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передчасних пологів на

ЕНДОМЕТРИН (ENDOMETRIN)
Склад: діюча речовина: прогестерон;
1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 100 мг;
Лікарська форма. Таблетки вагінальні.
Фармакотерапевтична група. Гестагени. Прогестерон. Код АТС G03D A04.
Показання.
Додаткова або замісна терапія прогестероном:
• дизовуляцiя;
• при лікуванні безпліддя у жінок;
• при штучному заплідненні;
• профілактика та лікування звичного викидня або загрози спонтанного
викидня;
• загроза передчасних пологів при прогестероновій недостатності.
Протипоказання.
• Підвищена чутливість до прогестерону або до будь-якого компонента
препарату.
• Недіагностовані вагінальні кровотечі.
• Наявність позаматкової вагітності або вагітність, що завмерла.
• Тяжкі захворювання печінки.
• Наявність злоякісної пухлини молочної залози і репродуктивних органів або підозра на її наявність.
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• Активна фаза артеріальної або венозної тромбоемболії або тяжкого
тромбофлебіту, а також ці стани в анамнезі.
• Порфірія.
Спосіб застосування та дози.
Ендометрин застосовують вагінально в положенні лежачи на спині за допомогою пластикового аплікатора. У середньому доза прогестерону становить по 1 таблетці 2 або 3 рази на добу. При частковій недостатностi
лютеїнової фази: по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 10 днiв (з 17-го по
26-й день циклу). При повній недостатності лютеїнової фази: доза прогестерону становить 100 мг вранці і ввечері з 15-го по 25-й день циклу. Починаючи з 26-го дня, в разі ранньої діагностики вагітності, дозу збільшують на
100 мг прогестерону на добу, досягаючи максимальної дози - 300 мг на добу,
яку розподіляють на три прийоми. Цього дозування слід дотримуватися до
60-го дня. При застосуванні ДРТ: по 1 таблетці 2 або 3 рази на добу, починаючи з дня імплантації ембріона. Загроза викидня або профiлактика звичних
викиднiв та загрози передчасних пологів на тлi недостатностi прогестерону: по 1 таблетці 2 або 3 рази на добу до встановлення стабільної секреції
прогестерону.
Побічні реакції. З боку нервової системи: часто:головний біль, нечасто:запаморочення, безсоння, невідомо: підвищена втомлюваність; з боку шлунково-кишкового тракту: часто: здуття живота, біль у животі, нудота, нечасто:

42%

діарея, запор, невідомо: блювання; з боку шкіри та підшкірних тканин: нечасто: кропив’янка, висип, невідомо: реакції гіперчутливості; порушення з боку
репродуктивної системи та молочних залоз: часто: синдром гіперстимуляції
яєчників, спазми м’язів матки,* нечасто: вульвовагінальний дискомфорт, вагінальне печіння, вагінальні виділення, вульвовагінальна сухість, вагінальна
кровотеча,* вагінальний мікоз, біль, чутливість і набухання молочних залоз,
свербіж генітальний; інфекційні і паразитарні захворювання: часто: інфекції
сечовидільної системи; загальні порушення: нечасто: периферичний набряк.
Під час лікування прогестероном можуть спостерігатися різкі перепади настрою, дратівливість та сонливість.
*При проведенні ДРТ
Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальному
контейнері, в недоступному для дітей місці.
Категорія відпуску. За рецептом.
Виробник. Бен-Шимон Флоріс Лтд., Ізраїль/Ben-Shimon Floris Ltd., Israel.
Місцезнаходження. Індастріал Парк, Місгев, 20174, Ізраїль/Industrial Park,
Misgav, 20174, Israel.
Для більш детальної інформації дивитися повну інструкцію
до застосування препарату Ендометрин: http://ferring.com.ua/
uploaded/file/Endometrin.pdf
Реєстраційне посвідчення №UA/7764/01/01

1, 2, 3. Згідно з інструкцією до медичного застосування препарату Ендометрин. 4. Miles RA, et al.,
Fertility and Sterility 1994; 62: с. 485-490. 5. Dan Farine, William Robert Mundle, J. Obstet. Gynaecol.
Can. — 2008. — Vol. 30, № 1. — P. 67-71
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ВІД РЕДАКЦІЇ
Ось і вийшов новий номер журналу «Слово о здоровье». Ми спробували зробити
його ще цікавішим, більш захоплюючим і пізнавальним. Темою цього випуску ми вибрали перинатальну
медицину та медицину плода. З інтерв’ю завідуючої кафедри акушерства, гінекології та медицини
плода Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика д-м мед. наук,
проф. С. І. Жук ви зможете дізнатися про нові можливості і перспективи розвитку медицини плода
в Україні. Про досвід створення перинатального центру 3-го рівня, застосування на його базі новітніх
методик та технологій, традиції та здобутки розповідає головний лікар Перинатального центру
м. Київ, акушер-гінеколог вищої категорії, заслужений лікар України, канд. мед. наук, фахівець
з організації управління охорони здоров’я В. В. Біла. Дізнатися про сучасний стан регіоналізації
перинатальної медицини можна зі статті канд. мед. наук С. Г. Лесовської.
Цікаві статті на тему жіночого і чоловічого здоров’я чекають на вас у наших традиціних
однойменних рубриках. У цих статтях ми порушили тему ендокринних та обміннометаболічних порушень у жінок з СПКЯ, освітили проблему тазового болю, пов’язаного
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системи при оперативних втручаннях пластичної хірургії. Крім того, раді представити вам нову
рубрику – Практичний кейс для лікарів, в якій ми розглянули алгоритм дій медиків при акушерських
кровотечах. Для тих хто цікавиться новинами сфери охорони здоров’я, ми підготували інформаційноаналітичний матеріал: «Реформа охорони здоров’я-2017: етапи, зміни, очікувані результати.
І насамкінець пропонуємо вашій увазі серію публікацій щодо історії становлення, розвитку
і функціонування українських лікарень – «Українські лікарні: сторінки столітньої історії»
та запрошуємо приєднатися до створення матеріалів цього циклу. Найкращі матеріали, з тих що
ви надішлете, будуть опубліковані в наступних випусках журналу.
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ІНТЕРВ'Ю

–
А
КТУАЛЬНО

ФЕТАЛЬНА МЕДИЦИНА:
ПЛІД ЯК ПАЦІЄНТ

C. I. Жук, завідуюча кафедри акушерства, гінекології та медицини
плода Національної медичної академії післядипломної освіти
ім. П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор

Посилення в усьому світі, і зокрема в Україні, уваги до можливостей фетальної медицини зумовлене
прагненням медичної наукової спільноти та лікарів зменшити зростання кількості новонароджених з ускладненим
перебігом неонатальної адаптації, інвалідизації після народження, а також смертності серед матерів та новонароджених. Про можливості фетальної медицини в Україні розмовляємо з завідуючою кафедри акушерства,
гінекології та медицини плода Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
доктором медичних наук, професором Світланою Іванівною Жук
– Існує думка, що фетальна медицина –
це високотехнологічна та ресурсоємна
галузь медицини, яка потребує великих не тільки людських, а також значних фінансових затрат, які не завжди
себе виправдовують. Світлано Іванівно,
на Вашу думку, що означає сьогодні
фетальна медицина для суспільства в
цілому і держави, зокрема?
– Давайте почнемо з розвінчання міфу
про те, що сьогодні на розвиток фетальної
медицини з боку держави витрачаються
значні кошти. Ті ініціативи, які ми сьогодні започатковуємо, чи ті заходи, що проводяться нами для допомоги жінкам, які
опинилися в складній ситуації, практично
базуються на особистій ініціативі лікарів і
великому бажанні допомогти тим пацієнткам, які не можуть виносити та народити
здорову дитину. Розвивати чи не розвивати фетальну медицину? На це питання
відповідь може дати закордонний досвід
та показники перинатальної захворюваності та смертності. А кошти, витрачені на
медицину плода, якщо не займатися цим
питання, будуть втрачені.
Справа в тому, якщо не забезпечити
своєчасну діагностику (це насамперед) і
лікування, і у вкрай тяжких випадках не
надати майбутнім батькам вибір: про6 www.ozdorovie.com.ua
ISSN 2524-0846

довжувати чи ні вагітність, то в більшості
випадків дитина не помре, але народиться з тяжкими вадами розвитку. Іноді діти,
яким можна було б допомогти у фетальний період, народжуються та помирають
після місяця перебування в неонатальній
інтенсивній терапії (день перебування в
якій коштує державі тисячі гривень, а батькам великих страждань). В інших випадках,
якщо дитина виживає, вона залишається
на все життя інвалідом. Для суспільства
і держави такі помилки коштують дуже
дорого.
Якщо розглянути це питання в економічній площині, то всі можливі грошові затрати з боку держави в майбутньому виправдали б себе на 100 відсотків, оскільки вартість подальшого лікування, соціальної та
медичної адаптації дітей з інвалідністю чи,
наприклад, довічного утримання хворих із
вродженою патологією в сотні разів перевищують витрати на антенатальну діагностику, профілактику чи внутрішньоутробну
корекцію патології розвитку плода. Кожен
долар, вкладений в медицину плода, вже
через кілька років після народження здорової дитини конвертується в 10 доларів.
Якщо порівнювати з онкологією, то таке
співвідношення становить 1:1.
– Компетентна діагностика – це ключ до

успішної фетальної медицини. Отже,
гостро постає питання високоякісної
підготовки кадрів. Де в Україні готують сьогодні спеціалістів з фетальної
медицини?
– Так, для успішного розвитку фетальної
медицини найперша і найголовніша умова – високоякісна «школа» спеціалістів.
І розуміючи всю важливість цього питання, ми сім років тому ініціювали створення кафедри акушерства, гінекології
та медицини плода при Національній
медичній академії післядипломної освіти
ім. П. Л. Шупика. Створенню кафедри передувала копітка робота, пов’язана з аналізом досвіду розвинутих країн у цій сфері
медицини, підбором необхідних спеціалістів, які б могли передати нам необхідний теоретичний та практичний досвід
у цьому питанні, рядом закордонних
поїздок з метою навчання та підвищення
кваліфікації, зокрема в клініку акушерства
та перинатальної медицини при університеті в м. Майнц, в якій у той час працював
професор Чиріков, де ми отримали багато практичного досвіду, який змогли вже
впровадити тут, в Україні.
Заклавши теоретичне і практичне
підґрунтя й ініціювавши створення кафедри, ми мали змогу інформувати лікарів
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АКТУАЛЬНО

– Для успішної діагностики не обійтися
без високотехнологічного обладнання.

На скільки сьогодні перинатальні центри
забезпечені всім необхідним медичним
обладнанням для проведення необхідних обстежень, проведення необхідної корекції і встановлення точних
діагнозів?
– Ще раз хочу наголосити на тому, що важливим у діагностиці аномалій розвитку
плода є не стільки апаратура, а та унікальна комбінація, яку становлять апарати,
засоби, медикаменти, а головне – потужні
спеціалісти. Що ж до забезпечення необхідною апаратурою, то можна сказати, що
в цілому сьогодні майже всі клініки забезпечені необхідним обладнанням. Є у нас
і апарати експертного класу, і спеціальні
голки, і апаратура для визначення біологічних констант. Це все та апаратура, яка забезпечує точність і безпечність проведення
необхідних маніпуляцій. Гірше, звичайно,
справи, у державних структурах. Однак
сьогодні нам вдалося змінити ставлення
до питання закупівлі необхідного обладнання. Наприклад, більш рентабельно
сьогодні купити один фетальний монітор
Sonicaid, який допоможе виявити наявність ацидозу у плода, замість п’яти кардіомоніторів корейського виробництва,
які просто проводять моніторинг серцебиття дитини. Апаратура ж для виконання
фетальних втручань: фетоскопи, лазерний
коагулятор, пристрої (балончики, шунти,
степлери) можуть бути в кількох центрах
фетальної хірургії.
Давайте з вами розглянемо в економічній площині затрати на купівлю дороговартісного обладнання для лікування та
діагностики. Так, воно досить дороге, однак
це разові витрати, які за кілька місяців себе
виправдають. Крім того, на сьогоднішній
день з нами у цьому питанні хочуть співпрацювати вітчизняні виробники такого
обладнання, а це також може заощадити
державні гроші на закупівлю дороговартісного закордонного обладнання. І на це теж
необхідно звертати увагу. Крім того, вартість
сучасного діагностичного обладнання на
декілька порядків нижча, ніж вартість апаратури, призначеної для виходжування та
реабілітації дітей з вадами розвитку. Адже
будь-яка корекція аномалій розвитку плода на етапі вагітності в майбутньому заощадить мільйони гривень.
– Що сьогодні існує нового в діагностиці,
що було неможливе ще пару років тому?
– Як бачите, ще пару десятиліть тому ми не
могли визначити стать майбутньої дитини,
а сьогодні ми з вами говоримо про можливості фетальної медицини – і в хірургії, і в
діагностиці, і в лікуванні… Перинатологія
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і фетальна медицина розвиваються дуже
стрімкими темпами. Сьогодні вже в Україні
є нові знання, нові вміння і високоякісні
спеціалісти. Дуже сильно за останні роки
просунулися нові технології та методи діагностики. Серед них необхідно відзначити
такий метод як біохімічний скрінінг першого триместру, який є вкрай важливими та
необхідним методом діагностики. Новою
є також рання діагностика прееклапсії і
цукрового діабету. На жаль, у структурі
перинатальних і материнських втрат пізні
гестози займають лідируючі позиції. Тому,
якщо ми до 12 тижня вже будемо знати, що
у вагітної є ризик розвитку прееклампсії, то
ми зможемо з ранніх термінів призначити
аспірин для уникнення мікротробування і
розвитку в подальшому гестозу.
Також хочу відзначити такий метод діагностики як тест для визначення плацентарного фактору росту. Раніше цей плацентарний фактор не визначався. Однак сьогодні в
Україні це вже можливо. Далі необхідно відзначити метод пункції голівки з метою визначення рівня лактату і наявності у плода
ацидозу. Ще необхідно згадати доплерографію для оцінювання кровотоку середньої
мозкової артерії при важких анемічних станах плода…Багато чого є нового..
– Розкажіть, будь ласка, як Ви бачите,
перспективи розвитку фетальної медицини в Україні?
– Взагалі потрібно сказати, що в питанні
розвитку фетальної медицини в Україні
необхідно змінювати концепцію, так
сказати базовий підхід. Адже в усьому
світі в структурі перинатальних центрів
є відділення медицини плода, які у своїй
роботі базуються на міждисциплінарному
підході до ведення вагітних з неонатальною патологією.
Такі відділення у свою роботу залучають різноманітних фахівців: і дитячих
кардіологів, і дитячих урологів, і дитячих хірургів чи нейрохірургів, потужних
неонаталогів, УЗД-спеціалістів та ін. У нас
також є декілька відділень медицини плода. Однак вони не зовсім відповідають
своїм завданням. Відділення медицини
плода мають забезпечувати комплексні
послуги. Тобто проводити не тільки діагностику, а й, крім іншого, також і корекцію, де основним пацієнтом буде не жінка,
що виношує дитину, а основним пацієнтом буде внутрішньоутробний плід.
– Який з напрямів фетальної медицини,
на Вашу думку, отримає найбільший
розвиток?
– Одним з напрямів фетальної медицини,
що найстрімкіше сьогодні розвиваєтьwww.ozdorovie.com.ua 7
ISSN 2524-0846

ІНТЕРВ'Ю

про стан здоров’я населення, про розповсюдженість серед вагітних тієї чи іншої
патології, про шляхи розв’язання існуючих
проблем, а головне, стало зрозуміло, яких
фахівців і в якій кількості нам необхідно мати.
Так, наприклад, статистика патології розвитку плода показує, що тільки один з тисячі
випадків потребує хірургічної корекції, у
більшості ж випадків незначні відхилення не
потребують настільки кардинальних заходів,
достатньо просто експертного нагляду
фахівців. І найважливіше, що ми зможемо
зробити для сім’ї – це не стільки прооперувати, скільки вчасно та кваліфіковано
дати точний прогноз… Я хочу сказати, що
нам на ту кількість патології плода, що існує
на сьогодні, не потрібно великої кількості, наприклад, неонатальних хірургів, а от
фахівців-діагностів, які б змогли точно
інтерпретувати результати обстежень вагітних жінок, – і серед лікарів сімейної медицини, і серед акушерів-гінекологів, УЗДспеціалістівстів, неонатологів, лікарів лабораторної діагностики – нам не вистачає. І це
повинні бути потужні, блискучі фахівці, які
комплексно підійдуть до питання діагностики.
Що стосується навчання таких спеціалістів та підвищення їхньої кваліфікації,
то хочу сказати, що воно повинне відбуватися в зосередженому місці під егідою
фахівців, які вже мають досвід у цьому
питанні. І ми на нашій кафедрі акушерства,
гінекології і медицини плода проводимо
курси з підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів. Такі курси структуровані
як тематичні цикли, кожен з них спрямований на підвищення кваліфікації та навчання
лікарів. Вони користуються великим попитом серед лікарів і України, і країн близького зарубіжжя. Самі цикли вузькоспеціалізовані і мають різнопланову тематику. Так,
наприклад, на 2017 рік у нас заплановані
такі тематичні цикли, як: сучасний стан проблем з внутрішньоутробного інфікування;
індивідуальний супровід плода як пацієнта; УЗ-ехоскопія в акушерстві та гінекології;
медико-соціальні аспекти перинатальної
психології; репродуктологія з позицій медицини плода… та багато іншого.
Крім того, співробітники нашої кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію: беруть участь не тільки в міжнародних симпозіумах та конференціях, а й проходять стажування за кордоном. Сьогодні
на нашій кафедрі стажування за кордоном
є одним з пріоритетних напрямів міжнародної діяльності. Нам є чому навчатися у
міжнародної науки і є що показати…

ся і у всьому світі, і в Україна зокрема, є
фетальна хірургія. Без фетальної хірургії
неможливий подальший розвиток ні
фетальної, ні перинатальної медицини.
Фетальна хірургія є молодою, але досить
перспективною і, що головне, затребуваною сферою, що набирає обертів у своєму
розвитку. І дуже приємно, що Україна не
залишається поза цими процесами.
– Світлано Іванівно, Ви крім практичної діяльності, дуже багато часу приділяєте викладацькій діяльності (зав.
кафедрою. – Ред.) і науковим дослідженням… причому дослідження дуже
практичного спрямування, які допомагають Вам розвинути українську школу
фетальної медицини… Розкажіть, будьласка, над чим зараз Ви (ваша кафедра)
працюєте?
– Одним з актуальних напрямів діяльності
нашої кафедри на сьогодні є створення
і розроблення різноманітних регламентуючих документів. Так, на сьогодні на
базі нашої кафедри було створено протокол «Преіндукція, індукція пологів»,
який базується на рекомендаціях ВООЗ та
Королівського коледжу Великобританії
і містить великий розділ «Розродження
жінок в інтересах плода», який якраз і
регламентує роботу лікарів у ключі «плід
як пацієнт».
Крім того, сьогодні йде робота над
створенням декількох нових протоколів.
Перший з них – це протокол «Антенатальний
нагляд плода». Такого протоколу до сьогодні ще не було. Однак лікарі його дуже
потребують у своїй повсякденній практичній роботі, оскільки патологія плацентарної
дисфункції і затримки внутрішньоутробного розвитку плода досить поширена в
Україні, і в структурі перинатальної смертності займає лідируючі позиції. І такий протокол дасть лікарям інформацію щодо алгоритму їхніх дій при патологічній вагітності і
методів дослідження.
Іншим протоколом який, можна сказати, несе нову концепцію, якої ще не було
в Україні, є протокол «Невідкладні стани з
боку плода». Всі звикли, що у нас є невідкладні стани з боку жінки: еклампсія, кровотечі, гіпертензивні розлади тощо. Однак це
актуально тоді, коли пацієнтка жінка, а коли
пацієнтом є плід – ненароджена дитина, то
вона також має невідкладні стани. І в цьому
випадку дуже важливо правильно діагностувати такі стани, коригувати їх, маючи
чіткий алгоритм дій.
Хочу сказати, що в нас на кафедрі щодо
обох протоколів: і «Антенатальний нагляд
плода», і «Невідкладні стани плода» про-
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водиться досить потужна наукова робота. Пишуться докторські дисертації. Так, з
першого питання – антенатальний нагляд
плода – пише дисертацію Ошовський В. С.,
а по другому протоколу з введенням нової
термінології пишеться докторська дисертація Пехньо Н. В.
Обидва протоколи є на сьогодні досить
актуальними, оскільки дадуть змогу вчасно, на кожному етапі вагітності, проводити
необхідні корегуючи заходи і отримати в
перспективі народження здорової дитини.
Крім цього, ми вдосконалюємо методики оперативних втручань, які мінімізують
ризик проведення різноманітних інвазивних процедур. Широке застосування
інвазивних процедур потребує відповідної психологічної підготовки як з боку
пацієнтки, так і з боку спеціаліста. Тому
досить актуальним виявляється на сьогодні такий новий напрям діяльності нашої
кафедри, як перинатальна психологія та
психотерапія. Особливостями розвитку
цього напряму є те, що ми досліджуємо не
тільки психологію жінки – жінка повинна
бути впевнена в тому, що такі інвазивні
маніпуляції пройдуть нормально, з максимальним забезпечення безпеки як перебігу вагітності, так і плода. Ми досліджуємо,
що вкрай важливо, психологію плода, його
внутрішньоутробну поведінку.
Внутрішньоутробна поведінка плода,
його біоритми можуть не збігатися з біоритмами матері… От, наприклад, у нас на
кафедрі проводилися майстер-класи для
вагітних по психології плода. Проводив ці
майстер-класи д-р. мед. наук професор
Г. Брехман, який очолює Асоціацію перинатальних психологів Европи. Він на прикладі
багатоплідної вагітності показав алгоритм,
як потрібно працювати з внутрішньоутробними дітьми, особливо при багатоплідній
вагітності. Такий досвід роботи з вагітними
жінками для нас зовсім новий. Однак якщо
ми не будемо проводити просвітницьку
роботу в цьому напрямі серед лікарів, то
ми знову відстанемо від Европи. Тому що
в Европі вже досить активно почав розвиватися такий новий напрям – внутрішньоутробна педагогіка. Це не тільки визначення
стану вагітної шляхом проективних методик, а більш просунуті методики роботи з
внутрішньоутробними дітьми крізь призму
впливу на матір. Даний напрям роботи на
кафедрі очолює доцент Щуревська О. Д.
Аналіз роботи цього напряму показав
затребуваність такого практичного знання
і серед лікарів. Бо зачасту лікарі потребу
своїх пацієнтів у психологічній допомозі
оцінюють вище, ніж їхні пацієнтки. Також
необхідно відзначити бажання самих

лікарів отримати знання щодо перинатальної психології та психотерапії для своєї
практичної діяльності. Все це підтверджує
необхідність розвитку перинатальної психології і впровадження її в практику.
– Світлано Іванівно, чи маєте Ви власну
наукову школу?
– Так, у 2016 р. Національною медичною академією післядипломної освіти
ім. П. Л. Шупика було започатковано мою
наукову школу (наукова школа професора
Жук С. І. – Ред.), пріоритетним напрямом
якої є медицина плода.
– Світлано Іванівно, розкажіть, будь
ласка, який випадок з Вашої практики,
пов'язаний з фетальною медициною,
Вам запам’ятався найбільше?
– Це випадок, що пов'язаний з внутрішньоутробним переливанням крові. Таку маніпуляцію ми провели вперше у 2012 році.
До нас звернулася вагітна з обтяженим акушерським анамнезом (резус-негативний
тип крові при позитивному типі в батька,
високий титр Rh-антитіл та передчасне
оперативне розродження під час першої
вагітності, три послідовних замінних переливання крові новонародженому, що мав
важку гемолітичну анемію).
Під час проведення діагностичних
заходів було виявлено підвищення пікової систолічної швидкості кровоплину в
трьох послідовних вимірюваннях до
62-65-63 см/сек. відповідно, що перевищує
2 МоМ для даного гестаційного терміну і
доводить високий ризик гемолітичної анемії
важкого ступеня. Крім того, було проведено
кордоцентез із забором 2 мл плодової крові
для експрес-тестування. Дані аналізу підтвердили наявність важкої анемії. Враховуючи
діагноз, було проведено гемотрасфузію (проводилася двічі з розривом у 6 тижнів) І на 35
тижні вагітності пацієнтці провели термінове
розродження шляхом кесарського розтину
у Київському міському пологовому будинку
№ 2. Матір з хлопчиком у задовільному стані
було виписано на 8-му добу додому.
Звичайно, всіх цікавлять віддалені
результати, однак можу сказати, що сьогодні цей хлопчик активно розвивається, немає
ніяких відхилень у здоров’ї. Цей випадок
дав нам надію на те, що об’єднання зусиль
фахівців на різних рівнях та етапах надання
допомоги як матері, так і плода, застосування у практичній медицині новітніх методик,
знань і досягнень фетальної медицини в
найближчому майбутньому знизить кількість перинатальних як материнських, так
і плодових втрат.
Підготувала Н. Автономова
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ШАНОВНІ АВТОРИ!
Науково-практичний журнал «Слово о здоровье» запрошує до взаємовигідної співпраці науковців, молодих спеціалістів, лікарівпрактиків. Ми з великою цікавістю та увагою
ставимося до всіх матеріалів, які б ви хотіли
опублікувати в нашому виданні.
Цінуємо кожного з вас і дуже раді знайомству з новими експертами та спеціалістами
початківцями, що готові надати для публікацій об’єктивні, унікальні та актуальні матеріали, 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 медичних питань і тематик тощо), гарантуємо особливі умови з розміщення наступних авторських матеріалів. Цінуємо всіх, хто вміє створювати якісні інформаційні продукти.
ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО СПІВПРАЦІ
МОЖНА ЗА ТЕЛЕФОНОМ +38 099 781 6271
АБО ЗАЛИШИВШИ ЕЛЕКТРОННУ ЗАЯВКУ НА
САЙТІ www.ozdorovie.com.ua

ШАНОВНІ РЕКЛАМОДАВЦІ!
Науково-практичний журнал «Слово о здоровье» запрошує до взаємовигідної співпраці
наукові, дослідницькі, виробничі, торговельні
та обслуговуючі організації і компанії, діяльність яких пов’язана з товарами і послугами
медичного призначення.
Розміщені рекламні матеріали побачать не
тільки передплатники та постійні читачі журналу, а й читачі нашого сайту і користувачі в
соціальних мережах, де проводиться просування видання.
Коло читачів журналу «Слово о здоровье» охоплює фахівців і споживачів товарів медичної та
фармакологічної сфери. Спеціалізовані видання – серед найбільш конкурентних та ефективних рекламоносіїв, адже їм довіряють.
З урахуванням особливостей вашої рекламної та маркетингової стратегії, на сторінках
журналу ви зможете розмістити рекламний
модуль відповідного розміру або відповідну
публікацію.
Ми враховуємо побажання і очікування кожного клієнта, практикуємо індивідуальний
підхід до кожного партнера, забезпечуємо
взаємовигідні умови співпраці. За вашим
бажанням підготуємо і оформимо рекламне повідомлення, яке допоможе домогтися
бажаного відгуку цільової аудиторії. Політика
журналу в питаннях розміщення реклами
завжди спрямована назустріч клієнту. Ми
націлені на індивідуальну співпрацю.
ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО
РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ МОЖНА
ЗА ТЕЛЕФОНОМ +38 099 781 6271
АБО ЗАЛИШИВШИ ЕЛЕКТРОННУ ЗАЯВКУ НА
САЙТІ www.ozdorovie.com.ua
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ПЕРИНАТАЛЬНІ ЦЕНТРИ –

НОВА ЯКІСТЬ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
В. В. Біла, головний лікар Перинатального центру м. Київ, акушергінеколог вищої категорії, заслужений лікар України, канд. мед. наук,
фахівець з організації управління охорони здоров’я

Сучасні перинатальні центри – це не просто гарні пологові будинки. Насамперед, це високоякісна технологія організації
медичної допомоги, спрямована на збереження вагітності та народження здорової дитини, особливо у випадку серйозних
відхилень у здоров’ї майбутньої матері або дитини. Такий якісно новий рівень сучасного акушерства та гінекології вже
давно став загальнодоступним у багатьох країнах Європи. Україна в цьому числі не є винятком. Про досвід створення
перинатального центру 3-го рівня, застосування на його базі новітніх методик та технологій, традиції та здобутки розповідає головний лікар Перинатального центру м. Київ, акушер-гінеколог вищої категорії, заслужений лікар України,
канд. мед. наук, фахівець з організації управління охорони здоров’я Біла Вікторія Володимирівна.

