.

Щорічно близько 700 медичних працівників MSF працюють у гарячих точках світу.

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози проводиться 20 жовтня, згідно з 
указом Президента України від 17 січня 2005 року № 42/2005 

У цей День проводяться заходи, присвячені проблемі онкологічних захворювань молочної залози, щоб 
звернути увагу громадськості на стрімке зростання показників захворюваності на рак грудей в Україні. 
Крім того, цей день звертає увагу всіх жінок на необхідність проведення своєчасної діагностики для  
раннього виявлення онкологічних патологій.



ШАНОВНІ АВТОРИ!

ШАНОВНІ РЕКЛАМОДАВЦІ!

Науково-практичний журнал «О!Здоров’я!» 
запрошує до взаємовигідної співпраці  нау-
ковців, молодих спеціалістів, лікарів-практи-
ків. Ми з великою цікавістю та увагою стави-
мося до всіх матеріалів, які б ви хотіли  опу-
блікувати в нашому виданні.

Цінуємо кожного з вас і дуже раді знайом-
ству з новими експертами та спеціалістами 
початківцями, що готові надати для публіка-
цій об’єктивні, унікальні та актуальні матеріа-
ли, які стосуються медицини, фармацевтичної 
галузі, охорони здоров’я, медичної освіти, 
ринку медичних товарів і послуг.  Будемо 
раді постійній співпраці.

Авторам, що запропонували кілька нових 
пізнавальних статей (дослідження, новини, 
інтерв’ю, висвітлення різноманітних медич-
них питань і тематик тощо), гарантуємо осо-
бливі умови з розміщення наступних автор-
ських матеріалів. Цінуємо всіх, хто вміє ство-
рювати якісні інформаційні продукти.

ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО СПІВПРАЦІ 
МОЖНА ЗА ТЕЛЕФОНОМ +38 099 781 6271 
АБО ЗАЛИШИВШИ ЕЛЕКТРОННУ ЗАЯВКУ НА 
САЙТІ www.ozdorovie.com.ua

Науково-практичний журнал «О!Здоров’я!» 
запрошує до взаємовигідної співпраці нау-
кові, дослідницькі, виробничі, торговельні 
та обслуговуючі організації і компанії, діяль-
ність яких пов’язана з товарами і послугами 
медичного призначення.

Розміщені рекламні матеріали побачать не 
тільки передплатники та постійні читачі жур-
налу, а й читачі нашого сайту і користувачі в 
соціальних мережах, де проводиться просу-
вання видання.

Коло читачів журналу «О!Здоров’я!» охоплює 
фахівців і споживачів товарів медичної та фар-
макологічної сфери. Спеціалізовані видання – 
серед найбільш конкурентних та ефективних 
рекламоносіїв, адже їм довіряють.

З урахуванням особливостей вашої реклам-
ної та маркетингової стратегії, на сторінках 
журналу ви зможете розмістити рекламний 
модуль відповідного розміру або відповідну 
публікацію.

Ми враховуємо побажання і очікування кож-
ного клієнта, практикуємо індивідуальний 
підхід до кожного партнера, забезпечуємо 
взаємовигідні умови співпраці. За вашим 
бажанням підготуємо і оформимо реклам-
не повідомлення, яке допоможе домогтися 
бажаного відгуку цільової аудиторії. Політика 
журналу в питаннях розміщення реклами 
завжди спрямована назустріч клієнту. Ми 
націлені на індивідуальну співпрацю.
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