ІСТОРІЯ

Перинатальний центр м. Київ 3-го рівня надання спеціалізованої висококваліфікованої допомоги (ПЦ. – Ред.)
було створено 10 лютого 2012 р. шляхом реорганізації Київського міського
пологового будинку № 7, що спеціалізувався на веденні передчасних пологів.
Статус ПЦ забов’язує виконувати
ряд завдань у напрямі забезпечення
якості надання медичної допомоги
жінкам та новонародженим. У зв’язку з
цим, стратегічним напрямом розвитку
Центру стало впровадження системи
менеджменту якості надання медичної
допомоги пацієнтам на базі міжнародних стандартів якості ISО серії 9000.
Сьогоднішній ПЦ забезпечує діагностику та кваліфіковане ведення
вагітних та породіль групи високого
ризику, інтенсивну допомогу новонародженим з низькою та екстремально
низькою масою тіла. У ПЦ застосовуються сучасні перинатальні технології,
рекомендовані ВООЗ. Заклад успішно
пройшов акредитацію за ініціативи
ВООЗ-ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини».
У грудні 2012 р. ПЦ м. Київ успішно
пройшов міжнародний сертифіка10 www.ozdorovie.com.ua
ISSN 2524-0846

ційний аудит системи менеджменту якості на відповідність вимогам
ISO 9001. Аудит проводив провідний
сертифікаційний орган Бюро Верітас
Сертифікейшн. Одночасно ПЦ м. Київ
успішно пройшов сертифікацію відповідності вимогам національного
стандарту якості ДСТУ ISO 9001:2009.
У 2017 р. заклад готується до переходу на нову версію стандарту
ISO14001:2015.
Укомплектованість і професійний рівень медичного персоналу, матеріальнотехнічна база підрозділів ПЦ дає змогу
надавати висококваліфіковану медичну
допомогу в пологах, оперативних втручаннях, консервативному лікуванні жінок
та новонароджених. У ПЦ працюють заслужені лікарі України, кандидати медичних
наук та лікарі вищої та І категорії.
Орієнтованість на міжнародну систему надання якісної медичної допомоги
зумовила функціональну реорганізацію
Центру. Було створено 16 індивідуальних пологових залів, проведено модернізацію операційного блоку, відділення
анестезіології та інтенсивної терапії, які
розташовані в безпосередній близько-

сті один від одного на одному поверсі,
що підвищує безпечність і якість надання допомоги. Відділення інтенсивної
терапії та реанімації новонароджених,
розраховане на 12 ліжок, оснащено
кувезами, унікальними апаратами для
тривалої штучної вентиляції легенів та
моніторингу життєво важливих функцій
організму, що надає можливість виходжувати дітей, які народились у важкому
стані, вагою від 500 г. Відкрито відділення другого етапу виходжування недоношених дітей. У цілодобовому режимі
організована можливість консультацій
новонароджених дитячими хірургом,
офтальмологом, кардіоревматологом
та іншими вузькопрофільними спеціалістами. Структурні підрозділи на
90 % комп’ютеризовані та на 100 %
забезпечені локальними протоколами.
У катамнестичному кабінеті організоване тривале спостереження за недоношеними дітьми з забезпеченням вчасним консультуванням та обстеженням.

ТРАДИЦІЇ

Крім налагодження функціональної
роботи, нашим Центром приділяється значна увага соціальним заходам,
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стане материнством», покликаний забезпечити пошук причин втрати плода,
соціальної та психологічної реабілітації
та розроблення індивідуальної програми планування вагітності для кожної
пацієнтки.

МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

При аналізі моніторингових показників
діяльності ПЦ м. Київ протягом п’яти
років роботи було відзначено постійне

НАМИ ПРОВОДЯТЬСЯ ТРАДИЦІЙНІ ЗУСТРІЧІ МІЖ БАТЬКАМИ
ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ НАВІТЬ ПІСЛЯ ВИПИСКИ:
«ПОСИДЕНЬКИ З ЛЮБОВ’Ю», «БЕРЕЗНЕВІ ЗУСТРІЧІ», «СОНЯЧНИЙ
КВІТЕНЬ», «СВЯТКОВИЙ ТРАВЕНЬ», «СВЯТО МИКОЛАЯ»

Серед започаткованих традицій
хочу відзначити благодійний забіг
«Нетерплячки», який відбувся 7 квітня
2016 р. Завдяки участі у цьому заході
багатьох небайдужих людей стало можливим придбання дихальної апаратури
для передчасно народжених дітей. Забіг
підтримав особисто мер міста Віталій
Кличко. Також у марафоні брали участь
лікарі ПЦ.
19 листопада 2016 р. з метою привернення уваги до проблеми передчасних
пологів нашим ПЦ було організовано
урочистий захід «Свято малюка», який
відбувся в колонній залі Київської міської державної адміністрації з залученням представників влади, громадських
організацій та асоціацій, батьків передчасно народжених дітей та самих дітей.
Маючи великий досвід лікування
вагітних з невиношуванням вагітності
ми створили проект «Нехай вагітність

зростання абсолютної кількості передчасних пологів, особливо на ранніх
термінах вагітності (до 28 та 32 тижнів
гестації), кількості багатоплідних вагітностей та вагітностей, які мали серйозні
ускладнення (передлежання плаценти,
важкі форми гестозів тощо), передчасно народжених дітей з низькою і екстремально низькою масою тіла. У нашому
ПЦ виходжуються діти з 22 тижнів гестації та вагою при народженні 500 г і більше. Протягом року у нас народжується
до 80 дітей у ваговій категорії до 1000 г
та приблизно 120 дітей у ваговій категорії 1000–1500 г.
Сьогодні завдяки впровадженню
новітніх технологій як в акушерстві, так і
в неонатології стало можливим виходжування та виживання недоношених новонароджених з екстремальною малою
масою тіла при народженні (вага при
народженні до 1000 г та термін гестації
22– 28 тижнів). За п’ять років роботи ПЦ
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при виходжуванні дітей з екстремально
низькою масою тіла (менше 1000 г) нами
впроваджені новітні технології:
Методика подовженого роздування
легенів. Дає можливість відразу при
народженні наповнити легені повітрям,
розкрити альвеоли та запобігти спаданню альвеол під час видоху. Цей метод
респіраторної підтримки є неінвазивним, простим у використанні, зменшує
ризик травми легенів недоношеної
дитини, зменшує тривалість проведення дитині дихальної підтримки. На сьогодні перевага віддається проведенню
неінвазивної вентиляції легенів на заміну традиційній механічній вентиляції.

ІНТЕРВ'Ю

в рамках яких започатковано багато
нових традицій. Серед них можу назвати святкування Міжнародного дня
недоношеної дитини, День іменинника. Крім того, нами проводяться традиційні зустрічі між батьками передчасно народжених дітей навіть після
виписки: «Посиденьки з любов’ю»,
«Березневі зустрічі», «Сонячний квітень», «Святковий травень», «Свято
Миколая» та ін.

Неінвазивне введення сурфактанту. Сурфактант вкриває внутрішню
поверхню альвеол, знижує поверхневий натяг у легенях, стабілізує альвеоли, запобігаючи їхньому злипанню
наприкінці видоху, сприяє адекватному
газообміну під час дихання. Рівномірно
розподіляється в легенях і розповсюджується на поверхні альвеол. У недоношених немовлят відновлюється рівень
оксигенації, що потребує зниження
концентрації вдихуваного кисню в газовій суміші; знижує рівень смертності і
респіраторних захворювань.
Поліетиленова плівка. З метою підтримання температури тіла в новонароджених з вагою при народженні менше 1000 г використовують поліетиленову
плівку. Дитину відразу після народження
приймають у теплі пелюшки та загортають
у плівку, це запобігає втраті тепла та дає
можливість спостерігати за дитиною під
час проведення маніпуляцій.
Музикотерапія. У ПЦ ВАІТН протягом дня грає класична музика або звуки
природи. Вже доведено, що музикотерапія позитивно впливає на розвиток
дитини, зменшує біль, відчуття страху.
Крім того, на базі відділення невиношування вагітності та патології плода
ПЦ було створено умови для щоденної
психологічної підтримки вагітних жінок.
Обстеження та лікування жінок проводиться відповідно до новітніх світових
стандартів, враховуючи сучасні методи
психокорекції. За допомогою арт-терапевтичних методик проводиться профілактика та виявлення основних причин патології психоемоційного характеру. Також нами застосовано з метою
психологічного розвантаження переwww.ozdorovie.com.ua 11
ISSN 2524-0846

ІНТЕРВ'Ю

АКТУАЛЬНО
гляд кінофільмів, мультиплікаційних
фільмів. Музикотерапія у вигляді «ефекту Моцарта» та бібліотека релаксуючої
літератури.
Залучення батьків. Залучення мам у
ВАІТН до догляду за дитиною, яка перебуває на дихальній підтримці та має
стабільний стан. Мати залучається до
догляду за дитиною, годування через
зонд або зі шприца, проводить туалет
дитині. Мати протягом дня (від 10 до 18
години) має можливість спостерігати за
станом дитини та активно спілкуватися
з нею. При стабільному стані дитини
проводиться контакт матері та дитини
«шкіра до шкіри» (метод кенгуру).
Обладнання. У ПЦ віддається перевага дихальним апаратам з можливістю
проведення неінвазивної вентиляції
легенів, інкубаторам з подвійними стінками та сервером контролю температури та вологості, слідкуючій апаратурі –
пульсоксиметри, апарати для контролю
артеріального тиску дитини.

ОБСЯГ ДОПОМОГИ, ЯКУ ПОТРІБНО НАДАТИ НЕДОНОШЕНІЙ
ДИТИНІ, ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТЕРМІНУ ГЕСТАЦІЇ, МАСИ ТІЛА,
НАЯВНОСТІ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ.

Усі пологи відбуваються в індивідуальних пологових залах, оснащених
шведськими стінками, фіт-болами, ліжками-трансформерами, індивідуальним
душем і туалетом.
Широко підтримуються та практикуються партнерські пологи та раннє прикладання новонародженого до грудей,
викладання немовляти на живіт матері в
перші хвилини життя. Медичний персонал
ПЦ максимально орієнтує молодих батьків
на переважно грудне вигодовування.
Обсяг допомоги, яку потрібно надати недоношеній дитині, залежить від
терміну гестації, маси тіла, наявності
супутньої патології. Приблизно половина передчасно народжених дітей у
нашому ПЦ перебувають разом матерями одразу після народження та отримують необхідну допомогу і лікування,
не розлучаючись зі своїми мамами.
Безумовно, материнський догляд, годування грудним молоком скорочують
термін перебування в стаціонарі та
сприяють швидшому одужанню недоношеної дитини.
Тривалість перебування в ПЦ передчасно народженої дитини залежить він
комплексу факторів, які визначають
готовність дитини до виписки. У зв’язку
з передчасним народженням відзначається незрілість усіх органів і систем,
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що може порушувати період адаптації
дитини до нових умов позаутробного
життя. Незрілість легенів проявляється респіраторним дистрес-синдромом,
що може ускладнюватися бронхолегеневою дисплазією, яка потребує тривалої дихальної підтримки і лікування.
Незрілість органів шлунково-кишкового
тракту не дає змогу повною мірою засвоювати потрібний для росту і розвитку
об’єм ентерального годування, внаслідок часто виникає потреба в тривало-

му парентеральному вигодовуванні.
Незрілість структур головного мозку обумовлює термолабільність, неспроможність координувати смоктання, ковтання
і дихання, часто навіть зумовлює виникнення так званого апное недоношеного з
тривалими затримками дихання.
Наявність таких захворювань, як
ретинопатія недоношених, бронхолегенева дисплазія, анемія недоношених,
неонатальна церебральна депресія на
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ЗДОБУТКИ

За п’ять років роботи ПЦ народилось 4
тис. недоношених новонароджених, з
них 350 дітей у ваговій категорії до 1000 г
та майже 500 новонароджених у ваговій категорії 1000–1500 г. Виживання
та здоров’я дітей цієї вагової категорії
залежить не тільки від ваги при народженні, а й від терміну гестації. Чим менше термін вагітності (22–24 тижні) при
народженні дитини, тим менше маса
дитини (500–650 г), тим складніше
виходжувати цю дитину в силу її глибокої морфо-функціональної незрілості.
Завдяки впровадженню сучасних
технологій, відмови від агресивних
методів надання допомоги недоношеним дітям на сьогодні зросла виживаність дітей у ваговій категорії до
1000 г майже у два рази – з 20 % до
48,7 %, а у ваговій категорії 1000–1500 г
становить 93–96 %.

НАУКОВО-ОСВІТНЯ РОБОТА

На базі центру працює кафедра акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.
ПЦ бере активну участь у науково-практичних, загальноосвітніх, міських та

державних програмах, співпрацює з
іншими лікувальними установами як
Києва, так й України та інших держав.
Лікарі постійно беруть участь у конференціях, тренінгах, конгресах. Ми маємо тренінговий центр для постійного
вдосконалення професійності.
На базі нашого ПЦ департамент
Охорони здоров’я м. Київ сумісно з
Асоціацією неонатологів України 17 березня 2016 р. проводив семінар-тренінг
для лікарів неонатологів родопомічних
закладів м. Київ на тему: «Сучасні технології інтенсивної терапії новонароджених з практичним курсом».
28 вересня 2016 р. на базі ПЦ був
проведений майстер-клас «Сучасні
технології в неонатології». Майстерклас проводився за участю профессора Р. Раманатана (Лос Анджелес, США).
Під час І Ізраїльсько-Українського міждисциплінарного наукового симпозіуму
з міжнародною участю «Невідкладні
стани та анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології»,
що проходив 3–4 листопада 2016 р. в
Києві, команда ПЦ блискуче провела
майстер-клас з лікування масивної
кровотечі. Також було надруковано
наші медичні рекомендації із серцеволегеневої реанімації у вагітних.

СТРУКТУРА ПЦ

Структура нашого ПЦ досить розгалужена. Крім приймального відділення,
пологового відділення з індивідуальними та сімейними пологовими
залами; відділення патології вагітності, екстрагенітальної патології, відділення медицини плода та раннього
терміну вагітності; акушерського післяпологового відділення спільного
перебування матері та новонародженого № 1 та № 2; відділення для
новонароджених, які перебувають на
спільному перебуванні з матерями, на
базі відділення другого етапу виходжування недоношених дітей було
створено катамнестичний кабінет, де
спостерігаються діти після виписки
додому та до досягнення ними трьох
років. Щорічно спеціалістів катамнестичного кабінету відвідують близько
300 дітей. На катамнестичному прийомі дітей консультують невролог,
окуліст, лікарі відділення. За показаннями проводиться загальний та
біохімічний аналізи крові, УЗД, НСГ.
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Матері з дітьми мають можливість
проконсультуватися із психологом,
проходять навчання методикам масажу та ЛФК. Регулярно проводиться
консультування виписаних дітей у
телефонному режимі.
Також у ПЦ у цілодобовому режимі
працюють клінічна та сучасна бактеріологічна лабораторії, які виконують всі необхідні дослідження.
У 2017 р. у структурі ПЦ відкрита
спеціалізована жіноча консультація,
завданням якої є надання кваліфікованими фахівцями консультативної допомоги жінкам та подружнім
парам, що бажають мати дітей,
вирішення питання щодо тактики
обстеження та лікування невиношування вагітності, ведення вагітних з
обтяженим репродуктивним анамнезом (безпліддя, невиношування
вагітності, перинатальні втрати під
час попередніх вагітностей, вроджені вади розвитку дітей, пологові
травми, застосування ДРТ) та перинатальними ускладненнями на тлі
даної вагітності (багатопліддя, ЗРП,
аутосомні порушення, внутрішньоутробне інфікування та ін.), а також
психологічна допомога породіллям,
що мають новонароджених дітей з
тяжкими формами патології.
В основу роботи ПЦ покладено
принципи міждисциплінарного підходу до ведення вагітності і догляду
за новонародженими, що дає змогу
максимально якісно на всіх етапах
реалізувати завдання забезпечення населення доступною висококваліфікованою медичною допомогою,
комфортними умовами народження та
виходжування дітей.
Успішний досвід роботи ПЦ дарує
нам надію щодо реалізації наших
планів на майбутнє – побудувати найсучасніший Перинатальний центр з
відповідним обладнанням світового рівня, повним медико-технічним
забезпеченням, з наявністю всіх етапів допомоги та підтримки репродуктивного здоров’я: від консультування сімей, корекції патології, ведення
вагітних, розродження тощо до дитячої реабілітації. Мається на меті забезпечення повного циклу – від витоків
життя до здоров’я поколінь! Це є девізом нашого Перинатального центру.
Сучасні знання, високий потенціал,
сила духа, бажання працювати у нас
є, тому маємо бажання реалізувати це
на високому рівні!

ІНТЕРВ'Ю

тлі морфо-функціональної незрілості можуть сприяти більш тривалому
перебуванню в стаціонарі.
Виходжування дітей з низькою
масою тіла в середньому становить
20 ліжко- днів. Однак діти з екстремально низькою масою тіла виходжуються більш тривало. Серед
дітей з вагою при народжені менше 1000 г мінімальна тривалість
госпіталізації становить
близько
60 днів. Наприклад, дівчинка Ірина
з масою тіла при народженні 980 г
виходжувалась протягом 59 днів, а
двійня Дмитро і Данило з однаковою масою при народженні 800 г
перебували в ПЦ протягом 97 днів.
Якщо мають місце вищеперераховані
патології, то терміни перебування у ПЦ
збільшуються до 120 днів, як у випадку
немовлят Сашка (800 г), Германа (970 г) та
Єви (885 г), народжених на 25 тижні вагітності. Усі ці діти потребували довготривалої дихальної підтримки. Після відновлення самостійного дихання ще значний час
потребували кисневої терапії, перенесли
операції з приводу ретинопатії недоношених, анемію тяжкого ступеня. Сьогодні
немовлята вже виписані додому.
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СУЧАСНИЙ СТАН РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ
ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
С. Г. Лесовська,
канд. мед. наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії

РЕЗЮМЕ. У статті проведено аналіз та оцінювання стану регіоналізації перинатальної допомоги (РПД)
в Україні з урахуванням досвіду розвинутих країн, розроблення і впровадження національної системи
регіоналізації перинатальної допомоги, її моніторингу і оцінювання (МіО) та SWOT-аналізу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: регіоналізація, перинатальна допомога, моніторинг і оцінювання, індикатори якості, SWOT-аналіз.
МЕТА: У здійснити аналіз та оцінювання повноти та ефективності РПД в Україні.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Дослідження проведено за даними державної і галузевої статистики та матеріалами моніторингу і оцінювання регіоналізації перинатальної допомоги МіО і SWOT-аналізу РПД. В аналіз даних державної і галузевої статистики не включено
показники діяльності АР Крим, а МіО РПД не охоплено АР Крим, Донецьку і Луганську області. Використано методи системного підходу,
бібліосемантичний, соціологічний, статистичний, експертних оцінок.
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ВСТУП

В умовах депопуляції, що зберігається в країні, нестабільної
соціально-економічної ситуації, тривалих воєнних дій, надвисокої захворюваності всіх верств населення країни збереження здоров’я потомства, що народжується, є основною
передумовою забезпечення громадського здоров’я, пріоритетним завданням соціальної політики і розглядається як чинник національної безпеки. Перинатальний період є стартовим,
визначаючим потенціал здоров’я людини на все подальше
життя; перинатальна патологія стоїть біля витоків більшості
дитячих захворювань; переконливо доведена роль перинатальної складової у формуванні здоров’я населення країни.
Відомо, що ефективність медичної допомоги визначається переорієнтацією закладів охорони здоров’я на науково
обґрунтовану практику та доказовий менеджмент. Ця теза
набуває особливого значення в перинатології, оскільки
вагітність, пологи і період постнатальної адаптації є критичними етапами життя, коли існує дуже висока небезпека раптового розвитку загрозливого для життя стану,
пов’язаного з порушенням життєво важливих функцій
організму як матері, так і дитини.
В Україні переорієнтація закладів перинатальної допомоги на науково обґрунтовану практику розпочата ще з
2004 р., а впровадження всесвітньо визнаної доказової технології регіоналізації перинатальної допомоги – із 2012 р.
Наразі розроблено і впроваджено в діяльність закладів
перинатальної допомоги понад 50 клінічних протоколів,
медикоорганізаційні технології яких ґрунтуються на даних
надійних досліджень, розроблено і впроваджено систему
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Аналіз даних зарубіжної й вітчизняної літератури показав, що в країнах світу з низькими показниками репродуктивних втрат зниження материнської, малюкової смертності та інвалідизації дітей стало можливим завдяки запровадженню ефективної перинатальної допомоги, створенню не
лише мережі перинатальних центрів, а й запровадження
регіоналізації медичної допомоги, чітких схем перенаправлень вагітних, роділь, породіль та немовлят [15, 19, 21–24].
В Україні розроблено дієву нормативно-правову базу
регіоналізації перинатальної допомоги, яка відповідає
принципам Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ) з цих питань і містить порядок та терміни РПД,
порядок аудиту стану надання перинатальної допомоги та
кадрового забезпечення перинатальних центрів ІІІ рівня,
індикатори якості та безпеки діяльності закладів охорони
здоров’я І, ІІ і ІІІ рівнів перинатальної допомоги; перелік
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ № 1, 2017 р.

матеріально-технічного оснащення закладів відповідно до рівня перинатальної допомоги та його оновлення,
створено систему цілодобового транспортування жінок
та новонароджених з високим перинатальним ризиком;
пацієнтоорієнтовану систему шляхом чіткого визначення
«маршруту пацієнта» та правила взаємовідносин «лікар
– пацієнт (жінка – дитина)» тощо. Так, Указом Президента
від 12.03.2010 р. «Про Національний план дій на 2013 рік
щодо впровадження Програми економічних реформ на
2010–2014 рр.» [18] передбачена модернізація системи
третинної (високоспеціалізованої) медичної, у тому числі
перинатальної допомоги, та створення перинатальних центрів другого рівня перинатальної допомоги [1].
Відповідно до концепції, затвердженої Наказом МОЗ
України від 02.02.2011 р. № 52 «Про затвердження концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги та плану
реалізації заходів концепції» [8], регіоналізація перинатальної допомоги повинна розглядатися як складова реформи
галузі охорони здоров’я в цілому, а її метою є зниження
материнської, перинатальної та малюкової захворюваності, інвалідності та смертності в Україні шляхом структурної
реорганізації системи надання медичної допомоги жінкам
під час вагітності та пологів, а також їхнім новонародженим
дітям, підвищення рівня доступності та якості рододопомоги, її безпечності та економічного використання ресурсів.
Наказом державного агентства з інвестицій та Управління
національними проектами України від 08.09.2011 р. № 74 «Про
затвердження концепції реалізації національного проекту
“Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства”» щодо створення мережі регіональних перинатальних
центрів визначені шляхи реалізації Проекту на 2011–2013 рр.,
зокрема створення перинатальних центрів ІІІ рівня [6].
Примірний перелік послуг перинатальної допомоги
та примірні переліки обладнання і витратних матеріалів,
необхідних для надання послуг на первинному, вторинному і третинному рівнях надання затверджено Наказом
МОЗ України від 13.04.2011 р. № 204 «Про затвердження та
провадження примірного переліку послуг перинатальної
допомоги на всіх етапах її надання» [12].
Створення перинатальних центрів ІІІ рівня здійснюється
відповідно до наказів МОЗ України № 514 «Про затвердження Примірного статуту Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного положення про Перинатальний центр у
складі закладу охорони здоров’я» та № 160 «Про внесення
змін до наказу МОЗ України від 15.08.2011 р. № 514 «Про
затвердження Примірного статуту Перинатального центру зі
стаціонаром та Примірного положення про Перинатальний
центр у складі закладів охорони здоров’я» [7, 14].
Організація і діяльність перинатальних центрів ІІ рівня
регламентована наказами МОЗ України від 25.07.2013 р.
№ 641 «Примірне положення про Перинатальний центр ІІ рівня» та від 09.10.2013 р. № 871 «Про внесення змін до Примірного
положення про Перинатальний центр ІІ рівня, затвердженого
наказом МОЗ України від 25.07.2013 р. № 641» [10, 11].
Нова, відповідно до вимог ВООЗ, система транспортування роділь, породіль та новонароджених регламентована Наказом МОЗ України від 28.11.2013 р. № 1024 «Про
затвердження Порядку транспортування новонароджених
дітей високого перинатального ризику в Україні» [13], та
від 06.02.2014 р. № 51 «Порядок транспортування вагітних,
роділь та породіль» [9].
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моніторингу і оцінювання перинатальної допомоги, алгоритм ведення вагітних з перинатальним ризиком, у більшості регіонів створена трирівнева система перинатальної
допомоги, забезпечено достатній доступ до високоспеціалізованої перинатальної допомоги вагітних з вадами
серця, хворобами системи кровообігу, новонароджених з
дуже малою масою тіла при народженні. Для аналізу і оцінювання впровадження РПД розроблено систему моніторингу і оцінювання (МіО ) та SWOT-аналізу РПД [16, 17].
Упровадження сучасних медико-організаційних технологій у роботу закладів перинатальної допомоги сприяло
зменшенню показників перинатальної патології, материнських і плодово-малюкових втрат, збільшенню виживання
новонароджених з дуже малою масою тіла при народженні.
Проте незважаючи на позитивні тенденції змін цих показників, стан здоров’я матерів і дітей ще не відповідає міжнародним стандартам. Викликає занепокоєння незабезпечення достатнього доступу до високоспеціалізованої перинатальної допомоги вагітних з цукровим діабетом, еклампсією
та прееклампсією, високий рівень екстрагенітальної патології вагітних, захворюваності недоношених новонароджених
тощо. Високими, незважаючи на значне зниження, у 2–3 рази
вищими за середні показники в країнах Євросоюзу, залишалися у 2015 р. рівні материнської (14,6 на 100 тис. народжених живими) та перинатальної (9,1 на 1 тис. народжених
живими і мертвими) смертності [20].
Регіоналізація – це система організації етапності надання перинатальної допомоги (жінкам, вагітним, роділлям,
породіллям, новонародженим тощо) за трьома рівнями з
урахуванням регіональних особливостей, яка максимально
забезпечує своєчасність, доступність, адекватність, ефективність, безпечність перинатальної допомоги при раціональних витратах ресурсів системи охорони здоров’я.
Метою регіоналізації перинатальної допомоги визначено підвищення якості, доступності перинатальної допомоги з урахуванням: раціонального використання можливостей існуючої системи надання медичної допомоги жінкам
репродуктивного віку, вагітним, роділлям, породіллям,
новонародженим; створення можливості виходжування
дітей з малою та дуже малою масою тіла при народженні,
що сприяє зниженню материнської, перинатальної і малюкової смертності та запобіганню дитячої інвалідності [5].
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Теоретичне підґрунтя та шляхи практичної реалізації
алгоритму дій з розбудови трирівневої системи перинатальної допомоги в Україні та інструменти оцінки якості
надання такої допомоги представлено в практичних настановах «Національні засади впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги» [5].
Моніторинг та оцінка (МіО) регіоналізації перинатальної допомоги є невід’ємним компонентом загальної системи МіО, яка здійснюється на різних рівнях і за допомогою різних засобів. Завдання МіО – максимально повне та
об’єктивне оцінювання процесу і результатів діяльності
окремих служб, програм та/або діяльності закладу, установи. Оцінювання необхідне для того, щоб виділити результати діяльності цих служб, програм, закладів, установ серед
інших чинників, що сприяють досягненню кінцевої мети
заходів або втручань, що впроваджуються. МіО забезпечує
працівників закладів, установ та осіб, які ухвалюють рішення, засобами операційної оцінки, що використовуються
на стадіях планування та реалізації, особливо при відборі
організацій, що надають послуги, при порівнянні досягнутих результатів зі встановленими цілями, а також при коригуванні заходів під час процесу реалізації програми.
З метою забезпечення більш повного аналізу і оцінювання впровадження регіоналізації перинатальної допомоги та
перспектив її подальшого розвитку отримані дані МіО РПД
були доповнені даними SWOT-аналізу.
SWOT-аналіз – це групування факторів середовища на
зовнішні та внутрішні (щодо організації) та їхній аналіз з
позиції визначення позитивного чи негативного впливу на
діяльність об’єкта, що досліджується [4].
SWOT-аналіз є дієвим інструментом для прийняття стратегічних, коротко- та довгострокових управлінських рішень
щодо подальшого вдосконалення РПД з урахуванням регіональних особливостей та організаційних структур системи
охорони материнства та дитинства.
З метою здійснення аналізу й оцінювання прогресу на
шляху до досягнення завдань РПД закладами і установами
охорони здоров’я діяльності щодо регіоналізації перинатальної допомоги необхідні достатні обсяги якісної статистичної інформації. Розроблена система МіО щодо виконання заходів Національного проекту «Нове життя – нова
якість охорони материнства та дитинства» містить набір
індикаторів для аналізу і оцінювання повноти реструктуризації закладів перинатальної допомоги за її рівнями,
забезпечення доступності (індекс концентрації) пацієнток з ризиком перинатальної патології до закладів перинатальної допомоги ІІ і ІІІ рівнів відповідно до алгоритмів
ведення вагітних з перинатальним ризиком, виживаність
новонароджених з низькою та дуже низькою масою тіла
при народженні, рівень та індекс концентрації фетоінфантильних і материнських втрат за рівнями перинатальної
допомоги, індекс неонатальних трансферів, частоту дистанційних консультацій тощо [17].
Враховуючи, що розроблена система МіО передбачена
для оцінювання діяльності Національного проекту «Нове
життя – нова якість охорони материнства та дитинства»
з метою застосування її для аналізу регіоналізації перинатальної допомоги в цілому, в Україні було проведено
соціологічне опитування серед медичних працівників
(акушерів-гінекологів та неонатологів) закладів перинатальної допомоги щодо їх відношення до обсягів даних для
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моніторингу РПД і термінів їх надання та експертна оцінка
основних компонентів запропонованої системи МіО РПД.
У соціологічному опитуванні було задіяно 393 лікаря
закладів перинатальної допомоги, з них 82,4 % становили акушери-гінекологи і 17,6 % – педіатри-неонатологи.
Експертна група складалася з 14 експертів.
У цілому дані проведеного анкетування спеціалістів
щодо визначення показників МіО РПД та термінів їх
надання довели позитивну оцінку спеціалістами за всіма запропонованими показниками в орієнтовні терміни.
Практично всі респонденти підтримали ідею впровадження системи МіО РПД, а майже половина з них – 42,7±2, 5 %,
у т. ч. 42,3±2,74 % акушерів-гінекологів і 44,9±5,99 % неонатологів вважають доцільним проведення МіО РДП за всіма запропонованими показниками в орієнтовні терміни.

SWOT-АНАЛІЗ – ЦЕ ГРУПУВАННЯ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА НА ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ (ЩОДО
ОРГАНІЗАЦІЇ) ТА ЇХ АНАЛІЗ З ПОЗИЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ЧИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА
ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄКТА, ЩО ДОСЛІДЖУЄТЬСЯ.
Дані анкетування медичних працівників щодо визначення
показників МіО РПД та термінів їх надання підтверджені
позитивною оцінкою експертів усіх компонентів МіО РДП
(середній бал 9,1±0,15-7,6±0,21 при десятибальному оцінюванні) при високому ступені їхнього узгодження (5,2–10,2 %).
І респонденти, і експерти найбільш високо оцінили доцільність включення в систему МіО РДП індексів концентрації
розроджень вагітних з перинатальним ризиком та народжень немовлят залежно від маси тіла при народженні,
виживаності новонароджених, рівнів фетоінфантильних
втрат. Щодо частоти проведення аналізу, то ¾ респонденНАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ № 1, 2017 р.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ № 1, 2017 р.

Ефективність упровадження регіоналізації перинатальної допомоги підтверджена достатніми, порівняно з даними ВООЗ у економічно розвинутих країнах, показниками
виживання новонароджених у перші 168 годин життя – з
дуже низькою масою тіла 81,3–81,9 %, у т. ч. з масою тіла
при народженні 500–999 г – 64,2–63,0 %, та новонароджених з масою тіла при народженні 1000–1499 г – 90,1–
91,3 %. При цьому непідтверджена гіпотеза залежності
виживання немовлят з дуже малою масою тіла при народженні від рівня ЗПД (найбільш високий рівень у ЗПД ІІІ рівня і найнижчий у ЗПД І рівня). За даними МіО РПД, рівень
виживання немовлят цієї вагової категорії у ЗПД ІІ рівня
вищий, ніж у ЗПД ІІІ рівня.
Характерна і позитивна тенденція у ЗПД перинатальні –
8,6 на 1 тис. народжених живими і мертвими у 2014 р. і 8,5
у 2015 р., та неонатальні – 3,4 на 1 тис. народжених живими
і 3,1 смертності, відповідно, при відносно низьких показниках материнської смертності (12,6 на 100 тис. народжених
живими у 2014 р. і 12,8 у 2015 р).
Проте досі ще не відповідають орієнтовним (60–70 %)
індекси концентрації у ЗПД ІІІ рівня перинатальних (40,8 %
у 2014 р. і 39,4 % у 2015 р.) і неонатальних (49,3 % і 50,7 %
відповідно) втрат при високому (близько 4 %) індексі неонатального трансферу, що потребує проведення клінічних
аудитів.

ВИСНОВКИ

Відповідно до вимог ВООЗ, в Україні розроблено дієву нормативно-правову базу з питань регіоналізації перинатальної допомоги, яка містить порядок та терміни РПД, порядок
аудиту стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення перинатальних центрів ІІІ
рівня; індикатори якості та безпеки діяльності закладів І,
ІІ і ІІІ рівнів перинатальної допомоги; перелік матеріальнотехнічного оснащення закладів відповідно до рівня перинатальної допомоги та його оновлення.
Це сприяло раціональній оптимізації закладів перинатальної допомоги за її рівнями, підвищенню якості,
доступності до високоспеціалізованої високотехнологічної перинатальної допомоги з урахуванням раціонального використання можливостей існуючої системи надання
медичної допомоги жінкам репродуктивного віку, вагітним,
роділлям, породіллям, новонародженим, створенню можливості виходжування дітей з дуже низькою масою тіла при
народженні.
Дані аналізу ефективності впровадження РПД в Україні
в цілому підтвердили очікувані результати – наближаються
до орієнтовних (17 %) показники питомої ваги пологів у
перинатальних центрах ІІІ рівня – 17,7 %, індекс концентрації розроджень в умовах ЗПД ІІІ рівня вагітних із вадами
серця – 66,9 % (не менше 50 %), з хворобами системи кровообігу – 47,0 % (25–30 %).
Спостерігається позитивна тенденція перинатальної –
8,6 на 1 тис. народжених живими і мертвими у 2014 р. – 8,5
у 2015 р., неонатальної – 3,4 на 1 тис. народжених живими
– 3,1 смертності, відповідно, при відносно низьких показниках материнської смертності (12,6 на 100 тис. народжених живими у 2014 р. і 12,8 у 2015 р.).
Однак, незважаючи на позитивні тенденції змін цих
показників, стан здоров’я матерів і дітей ще не відповідає
міжнародним стандартам. Потребують посилення загаль-
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тів погоджується з орієнтовними термінами рік – щоквартально
і два рази на рік залежно від показника.
Таким чином, матеріали проведеного соціологічного дослідження підтверджують доцільність впровадження запропонованої системи МіО для оцінювання повноти й ефективності
регіоналізації перинатальної допомоги за всіма показниками у
визначені терміни надання й аналізу інформації [2].
За даними МіО РДП, у переважній більшості регіонів, за винятком Волинської, Закарпатської, Чернігівської областей, створена
трирівнева система перинатальної допомоги. Дані проведеної
реструктуризації закладів перинатальної допомоги (ЗПД) за їхніми рівнями наближаються до орієнтовних – у 2015 р. у ЗПД ІІІ
рівня частота розроджень вагітних становила 17,7 % при орієнтовному, за даними світового досвіду, показнику 17 %, у ЗПД ІІ
рівня –42,5 %, у ЗПД І рівня – 40,3 % при орієнтовних, за даними
досвіду ННД, показниках близько 50 % і близько 30 % відповідно. Незначне зміщення акценту реструктуризації на первинний
рівень може бути зумовлене особливостями системи фінансування ЗПД різних рівнів і в цілому сфери охорони здоров’я.
Одним з основоположних чинників, що зумовлюють зниження рівня життєздатності потомства на всіх етапах його розвитку, є висока захворюваність вагітних і породіль. Відповідно до
Концепції регіоналізації перинатальної допомоги її індикатором
визначено зниження рівнів захворюваності серед вагітних.
Наразі доведено, що перенесення акценту лікування жінок з
екстрагенітальними захворюваннями, ускладненнями вагітності і пологів ЗПД ІІІ рівня перинатальної допомоги є резервом
зниження перинатальної і материнської смертності в країні [3].
У цілому по Україні і в переважній більшості областей у 2014–
2015 рр. забезпечена оптимальна доступність до високоспеціалізованої високотехнологічної перинатальної допомоги під час
пологів вагітних з вадами серця (ІК у ЗПД ІІІ рівня 61,0–66,9 % ) та
з хворобами системи кровообігу (ІК 50,5–47,0 %) при порогових
значеннях цих показників не менше 50 % і 25–30 % відповідно.
Задовільною можна вважати доступність до спеціалізованої і
високоспеціалізованої перинатальної допомоги у ЗПД ІІ–ІІІ рівнів
розроджень вагітних з тяжкими формами прееклампсії та еклампсії – ІК 78,0 % та 83,0 %, та з антенатальною загибеллю плода –
ІК 75,1 % і 72,2 %.
При цьому низьким, що не відповідає медичним стандартам
супроводу та надання допомоги вагітним з перинатальним ризиком, залишається ІК розроджень вагітних з цукровим діабетом
у ЗПД ІІІ рівня – 46,3 % і 46,9 % при регіональній диспропорції
від 100 % до 5,75 %.
Показники процесу ефективності регіоналізації перинатальної допомоги, які залежать від методичного регулювання
організації перинатальної допомоги в регіоні обслуговування,
вивчалися і за даними частоти кесаревого розтину, переведених
із закладів перинатальної допомоги І–ІІ рівнів у ЗПД ІІІ-го рівня
пацієнтів та проведених дистанційних і виїзних консультацій.
Високим, з тенденцією до зростання, залишається показник
частоти кесаревих розтинів – 17,7–18,3 %, при коливанні його
від 13,0 % у ЗПД І рівня до 19,3 % у ЗПД ІІ рівня та 27,6 % у ЗПД
ІІІ рівня. Доволі високим (4,1 % при оптимальному близько 1 %)
залишається й індекс неонатальних трансферів.
Характерна позитивна тенденція концентрації у ЗПД ІІІ рівня
народжень немовлят з дуже малою масою тіла при народженні
– 59,0 % у 2014 р. і 62,0 % у 2015 р. Новонароджених з масою
тіла при народженні 500–999 г. і 52,4–55,3 % з масою тіла 1000–
1499 г. та достатня концентрація у ЗПД ІІ–ІІІ рівнів новонароджених з масою тіла при народженні 1500,0–2499 г. – 75,8–71,4 %.
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АКТУАЛЬНО
нодержавні заходи щодо поліпшення екологічної та економічної ситуації, мінімізації соціально небезпечних і психопатологічних станів, розроблення й впровадження зміни нових
функцій для системи фінансування сфери охорони здоров’я
з використанням порядку фінансування за двома кодами,
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ГОРМОНАЛЬНІ

КОНТРАЦЕПТИВИ
ВИКЛИКАЮТЬ НЕЗНАЧНИЙ

РИЗИК ТРОМБОЕМБОЛІЇ У ЖІНОК,

ХВОРИХ НА ДІАБЕТ

Результати нового дослідження доводять, що хоча ризик тромбоемболії від гормональних контрацептивів у жінок, хворих на
діабет, дещо підвищений, він усе-таки відносно низький.
Результати, що базуються на великій американській базі скарг,
були опубліковані доктором медицини з Національної дитячої
лікарні міста Колумбус, штат Огайо, Сарою Х. О’Браєн та її колегами у журналі «Лікування діабету» за 29 листопада 2016 р.
У групі з майже 150 тис. жінок репродуктивного віку, хворих
на діабет, які приймали будь-які гормональні контрацептиви, загальний ризик тромбоемболії становив близько одного
випадку на 100 жінок/років прийому. Для внутрішньоматкових
та підшкірно імплантованих контрацептивів був зафіксований
ще нижчий ризик.
Доктор О’Браєн з колегами зазначають, що ці два ефективні
методи є чудовими варіантами для жінок, хворих на діабет, які
прагнуть уникнути тератогенних ефектів гіперглікемії шляхом
ретельного планування своїх вагітностей.
Особливе занепокоєння щодо ризику тромбоемболії, спричиненої комбінованими гормональними контрацептивами у
жінок, хворих на діабет, було викликане тим, що діабет сам по
собі є фактором ризику подібних ускладнень.
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ВООЗ рекомендує призначати лише прогестинові контрацептиви жінкам, які мають діабет або інші фактори ризику серцевосудинних захворювань. Проте раніше було надто мало даних
щодо застосування прогестинових контрацептивів жінками,
хворими на діабет. Доктор О’Браєн з колегами зазначають, що
недостатність даних може спричинити зниження темпів консультування з питань контрацепції, виписування рецептів та
надання послуг жінкам, хворим на діабет, порівняно з жінками,
які не мають хронічних захворювань.
Контрацептиви підвищують ризик тромбоемболії, проте загалом він є низьким. Дані з Клінформатичної бази даних щодо
випадків тромбоемболії (тромбоз, інсульт, інфаркт міокарда)
при прийомі контрацептивів були проаналізовані протягом
2002–2011 рр. та охопили 146 080 жінок віком від 14 до 44 років
з діабетом першого та другого типів. Дані були скориговані з
урахуванням віку, паління, ожиріння, інших факторів ризику
серцево-судинних захворювань, а також ускладнень діабету
та історії ракових захворювань.
Майже три чверті жінок (72 %) не висловлювали жодних скарг
на гормональні контрацептиви протягом періоду дослідження. Близько чверті жінок (24 %) вживали естрогеновмісні контрацептиви, а 1,5 % – як естрогеновмісні, так і прогестинові
контрацептиви. Більшість жінок застосовували препарати з
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ № 1, 2017 р.
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низькі дози»), а також між пігулками, що містять дроспіренон чи дезогестрел/гестоден, та іншими типами прогестину.
Підвищений ризик розвитку тромбоемболії був виявлений при
використанні трансдермальних пластирів порівняно з оральними контрацептивами (СР: 1,68; P = 0,0091), а при використанні вагінального кільця не було виявлено жодних відмінностей.

Загалом було зафіксовано 3012 випадків тромбоемболії, що
дало загальний результат у 6,3 випадків на 1тис. жінок/років
прийому. Найвищі показники були зафіксовані у жінок, які
використовували трансдермальний контрацептивний пластир (16,4/1 тис.), а найнижчі – у тих, що використовували ВМК
(3,4/1 тис.) та підшкірні імплантати (0/1 тис.).

Порівняно з жінками, які використовували ВМК, прогестинові
пігулки та ДМПА підвищували ризик тромбозу приблизно в
чотири рази (СР: 3,69 та 4,69 відповідно, для обох P < 0,0001).
Тим не менш, абсолютні значення ризиків залишались низькими – 14,5 та 12,5 на 1 тис. жінок/років прийому відповідно.
Лише 124 жінкам були призначені підшкірні імплантовані прогестинові пристрої (Імпланон та Некспланон від Мерк). Жодна
з них не зазнала тромбоемболії.

Естрогеновмісні препарати суттєво підвищили ризик розвитку
тромбоемболії у жінок до і після 35 років порівняно з негормональними контрацептивами (співвідношення ризиків (СР):
3,38 та 1,79 відповідно, у обох випадках P <.0001). У випадку
з прогестиновими препаратами ризик був підвищений лише
серед молодих жінок (СР: 2,02; P <0,0001), а не у жінок від
35 років (СР: 1,33; P = 0,059).
При безпосередньому порівнянні ризик тромбоемболії виявився значно нижчим для прогестинових, ніж для естрогеновмісних контрацептивів, сягаючи статистичної значущості у жінок
до 35 років (СР: 0,60), але не старших (СР: О,74).
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ВМК та підшкірно імплантовані контрацептиви є непоганими
варіантами. Не було виявлено відмінностей у ризику тромбоемболії між дозами естрогену більше та менше за 30 мкг («над-

Автори зазначають, що наразі на цукровий діабет хворіє близько 2 млн американських жінок репродуктивного віку. Проте
виявляється, що лікарі можуть уникати призначення комбінованих гормональних контрацептивів навіть серед жінок, які
мають діабет, «без ускладнень» та без захворювань ключових
органів через занепокоєння щодо можливих побічних ефектів
у вигляді серцево-судинних захворювань.
Автори дійшли такого висновку: «Наші результати демонструють
безпечність використання гормональних контрацептивів жінками з першим та другим типами діабету. ВМК та імплантовані
підшкірні контрацептиви виявилися препаратами з найнижчим
абсолютним ризиком. Ці високоефективні реверсивні контрацептиви є чудовим варіантом для жінок, хворих на діабет».

Огляд підготовлено за матеріалами: інформаційний портал Medscape // Медичні новини «Medscape» //
Міріам Е. Такер Гормональні контрацептиви викликають незначний ризик тромбоемболії у жінок,
хворих на діабет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.medscape.com/viewarticle/872750

ЗГТ ПОЛІПШУЄ СТАН

КІСТОК У ЖІНОК, ЯКІ
СТРАЖДАЮТЬ НА МЕНОПАУЗУ

ОГЛЯД ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

перервами. Лише 4 % (6042 жінки) приймали їх постійно. Лише
4 % (5980 жінок) потрапили до групи, яка використовувала
тільки прогестинові контрацептиви, зокрема – ацетат медросксипрегестерону (ДМПА), підшкірні або внутрішньоматкові
імплантати протизаплідної дії (ВМК). Всього 0,5 % (680) з них
використовували ці засоби постійно.

В МОЛОДОМУ ВІЦІ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ № 1, 2017 р.

Замісна гормональна терапія (ЗГТ) може поліпшити мінеральну твердість кісток (МТК), їхню масу і структуру. Як показав
новий перехресний аналіз швейцарської вибірки, переваги
ЗГТ для кісток зберігаються не менше двох років після завершення лікування.
«Тепер ми знаємо, що майже половина усіх переломів стається у пацієнтів, які мають нормальну або остеопенічну твердість кісток», – розповів медичним новинам «Medscape»
Джорджіо Пападакіс, головний автор статті, доктор медичних наук, ЦХУВ, з Університетської лікарні Лозанни, що в
Швейцарії.
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ТАБЛИЦЯ 1
СЕРЕДНЄ СКОРИГОВАНЕ МТК ТА ТПК ВІДПОВІДНО ДО ЗГТ
ВІК ТА МТК Й ТПК З
ПОПРАВКОЮ НА ІМТ

ЗАСТОСОВУВАЛИ
ЗГТ НА МОМЕНТ
ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗАСТОСОВУВАЛИ
ЗГТ У МИНУЛОМУ

НЕ ЗАСТОСОВУВАЛИ
ЗГТ

МТК поперекового відділу хребта

0,98

0,94

0,91

ТПК поперекового відділу хребта

1,31

1,29

1,27

МТК шийки стегна

0,76

0,73

0,72

МТК стегна загалом

0,89

0,86

0,84

Доктор Пападакіс додав, що мікроархітектура кісток дедалі
частіше визнається головним фактором їхньої ламкості. ЗГТ
ефективна як для профілактики, так і лікування остеопорозу,
якщо вона використовується правильно, а саме: у молодих
жінок, що пережили менопаузу, для яких плюси переважають недоліки.
Половина жінок застосовували ЗГТ під час дослідження або
до цього. Загалом, у даному дослідженні брали участь 1279
жінок віком від 50 до 80 років, які були частиною більшого
дослідження «OsteoLaus». Вони були розподілені на три групи:
жінки, які застосовували ЗГТ на момент дослідження; ті, що
застосовували її раніше; і ті, що ніколи не застосовували ЗГТ.
Для потрапляння у категорію таких, які застосовували ЗГТ на
момент дослідження, жінки мали застосовувати її щонайменше протягом шести місяців.
«Мінеральна щільність кістки вимірювалася в поперековому
відділі хребта, шийці стегна, а також у стегні загалом шляхом
подвійної рентгенівської абсорбціометрії, у той час як трабекулярний показник кістки (ТПК) хребта був отриманий завдяки оцінюванню рівня варіацій сірої речовини в поперековому
відділі хребта на ДРА-знімку», – зазначають дослідники.
За їхніми словами, ТПК забезпечує непрямий показник трабекулярної мікроархітектури кістки та передбачає ризик переломів
незалежно від МТК та інструменту оцінювання ризиків переломів (ІОРП). Із 1279 жінок, дані яких були залучені до аналізу, 282
(22 %) застосовували ЗГТ на момент дослідження, 380 (30 %)
застосовували її в минулому, 617 (48 %) не застосовували ЗГТ.
Важливим є те, що жінки, які колись застосовували ЗГТ, були
значно старшими за представниць двох інших груп, а переломи серед них були більш поширені. Вони також частіше
приймали добавки з кальцієм та вітаміном D, ніж жінки, які
застосовували ЗГТ на момент дослідження, й ті, які ніколи не
застосовували її, хоча між групами не було відмінностей в
індексі маси тіла (ІМТ) або вживанні кальцію.
Доктор Пападакіс зауважив, що жінки, які застосовували ЗГТ,
під час дослідження стабільно мали вищі показники ТПК та

МТК на всіх ділянках проведення замірів – як у нерегульованих, так і скоригованих моделях, порівняно з жінками,
які колись застосовували ЗГТ, або ніколи її не застосовували. Він також додав, що окрім цього, після коригування на
вік та ІМТ жінки, що колись застосовували ЗГТ, мали вищий
рівень МТК у поперековому відділі хребта та у стегні, ніж
жінки, які ніколи не застосовували ЗГТ (Р = ,017 та ,026,
відповідно).
У багатофакторному аналізі дослідники відзначають, що
нахил 10-річної зміни ТПК був значно менш значним у
пацієнток, які застосовують або застосовували ЗГТ, «вказуючи, що ЗГТ сповільнює втрату ТПК з віком».
Натомість, дослідники не знайшли відмінностей у МТК, що
базувалися б на тривалості ЗГТ у пацієнток, які застосовують або застосовували ЗГТ.

АНТИОСТЕОПОРОЗНІ ЛІКИ ТА МІКРОАРХІТЕКТУРА

За спостереженнями доктора Пападакіса, препарати, що
використовуються для запобігання ламкості кісток у жінок
з остеопорозом, насправді повинні поліпшувати МТК та
мікроархітектуру кісток. Проте він зазначив, що препарати,
які наразі застосовуються для лікування остеопорозу, мають
менший вплив на мікроархітектуру кісток, ніж на МТК. Таким
чином, він вважає, що препарати, які більш сприятливо впливають на мікроархітектуру кісток, такі як ЗГТ, цілком можуть
мати переваги порівняно з препаратами, які не мають такого
ефекту, хоча ця ідея все ще є гіпотезою.
«Ідея полягає не в тому, щоб призначати ЗГТ усім жінкам,
– підкреслив він і додав: І я також не вважаю, що ЗГТ слід
призначати на невизначений термін. Проте принаймні для
молодих жінок з підвищеним ризиком розвитку остеопорозу, які пережили менопаузу, ЗГТ може бути дуже ефективним
першочерговим лікуванням, що може тривати не менше 5,
а можливо навіть 10 років, за умови, що пацієнтка не має
жодних протипоказань». Тим не менш, доктор наголосив,
що після припинення ЗГТ будь-які позитивні результати від
терапії для МТК та мікроархітектури кісток, найімовірніше,
зійдуть нанівець через два роки.

Огляд підготовлено за матеріалами: інформаційний портал Medscape // Журнал клінічної ендокринології та
метаболізму // Пем Харрісон ГЗТ поліпшує стан кісток у жінок, які переживають менопаузу в молодому віці
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.medscape.com/viewarticle/872425
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ПЕРШЕ МІЖНАРОДНЕ
ОБСТЕЖЕННЯ ЖІНОК

ДОВЕЛО, ЩО НЕЗАДОВОЛЕННЯ
ПАЦІЄНТІВ, ПОВ’ЯЗАНЕ З

ЛІКУВАННЯМ СИНДРОМУ
ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ,
Є ПОШИРЕНИМ ЯВИЩЕМ

Широко поширене незадоволення витратами часу на діагностування синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ) та розчарування через брак інформації з цього приводу – два основні
висновки з першого великого міжнародного обстеження жінок
у такому стані.

9 % до 18 % жінок репродуктивного віку, що робить його найчастішою причиною ановуляторного безпліддя. Крім цього,
жінки, хворі на СПКЯ, мають вищий за середній рівень ризику
розвитку діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань, симптомів тривоги та депресії.

Понад 80 % опитаних пацієнтів повідомили, що ставилися з
незадоволенням або байдужістю до інформації з приводу СПКЯ,
яку вони отримували під час встановлення діагнозу, а понад 50 %
повідомили, що ставилися з незадоволенням або байдуже до
наданої інформації стосовно способів лікування. Загалом, лише
3,4 % повідомили, що були задоволені емоційною підтримкою та
консультаціями, наданими їм після встановлення діагнозу.

Зазвичай, жінкам ставлять діагноз, коли вони мають принаймні два з трьох ключових симптомів хвороби:
збільшення кількості недозрілих яйцеклітин у яєчниках
(так звані полікістозні яєчники), діагностоване на УЗД;
трохи підвищений рівень тестостерону або клінічні симптоми підвищеного тестостерону та надлишок волосся на тілі;
нерегулярні менструації або їх відсутність.
Незважаючи на значне поширення, СПКЯ залишається недостатньо вивченим та неправильно діагностованим.

Ці дані показують, що «існуючі освітні ресурси не задовольняють інформаційних потреб споживачів через брак інформативності, доступності та споживацької придатності таких ресурсів», – стверджує Мелані Гібсон-Хелм, доктор філософії з Центру
дослідження та здійснення охорони здоров’я Монаш, що входить до складу Школи громадського здоров’я та профілактичної медицини Університету Монеш, Клейтон, Австралія, та
її колеги. Вони зазначають, що ці висновки можуть слугувати
приводом для занепокоєння як медичних працівників, так і
самих пацієнток.
Коментуючи результати дослідження у Товаристві ендокринології, його співавтор Хелена Тіді, член Австралійського
королівського коледжу лікарів, доктор філософії, співробітник Університету Монаш, заявила: «Враховуючи поширеність
СПКЯ, для жінок та медичних працівників дуже важливо бути
поінформованими про цю хворобу. Незважаючи на свою
назву, яка може ввести в оману, СПКЯ не є насамперед хворобою яєчників. Це гормональне порушення, яке в цілому негативно впливає на здоров’я та має суттєві наслідки. Потрібно
вдосконалити процес діагностування СПКЯ, розглянувши та
зрозумівши цілу низку метаболічних, репродуктивних і психологічних особливостей».

СПКЯ: НЕДОСТАТНЬО ВИВЧЕНИЙ ТА
НЕПРАВИЛЬНО ДІАГНОСТОВАНИЙ

Автори дослідження зазначають, що на СПКЯ страждають від
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ № 1, 2017 р.

За словами авторів, нове опитування було проведене задля збору даних про особистий досвід діагностування у жінок,
інформацію, що надавалася їм, головні фактори занепокоєння
щодо СПКЯ, а також потреби в підтримці. Воно складалося з
анкети, розробленої міждисциплінарною консультативною
групою експертів та розміщеної на сайтах двох найбільших
організацій, які надають підтримку хворим на СПКЯ: «PCOS
Challenge», яка знаходиться в Сполучених Штатах, та «Verity»
з Великої Британії.

ОГЛЯД ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
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НОВИНИ МЕДИЦИНИ

Запрошення до участі в опитуванні розсилалися через сайти, електронну пошту та соціальні мережі жінкам по всьому
світу. Згідно з критеріями добору, в опитуванні взяли участь
жінки старше 18 років з попередньо встановленим діагнозом СПКЯ. До фінального аналізу увійшли дані 1382 жінок,
732 (53 %) з яких мешкають у Північній Америці, 583 (42 %)
проживають у Європі. Решта учасниць мешкають в Океанії,
Азії, Центральній, Латинській та Південній Америці, країнах
Карибського басейну та Африці.
Група жінок (43,4 %) повідомили, що діагноз їм був поставлений протягом шести місяців. Проте третина (33,6 %) пацієнток заявили, що на діагностування СПКЯ у них пішло понад
два роки. Група жінок (42,4 %) повідомила про незадоволення
досвідом встановлення діагнозу, а ще 22,4 % заявили, що не
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відчувають «ні задоволення, ні розчарування». Лише 35,2 %
респондентів повідомили про задоволення діагностуванням.
47,1 % пацієнток відвідували трьох і більше лікарів, перш ніж
отримати діагноз. Переважна більшість жінок не задоволені
наданою їм інформацією про СПКЯ. 84,4 % жінок заявили, що
відчувають «незадоволення або байдужість» щодо наданої їм
інформації про СПКЯ.
Учасники опитування були найбільше занепокоєні через
втрату ваги, нерегулярні менструальні цикли, безпліддя та
гірсутизм. Про незадовільне або байдуже ставлення до наданої інформації стосовно лікування заявили 53,7 % респондентів. Крім того, 43 % повідомили про незадоволення або байдужість щодо наданої інформації про коригування способу
життя під час СПКЯ, а 45,1 % заявили, що взагалі не отримали
жодної інформації з цього приводу. Також більшість пацієнтів
заявили, що не отримували інформації стосовно довготривалих
ускладнень СПКЯ, можливостей емоціональної підтримки та
консультацій (52,5 % та 61,9 % відповідно). 39,6 % респондентів
повідомили про незадоволення або байдужість до інформації
стосовно довготривалих ускладнень, а 34,7 % заявили про схожі відчуття щодо емоціональної підтримки та консультацій, які
вони отримали.
Загалом, жінки в Європі повідомляли про отримання інформації стосовно довготривалих наслідків СПКЯ, консультацій та
підтримки, а також відчуття задоволення наданими послугами
рідше, ніж пацієнтки з Північної Америки. З іншого боку, жінки з
інших частин світу були більш схильні відчувати задоволення з
цього приводу, ніж ті, які мешкають у Північній Америці.

4

ВІДВІДУВАННЯ БАГАТЬОХ ЛІКАРІВ НЕ ГАРАНТУЄ
ПОЗИТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Відвідування трьох і більше лікарів мало негативний вплив на
задоволення встановленим діагнозом, зокрема й через значні
витрати часу. За словами доктора Гібсон-Хелм та її колег, діагностування СПКЯ може бути відкладене з багатьох причин. Ось
лише кілька з них: відсутність єдиного діагностичного тесту для
СПКЯ, несумісні діагностичні критерії, помилкове переконання, що ультразвукове дослідження яєчників є необхідним для
встановлення діагнозу, варіації симптомів СПКЯ, спричинені
етнічними, генетичними, екологічними факторами.
Проте «результати дослідження передбачають, що оцінювання позитивного відчуття жінки визначається отриманням
діагнозу та негативною асоціацією між часом до його встановлення й психологічним комфортом». Швидке встановлення
діагнозу сприятиме ранньому втручанню задля мінімізації
наслідків СПКЯ, які викликають найбільше занепокоєння.
«Задля полегшення ранньої діагностики необхідно налагодити краще інформування громадськості та лікарів про повний
спектр ознак СПКЯ на міжнародному рівні».
Дослідники наголошують, що ці недосконалості ранньої діагностики, інформування та підтримання є очевидними можливостями для покращення досвіду пацієнток від лікування. «Вони
також мають надихнути на розроблення керівних принципів
на основі свідчень пацієнтів, створення спільних ресурсів для
лікарів і споживачів та їх міжнародне поширення задля поліпшення досвіду діагностування, освіти, управління та наслідків
для здоров’я», – підсумовують доктор Гібсон-Хелм та її колеги.

Огляд підготовлено за матеріалами: інформаційний портал Medscape // Журнал клінічної ендокринології та метаболізму //
Норра Макреді Міжнародне обстеження дійшло висновку, що незадоволення пацієнтів, пов’язане з лікуванням синдрому полікістозних яєчників, є поширеним явищем [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.medscape.com/viewarticle/872809
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ВІТАМІНУ B12 ТА ЛЕПТИНУ:
ЗВ’ЯЗОК З МЕТАБОЛІЧНИМИ
РИЗИКАМИ В НАСТУПНОМУ
ПОКОЛІННІ
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ОГЛЯД ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

НОВИНИ МЕДИЦИНИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ № 1, 2017 р.

НОВИНИ МЕДИЦИНИ
на даних з Об’єднаного Королівства, де близько 12 % жінок
дітородного віку мають дефіцит B12. Крім того, за припущеннями спеціалістів, від 20 до 30 % жінок у цій країні страждають від дефіциту B12 під час вагітності.

Зокрема, дослідники виявили, що діти, народжені від
матерів з дефіцитом B12, мали рівень лептину вищий від
звичайного. Це доводить, що дефіцит B12 у матері може
негативно програмувати ген лептину, змінюючи рівень
синтезу гормону під час розвитку плода.

Дослідники припустили, що материнський рівень B12
«програмує» рівень лептину в утробі матері, тому вони вивчили зв’язок між материнським рівнем B12 та лептином у
жировій тканині матері, плацентарній тканині та пуповинній крові. Дослідження включало 91 пару мати/дитина. Всі
пологи відбувалися шляхом кесаревого розтину. Зразки

Лептин – це гормон, який сигналізує про ситість після
прийому їжі. Високі рівні лептину раніше були зафіксовані
у людей, які страждають на ожиріння. Це може спричинити
лептинову резистентність, тривале переїдання та підвищений ризик розвитку інсулінової резистентності, що, у свою
чергу, може призвести до діабету 2 типу.

РІВЕНЬ ЛЕПТИНУ БУВ ВИЩИМ У
МАЛЮКІВ, НАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ
З ДЕФІЦИТОМ B12, ПРОТЕ ДОСЛІДНИКИ НЕ ВИЯВИЛИ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ РІВНЕМ
ЛЕПТИНУ В МАТЕРІ ТА В ПУПОВИННІЙ КРОВІ.

«Це перший випадок, коли материнський рівень B12
був пов’язаний з лептином – фактором метаболічного
ризику, який виводиться з плаценти або власних жирових
клітин плода», – розповів медичним новинам «Medscape»
Понусаммі Сараванан, співавтор дослідження, доктор
філософії, член Королівського коледжу лікарів, клінічний
доцент Університету Варвіка (Велика Британія). Він наголосив, що дослідження висвітлює важливість правильного
харчування матерів до та під час вагітності.

адипоцитів венозної та пуповинної материнської крові
були взяті з матері та дитини у кожному випадку, як і зразки жирової тканини 42 матерів та плацентарної тканини 83
новонароджених під час пологів.

«Поживне оточення, надане материнським організмом,
може програмувати здоров’я малюка», – сказав доктор
Сараванан. Нам відомо, що діти, народжені від недогодованих або перегодованих матерів, перебувають у групі
підвищеного ризику таких проблем зі здоров’ям, як діабет
2 типу. Також ми бачимо, що дефіцит B12 у матері може
вплинути на метаболізм жирів і додатково збільшити цей
ризик. Ось чому ми вирішили дослідити лептин – гормон
жирових клітин».

ДЕФІЦИТ B12 ТА ВИСОКИЙ ІМТ

У природі вітамін B12 міститься у таких продуктах тваринного походження, як риба, м’ясо птиці, яйця та молоко.
Отже, його дефіцит є найбільш імовірним серед людей, які
дотримуються вегетаріанської дієти.
Зв’язок між B12 та метаболічними захворюваннями
достеменно не доведений, проте попередні дослідження
підтверджують його наявність. Попередні дослідження
доктора Сараванана та ін. виявили, що дефіцит B12 у матері
на 28-му тижні вагітності пов’язаний з резистентністю до
інсуліну у нащадків, а жінки з нижчим показником B12
мали вищий індекс маси тіла (ІМТ) та були більш схильні до
народження дітей з низькою вагою та/або високим рівнем
холестерину. Також у матерів з низьким рівнем B12 була
виявлена вдвічі вища частота гестаційного діабету. Дане
дослідження, проведене доктором Саравананом, базується

Дефіцит B12 був виявлений у 39,6 % матерів та 29 % новонароджених. ІМТ варіювалися, проте матері з рівнем B12
< 191 нг/л мали середній ІМТ 30,8 кг/м2 порівняно з 28,4 у
матерів з B12 > 191 нг/л (P <. 05). Жінки з рівнем B12 нижче за
191 нг/л також мали значно вищі рівні тригліцеридів та ЛНП
холестерину, порівняно з жінками без дефіциту B12.

ДЕФІЦИТ B12 ТА ПІДВИЩЕНИЙ РІВЕНЬ ЛЕПТИНУ

Рівень лептину був вищим у малюків, народжених від
матерів з дефіцитом B12, проте дослідники не виявили
зв’язку між рівнем лептину в матері та в пуповинній крові. «Спочатку це нас здивувало, але потім ми зрозуміли,
що лептин не може пройти через плацентарний бар’єр», –
зазначив доктор Сараванан. «Вважається, що дефіцит B12
у матері може негативно програмувати ген лептину, змінюючи рівні синтезу гормону під час розвитку плода», – додав
він.

ОГЛЯД ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нове дослідження, представлене на нещодавній річній
конференції Британського товариства ендокринології у
Брайтоні, припускає, що дефіцит вітаміну B12 під час вагітності може в майбутньому призвести до розвитку таких
метаболічних проблем, як діабет 2 типу у дітей.

Після корекції з урахуванням спотворюючих факторів,
материнський рівень B12 був пов’язаний з рівнем лептину
у новонароджених (P = .002). Крім того, виділення лептину
було більш інтенсивним у жировій та плацентарній тканині
матерів з низьким рівнем B12. Довготривалі результати
підвищеного рівня лептину у цих новонароджених залишаються невідомими.
«Ми знаємо, що в пацієнтів з діабетом 2 типу рівень лептину високий, що й призводить до лептинової резистентності. Питання полягає в тому, як високий рівень лептину
до народження впливає на апетит у ранньому дитинстві.
Нам відомо, що дитяче ожиріння збільшує ризик ожиріння
у дорослому віці», – підсумував доктор Сараванан.

Огляд підготовлено за матеріалами: інформаційний портал Medscape // Журнал клінічної ендокринології та метаболізму // Бекі Маккол Низькі показники вітаміну B12 та лептин: зв’язок з метаболічними ризиками у наступному поколінні
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.medscape.com/viewarticle/872008
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ № 1, 2017 р.
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ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС ДЛЯ ЛІКАРІВ
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Акушерские кровотечения – одна из
ведущих причин материнской смертности во всем мире. По данным ВОЗ,
частота встречаемости акушерских
кровопотерь достигает 2,5–8 % по отношению ко всему количеству родов. До
5 % случаев кровотечений возникают
вследствие атонии матки в послеродовом и раннем послеродовом периодах.
При этом причиной летального исхода являются не сами кровотечения, а их
последствия – массивные кровопотери,
провоцирующие развитие геморрагического шока. В связи с этим особую
актуальность приобретает осведомленность медицинских работников об
алгоритме действий в случае возникновения акушерских кровопотерь, порядке и объеме оказываемой пациенткам
помощи и средствах, применяемых при
этом.
Журнал «Слово о здоровье» побывал на одном из мастер-классов по
акушерским кровотечениям, которые проводит компания «Ферринг
Фармацевтикалз» для врачей роддомов
Киева и Украины, и готов поделиться с
вами актуальной и полезной информацией по тактике и алгоритму действий
врачей и медицинского персонала при
акушерских кровотечениях.
Во время мастер-класса врачи имели возможность просмотреть видео,
решить практические тестовые задачи,
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поучаствовать в применении предложенных методик, ознакомиться с методическими материалами.
Ведущие мастер-класса продемонстрировали высокий уровень изложения материала, подачу актуальной и
доказательной информации об интенсивной терапии, которая базируется
на данных систематического осмотра,
мета-анализе и последних рандомизированных исследованиях.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПРИ
АКУШЕРСКИХ КРОВОПОТЕРЯХ

Различают следующие виды кровопотерь:

1. Дородовые кровотечения:
I триместра (самопроизвольный
аборт, эктопия плодного яйца);
II триместра (предлежание или преждевременная отслойка плаценты,
разрывы матки).
2. Родовые кровотечения:
период раскрытия шейки и изгнания:
отслойка, предлежание плаценты, а
также разрыв матки или ее шейки;
третьего периода: задержка отхождения последа, защемление его частей,
травматизация родовых путей.
3. Послеродовые кровопотери: гипотония матки, задержка отхождения плаценты, травматизация родовых путей
или коагулопатии.
Оказание
специализированной
помощи пациенткам с акушерскими
кровопотерями проводится в родовспомогательных учреждениях второго и третьего уровней перинатальной
помощи, где обеспечено круглосуточное дежурство врачей акушеров-гинекологов, анестезиологов и неонатологов, а также на пути к ним.
Полный состав бригады, оказывающий помощь пациентке с акушерским
кровотечением, должен состоять из:
акушера-гинеколога (в некоторых
случаях требуется присутствие двух
врачей);
анестезиолога;
лаборанта;
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
КРОВОПОТЕРЬ У РОЖЕНИЦ
И РОДИЛЬНИЦ

Большинство акушерских кровотечений возникает спонтанно, и спрогнозировать их чаще всего не удается.
Выделяют 4 фактора риска, которые
определяют вероятность развития кровотечения. Данная методика предусматривает прогнозирование послеродовых кровотечений, на которые приходится львиная доля акушерских кровопотерь.
Оценка факторов риска послеродовых кровотечений проводится в
момент постановки на учет в женской
консультации по поводу беременности,
при оформлении отпуска по беременности и родам, а также за 2–3 недели до
предполагаемой даты родов.
К факторам риска относят 4 Т:
1. Тонус. Имеется в виду снижение
сократительной способности миометрия вследствие перерастяжения матки, инфекционного процесса, медикаментозного истощения миометрия или
индуцированного гипотонуса.
2. Ткань. Нарушение отхождения долек
плаценты, кровяных свертков в матке.
3. Травма. Выворот матки, разрывы
шейки матки, ее тела, промежности,
а также варикозно измененных вен в
паховой области.
4. Тромбин. Наиболее редкий фактор
риска, провоцирующий кровотечения
и нарушения коагуляции (ДВС-синдром,
врожденные или ассоциированные с

беременностью нарушения свертываемости).
Кроме того, риск дородовых и послеродовых кровотечений значительно
повышается, если у пациентки имеются предлежание, преждевременная
отслойка нормально расположенной
плаценты (ПОНРП), многоводие или
преэклампсия/эклампсия.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ДОРОДОВЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЯХ И
КРОВОПОТЕРЯХ В
I И II ПЕРИОДАХ РОДОВ

Кровотечения, не сопровождающиеся
значительным снижением ОЦК, предполагают следующие действия:
Госпитализация и нахождение беременной в медицинском учреждении в
течение 24 часов с момента окончания
кровопотери.
Проведение лабораторных исследований (кровь – общий анализ, группа,
резус, кровь на совместимость). Тест
Бетке. Резус-отрицательным беременным показано введение антирезусного
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иммуноглобулина.
Мониторинг состояния беременной
(АД, пульс, ЧДД, сознание, цвет кожных
покровов) 1 раз в 15 минут.
Женщинам со сроком гестации 24–34
недели показано назначение антенатальных стероидов.
Назначение токолитиков во время малого кровотечения при развитии сократительной деятельности миометрия с подтвержденным сонографически предлежанием плаценты. Противопоказано при
подозрении на ПОНРП.
Назначают антианемическую терапию.
У пациенток при продолжающемся
кровотечении с предлежанием плаценты показано выполнение кесарева
сечения независимо от срока беременности. При остановке кровопотери
выполняют плановое кесарево сечение
на 36–37-й неделе гестации.
У пациенток со стабильным состоянием при подозрении на ПОНРП и повторным малым кровотечением показана
индукция родовой деятельности по
достижении 35-й недели гестации.
При потерях больших объемов
крови показаны те же мероприятия,
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трансфузиолога (его обязанности
может выполнять второй врач при
наличии соответствующей подготовки);
акушерки;
анестезистки;
санитарки.
На сбор бригады медперсонала,
оценку тяжести кровотечения и определение тактики действий отводится
1 – 2 минуты. Все действия по оказанию
помощи проводятся после получения
информированного согласия пациентки. В случае отсутствия сознания
у женщины из-за массивного кровотечения или геморрагического шока
при продолжающейся кровопотере и
неэффективности консервативных методов лечения решение о хирургическом
вмешательстве принимается тремя специалистами при согласовании с администрацией
родовспомогательного
медучреждения в телефонном режиме.
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дополненные подготовкой двух доз
эритроцитарной массы.
Возникновение геморрагического
шока при массивных кровопотерях
должно быть оперативно ликвидировано выполнением ряда действий:
уведомление администрации медучреждения;
начало документальной фиксации
ситуации;
АВС-реанимация с соблюдением
важных моментов: поворот влево на 15
для предупреждения аорто-кавальной
компрессии и подача 100 % кислорода.
Приоритет в данной ситуации – стабилизация состояния матери.
Обеспечение венозного доступа
(катетеризация периферических вен
катетерами G16, G18), забор крови на
исследования (общий анализ, коагулограмма, совместимость, по возможности – проведение прикроватного теста).
Катетеризация мочевого пузыря.
Заказ 4–6 единиц эритроцитарной
массы и свежезамороженной плазмы
(вводить в соотношении 1:1).
Во время ожидания препаратов крови восстанавливать ОЦК инфузией
раствора Рингера (первые 15 минут –
1-й л, следующие 30 минут – 2-й л). Все
растворы для внутривенных вливаний
обязательно подогреваются!
По показаниям, в частности, при
ПОНРП, применяют опиаты.
Оценка витальных функций и регистрация их показателей.
При наличии дистресса плода или
внутриутробной гибели – ургентное
кесарево сечение, а при возникновении кровотечения в периоде изгнания или в процессе кесарева сечения
– максимально быстрое завершение
процесса рождения плода (наложение
акушерских полостных щипцов, ручное
отделение плаценты, ревизия и ушивание полости матки).
Назначение утеротонических препаратов.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
В III ПЕРИОДЕ РОДОВ
И РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ
ПЕРИОДЕ

Первоочередным действием является
установление и поддержание контакта с пациенткой в случае, если она в
сознании. Следует относиться к роженице или родильнице доброжелатель28 www.ozdorovie.com.ua
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но и внушать ей оптимизм. Не допускать
развития паники у женщины. Весь медицинский персонал должен быть спокойным и собранным, особенно врач
акушер-гинеколог: он должен отдавать
команды четко и внятно, контролируя
их выполнение средним медперсоналом.
Если роды ведет акушерка, первым ее действием должен быть вызов
врача в родильный зал. Затем, если
пациентка без сознания, провести АВСреанимацию. Далее измерить АД и оценить пульс. В случае отсутствия последнего начать кардиореанимацию.
Затем переходят к катетеризации.
Катетеризуют две периферические вены.
Первым средством для инфузии является
раствор Рингера (1-й литр – 15 минут, 2-й
литр – 30 минут). Рекомендовано использование катетеров достаточного диаметра для массивных инфузий (G16–G18).
Катетер ставят в мочевой пузырь.
Обеспечивают правильное положение
пациентки с приданием возвышенного
положения ногам и согревание. До прихода лаборанта акушерка забирает 20 мл
крови для исследования. В этот период
при профузном кровотечении и быстропрогрессирующем ухудшении состояния
пациентки может применяться наружный
массаж матки и абдоминальная компрессия аорты.
Акушер-гинеколог оценивает тяжесть
ситуации, после чего принимает решение о вызове в родзал анестезиолога и
лаборанта. Проводится бимануальный
массаж тела матки. Показано введение
10 ЕД окситоцина в капельницу. Скорость
вливания 60 капель в минуту.
Интенсивность кровотечения определяется путем взвешивания пеленок,
лежащих под женщиной. Условно при-

нятое соотношение 1 мг и 1 мл крови
позволяет переводить массу пропитанного кровью подкладного материала в
объем кровопотери. При этом необходимо вычесть массу сухой пеленки, а
показатели кровопотери суммировать
при каждом довзвешивании подкладного материала. Проблему адекватности
оценки кровопотери решает использование пеленок с мерным карманом.
Врач-анестезиолог собирает анамнез,
после чего переходит к подаче кислородной смеси и пульсоксиметрии для
определения сатурации кислорода, а
также рассчитывает дозу наркоза, исходя
из массы тела пациентки.
После введения пациентки в состояние наркоза акушер-гинеколог проводит
ручную ревизию полости матки, оценивая целостность и тонус ее стенок, наличие защемленных долек плаценты или
сгустков крови. Осматриваются родовые
пути в зеркалах, оценивается их целостность. Исключается травматизация шейки матки и промежности, определяется
правильность положения матки.
После исследования образца крови
роженицы/родильницы принимается
решение о переливании препаратов крови (в зависимости от веса женщины и %
кровопотери и уровня Hb).
При наличии гипотонуса матки на
фоне всех проведенных мероприятий показано введение второй линии
утеротоников – карбетоцин 100 мкг
(Пабал), простагландины. При отсутствии эффекта, на фоне утеротоников,
показана баллонная тампонада полости матки. В случае массивного кровотечения предпочтительнее вводить
карбетоцин (быстрое сокращение матки (1–2 мин) и высокая интенсивность
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ний. Разрыв матки – прямое показание
к ургентной лапаратомии.
В дальнейшем проводят регулярную
оценку и документальную фиксацию
объективного состояния пациентки.
Ведется мониторинг температуры тела,
АД, ЧСС, ЧДД, состояния кожных покровов, сознания, уровня гемоглобина,
деятельности систем мочевыделения.
Обеспечивают адекватную гидратацию:
внутривенные вливания проводят в
течение 24–48 часов после стабилизации состояния пациентки со скоростью
1 л в 4–6 часов.
При кровотечении на фоне эндометрита необходимо срочное назначение антибактериальных препаратов
первой линии после инфузии раствора
Рингера. Ревизию полости матки проводить только по жизненным показаниям
после введения антибиотиков, избегая
инструментальной ревизии.
Расхождение швов на матке после
кесарева сечения – показание к ургентной лапаратомии.

ПОДГОТОВКА
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Своевременность и правильность оказания медицинской помощи женщине,
а значит, и сохранение ее жизни зависит от знания и выполнения медработниками своих обязанностей.
1. Акушерка:
общение с родными роженицы/
родильницы;
приподнять ноги;
согревание пациентки;
вызов акушера-гинеколога, санитарки;
контроль температуры тела, АД и
пульса роженицы/родильницы;
катетеризация двух периферических
вен и мочевого пузыря;
забор крови для исследований.
2. Санитарка:
вызов анестезиолога и лаборанта;
взвешивание подкладного материала, информирование об объеме кровопотери;
обеспечение шовным материалом и
инструментами.
3. Акушер-гинеколог:
общение с пациенткой;
контроль выполнения указаний;
оценка витальных функций пациентки;
оценка массивности кровопотери;
назначение лабораторных исследований;
ручная ревизия полости матки;
назначение утеротоников (поэтапное);
осмотр родовых путей в зеркалах;
применение временных способов
остановки кровотечения;
проведение хирургического гемостаза.
4. Второй акушер-гинеколог:
включение аппарата нагрева плазмы
при кровопотере более 1%;
определение группы крови;
переливание препаратов крови;
контроль объема кровопотери, документальная фиксация.
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сокращения. В начале кровоостанавливающих мероприятий вводят 1 г транексамовой кислоты (начало действия
через 15–20 минут после введения),
при необходимости повторить через
30 мин еще1 г.
При продолжающемся кровотечении
прибегают к лапаротомии с использованием органосохраняющих технологий,
при неэффективности – к гистерэктомии без придатков. Последним этапом
остановки атонического акушерского
кровотечения является билатеральная
перевязка внутренних подвздошных
артерий.
Если диагностирован выворот матки,
необходимо провести репозицию органа под внутривенным обезболиванием,
после чего прибегнуть к ручному отделению плаценты, ввести утеротоники и
провести антибиотикопрофилактику.
Если репозицию матки выполнить не
удалось, проводят гистерэктомию.
При наличии травм родовых путей
нужно провести ушивание поврежде-

5. Врач-анестезиолог:
сбор анестезиологического анамнеза;
расчет объема инфузии и трансфузии;
подача кислорода;
обеспечение обезболивания.
6. Анестезистка:
ведение листа назначений;
выполнение назначений анестезиолога.
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ЕНДОКРИННІ
ТА ОБМІННО-МЕТАБОЛІЧНІ

ПОРУШЕННЯ В ЖІНОК ІЗ СИНДРОМОМ
ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ
І НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ КОРЕКЦІЇ

Г. Б. Семенина,
д-р. мед. наук, доц. кафедри акушерства та гінекології Львівського національного
медичного університету ім. Данила Галицького

* «Репродуктивна ендокринологія» № 6, 2016 р.

РЕЗЮМЕ. У статті представлені результати обстеження гормонального та обмінно-метаболічного балансу
в жінок із синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ). Під спостереженням перебувало 67 жінок із СПКЯ та 30
здорових жінок, які становили контрольну групу. Пацієнтки були розподілені на відповідні підгрупи залежно
від індексу маси тіла.
Аналіз результатів обмінно-метаболічних обстежень виявив, що клінічний фенотип СПКЯ з надлишковою
масою тіла характеризувався поєднанням інсулінорезистентності натще, зниженою інсуліночутливістю,
адитивною гіперінсулінемією та порушенням утилізації глюкози, високим базальним рівнем кортизолу та його
супресією після навантаження глюкозою, дисліпідемією з підвищенням вмісту загального холестерину, ліпопротеїнів низької і дуже низької щільності, тригліцеридів натще та після навантаження і зниженням рівня ліпопротеїнів високої щільності. Клінічний фенотип СПКЯ з нормальною масою тіла характеризувався тенденцією
до абдомінальної акумуляції жиру при відсутності надлишкової маси тіла, зниженням метаболічного кліренса
глюкози і підвищенням рівня двогодинного глюкозотолерантного тесту інсуліну та глюкози натще, базальною
гіперкортизолемією та супресією кортизолу на тлі навантаження глюкозою, а також дисліпідемією у вигляді
зниження рівня ліпопротеїнів високої щільності.
Згадані зміни є можливими факторами ризику формування в жінок із СПКЯ серцево-судинних захворювань,
цукрового діабету 2 типу, а під час вагітності – гестаційного цукрового діабету. Крім того, у жінок із СПКЯ частіше
розвиваються такі ускладнення вагітності, як невиношування, синдром затримки розвитку плода, гіпертензія,
індукована вагітність та прееклампсія.
З метою профілактики ускладнень вагітності в обстежених жінок протягом шести місяців застосовувався
комбінований препарат Mesix, який містить D-Chiro-inositol. Оцінювання клінічної та лабораторної ефективності лікування показало позитивний вплив на менструальний цикл у 57,4 %, гормональний баланс у 78,9 % та
обмінно-метаболічні порушення у 63,2 % пацієнток із СПКЯ. З огляду на це автор статті відзначає необхідність
дослідження ефективності більш тривалого застосування препарату, беручи до уваги його безпечність та економічну адекватність.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: синдром полікістозних яєчників, гіперандрогенія, інсулінорезистентність, гіперінсулінемія, D-Chiro-inositol.
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Ж І Н О Ч Е З Д О Р О В’Я
ВСТУП

МЕТА РОБОТИ
З’ясувати глибину гормональних та
обмінно-метаболічних порушень у жінок
із СПКЯ та можливості їхньої корекції з
урахуванням необхідності багатофакторного підходу до комплексної терапії.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Під спостереженням перебувало 67
жінок із СПКЯ та 30 здорових жінок, які
становили контрольну групу.
Визначення концентрації в сироватці
крові естрадіолу (Е2), прогестерону (Пг),
тестостерону вільного (Тсвіл.), тестостерону загального (Тсзаг.), андростендіону (А), сексстероїдзв’язуючого гло-

ням 75 г глюкози і визначенням рівня
глюкози в крові натще, через 1 та 2
години. Порушення толерантності до
глюкози діагностували згідно з класифікацією ВООЗ.
Про ІР робили висновок за індексом
НОМА: глюкоза натще (ммоль/л) × імунореактивний інсулін натще (мкОд/мл)
/ 22,5 і Caro: глюкоза натще (мг/дл) / імунореактивний інсулін натще (мкОд/мл).
Для характеристики ліпідного обміну
визначали холестерин загальний (ХС),
ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ),
ліпопротеїни дуже низької щільності
(ЛПДНЩ), ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ), тригліцериди (ТГ) за
кольоровою реакцією із сульфофосфованіловим реактивом, співвідношення
ЛПВЩ/ЛПНЩ і ЛПНЩ/ЛПВЩ, коефіцієнт
атерогенності.
Статистичне оброблення отриманих
даних проводили за допомогою стан-

ГІНЕКОЛОГІЯ

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ)
– поширене ендокринне захворювання
серед молодих жінок, етіологія якого
залишається невідомою. Клінічна картина СПКЯ містить ановуляторне безпліддя, порушення менструального
циклу (МЦ, менше 8 МЦ на рік) та гірсутизм. СПКЯ чітко асоціюється з ризиком
метаболічних порушень: дисліпідемією,
зниженням чутливості до інсуліну периферичних тканин, гіперінсулінемією (ГІ)
і цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, а також
серцево-судинною патологією, які проявляються у доволі молодому віці – на
3–4-му десятиріччі життя хворих [2, 11,
34]. Отже, подальше вивчення метаболічних порушень з використанням
сучасних ендокринологічних і молекулярно-біологічних досліджень дасть
змогу не тільки прояснити патогенетичні механізми захворювання, але й
обґрунтувати і запропонувати шляхи
впливу з метою відновлення репродуктивного здоров’я, профілактики вказаних захворювань та покращення якості
життя жінок із СПКЯ.
Відповідно до Роттердамського консенсусу із СПКЯ 2003 р. Європейського
товариства з репродукції людини й
ембріології та Американського товариства репродуктивної медицини (Rotterdam
PCOS Consensus, 2003, European Society
of Human Reproduction [ESHRE] and
Embryology & American Society for
Reproductive Medicine [ASRM]), за умови
виключення патологій, які супроводжуються гіперандрогенією (ГА), СПКЯ діагностують при наявності двох із трьох
критеріїв: клінічні чи біохімічні ознаки ГА,
хронічна оліго-/ановуляція, полікістозні
зміни яєчників [31].

буліну (ССЗГ), дегідроепіандростерону
сульфату (ДЕАС), 17-гідроксипрогестерону (17-ОНР), лютеїнізуючого (ЛГ) та
фолікулостимулюючого (ФСГ) гормонів,
пролактину (Прл), інсуліну, кортизолу
(К), антимюллерового гормону (АМГ),
інгібіну В проводилось шляхом електрохемілюмінісцентного імуноаналізу
ECLIA з використанням автоматичних
аналізаторів та реагентів фірми Roche
Diagnostics (Німеччина) та імуноферментним методом з використанням стандартних наборів фірми Immunotech (Чехія).
Проводився розрахунок сурогатних
індексів, які дають змогу оцінити інсулінорезистентність (ІР) натще, функцію
β-клітин і чутливість до інсуліну на підставі
опублікованих формул [8, 12, 27, 28, 37].
ГІ та порушення вуглеводного обміну діагностували на основі результатів
перорального двогодинного глюкозо
толерантного тесту (ТТГ) з навантажен-

ТАБЛИЦЯ 1
СТАН ГОРМОНАЛЬНОГО БАЛАНСУ В ОБСТЕЖУВАНИХ ЖІНОК ІЗ СПКЯ

ПОКАЗНИК

КОНТРОЛЬНА
ГРУПА
(N = 30)

ЖІНКИ
ІЗ СПКЯ
(N = 67)

ЛГ, мМО/мл

3,3 ± 0,7

11,7 ± 1,7*

ФСГ, мМО/мл

4,7 ± 1,3

5,5 ± 2,1

Прл, нг/мл

10,1 ± 2,7

9,87 ± 0,73

ДЕАС, мкг/мл

177,2 ± 18,7

237,6 ± 22,3

Е2, пмоль/л

163,0 ± 17,9

91,7 ± 27,6*

ССЗГ, нмоль/л

97,8 ± 13,2

33,1 ± 8,5*

Тс, нмоль/л

1,3 ± 0,1

3,7 ± 0,3*

ІВА

1,3 ± 0,2

11,2 ± 0,5*

Пг, нмоль/л

65,0 ± 6,4

18,4 ± 3,5*

К, нмоль/л

253,0 ± 65,8

280,1 ± 71,7

17-ОНР, нг/мл

0,50 ± 0,16

1,61 ± 0,67

А, нмоль/л

2,6 ± 0,40

14,1 ± 0,41*

АМГ, нг/мл

2,1 ± 0,3

7,6 ± 0,7*

Інгібін В, нг/мл

113,0 ± 13,0

129,0 ± 21,7

* – відмінність достовірна в порівнянні з контрольною групою, р < 0,01
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дартних методів описової і категоріальної статистики та пакету сертифікованих
програм Statistica 8.0 (Statsоft Inc., США).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Оцінюючи діагностичну значущість
клінічного фенотипу, було виявлено,
що найімовірнішим є підтвердження
діагнозу СПКЯ при поєднанні оліго-/
аменореї та гірсутизму (85,1 %); за наявності порушення МЦ без гірсутизму
діагноз підтвердився у 10,5 % випадків,
і тільки у 4,5 % жінок з гірсутизмом без
оліго-/аменореї виявили СПКЯ.
Частота окремих клінічних симптомів, які становлять клінічний фенотип
СПКЯ, у популяції в декілька разів перевищує кількість пацієнток з підтвердженим діагнозом. У принципі, жоден з
перерахованих симптомів не є строго
специфічним. Так, поширеність оліго-/аменореї в США становить 12,6 %,
за даними R. Azziz – 22,8 % [4, 21]. У
масштабному другому дослідженні
здоров’я медсестер (The Nurses Health
Study II, NHSII) у когорті обстежуваних

(n = 101 073) даний показник становив
22,9 %, у т. ч. лише в 7,6 % жінок тривалість МЦ була 40 днів і більше [36].
Поширеність гірсутизму в нашому
дослідженні становила 6,7 %, що відповідає даним США та Іспанії: 6,8–7,6 %
[3, 21]. У дослідженні NHSII оцінка гірсутизму на основі діагнозу, встановленого в
медичному закладі, становила 2,4 % [36].
Необхідно зауважити, що поширеність
гірсутизму істотно залежить від етнічної приналежності: так, в японок гірсутизм зустрічається винятково рідко, а,
наприклад, у популяції грецького острова Лесбос частота жінок з гірсутизмом є
значно вищою – 29 % [10].
Серед хворих із СПКЯ поширеність
надлишкової маси тіла та ожиріння відповідає даним у популяції (р > 0,05).
Висока частота ожиріння серед хворих
з СПКЯ, всупереч очікуванням, не підтвердилась. У дослідженні, проведеному
в Іспанії у 2010 р., виявлена аналогічна
ситуація – 10 % [3]. Водночас популяційні дослідження в США й Греції виявили
істотно більшу кількість хворих на СПКЯ
з ожирінням – 33–42 % [4, 10, 21]. Однак

висока поширеність ожиріння в цих державах може бути самостійним фактором,
який збільшує частку жінок із СПКЯ в
популяції. Когортні дослідження, до яких
були включені пацієнтки, обстежувані в
різних клініках, доводять вищу поширеність ожиріння (35–41 %) і безпліддя
(20–74 %) [5].
Клінічно для жінок із СПКЯ в нашому
дослідженні найбільш типовим було поєднання порушення овуляції та ГА: оліго-/аменорея – в усіх 67 хворих (100,0 %), гірсутизм
– у 50 (74,6 %), безпліддя – у 67 (100,0 %).
Для успішної імплантації плодового
яйця та настання вагітності визначальним є нормальний розвиток ендометрія
і його зміни впродовж МЦ. Різні патологічні зміни ендометрія, зокрема його
недостатня секреторна трансформація в
жінок з ендокринним безпліддям, можуть
призвести до порушення імплантації та
повторних абортів на ранніх термінах
вагітності [20]. Структурна і функціональна зрілість ендометрія формується
впродовж МЦ за умов динамічних коливань рівнів стероїдних гормонів яєчників
– естрогенів і Пг [30].

ТАБЛИЦЯ 2
ОСНОВНІ АНТРОПОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУП, М ± m

ПОКАЗНИК

ЖІНКИ ІЗ СПКЯ

КОНТРОЛЬНА ГРУПА
НОРМАЛЬНА
МАСА ТІЛА,
N = 18

НАДЛИШКОВА
МАСА ТІЛА,
N = 12

НОРМАЛЬНА
МАСА ТІЛА,
N = 39

НАДЛИШКОВА
МАСА ТІЛА,
N = 28

Маса тіла, кг

54,36 ± 1,10

80,86 ± 4,25
р1 < 0,001;
р3 < 0,001

58,03 ± 0,74
р2 < 0,01

87,26 ± 2,85
р3 < 0,001

Зріст, см

162,8 ± 7,09

166,5 ± 2,00

165,3 ± 7,00

164,4 ± 6,07

ІМТ, кг/м2

20,47 ± 0,27

29,52 ± 1,45
р1 < 0,001;
р3 < 0,001

21,42 ± 0,32
р2 < 0,05

32,71 ± 0,98
р3 < 0,001

Об’єм талії, см

65,06 ± 0,62

85,22 ± 4,70
р1 < 0,001;
р3 < 0,001

68,33 ± 0,76
р1 < 0,05

92,26 ± 2,41
р3 < 0,001

Співвідношення
Т/С

0,69 ± 0,07

0,76 ± 0,03
р1 < 0,01;
р3<0,05

0,71 ± 0,01
р1 < 0,05

0,80 ± 0,02
р3 < 0,001

р1 – показник достовірності різниці порівняно з І підгрупою контрольної групи;
р2 – показник достовірності різниці порівняно з ІІ підгрупою контрольної групи;
р3 – показник достовірності різниці порівняно з І підгрупою СПКЯ.
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ТАБЛИЦЯ 3
ГЛІКЕМІЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТТГ, М ± m

СПКЯ

КОНТРОЛЬНА ГРУПА
І (НОРМ.МАСА
ТІЛА),

ІІ (НАДЛИШ.
МАСА ТІЛА),
N = 11

І (НОРМ. МАСА
ТІЛА),
N = 39

ІІ (НАДЛИШ.
МАСА ТІЛА),
N = 28

Базальна

4,03 ± 0,13

5,98 ± 0,34
р1 < 0,01

4,60 ± 0,01
р1 < 0,01;
р2 < 0,05

5,22±0,11
р1 < 0,001;
р3 < 0,01

Через 30 хв.

6,17 ± 0,32

8,77 ± 0,71
р1 < 0,01

6,77 ± 0,25
р2 < 0,05

7,47 ± 0,23
р1 < 0,01;
р3 < 0,01

Через 60 хв.

5,03 ± 0,23

8,27 ± 0,66
р1 < 0,001

5,75 ± 0,21
р2 < 0,001

7,21 ± 0,34
р1 < 0,001
р3 < 0,001

Через 120 хв.

4,48 ± 0,21

6,17 ± 0,61
р1 < 0,01

4,78 ± 0,13
р2 < 0,05

6,01 ± 0,26
р1 < 0,001
р3 < 0,001

АUС глюкози

11,12 ± 0,34

16,57 ± 0,93
р1 < 0,001

12,43 ± 0,33
р1 < 0,05;
р2<0,001

14,89 ± 0,39
р1 < 0,001
р2 < 0,001

ГІНЕКОЛОГІЯ

ГЛІКЕМІЯ,
ММОЛЬ/Л

р1 – показник достовірності різниці порівняно з І підгрупою контрольної групи;
р2 – показник достовірності різниці порівняно з ІІ підгрупою контрольної групи;
р3 – показник достовірності різниці порівняно з І підгрупою СПКЯ.
Гормональне обстеження жінок із СПКЯ
показало достовірне підвищення в периферичній крові ЛГ, яєчникових андрогенів,
у тому числі біологічно активної фракції
вільних андрогенів (р < 0,01), тенденцію
до зниження рівня Е2 і недостатній вміст
Пг (р < 0,01) (див. табл. 1).
Відповідно до наших даних, ГА при
СПКЯ становить 76,1 %, субнормальний
рівень Тсвіл. був виявлений у 58,2 %
пацієнток, Тсзаг. – у 34,3 %, а ДЕАС – у
32,8 %. Одночасне підвищення концентрації всіх трьох гормонів у сироватці
крові зустрічалось у 17,9 % хворих.
Для верифікації діагнозу СПКЯ є необхідними ехографічні та/або лапароскопічні ознаки захворювання [6, 7, 31].
Трансвагінальна ехографія в усіх (100,0 %)
обстежуваних виявила ознаки хронічної ановуляції та наявність більше 10
анехогенних фолікулів діаметром 4–10
мм, у 56 (83,6 %) пацієнток площа строми яєчника перевищувала 400 мм2
(435,7 ± 82,8), що достовірно відрізнялося від контрольної групи (р < 0,001).

Середні розміри матки в пацієнток із
СПКЯ були приблизно однаковими та
не відрізнялись від контрольної групи
(р > 0,05). У незначної кількості хворих
із СПКЯ (2,9 %) при УЗД були виявлені
вузли лейоміоми діаметром 1–1,5 см із
субсерозним розташуванням.
Визначали концентрацію сироваткового АМГ у здорових жінок та жінок
з СПКЯ. Димеричний глікопротеїновий
гормон анти-Мюллера є членом сімейства ТФР-β [9]. Під час статевої диференціації плода АМГ виробляють клітини Сертолі в чоловіків, у зв’язку з чим
виникає дегенерація мюллерових протоків. У жінок субстанція виробляється в
яєчниках лише постнатально, і донедавна функція АМГ у жіночому репродуктивному тракті залишалася невідомою
[14, 17]. Останні спостереження показують, що АМГ може бути маркером овуляторного старіння, і при зниженому його
вмісті спостерігається слабка реакція під
час запліднення in vitro [32].
Рівні АМГ у контрольній групі та в
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пацієнток із СПКЯ суттєво відрізнялися (р < 0,001). У пацієнток із СПКЯ рівні АМГ корелювали з тривалістю МЦ
(r = 0,23; р < 0,05), ЛГ (r = 0,33; р <
0,001), Тс (r = 0,47; р < 0,001), А (r = 0,32;
р < 0,001), ІВА (r = 0,24; р < 0,01), середнім об’ємом яєчника (r = 0,42; р < 0,001) і
середньою кількістю фолікулів (r = 0,38;
р < 0,001), але не з рівнем інгібіна В.
Отже, проведене дослідження чітко
вказує на те, що рівень АМГ підвищений
у жінок із СПКЯ (див. табл. 1), що збігається з даними літератури [23]. Більше
того, виглядає так, що рівні АМГ корелюють з обсягом дисфункції яєчників у
цих жінок, що відображається підвищеними рівнями ЛГ, Тс і збільшеною кількістю фолікулів та/або об’ємом яєчника,
встановленими ультрасонографією.
У жінок із СПКЯ проводили дослідження ролі обмінно-метаболічних порушень у патогенезі захворювання.
Вперше зв’язок інсулінемії та ГА був
описаний у 1921 р. Achard і Thiers, які
представили дані про «бородатих
www.ozdorovie.com.ua 33
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ГІНЕКОЛОГІЯ

ТАБЛИЦЯ 4
ЛІПІДИ ПЛАЗМИ В ГРУПАХ ОБСТЕЖУВАНИХ ЖІНОК, М ± m

ПОКАЗНИК,
ММОЛЬ/Л

СПКЯ

КОНТРОЛЬНА ГРУПА
І (НОРМ.
МАСА ТІЛА),
N=18

ІІ (НАДЛИШ.
МАСА ТІЛА),
N=12

І (НОРМ. МАСА
ТІЛА), N=39

ІІ (НАДЛИШ.
МАСА ТІЛА),
N=28

ХС загальний

4,07 ± 0,13

5,44 ± 0,47
р1 < 0,05

4,31 ± 0,11
р2 < 0,05

4,74 ± 0,16
р1-3 < 0,05

ЛПВЩ

1,05 ± 0,03

0,83 ± 0,15
р1 < 0,01

0,79 ± 0,03
р1 < 0,001

0,83 ± 0,09
р1 < 0,001

ЛПДНЩ

0,17 ± 0,01

0,23 ± 0,01
р1 < 0,0001

0,17 ± 0,01
р2 < 0,05

0,26 ± 0,03
р1 < 0,01
р3 < 0,001

ЛПНЩ

2,87 ± 0,13

4,36 ± 0,40
р1 < 0,01

3,31 ± 0,13
р2 < 0,05

3,65 ± 0,16
р1 < 0,01

ТГ базальні

0,83 ± 0,07

1,14 ± 0,12
р1 < 0,05

0,88 ± 0,04
р2 < 0,05

1,29 ± 0,09
р1 < 0,01
р3 < 0,001

ТГ після
навантаження

0,73 ± 0,07

1,37 ± 0,10
р1 < 0,001

0,67 ± 0,07
р2 < 0,001

1,33 ± 0,15
р1 < 0,01
р3 < 0,001

ЛПВЩ/ЛПНЩ

0,39 ± 0,04

0,21 ± 0,05
р1 < 0,001

0,28 ± 0,03
р1 < 0,01

0,29 ± 0,04
р1 < 0,001

ЛПНЩ/ЛПВЩ

2,78 ± 0,15

6,57 ± 1,04
р1 < 0,001

5,16 ± 0,36
р1 < 0,001

6,49 ± 0,57
р1 < 0,001

Коефіцієнт
атерогенності

0,75 ± 0,02

0,86 ± 0,01
р1 < 0,01

0,82 ± 0,01
р1 < 0,001

0,83 ± 0,03
р1 < 0,001

р1 – показник достовірності різниці порівняно з І підгрупою контрольної групи;
р2 – показник достовірності різниці порівняно з ІІ підгрупою контрольної групи;
р3 – показник достовірності різниці порівняно з І підгрупою СПКЯ.
жінок» із діабетом [13]. У патофізіології СПКЯ беруть участь порушення
секреції інсуліну і його дії [1]. Вивчення
особливостей секреції інсуліну та його
впливу в молодих жінок із СПКЯ натще
і постпрандіально залишається актуальною проблемою. Логічно припустити, що жінки з СПКЯ та надлишковою
масою тіла можуть мати більш серйозні
відхилення в секреції інсуліну та його
впливу. Існує думка про наявність осо34 www.ozdorovie.com.ua
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бливої форми ІР при СПКЯ, яка є унікальною, і механізм якої до цього часу не
вивчений [36]. Це так звана PCOS-specific
insulin resistance, яка пов’язана не з патологією самого інсуліну і не з кількістю
чи афінністю інсулінових рецепторів у
тканинах-мішенях, а з «поломками» на
пострецепторному рівні [16].
У нашому дослідженні для з’ясування
обмінно-метаболічних особливостей пацієнтки обох груп були розподілені на під-

групи в залежності від індексу маси тіла
(ІМТ): підгрупа І – ІМТ менше 25 кг/м2, підгрупа ІІ – ІМТ більше 25 кг/м2. Жінки з нормальною масою тіла з СПКЯ (n = 39) відрізнялись від здорових (n = 18) достовірним
(р < 0,05) збільшенням об’єму талії та індексу Т/С (талія/стегна) при відсутності відмінностей за вагою, що є доказом тенденції до
абдомінальної акумуляції жиру в таких жінок,
тобто є проявом метаболічного синдрому і
пов’язаних з ним порушень (див. табл. 2).
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Ж І Н О Ч Е З Д О Р О В’Я
ІР з компенсаторною ГІ діагностували
у 30–45 % жінок із СПКЯ і нормальною
масою тіла та у 40–80 % пацієнток із
СПКЯ та ожирінням. ГІ частіше спостерігали в пацієнток з надлишковою вагою,
що зумовлено синергічним ефектом ІР,
властивим ожирінню та СПКЯ. Вік хворих на СПКЯ з ГІ а, відповідно, і тривалість ановуляції не відрізнялись від
пацієнток з нормоінсулінемією, що є
підтвердженням первинності ІР при
СПКЯ, а також показує важливість метаболічних порушень у патогенезі захворювання (р > 0,05). У хворих з ГІ незалежно від маси тіла частіше спостерігали виражений гірсутизм (р < 0,05),
порушення МЦ за типом вторинної аменореї (р < 0,01). Зокрема, ГІ була більше
характерною для пацієнток з чоловічим
типом розподілу жирової тканини при
співвідношенні Т/С > 0,85. Таку клінічну
ознаку як «нігроїдний акантоз» відзначали тільки в інсулінорезистентних хворих з ожирінням за чоловічим типом – у
39,3 %.
Співвідношення базального рівня
інсуліну до глюкози (індекс інсулін/
глюкоза) більше 3 використовують
як критерій діагностики ГІ, у нашому
дослідженні величина цього параметра становить 7,4 ± 1,8. Порушення
толерантності до глюкози спостерігали
рідше, але з тією ж закономірністю – у 4
(14,3 %) і 12 (30,8 %) хворих з нормальною та надлишковою масою тіла, відповідно, причому була виявлена позитивна кореляція (r = 0,37; р < 0,05) між
частотою порушення толерантності до
глюкози і тривалістю захворювання,
тобто віком пацієнток. Цей факт є закономірним, оскільки інтолерантність до
глюкози, як й інсулінонезалежний ЦД,
виникає при неспроможності β-клітин
підшлункової залози підтримувати
нормоглікемію за рахунок надмірної
про¬дукції інсуліну. Всі пацієнтки з інтолерантністю до глюкози та ожирінням
були старшими за 30 років. Ці дані показують, що ІР і ГІ є унікальними ознаками СПКЯ і не завжди супроводжуються
порушенням толерантності до глюкози,
ризик якої підвищується відповідно до
віку хворих.
Пацієнтки із СПКЯ незалежно від маси
тіла характеризувалися достовірним
підвищенням рівня базального К при
проведенні ТТГ, що визначалось зниженою периферичною чутливістю до інсуліну та ГІ, а також динамікою зниження К до
кінця тесту з більшою швидкістю зниження у жінок з надмірною вагою.
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Динаміка зниження К під час ТТГ,
притаманна пацієнткам із СПКЯ з надлишковою вагою (p < 0,01) та без неї
(p < 0,05), є проявом метаболічного синдрому і підвищеного кліренса К в абдомінальній жировій тканині таких жінок.
Підвищений рівень К сприяє порушенню інсуліноопосередкованої утилізації
глюкози та поглиблює зниження інсуліночутливості в жінок із СПКЯ. Швидкість
зниження вмісту К після навантаження
глюкозою зумовлена ступенем порушення інсуліноопосередкованої утилізації глюкози: що вищою є глікемія після
навантаження, то менший рівень К та
більша швидкість зниження його рівня.
Жінки із СПКЯ, як і в контролі, відрізнялись більшим ступенем ІР натще при
наявності надлишкової маси тіла, що
дає змогу пов’язати ІР натще з наявністю надлишку ваги. Здорові жінки з нормальною вагою характеризувались кращою функцією β-клітин порівняно зі здоровими з надлишковою вагою та обома
типами пацієнток із СПКЯ. Ці дані дають
можливість припустити, що мінливість
функціональної активності β-клітин
визначається, ймовірно, генетичними
факторами, а надлишкова вага чи СПКЯ
проявляють наявні генетичні дефекти.
У групі контролю жінок з надлишковою вагою та в обох групах із СПКЯ
виявлені атерогенні ліпіди плазми зі
зниженням частоти ЛПВЩ, підвищенням частки ЛПНЩ і коефіцієнтів атерогенності (див. табл. 4).
Проаналізувавши результати обмінно-метаболічних обстежень, необхідно
зазначити, що клінічний фенотип СПКЯ з
надлишковою масою тіла характеризувався поєднанням ІР натще, зниженою інсуліночутливістю, адитивною ГІ та порушенням утилізації глюкози, високим базальним рівнем К та його супресією після
навантаження глюкозою, дисліпідемією з
підвищенням вмісту ХС, ЛПДНЩ, ЛПНЩ, ТГ
натще та після навантаження і зниженням
рівня ЛПВЩ. Клінічний фенотип СПКЯ із
нормальною масою тіла характеризувався тенденцією до абдомінальної акумуляції жиру при відсутності надлишкової маси
тіла, зниженням метаболічного кліренса
глюкози і підвищенням рівня двогодинного ТТГ інсуліну та глюкози натще, базальною гіперкортизолемією та супресією К
на тлі навантаження глюкозою, а також
дисліпідемією у вигляді зниження рівня
ЛПВЩ. Ці зміни є можливими факторами
ризику формування в жінок із СПКЯ серцево-судинних захворювань, ЦД ІІ типу, а під
час вагітності – гестаційного ЦД [35].

ГІНЕКОЛОГІЯ

Не було достовірних відмінностей у
динаміці інсулінемії між жінками із СПКЯ
та надлишковою масою тіла (n = 28) та
жінками контрольної групи (n = 12), що є
доказом можливості розвитку в повних
жінок з генетичною схильністю до СПКЯ
метаболічних порушень, притаманних
захворюванню, при появі додаткових
факторів ризику. Жінки із СПКЯ і надлишковою масою тіла відрізнялись від
хворих з нормальною вагою більш високою натще і стимульованою інсулінемією,
збільшенням загальної продукції інсуліну за двогодинний період ТТГ (за даними площі кривої інсуліну) (p < 0,001) і не
відрізнялись за рівнем пікової 30-хвилинної інсулінемії. Здорові жінки з нормальною та надлишковою масою тіла не
відрізнялись за рівнем інсулінемії натще,
але стимульована глюкозою інсулінемія
була достовірно вищою в жінок з надлишковою вагою (p < 0,05). Здорові жінки з надлишковою вагою відрізнялись від
жінок з нормальною масою тіла підвищенням глікемії до і після навантаження
(p < 0,01), що доводить зниження утилізації глюкози периферичними тканинами
при надлишковій масі тіла.
Жінки без надлишкової ваги із СПКЯ
відрізнялись від здорових жінок із нормальною масою тіла підвищенням рівня
глiкемії натще і після навантаження (за
даними площі кривої глюкози), що доводить зниження інсуліноопосередкованої
утилізації глюкози і дисфункції β-клітин.
Пацієнтки із СПКЯ та надлишковою вагою
не відрізнялись від жінок з надлишковою
масою тіла в контрольній групі за глікемією натще і після навантаження, проте
були відмінними за достовірно більшим
підвищенням глікемії в процесі ТТГ від
контрольної групи без надлишкової ваги,
що доводить однакову спрямованість
метаболічних порушень (дисфункція
β-клітин і порушення інсуліноопосередкованої утилізації глюкози).
Хворі із СПКЯ та надлишковою вагою
відрізнялись від жінок із СПКЯ з нормальною масою тіла підвищенням глікемії натще та після навантаження, що дає
змогу розглядати надлишкову вагу як
додатковий до діагнозу СПКЯ фактор,
який поглиблює наявні при даній нозології зниження периферичної утилізації
глюкози і дисфункції β-клітин (див. табл. 3).
Результати метаболічних досліджень
виявили ГІ у 16 (41,0 %) хворих із СПКЯ
і нормальною масою тіла та 22 (78,6 %)
хворих із СПКЯ та ожирінням.
Отримані результати виявились схожими до даних A. Dunaif [13], за якими
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Беручи до уваги зазначене вище,
невпинний пошук багатофакторного
підходу до комплексної терапії основних патофізіологічних ланок СПКЯ зупинився на комбінованому препараті,
який містить 100 мг D-Chiro-Inositol
(DCI), 250 мг флавоноїдів бергамоту,
3 мг монаколіну К, 45 мкг натурального вітаміну К2 і 200 мкг метилфолату
(препарат Mesix виробництва компанії
Pharma Suisse Lab.Srl, Італія).
DCI є інсулінсенсибілізуючою речовиною, яка залучена до активації другої сигнальної системи та інсулінових
рецепторів. Дефіцит DCI пов’язаний з
порушенням чутливості до глюкози,
стійкістю до інсуліну при ЦД 2-го типу.
Інозітол є вітаміном B8, відомим як інозит. DCI вважається найбільш активним
регулятором метаболізму глюкози,
виступаючи як сильний медіатор, посередник при зниженій чутливості до
інсуліну [22].
Флавоноїди бергамоту, зокрема
нарінгін, виявляють позитивний вплив
на зниження рівня холестерину та тригліцеридів. Екстракт бергамоту є антиоксидантом, корисним для підтримання
фізіологічного стану судин. Ефективний
при порушенні ліпідної та вуглеводної
картини [24, 29].
Monacolin К – активний інгредієнт на
основі продуктів бродіння червоного
рису, є природним фітостатином, який
знижує рівень холестерину в крові. Він
діє як інгібітор ферменту, що регулює
синтез холестерину в клітинах печінки,
знижуючи загальну кількість ліпідів в
організмі. Ефективність та безпечність
доведена даними мета-аналізів [25, 26].
Вітамін К2 – жиророзчинний вітамін,
має велике значення для судин і метаболізму кальцію в кістковій тканині.
Він стимулює синтез білків (CLA-білки),
які забезпечують фізіологічний метаболізм кальцію та запобігають його
відкладанню в ендотелії та кальцинозу
судин. Природний вітамін К2 забезпечує кращу біологічну доступність, ніж
синтетичний, підвищує ефективність
профілактики серцево-судинних захворювань і остеопорозу. Вітамін К2 у його
найбільш активній та стабільній формі
менахінон-7 регулює кальцієвий гомеостаз, зменшуючи кальцинування стінок
артерій [15].
Вітамін В9 (метилфолат) – найбільш
доступна та біоактивна форма фолієвої
кислоти, яка не потребує метаболічної
трансформації в організмі людини, знижує рівень гомоцистеїну, надлишок яко-

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

ТАБЛИЦЯ 5
СТАН ГОРМОНАЛЬНОГО БАЛАНСУ У ЖІНОК ІЗ СПКЯ ДО ТА ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ, N=67

ПОКАЗНИК

ДО ЛІКУВАННЯ

ПІСЛЯ
ЛІКУВАННЯ

ЛГ, мМО/мл

11,7 ± 1,7

6,1 ± 1,3
р < 0,01

ФСГ, мМО/мл

5,5 ± 2,1

4,9 ± 1,8

Прл, нг/мл

9,87 ± 0,73

8,03 ± 0,43
р < 0,05

ДЕАС, мкг/мл

237,6 ± 22,3

205,1 ± 18,7

Е2, пмоль/л

91,7 ± 27,6

104,9 ± 11,5

ССЗГ, нмоль/л

33,1 ± 8,5

43,0 ± 7,6

Тс, нмоль/л

3,7 ± 0,3

2,1 ± 0,4
р < 0,01

ІВА

11,2 ± 0,5

5,7 ± 1,2
р < 0,001

Пг, нмоль/л

18,4 ± 3,5

23,3 ± 2,7

К, нмоль/л

280,1 ± 71,7

271,0 ± 80,1

17-ОНР, нг/мл

1,61 ± 0,67

1,03 ± 0,52

А, нмоль/л

14,1 ± 0,41

12,2 ± 1,01
р < 0,05

АМГ, нг/мл

7,6 ± 0,7

5,0 ± 0,2
р < 0,001

HOMA

4,72 ± 1,11

3,04 ± 1,15
р < 0,001

p – достовірність різниці показників до і після лікування

го є ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. Метилфолат використовують також для лікування пацієнтів
з поліморфізмом MTHFR (метилентетрагідрофолатредуктази). Також він більш
активний у зниженні показників плазмового гомоцистеїну (ГЦ) [38].
ГЦ – серовмісна амінокислота, обмін
якої нерозривно пов’язаний з обміном
незамінних амінокислот метіоніну і
цистеїну. ГЦ є цитотоксичною амінокислотою, а його надлишок – фактором
ризику для розвитку атеросклеротичних змін і тромбоемболічних ускладнень, що чинить несприятливий вплив
на механізми, які беруть участь у регуляції судинного тонусу, обміну ліпідів і

коагуляційного каскаду. У мета-аналізі
Homocysteine Studies Collaboration
показано, що гіпергомоцистеїнемія
асоціюється з розвитком ішемічної хвороби серця та інсультів. Виявлено, що в
пацієнток із СПКЯ рівень ГЦ достовірно
вищий порівняно зі здоровими жінками. Низький вміст ГЦ у клітинах забезпечується шляхом реметилювання до
метіоніну, а також шляхом транссульфурування до цистеїну. Реметилювання ГЦ
до метіоніну здійснюється двома шляхами: фолато- і бетаїнозалежним. У фолатозалежному шляху як донор метильної
групи, необхідної для перетворення ГЦ
у метіонін, використовується 5-метилтетрагідрофолатактивна форма фоліє-
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вої кислоти. Каталізує дану реакцію фермент
метіонінсинтетаза, а як кофермент при цьому
виступає вітамін В12 [19].
Гіпергомоцистеїнемія є раннім маркером
дефіциту фолатів. У мета-аналізі рандомізованих досліджень Homocysteine Lowering
Trialists Collaboration показано, що дія фолієвої кислоти на концентрацію ГЦ у крові є
дозозалежною [18].
Існують дані про те, що в жінок із СПКЯ
частіше розвиваються такі ускладнення вагітності, як невиношування, гестаційний цукровий діабет, синдром затримки розвитку плода,
гіпертензія, індукована вагітність та прееклампсія [1]. З метою профілактики ускладнень
вагітності дана категорія жінок потребує адекватного забезпечення фолатами, починаючи
від етапу прегравідарної підготовки.
Препарат Mesix призначався впродовж
шести місяців жінкам із СПКЯ та згаданими
гормональними та обмінно-метаболічними
порушеннями. Дослідження після лікування
виявили врегулювання МЦ у 22,8 % жінок,
24,6 % хворих із СПКЯ заявили про покращення
менструальної функції (p < 0,05). Дослідження
також виявили зниження вмісту ЛГ (p < 0,01),
зменшення ЛГ/ФСГ (p < 0,05), Тсзаг (p < 0,01),
Тсвіл (p < 0,05), А (p < 0,05), АМГ (p < 0,001), ІР
(p < 0,05), індексу НОМА (p < 0,001) (див. табл. 5).
Оцінювання клінічної та лабораторної
ефективності лікування препаратом Mesix
упродовж шести місяців показало позитивний вплив на МЦ у 57,4 % (p < 0,05), гормональний баланс у 78,9 % (p < 0,01) та обмінно-метаболічні порушення у 63,2 % (p < 0,01)
пацієнток із СПКЯ.

ВИСНОВКИ

1. Вагоме значення в патогенезі жінок із СПКЯ
мають гормональні та обмінно-метаболічні зміни, серед яких чільне місце посідають
порушення центральної регуляції функції яєчників, гіперандрогенія, гіпопрогестеронемія,
інсулінорезистентність та дисліпідемія на тлі
порушеної адреналової реакції на зміни.
2. Враховуючи необхідність багатофакторного підходу до комплексної терапії та з метою
уникнення фармакологічної поліпрагмазії
пацієнткам із СПКЯ пропонується комбінований препарат на основі D-Chiro-inositol.
3. Застосування D-Chiro-inositol впродовж
шести місяців демонструє клінічні переваги
для багатьох жінок із СПКЯ, впливаючи на
регулярність МЦ і покращуючи гормональний баланс та обмінно-метаболічні показники.
З огляду на це необхідно дослідити ефективність більш тривалого застосування препарату, беручи до уваги його безпечність та економічну адекватність.
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РЕЗЮМЕ. В статье освещено современное состояние проблемы варикозного расширения вен органов малого
таза (ВРВМТ) у женщин. Изложены анатомо-физиологические особенности венозной системы женского малого таза,
эпидемиология, этиология и патогенез ВРВМТ. Подчеркнуто, что основными клиническими проявлениями ВРВМТ
являются боли внизу живота и повышенная секреция из половых путей. Представлены все современные методы
диагностики. Предпочтительным методом консервативного лечения является применение диосмина 600 мг, вещества, оказывающего флеботонизирующее, противовоспалительное, улучшающее микроциркуляцию действие.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: варикозное расширение вен малого таза, хроническая тазовая боль, консервативное лечение,

диосмин 600 мг.

ВВЕДЕНИЕ

Варикозная болезнь вен малого таза (ВБВМТ) является актуальной проблемой акушерства и гинекологии.
Несмотря на то что в современной литературе имеются
несколько тысяч наблюдений успешной диагностики и
лечения этого заболевания, проблема все еще остается
недостаточно изученной. Полиморфизм и неспецифичность клинических проявлений ВБВМТ обусловливают
грубые диагностические ошибки, имеющие зачастую
самые печальные последствия [1, 2, 6, 7].
Практическому врачу-гинекологу в своей работе нередко приходится сталкиваться с пациентами, у которых
клиника болевого синдрома внизу живота обусловлена
варикозным расширением вен малого таза. Трудность
диагностики и лечения варикозного расширения вен
малого таза заключается в том, что заболевание часто
протекает под маской воспалительного процесса. Таким
больным неоднократно проводится противовоспалительное лечение, не приносящее положительного эффекта, а
рецидивирующий характер болевого синдрома приводіт
к снижению качества жизни женщины [1, 5].
Это заболевание встречается у женщин во все возрастно-биологические периоды жизни, однако наиболее часто диагностируется в репродуктивном возрасте
[2]. Распространенность ВБВМТ достигает 15 % (от 5,4 %
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до 80 %) в общей популяции и не имеет тенденции к снижению [3, 7, 10]. Частота развития обусловлена возрастом
пациенток, локализацией процесса, а также наличием
сопутствующей гинекологической патологии. Наиболее
часто встречается варикозное расширение вен яичников
(в 80 % случаев), тогда как варикозное расширение вен
широкой связки матки встречается только у 1 % женщин [1].
Основным клиническим проявлением варикозной
болезни вен малого таза является синдром хронических
тазовых болей, значительно снижающий качество жизни и трудоспособность женщин [1, 4]. Полиморфизм и
неспецифичность клинических проявлений варикозной
болезни вен малого таза обусловливают зачастую большое количество выполнения неоправданных операций,
а именно – от 12 до 16 % гистерэктомий [6].
Одним из первых ученых, предположивших, что венозная система оказывает значительное влияние на формирование хронического болевого синдрома в нижних отделах живота у женщин, был русский врач В. Ф. Снегирев
(1907). При обследовании таких пациенток он отметил
растянутые кровью тазовые венозные сплетения в виде
плотных болезненных опухолей – «плетор», поэтому боли
при этом состоянии получили название «плеторических».
В 1954 г. J. Guilhem и H. Baux, разрабатывая методику
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проявлениями ВБВМТ являются боли в нижней части
живота и повышенная секреция из половых путей [4, 10].
Боли могут быть разнообразными по характеру, интенсивности, иррадиации. Наиболее характерные жалобы
на ноющие боли с иррадиацией в пояснично-крестцовую и паховую области. У 50 % женщин болевой синдром
усиливается во второй фазе менструального цикла, при
физической нагрузке, длительном вынужденном положении сидя или стоя, при половой жизни. Характерными
симптомами заболевания являются выраженный предменструальный синдром, дисменорея, болезненность и
повышенная чувствительность в области промежности
и вульвы. Примерно у каждой второй пациентки обнаруживают варикозное расширение вен промежности, ягодичной области и наружной поверхности бедра. В ряде
случаев отмечаются нарушения с мочеиспусканием, что
связано с полнокровием венозного сплетения мочевого пузыря [1, 6, 9, 10]. Невозможность нормально вести
привычный образ жизни из-за многочисленных жалоб
приводит к нарушению психосоматического состояния
у женщин с хроническими тазовыми болями вследствие
тазового варикоза. Многообразие психоневрологических
нарушений зачастую приводит врача в тупик, что заставляет его отправлять пациенток на лечение к психиатру
или сексопатологу [9].
Диагностика. Вагинальное исследование у пациентки болезненное, пальпаторно на внутренних стенках
малого таза можно определить тяжи и узелки вен, при
осмотре слизистой отмечается цианоз стенок влагалища.
«Золотым стандартом» в диагностике ВБВМТ является ультразвуковое исследование (УЗИ) венозной системы [8].
При УЗИ варикозно-расширенные вены определяются
как извитые, «червеобразные», анэхогенные структуры,
проходящие по ребру матки. Варикозное расширение
магистральных (внутренних подвздошных) вен обусловливает появление на эхограммах анэхогенных образований с нечеткими контурами, проходящих по внутренним
стенкам таза. Главным критерием застоя в органах малого таза является увеличение диаметра основных венозных коллекторов: маточных, яичниковых, внутренних
подвздошных и дугообразных вен. Косвенным признаком является наличие расширенных внутриорганных
(дугообразных) вен в толще миометрия задней стенки
матки, а также проведение УЗИ сосудов таза с допплером для определения скорости кровотока в венах [2, 3,
4, 6]. Таким образом, для верификации диагноза ВРВМТ
используют как инвазивные, так и неинвазивные методы
исследования: чрезматочная флебография, селективная флебография, ультрасонография, а также КТ, МРТ.
Целесообразно иногда использование лапароскопии,
которая из диагностической может быть трансформирована в лечебную [8, 9].
Целью нашего исследования было разработать схему
патогенетического лечения варикозного расширения
вен малого таза у женщин с хронической тазовой болью
и оценить ее эффективность.
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тазовой флебографии, описали извитые и расширенные
гонадные вены. Схожие изменения обнаружили шведские
специалисты Упсала в 1965–1968 гг. Между тем, несмотря
на очевидную варикозную трансформацию гонадных вен,
никто из авторов не связал ее с симптомами нарушения
оттока из вен малого таза. Первое клиническое описание
варикозной болезни вен малого таза осуществили лишь
в 1975 г. Craig и Hobbs. Эти авторы предложили алгоритм
диагностики, включающий лапароскопию и рентгеноконтрастную флебографию, и первыми хирургически
пытались решить эту проблему путем резекции широкой
связки матки и овариэктомии. Однако отдаленные результаты были весьма плачевны. Hobbs в 1991г. напишет, что
«…варикозная болезнь вен малого таза является сосудистой патологией, лечение которой с гинекологических
позиций обречено на неудачу…» [1, 3, 6].
Этиология и патогенез. Исследования последних
лет показали, что одной из частых причин хронической
тазовой боли может быть полнокровие вен таза (дилятация вен и сплетений малого таза, снижение скорости
венозного кровотока). Такое исследование стало возможным после широкого применения допплерографии
сосудов малого таза путем цветного дуплексного сканирования у женщин с хронической тазовой болью [4, 7, 8].
Дуплексное сканирование позволяет не только диагностировать ВБВМТ, но и оценивать эффективность проведенного лечения.
Кроме того, на сегодня доказано, что ВБВМТ является
также проявлением системного поражения соединительной ткани. Морфологическая основа дисплазии соединительной ткани (ДСТ) – это снижение содержания некоторых видов коллагена или нарушение соотношения между
ними, что приводит к уменьшению прочности соединительной ткани. По данным литературы, до 35 % практически здоровых людей имеют ДСТ, 70 % из них – женщины.
Дисплазия соединительной ткани является мультифакторным заболеванием, основными причинами которого
являются отягощенный перинатальный анамнез, тератогенное воздействие на плод, неблагоприятная экологическая обстановка. К факторам риска, провоцирующим развитие ВБВМТ, относят: условия труда (работа, связанная
с длительным вынужденным стоячим или сидячим положением, тяжелый физический труд), coitus interruptus,
сексуальная дисфункция (диспареуния и аноргазмия),
многочисленные беременности и роды, гинекологические заболевания (воспалительные заболевания, эндометриоз, опухоли яичников, пролапс гениталий, перегиб
широкой связки матки вследствие ретрофлексии матки),
нарушения менструального цикла и гиперэстрогения. В
последнее время обсуждается неблагоприятное влияние
гормональных препаратов на развитие варикозного расширения вен малого таза, в частности комбинированных
контрацептивов [1, 3, 6, 9].
В настоящее время выделяют два варианта течения
ВБВМТ: 1) варикозное расширение вен промежности и
вульвы; 2) синдром венозного полнокровия малого таза
(англ. pelvic congestion syndrome). Однако это разделение
весьма условно, так как более чем в половине случаев
варикозное расширение вен промежности провоцирует
нарушение оттока из вен малого таза, и наоборот [3, 5, 9].
Клиническая картина. Основными клиническими
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На базе гинекологической клиники было проведено
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Рис. 1 Эффективность лечения ВРВМТ действующим веществом диосмин через 2 мес.
нием вен малого таза, контрольную группу составили 12
женщин без ВБВМТ данного возраста. Всем женщинам
при поступлении и после лечения проводилось трансвагинальное ультразвуковое исследование венозной системы малого таза с допплерографическим исследованием
кровотока в маточных венах на аппаратах Toshiba nemio
XG, изучались некоторые показатели коагулограммы на
аппарате АПГ2-02, оценка эффективности боли проводилась по субъективной характеристике пациенток.
Всем пациенткам проводилось комплексное патогенетическое лечение, включающее в себя венотропный препарат с ангиопротекторным действием диосмин 600 мг,
широко применяемый во флебологии и оказывающий
разностороннее действие, что позволяет избежать полипрагмазии в лечении больных с варикозной болезнью
органов малого таза. С одной стороны, препарат оказывает флеботонизирующее действие: уменьшает растяжимость вен, повышает их тонус, уменьшает венозный
застой, улучшает лимфатический дренаж (повышает тонус
и частоту сокращения лимфатических капилляров, увеличивает их функциональную плотность, снижает лимфатическое давление), с другой – улучшает микроциркуляцию: повышает резистентность капилляров, уменьшает
их проницаемость; усиливает сосудосуживающий эффект
адреналина, блокирует выработку свободных радикалов,
синтез простагландинов и тромбоксана, уменьшает адгезию лейкоцитов к венозной стенке и их миграцию в паравенозные ткани, улучшает диффузию кислорода и перфузию в кожной ткани, обладает противовоспалительным
действием.
Препарат назначали по 1 таблетке с утра до еды в
течение двух месяцев. Основным принципом, которого
необходимо придерживаться при лечении ВБВМТ, является периодический курсовой прием препарата, а также
комплекс лечебной физкультуры, а именно: ежедневный
восходящий контрастный душ на область промежности,
комплекс разгрузочных упражнений, выполняемых лежа
(«березка» – стойка на лопатках с поддержанием поясницы руками, «ножницы» – выпрямленные ноги попеременно перекрещиваются при приподнятом тазе, «велосипед» – согнутые в бедрах и коленях ноги совершают тол-
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кательные движения в воздухе и др.). А также комплекс
дыхательных упражнений (медленные глубокие вдох и
выдох с включением мышц передней брюшной стенки),
направленных на эвакуацию крови из венозных сплетений малого таза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Консервативная коррекция синдрома хронических тазовых болей на протяжении двух месяцев у данной группы обследованных женщины привела к купированию
болевого синдрома у 97,9 % пациенток (см. рис.1), что
достоверно выше, чем после одного месяца терапии – у
50 % женщин. Предложенная патогенетическая терапия
привела к уменьшению степени варикозного расширения
вен тазовых органов, что подтверждалось положительной эхографической картиной.
Патогенез развития болевого синдрома при варикозном расширении вен малого таза обусловлен многими
факторами, но наиболее значимыми из них являются
дилатация вен и сплетений малого таза, снижение венозного кровотока, полнокровие и венозный застой в органах малого таза. Снимая венозное полнокровие в органах
малого таза, диосмин уменьшает степень варикозного
расширения вен тазовых органов, приводя к улучшению
эхографической картины. Проведенное лечение приводит к нормализации кровотока в маточных венах и увеличению пиковой систолической скорости (Vps.) в маточных
венах с 1,7±0,2 см/с до 3,6±0,4 см/с (p < 0,05).
Показатели гемостаза после проведенной терапии
несколько изменились и приблизились к показателям
здоровых (контрольная группа женщин без ВБВМТ). Так,
фибриноген снизился в 1,3 раза и составил (4,1±0,4) г/л.
А ЧТВ почти не отличался от контрольной группы. ПТИ
достоверно снизился и был в пределах 98,1±1,2 (р < 0,05).

ВЫВОДЫ

Таким образом, предложенное консервативное лечение
диосмином приводит к купированию болевого синдрома
за счет уменьшения дилатации вен и сплетений малого
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ № 1, 2017 р.
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таза, увеличения венозного кровотока и, тем самым, улучшения венозного дренирования органов малого таза.
Положительное влияние диосмина 600 мг на состояние
показателей микроциркуляции в органах малого таза является прямым критерием оценки его эффективности. Снимая
венозное полнокровие в органах малого таза, диосмин
уменьшает степень варикозного расширения вен тазовых
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РЕЗЮМЕ. В статье представлен анализ лабораторных и инструментальных данных о репродуктивном состоянии
женщины на фоне вмешательства пластической хирургии. Ведение пациенток с учетом этих показателей позволит
избежать развития проблем бесплодия в репродуктивном возрасте.
Сопоставление полученных результатов у исследуемых пациенток дает возможность сделать вывод о влиянии
пластической коррекции на гормональный, генеративный статус женщин. Следовательно, перед операциями пластической хирургии, даже при отсутствии противопоказаний, целесообразно рекомендовать обследование гормонального статуса, для уменьшения интенсивности или адаптации к ответной реакции симпато-адреналовой и
гипотоламо-гипофизарно-надпочечниковой систем на оперативную травму, а также адекватные выявления рисков
при реализации детородной функции.
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ВВЕДЕНИЕ

Существенное увеличение продолжительности активной жизни человека не могло не изменить его отношение к собственной внешности и
фигуре. Успехи в личной жизни и
деловой карьере в немалой степени,
наряду с умственными и деловыми
качествами индивидуума, определяются отношением деловых партнеров
и окружения к его внешнему виду.
Здоровье женщины закладывается с первых дней жизни. В детстве
происходит становление общесоматического здоровья, берут начало
многие органические, а тем более
функциональные заболевания женских половых органов, закладывается фундамент сексуального поведе42 www.ozdorovie.com.ua
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ния, формируются репродуктивные
установки.
Только решив проблему здоровья молодежи, вступающей в репродуктивный возраст, можно ожидать
рождение здорового поколения.
Современное общество относится с
высоким требованием к человеческой красоте – это абсолютно естественно, поскольку немалую роль в
благополучии человека играет его
внешность. Пластическая хирургия
– очень востребованная область
хирургии, актуальность которой растет с каждым годом. Современные
пластические операции настолько
развиты, что с легкостью удовлетворяют желание каждого стать лучше

и позволяют преобразиться в глазах
окружающих. Современная молодежь все чаще и чаще обращается за
помощью к пластическим хирургам.
Ныне возможности хирургии
позволяют человеку совершенствовать свое тело, а также надолго сохранить молодость и красоту. К тому же,
некоторые люди просто нуждаются в
помощи специалиста, имея врожденные и приобретенные недостатки
внешности, которые способствуют
формированию комплексов, заставляют впадать в депрессию. Но наряду
с этим пластическая хирургия имеет
ряд осложнений, поэтому должна
выполняться, как и любая хирургия,
по определенным показаниям. Целью
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основной задачей было проанализировать характер изменений гормонов
репродуктивной системы при оперативном вмешательстве пластической
хирургии. Провести сравнительный
анализ изменений в репродуктивной
системе в зависимости от вида пластической хирургии корреляции с возрастом обращаемых пациенток.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу работы положены результаты
клинических наблюдений за пациентами
после липосакции, маммопластики, лабиопластики. Оценен общий соматический
статус и возрастной ценз женщин.
Значительным разделом эстетической и пластической хирургии является телоконтурирующая хирургия
или «торсопластика», занимающаяся
радикальной коррекцией деформации силуэтов человеческого тела.
С 80 годов прошлого столетия
абдоминопластика и липосакция
получили широкое распространение
в силу того, что не представляют технической сложности для хирургов.
Однако у пациентов с этой коррекцией не всегда исследуется профиль
метаболических изменений, что
может повлечь в дальнейшем изменения в репродуктивной системе [1,
4, 10].

Рис. 1. Анализ гормонального спектра

Анализ полученных данных гормонов репродуктивной системы явился
активным компонентом нейроэндокринной реакции на липосакцию.
Так, например, уровень кортизола, важного стресс гормона, изменился незначительно, концентрация
увеличилась не более чем на 60 %.
Отмечено незначительное повышение
содержания лептина у женщин с нормальными величинами индекса массы
тела (9,8±3,0 нгр/мл) на 13 сутки после
операции. При повышении ИМТ максимальную реакцию наблюдали уже
во время операции (21,2±4,8 нгр/мл).
На этих же этапах обследования выявлено повышение содержания инсулина, который стимулирует образование
и секрецию лептина адипоцитами
жировой ткани.
Динамики показателей ЛГ и ФСГ в
течение всего послеоперационного
периода существенно не происходило. Что касается содержания эстрадиола у пациенток до операции липосакции (89,3±15,5 нгр/мл), статически
не отличалось от физиологической
нормы, но четко коррелировало с
возрастом и ИМТ. В то же время следует отметить, что содержание другого стресс гормона возрастало в 14 раз
по сравнению с исходным показателем. В 25 % случаев, спустя семь дней,
показатели пролактина не восстанавливались, что являлось пусковым
моментом для развития транзиторной
гиперпролактинемии [6, 4, 8].
Динамика изменений содержания
представленных гормонов в течение
послеоперационного периода после
маммопластики носила полиморф-

ный характер. Поскольку наличие
импланта в молочной железе не
только может вызывать капсулярную
контрактуру, а и приводить к устойчивой пролактинемии, с последующим нарушением менструального
цикла и проблемам генеративной
функции. Выполнение операции по
увеличению груди с помощью поджелезистого метода, предусматривает
безболезненный послеоперационный период. Однако после данного
типа вмешательства есть риск возникновения вторичного опущения
груди, которое можно скорректировать повторной операцией с заменой
имплантата.
После увеличения груди с помощью методики, когда имплантат
расположен под грудной мышцей и
под тканью железы, риск развития
капсулярной контрактуры гораздо
меньше, однако, поскольку в ходе
операции грудная мышца оказывается растянутой, то в первые 5–7 дней
после операции боли гораздо более
сильные. После увеличения груди
с помощью подмышечного метода эндопротезирования ощущение
напряжения мышц груди предполагают терпимые болевые ощущения.
Осложнения бывают разными:
одни возникают сразу после операции, другие проявляются через
некоторое время. Среди послеоперационных осложнений может быть
скопление серозной жидкости в
полости, где установлен имплантат.
Ее откачивают шприцом через проколы или проводят необходимый курс
противовоспалительной терапии [9].
Молочная железа является важным органом-мишенью, поскольку
содержит рецепторы ко многим гормонам. На развитие молочных желез
в пубертатном периоде, их функцию
в репродуктивном периоде и во время беременности, инволюцию в постменопаузе оказывают регулирующее
действие, по меньшей мере, 15 гормонов [2, 3, 5].
Эстрогены. Влияют на рост и развитие протоков и соединительной
ткани. В настоящее время предлагают три равновозможных и не исключающих друг друга механизма пролиферативного действия эстрогенов на
молочную железу:
прямая стимуляция клеточной
пролиферации за счет взаимодействия эстрадиола, связанного с эстро-
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нашего исследования явилось изучение влияния некоторых аспектов пластической хирургии на репродуктивный потенциал.
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генным рецептором ядерной ДНК;
непрямой механизм за счет
индукции синтеза факторов роста,
действующих на эпителий молочной
железы аутокринно и паракринно;
стимуляция клеточного роста за
счет отрицательной обратной связи, при
которой эстрогены нивелируют эффекты ингибирующих факторов роста.
Прогестерон. Отвечает за рост и
развитие железистой ткани, увеличение числа альвеол, рост долек.
Повышает количество собственных
рецепторов в ткани железы.
Пролактин. Способствует пролиферации эпителиальных клеток,
вызывая их рост. Большое значение
пролактину уделяется в развитии
молочной железы во время беременности и лактации. Под влиянием
пролактина увеличивается количество рецепторов эстрадиола и прогестерона в ткани молочной железы.
При взаимном действии пролактина и
прогестерона выявляется синергизм
воздействия на молочную железу:
усиление роста клеток в 3–17 раз.
Пролактин является активным стимулятором лактации, а также влияет на
содержание в молоке белков, жиров
и углеводов.
Тиреоидные гормоны оказывают
опосредованное действие за счет
действия на секрецию пролактина и
повышают пролактин связывающую
способность альвеолярных клеток
молочной железы.
Кортикостероиды
индуцируют
образование рецепторов пролактина
в ткани молочной железы и в синер-

гизме с пролактином участвуют в стимуляции роста эпителиальных клеток,
а также в процессе их дифференцировки.
Инсулин может играть роль
посредника в процессах стимуляции
роста клеток, вызванного прогестероном, пролактином и глюкокортикоидами.
Таким образом, регуляция роста
и развития молочной железы происходит под сложным гормональным воздействием. Основную роль
в регуляции всех процессов в железе играют эстрогены, прогестерон и
пролактин. Но, к сожалению, молочная железа остается пока одним из
самых загадочных органов-мишеней,
который достаточно быстро и легко
подвергается как доброкачественным изменениям, так и неоплазиям.
Следовательно, применение пластической коррекции должно быть обосновано, а риски осложнений адекватно оценены.
Любое хирургическое вмешательство в организм человека может быть
потенциально опасным, так зачастую
лябиопластика без показаний, может
привести к осложнениям. Например,
разнообразные болевые ощущения
в половых органах, гипер- и гипоестезия, зияние влагалища, что влечет
нарушение естественного защитного
барьера женских половых органов.
Это появление диспареунии – болезненные половые сношения из-за сужения входа во влагалище, небольшая
асимметрия половых губ, постоянно
открытый вход во влагалище.

ТАБЛИЦА 2
СХЕМА КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ УСТОЙЧИВЫХ КОЛЬПИТОВ
НА ФОНЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И БЕЗ НИХ

Зияние влагалища – у некоторых
женщин есть такая особенность строения половых органов, когда малые
половые губы выдвинуты вперед
относительно больших, и именно
они несут защитную функцию. После
иссечения части малых половых губ
сохраняется несмыкание больших
и в тяжелых случаях может возникать зияние влагалища. Это чревато
частыми вагинитами (воспаление
слизистой влагалища), появлениемнеприятного запаха. В подобных случаях необходимо продолжить выполнение пластики половых губ, чтобы
исключит подобные проблемы [11].
Возможно расхождение швов и
нагноение, что может увеличить
срок реабилитации, но на конечном
результате операции это осложнение
сказывается редко.
Для снижения рисков воспалительных состояний следует акцентировать внимание на тщательной
санации влагалища до и после пластической коррекции. Так, например,
у обследуемых нами женщин длительное время сохранялись устойчивые цифры штаммов Enterococcus
faecalis и Escherichia coli, что вело к
частым рецидивирующим кольпитам
и не имело корреляции с возрастом
пациенток.
Также следует отметить, что при
реализации детородной функции
могут быть разрывы вульвы во время
родов. При лабиопластике иссекается
не только растяжимая кожа малых губ,
но и рыхлая клетчатка, выполняющая
губы изнутри. В результате вульва оказывается в большой степени рубцовоизмененной, а рубцовая ткань, не имеющая эластичности как механического
свойства, в родах может легко рваться,
оставляя глубокие разрывы.
Анализ клинических случаев после представленных видов пластической хирургии выявил связь между
возрастным цензом обращаемых
женщин и риском развития осложнений (см. рис. 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Полученные результаты после анкетирования, оценки клинического статуса
и биохимических показателей гормонов дают основания полагать, что в
возрасте 20–30 лет постоперационные
факторы, снижающие фертильность,
минимальны [8, 9, 11]. Ведение пациен44 www.ozdorovie.com.ua
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Рис. 3. Риски развития осложнения репродуктивной системы (%)
по возрастной шкале

ток с учетом этих показателей позволит
избежать развития проблем бесплодия
в репродуктивном возрасте.
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влиянии пластической коррекции на
гормональный, генеративный статус
женщин. Следовательно, перед операциями пластической хирургии,
даже при отсутствии противопоказаний, целесообразно рекомендовать обследование гормонального
статуса для уменьшения интенсивности или адаптации к ответной
реакции симпато-адреналовой и
гипотоламо- гипофезарно-надпочечниковой систем на оперативную
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SUMMARY. The analysis of laboratory and instrumental test data of reproductive status of women on the background of
plastic surgery is presented
Treatment of patients with due regard of those data will enable them to avoid the problems of infertility in reproductive age.
A comparison of the results of the examined patients allows to draw a conclusion about the impact of plastic correction on the
hormonal, generative status of women. Therefore, before plastic surgery, even in the absence of contraindications, it is reasonable
to recommend the examination of the hormonal status to reduce the intensity or adaptation to the response of the sympathoadrenal and hypothalamo - pituitary - adrenal systems to the operational trauma, as well as for adequate identification of risks
during the realization of reproductive functions.
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РЕЗЮМЕ. Дегарелікс, схвалений у США в 2008 р., є антагоністом ГнРГ. Це одне з останніх досягнень у андроген-деприваційній терапії (АДТ).
АДТ використовується в якості першочергового лікування місцеворозповсюдженого та метастатичного раку передміхурової залози (РПЗ) з
метою зниження тестостерону до кастраційного рівня. Лікування дегареліксом призводить до швидкого зниження рівнів лютеїнізуючого (ЛГ)
та фолікулостимулюючого (ФСГ) гормонів та тестостерону без ризику спалаху захворювання. Після порівняльного дослідження дегареліксу з
леупролідом, за результатами аналізу ефективності витрат (модель Маркова, 20-річний проміжок часу), було встановлено, що інкрементальний
коефіцієнт витрат для дегареліксу становить 245 дол. США (кількість збережених років життя). Отже, дегарелікс забезпечує фінансово ефективну
АДТ пацієнтів з місцеворозповсюдженим РПЗ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АДТ, ефективність витрат, дегарелікс, імітаційні моделі Маркова, РПЗ.

ВВЕДЕННЯ

АДТ рекомендована як першочергове
лікування
місцеворозповсюдженого
та метастатичного РПЗ з метою зниження тестостерону до кастраційного
рівня [1, 101]. Понад третина пацієнтів у США з РПЗ вже отримали АДТ [2].
Агоністи ЛГРГ, зокрема гозерелін, лейпрорелін та трипторелін належать до
найчастіше використовуваних засобів
медикаментозної АДТ. Агоністи ЛГРГ
викликають «спалах» тестостерону,
тому вони вимагають нетривалого
використання антиандрогенів (АА) для
захисту. Проте ефективність такого
захисту була поставлена під сумнів [3].
Антагоністи ГнРГ надали змогу використовувати альтернативний підхід до АДТ.
Перевагами антагоністів ГнРГ є стрімке
зниження рівнів ЛГ і ФСГ та тестостерону без ризику спалаху захворювання [4]. Антагоністи ГнРГ також можуть
поліпшувати показники виживання [4].
Попередньо були проведені два аналі46 www.ozdorovie.com.ua
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зи ефективності витрат під час лікування дегареліксом порівняно з лікуванням
агоністами ЛГРГ [6, 7]. Ці два дослідження показали різні висновки. У дослідженні Фішера лікуванню дегареліксом
була надана перевага перед лікуванням
гозереліном [6]. Дослідження Лу повідомляє про підвищення ефективності
витрат до 95,352 дол. США [7].

МЕТОДИ ТА МАТЕРІАЛИ

Цей аналіз ефективності витрат базується на даних про ефективність, отриманих за допомогою порівняння дегареліксу та леупроліду під час третьої
фази багатоцентрового рандомізованого дослідження (CS21) [8]. Цільовою
групою дослідження були пацієнти з
гістологічно підтвердженою (за шкалою
Глісона) аденокарциномою простати
(усіх рівнів), яким була призначена АДТ
(окрім неоад’ювантної гормональної
терапії).
До цільової групи входили пацієн-

ти зі зростаючим рівнем простатспецифічного антигену (ПСА), які пройшли
простатектомію чи радіотерапію. Під
час дослідження дегарелікс надавався
у дозі 240 мг у перший місяць та 80 мг
у кожний наступний. Леупролід у CS21
надавався дозами по 7,5 мг на місяць [8].
Середній вік групи з 610 пацієнтів становив 72 роки (стандартне відхилення
– 8,45). На початку дослідження середній рівень тестостерону у групі становив
3,93 нг/мл, а рівень ПСА – 19,0 мг/мл. У
31 % пацієнтів встановлена локалізована форма РПЗ, у 29 % – місцеворозповсюджена, у 20 % – метастатична, у 19 %
– не підлягає класифікації.
Між 28-м та 364-м днями лікування
у трьох групах пацієнтів було досягнуте пригнічення тестостерону на рівні
≤ 0,5 нг/мл для 97,2 %, 98,3 % та 96,4 %
відповідно. Середній рівень ПСА, який
замірявся в 14-й та 28-й дні введення
препарату, був значно нижчим у групах дегареліксу, ніж у групі леупролі-
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ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я
ТАБЛИЦЯ 1
ВХІДНІ ПАРАМЕТРИ ТА ДІАПАЗОНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ ЧУТЛИВОСТІ

ПАРАМЕТР

Параметри моделі

Часовий горизонт
Дисконтні ставки

20 років
Витрати та
QALY (кількість
збережених років
життя) 3 %

Витрати 3 %, QALY 0,
Витрати 0, QALY 0,
Витрати та QALY 5 %

Процент пацієнтів, чутливих
до другочергового лікування
за один цикл

Доповнення АА
Відміна АА
Пасивне спостереження пацієнтів із
гормонорезистентністю
Хіміотерапія
Пасивний моніторинг після хіміотерапії
Паліативний догляд (не після хіміотерапії)
Паліативний догляд (після хіміотерапії)
Відсоток пацієнтів, які переходять до
хіміотерапії одразу після відміни АА
Співвідношення ризиків рецидиву ПСА
протягом 1 року (леупролід до дегареліксу)

86 %
86 %
72 %

76; 96 %
76; 96 %
82; 82 %

85 %
85 %
72 %

75; 95 %
75; 95 %
82; 82 %

78 %
25 %

68; 88 %
±10 %

1,66

±10 %

Збільшення смертності пов’язане з РПЗ
(співвідношення ризиків)
Підвищення смертності пов’язане з РПЗ,
метастазами (співвідношення ризиків)

1.19

±10 %

1.54

±10 %

Метастази

Початковий відсоток пацієнтів із
метастазами

20 %

10; 30 %

Кількість візитів до лікаря на рік

Перший рік
Після першого року

0,33
0,13

±30 %
±30 %

Доза хіміотерапії за один цикл

Доза доцетакселу (мг)

180

126; 198

Питома вага методів лікування

Першочергова гормональна терапія
(дегарелікс, леупролід)
Доповнення АА
Відміна АА
Хіміотерапія
Пасивне спостереження пацієнтів із
гормонорезистентністю та пасивне
спостереження після хіміотерапії
Паліативний догляд

0,9

0,8; 1,0

0,8,
0,8
0,4
0,4

0,4; 0,9
0,4; 0,9
0,4; 0,9
0,4; 0,9

0,4

0,1; 0,7

$224,00

±30 %

$215,04

±30 %

$8,1 (середнє від
загальної дози та
дози фасування)
$12,65
$0,38
$6,08

±30 %

$71,01

±30 %

$23,10

±30 %

$102,00

±30 %

$253,46

±30 %

$850,41

±30 %

Паліативна радіопроменева терапія (CPT 79101)

$101,39

±30 %

Паліативний догляд за місяць [14]

$3622,70

±30 %

Смертність

Вартість препарату (показник
у Загальній системі кодування
процедур з охорони здоров’я,
або 20 % роздрібної вартості)

Вартість медичної послуги

80 мг дегарелікс (J9155)
7,5 мг леупролід (J9217)
Доповнення АА (бікалутамід) 50 мг/день
Доцетаксел, загальне (на мг)
Преднізолон 5 мг
Знеболювальні (парацетамол, НПВС,
опіати) на день

Введення хіміотерапії (в/в CPT 96365)
П/ш/в/м (CPT 96372)
Додаткова амбулаторна консультація
уролога, або онколога (CPT 99214)
Рентген (CPT 78306); 80–90% пацієнтів
Паліативна радіотерапія (єдина фракція
променевої терапії. Сума CPT 77263, 77280,
77300, 77417, 77416, 77431, 77336) [23]
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БАЗАВИПАДОК

ОБ’ЄМ/ДІАПАЗОН, ЩО
БУВ ВИКОРИСТАНИЙ
ДЛЯ АНАЛІЗУ
ЧУТЛИВОСТІ

ОНКОЛОГІЯ

ТИП ПАРАМЕТРУ

±30 %
±30 %
±30 %
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ду [8]. Також був зафіксований суттєво
менший ризик зростання рівня ПСА та
смертності у групах дегареліксу, ніж
у групі леупроліду [5]. Рецидиви ПСА
переважно спостерігалися у пацієнтів з прогресуючим захворюванням та
виключно у тих випадках, коли початковий рівень ПСА був вищим за 20 нг/мл.
У пацієнтів з рівнем ПСА > 20 нг/мл,
які лікувалися дегареліксом, рецидив ПСА наставав значно пізніше [5].
Випробування CS21 було продовжене
CS21A, де пацієнти й далі отримували
дегарелікс або переводилися з леупроліду на дегарелікс. Пацієнти лікувалися протягом п’яти років, до рецидиву
ПСА, або вони не залишали дослідження
за власним бажанням чи з інших причин. Проміжний аналіз за підсумками
27,5 місяців розширеного випробування
показав рівень пригнічення тестостерону та ПСА, аналогічний до показника за
підсумками однорічного випробування. Ці результати були досягнуті як у
пацієнтів, які продовжували лікуватися дегареліксом, так і тих, які раніше
лікувалися леупролідом [5]. Рівень ПСА
суттєво знизився у пацієнтів, які
перейшли з лікування леупролідом на
дегарелікс, водночас у пацієнтів, які продовжували лікуватися дегареліксом, цей
показник був схожим до показника за підсумками першого року випробування [9].
Якість життя у CS21 була оцінена за допомогою форми № 12 та анкети QLQ-C30.
Після одного року лікування якість життя
пацієнтів, які лікувалися дегареліксом,
була подібна до групи леупроліду [10].
Результати дослідження також показали

гарні результати лікування дегареліксом
у пацієнтів з метастазами.

МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДЕГАРЕЛІКСУ

Головними даними для моделювання аналізу ефективності витрат були
дані про ймовірність рецидиву ПСА у
двох піддослідних групах, отримані за
результатами клінічних випробувань
CS21. Рецидив ПСА був визначений як
два послідовних підвищення рівня ПСА
на 50 % порівняно з найнижчим рівнем
та збільшення на 5 нг/мл у двох послідовних випробуваннях, які проводилися з інтервалом не менше двох тижнів.
Пацієнти вносилися до моделі після
отримання дегареліксу або леупроліду у
якості першочергової АДТ, а потім до неї
вносилися дані про ймовірність рецидиву ПСА і смертності. Пацієнти переводилися на АДТ другої черги та АДТ
подальших рівнів у випадках рецидиву
ПСА. Після досягнення пацієнтом етапів
«пасивного спостереження», «хіміотерапії» або «паліативного догляду», його
користь для дослідження вважалася
зменшеною, оскільки РПЗ у нього досягав гормонорезистентного стану.
Попередній аналіз прогресування
ПСА та рівня виживання показав значно нижчий ризик підвищення рівня ПСА
або смерті (p = 0,0495; довготривалий
тест) у випадку застосування дегареліксу, порівняно з групою леупроліду [5].
Для оцінювання щомісячної імовірності рецидиву ПСА у групі дегареліксу,
дані випробувань CS21 та CS21A були

відображені за допомогою лог-ранк
тесту, щоб відповідати функції регресії.
Співвідношення ризику неефективності
лікування дегареліксом та леупролідом
протягом одного року становило 1,66.
Місячні ймовірності реакцій після
переходу на АДТ другої черги або
подальші види АДТ були взяті з вищезгаданої Європейської моделі економіки
охорони здоров’я (див. табл. 1). Деякі
параметри моделі базуються на раніше опублікованій науковій літературі з
додаванням оцінок клінічних експертів
[11]. Пацієнти, які не реагували на паліативний догляд, вважалися такими, що
випали з дослідження. Загальна смертність від усіх причин була визначена за
даними показників чоловічої смертності
за віковими групами населення США,
опублікованими Національним бюро
статистики населення у таблицях життя
США у 2007 році [12].

ПРОГРЕСУВАННЯ ХВОРОБИ

Після рецидивів ПСА пацієнтам призначалися додаткові засоби лікування,
додання АА, відміна АА, хіміотерапія та
паліативний догляд (після усього вищезазначеного). Пацієнти також могли
підлягати пасивному спостереженню
в періоди між відміною АА, хіміотерапією та паліативним доглядом. Цикл
Маркова, який показує захворювання
та його прогресування (див. рис. 1).
Лікування після рецидивів ПСА також
могло включати призначення бікалутаміду (50 мг) раз на день та знеболювальних (ацетамінофен, НПВС, опіати)
для пацієнтів під час відміни АА, пасив-

Паліативний
догляд

Першочергове
лікування

Пасивне спостереження пацієнтів із гормонорезистентністю

доповнення АА

відміна АА
Пасивне спостереження після хіміотерапії

Смерть

Рис. 1. Цикл Маркова. Природна модель історії раку простати.
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Хіміотерапія

ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я
[102]. Ціни медикаментів, не доступних у
Загальній системі кодування медичних
процедур, засновані на їх роздрібній вартості згідно з даними Червоного довідника [103]. Медичні ресурси, витрачені на
паліативний догляд, базуються на даних
дослідження Яброва [14].

ВИТРАТИ

У базовому аналізі був використаний
20-річний горизонт часу. Модель передбачала, що через 20 років після постановки діагнозу «розповсюджений РПЗ»
100 % пацієнтів помирають. П’ятирічний
горизонт часу, що відображає об’єднані

Дослідження враховувало лише прямі витрати на два курси лікування та
загальні ресурси, витрачені на догляд
за пацієнтами. Затрати медичних ресурсів базувалися на платежах згідно з CMS

ПИТОМА ЗНАЧУЩІСТЬ

Питома вага для кожного стану пацієнта
була визначена на основі даних дослідження Байомі [15], а питома важливість
американської популяції, що залежить від віку, була визначена на основі
дослідження Фрайбек [16]. Користь кожного зі станів здоров’я була визначена
шляхом множення питомої важливості,
що залежить від віку, на питому вагу
цього стану пацієнта.

ГОРИЗОНТ ЧАСУ

періоди випробувань CS21 та CS21A,
також був використаний в аналізі чутливості для вирішення невизначеності
з екстраполяцією результатів дослідження на довші проміжки часу.

АНАЛІЗИ ЧУТЛИВОСТІ

Були проведені однобічний та імовірний аналізи чутливості [17]. Були
здійснені однобічні аналізи параметрів, які змінювалися у межах усіх імовірних діапазонів (див. табл. 1). Питома
користь станів здоров’я під час першочергового лікування змінювалася у
випадковому діапазоні від 0,8 до 1, як
повідомляє дослідження Байомі [15],
від 0,4 до 0,9 протягом гормональної
терапії (ГТ) другої черги та від 0,1 до
0,7 протягом негормонального лікування другої черги. Витрати змінювалися на ± 30 %, у той час як кількість
пацієнтів з позитивною реакцією на
лікування другої черги коливалася на ± 10 % від базового сценарію.
Співвідношення ризиків використання дегареліксу та леупроліду коливалося на ± 10 % від базового значення.

ОНКОЛОГІЯ

ного спостереження чи хіміотерапії.
Хіміотерапія передбачала триразове
в/в введення 75 мг/м2 доцетакселу кожні 3 тижні у поєднанні з 5 мг преднізону
двічі/день.
Ця напівмарковська модель включає
імовірність переходу від першочергового лікування до інших його стадій.
Модель включає три стани здоров’я:
стабільний (першочергове лікування
РПЖ), прогресування та смерть. «Стадія
прогресування» включала шість проміжних станів, протягом яких пацієнти
могли отримати доповнення АА, відміну
АА, пасивне спостереження перед хіміотерапією, пасивне спостереження після
хіміотерапії та паліативний догляд, перш
ніж хвороба досягне своєї останньої
стадії (смерті). Результати резюмовані у
вигляді ІКЕЗ.

ТАБЛИЦЯ 3
ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ ДЛЯ ДЕГАРЕЛІКСУ ТА ЛЕУПРОЛІДУ
ЛІКУВАЛЬНА
ГРУПА

ЗАГАЛЬНІ
ВИТРАТИ У $

ЗАГАЛЬНА
КІЛЬКІСТЬ
ЗДОБУТИХ QALY

ДОДАТКОВІ
ВИТРАТИ У $

ДОДАТКОВО
ЗДОБУТІ QALY

ДОДАТКОВІ
ВИТРАТИ QALY
/У$

0.748

245

0.504

Більш вигідний*

0.185

Більш вигідний*

0.059

Більш вигідний*

20-річний проміжок часу
Леупролід

36,991

3.455

Дегарелікс

37,174

4.203

183

10-річний проміжок часу
Леупролід

34,337

3.227

Дегарелікс

32,912

3.731

-1425

5-річний проміжок часу
Леупролід

24,309

2.551

Дегарелікс

22,180

2.736

-2129

3-річний проміжок часу
Леупролід

13,979

1.870

Дегарелікс

13,210

1.928

-1282

*Більш вигідний – означає вищу ефективність та нижчу вартість при застосуванні дегареліксу порівняно з леупролідом.
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ОНКОЛОГІЯ

ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я
Імовірний аналіз чутливості був проведений шляхом 1тис. моделювань з
припущенням базового сценарію та
зміни параметрів. Результати моделювань відображені у плані ефективності
витрат та кривих їх прийнятності.

РЕЗУЛЬТАТИ
РЕЗУЛЬТАТИ БАЗОВОГО СЦЕНАРІЮ
За 20-річний часовий проміжок кількість QALY від застосування дегареліксу становила 4,203 із загальними
витратами $37,174, тоді як QALY від
застосування леупроліду становила
3,455 із загальними витратами $36,991.
Отже, дегарелікс зі зростаючою вартістю у $183 та загальним коефіцієнтом збільшення QALY 0,748 отримав коефіцієнт ефективності витрат
$245/QALY (див. табл. 2). У випадку з
коротшими (3, 5 та 10-річними) проміжками часу, дегарелікс виявився більш
вигідним за леупролід, оскільки давав
змогу зекономити від $1282 до $2129.
Додаткові витрати на дегарелікс
були компенсовані економією витрат на
лікуванні другої черги та паліативному
догляді (див. рис. 2). Більшість QALY була
отримана за умов продовження пацієнтами першочергової АДТ протягом
більш тривалого часу, що призупиняло
прогресування хвороби (див. рис. 3).

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗІВ ЧУТЛИВОСТІ
Результати однобічних аналізів чутливості значною мірою збігаються з
результатами аналізу базового випадку.
На малюнку 4 відображені 12 параметрів, які найбільше вплинули на визначене співвідношення ефективності
витрат. Співвідношення ефективності
витрат понад $1500/QALY не відображене. На співвідношення ефективності
витрат при лікуванні дегареліксом найбільше вплинули наступні шість параметрів: низькі пропорції пацієнтів, яким
призначалися лікування хіміотерапією
другої лінії та паліативний догляд після
хіміотерапії; висока вартість дегареліксу або низька вартість паліативного
догляду; низьке співвідношення ризику
безуспішного лікування леупролідом та
дегареліксом або низька доза доцетакселу, що використовувалася під час
хіміотерапії.
Імовірні аналізи чутливості показали,
що у 51 % випадків моделювання дегарелікс виявився більш вигідною стратегією лікування, а його прийнятність
становила 100 % за умови, що поріг
готовності до оплати був встановлений
на рівні $5000/ QALY (див. рис. 5, 6).

ОБГОВОРЕННЯ

Згідно з результатами нашого моде-

лювання аналізу ефективності витрат,
у яких ми порівняли дегарелікс з леупролідом, у 3, 5, 10 та 20-річних проміжках часу дегарелікс завжди виявлявся
більш ефективним у фінансовому відношенні або більш дієвим порівняно з
леупролідом у якості базової стратегії.
П’ятирічний проміжок часу був представлений випробуванням дегареліксу CS21, яке тривало один рік [8] та
подальшим випробуванням CS21A, яке
відстежувало зміни у піддослідній популяції протягом 5 років [9]. Аналізи чутливості всіх часових проміжків дослідження виявили, що дегарелікс досягнув
найбільшої економії ($2129) у 5-річний
проміжок часу. Більше того, здобутки
дегареліксу у QALY збільшувались навіть
у 10-річний проміжок часу. Аналізи чутливості виявили, що навіть у випадках,
коли були встановлені найменш сприятливі для дегареліксу параметри, співвідношення ефективності витрат залишалося меншим за $1500/СЯРЖ. Крім того,
імовірний аналіз чутливості виявив, що
за умови готовності платити на рівні
$5000 QALY /, прийнятність дегареліксу
сягнула 100 %.
У групі, що лікувалася леупролідом,
витрати на ГТ другої черги та негормональне лікування були вищими. Таким
чином, використання 20 % знижки на

Леупролід

Витрати у $

Дегарелікс

Вартість
препарату –
першочергове
гормональне
лікування другої черги

Вартість препарату – ГТ
другої черги

Вартість
Вартість
Вартість
Вартість
препарату – періоду обслу- періоду обслу- періоду обслунегормоговування та
говування та
говування
нальне лікуаналізів –
аналізів – ГТ
та аналізів –
вання
першочергодругої черги негормональва ГТ
не лікування

Рис. 2. Розподіл затрат у базовому сценарії (20 років)
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Вартість
пасивного
спостереження

Вартість
паліативного догляду
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QALY за станом здоров’я

Леупролід

Першочергове лікування

Доповнення АА

Відміна АА

Пасивне
спостереження

Хіміотерапія

ОНКОЛОГІЯ

Дегарелікс

Паліативний
догляд

Рис. 3. Структура базового сценарію якості жіття з поправкою на рік.
роздрібну вартість для ГТ другої черги
та негормонального лікування традиційно зміщувало результати на користь
леупроліду, якщо порівнювати витрати
на нього з аналогічним показником за
умови використання у моделі 100 %
ринкової вартості препарату у якості
вхідних даних.
Раніше були проведені два дослідження ефективності витрат, які порівнювали дегарелікс з агоністами ЛГРГ.
Лу висунув гіпотезу стосовно того, що
відмінності між двома видами лікування незначні. Вони відрізняються лише

імовірністю первинного біохімічного
спалаху в перші місяці лікування триптореліном [7]. Загалом, модель була
зосереджена на ймовірності компресії
спинного мозку та інфравезикальної
обструкції, внаслідок спричиненого
триптореліном біохімічного спалаху. На
противагу першому дослідженню другий аналіз ефективності витрат, який
порівнював дегарелікс з гозереліном,
не показав, що останній препарат спричиняє побічні ефекти, а зосередився на
різній ефективності двох видів АДТ з
використанням маркерів ПСА для виз-

начення прогресування хвороби [6].
Відмінності у двох підходах до
дослідження привели до двох цілком
різних результатів. Лу та колеги повідомили про співвідношення ефективності витрат між дегареліксом та
триптореліном на рівні $95,352/ QALY
[7], тоді як Фішер назвав дегарелікс
більш ефективною стратегією лікування порівняно з гозереліном [6].
Якщо врахувати, що поріг суспільного
сприйняття нової технології встановлюється на рівні $50,000 [18], читачів
на базі дослідження Лу [7] підводять до

% ХТ кожний цикл
% Паліативного догляду після ХТ кожний цикл
Вартість введення дегареліксу
Вартість паліативного догляду (за цикл)
СР провалу лікування: леупролід та дегарелікс
Хіміотерапія: доза доцетакселу за цикл
Візити до лікаря – дегарелікс після 1 року
Пасивне спостереження після ХТ кожний цикл
Доповнення АА кожний цикл
Вартість введення леупроліду
Візити до лікаря – леупролід після 1 року
Візити до лікаря – дегарелікс після 1 року

Рис. 4. 12 параметрів, які найбільше впливають на співвідношення ефективності витрат.
ХТ – хіміотерапія; СР – співвідношення ризику.
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СЕВ $30,000
СЕВ $70,000

Додаткова вартість у $
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6 О Л О В І Ч Е
Ч
ЗДОРОВ'Я

Результат базового сценарію

СЕВ $50,000
Крайні QALY

Додаткові QALY
Рис. 5. Графік ефективності витрат; загальне відображення відмінностей
витрат та ефективності.
СЕВ – співвідношення ефективності витрат.
гресування хвороби. Друге припущення
полягає в тому, що, за винятком перших
місяців лікування, два методи лікування
(дегарелікс та трипторелін + антиандроген) мають схожі показники виживання
без прогресування хвороби та тривалі траєкторії виживання. Фактично,
240/80 мг дегареліксу було пов’язане
зі значно меншим показником виживання без збільшення ПСА порівняно з
леупролідом у CS21 (p = 0,05). До того
ж, у пацієнтів, найбільш схильних до
ризику підвищення ПСА з початковим
рівнем ПСА > 20 нг/мл, під час лікування дегареліксом період до підвищення
ПСА тривав значно довше (p = 0,04).
Очевидно, що затримка прогресування
хвороби може відтермінувати початок
наступних, більш дорогих, черг терапії,
включно з хіміотерапією, яка вимагає
відповідних витрат та впливає на якість
життя пацієнта.

Імовірність сприйняття
ефективності витрат

думки про те, що значення дегареліксу недостатнє для його суспільного
сприйняття. З іншого боку, результати
дослідження Фішера називають дегарелікс дешевшим та більш ефективним порівняно з гозереліном, фактично засвідчуючи його як більш вигідну
альтернативу АДТ [6]. Деякі обмеження
моделі дослідження Лу є вартими обговорення. По-перше, автори концентруються лише на пацієнтах із безсимптомною метастатичною формою хвороби. Під час дослідження автори не
враховують, що клінічні випробування
дегареліксу охоплюють усіх пацієнтів з
розвиненим гормонозалежним РПЗ, а
не лише пацієнтів із безсимптомною
метастатичною формою хвороби.
Автори також зробили два припущення. Перше з них полягає в тому, що дія
дегареліксу та агоністів ЛГРГ мають
схожий вплив на сповільнення про-

Поріг ефективності витрат у $

Можна заперечити, що аналіз ефективності витрат при РПЗ повинен бути
зосереджений на клінічних проявах у
якості засобу для визначення прогресування хвороби. Тим не менш, ПСА
часто використовується для виявлення
рецидивів до їх клінічного прояву [19,
20], а деякі лікарі змінюють курс терапії при першому підвищенні рівня ПСА
[21, 22]. Можна припустити, що використання рівня ПСА у якості маркеру прогресування хвороби може змінити час,
проведений у різних станах здоров’я,
розглянутий у моделі Маркова. Раніше
з’являлася інформація про те, що співвідношення ефективності витрат не
сильно змінювалося, коли для його визначення використовувався рівень ПСА
замість клінічних показників [15]. Рівень
ПСА часто відстежувався під час клінічного випробування CS21 та подальшого
довготривалого спостереження. Отже,
цей моніторинг рівня ПСА дав змогу
точно вимірювати швидкість прогресування хвороби на кожному відрізку
дослідження, а не покладатися на використання середніх темпів прогресування хвороби за період дослідження.
Ця модель аналізу ефективності
витрат для дегареліксу не враховує
таких побічних ефектів, пов’язаних
зі сплеском тестостерону від використання агоністів ЛГРГ, як ріст пухлини,
компресія спинного мозку та інфравезикальна обструкція. Врахування цих
ефектів підвищить економію та QALY від
лікування дегареліксом.

ВИСНОВКИ

Останні оцінки економічних параметрів дегареліксу показали значні розбіжності в результатах дослідження.
Ці результати висвітлюють важливість
використання модельних припущень та
вхідних параметрів, які можуть найкращим чином відобразити наявну клінічну
практику.
Дегарелікс виявився більш економічно ефективним варіантом порівняно
з леупролідом, оскільки в переважній
більшості випадків він затримував перехід захворювання до наступних стадій.
За результатами всіх аналізів чутливості,
співвідношення ефективності витрат
було у діапазоні від найвищого рівня до
< $ 5000/QALY, що дало змогу поліпшити показники одужання пацієнтів на тлі
зменшення вартості надання медичної
допомоги.

Список літератури знаходиться
Рис. 6. Крива сприйняття ефективності витрат за різних порогів платоспроможності. в редакції
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РЕФОРМА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2017:

ЭТАПЫ, ИЗМЕНЕНИЯ,
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2017 г. стартовала реформа, рассчитанная на три года. Поэтапный её план еще не утвержден и не предъявлен широкой
общественности, но многое уже известно. Реформа начнется с первичного звена (амбулатории, поликлиники,
центры первичной помощи) и «скорой». На первом этапе, то есть в ближайшие полгода, Министерство здравоохранения планирует
внедрить систему семейной медицины «по-европейски» и пересмотреть подход к оказанию экстренной
медицинской помощи.
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ НА УРОВНЕ
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА?

Граждане смогут выбирать семейного
врача (терапевта-педиатра) без привязки к месту жительства и заключать с ним
договор, где будет прописан объем услуг,
оплаченный и гарантированный государством.
Врач будет получать денежное вознаграждение по нормативу, в котором
учитываются количество заключенных
соглашений и соблюдение протоколов
по диагностике и лечению.
Зачем это нужно?
Планируется, что такая система позволит справедливо распределить средства
между лечебными учреждениями: в хорошие – люди пойдут и повлекут за собой
финансирование, в плохие – не пойдут.
Так можно мотивировать врачей на повышение квалификации и максимально
ответственный подход к пациенту.
Возражения
1. Если средства будут выделяться не «на
койку», а на пациента, то у медучреждений возникнет еще больше трудностей с
текущими расходами, особенно на периферии.
2. Возможны ситуации, когда востребованные врачи заключат слишком много
контрактов и в итоге просто не справятся с объемом работы.
3. Протоколы еще не разработаны, непонятно, как учитывать их соблюдение при
оплате работы врача.
4. В стране пока очень мало специалистов, обученных как семейные врачи.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ № 1, 2017 р.

ЦІКАВО ЗНАТИ

МЕДИЦИНА В ДАТАХ ТА ЦИФРАХ

Система повышения квалификации, которая длится несколько недель, эффективна
лишь условно: на педиатра или терапевта
учатся годами, а тут предлагается совмещать обе профессии.

ИЗМЕНЕНИЯ СЛУЖБЫ
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ
РЕФОРМ

Планируется привести отечественную
систему к западному стандарту, точнее, к
англо-американской системе, при которой задача бригады «скорой» – оперативно доставить пациента в больницу.
Именно такой подход рекомендован ВОЗ.
В рамках реформы этого звена запланировано:
создать новые диспетчерские и коллцентры;
расширить сеть подстанций;
создать в больницах отделения экстренной помощи;
реорганизовать бригады;
провести медицинские тренировки для
пожарных и полицейских.
Вместо сегодняшних бригад из врачей,
медсестер и фельдшеров предлагают
создать бригады парамедиков и дополнительно научить водителей оказывать
первую помощь.
Зачем это нужно?
Чтобы снизить нагрузку на службу,
пересмотреть её финансирование и переломить систему, при которой пациенты
вызывают экстренную помощь просто
«на всякий случай» или потому что «некогда/не хочется идти к врачу». Как озвучил
министр здравоохранения, в 2016 году
поступило 9,5 миллионов звонков в службу экстренной помощи, но лишь 2,5 миллионам из этих пациентов требовалась
госпитализация.
Возражения
1. Непонятно, как это соотносится с госпитальной базой, не готовой принимать пациентов со «скорой» в таких количествах.
2. Относительно 9,5 млн вызовов и
2,5 млн госпитализаций: часть пациентов
действительно не нуждалась в экстренной помощи, но часть ситуаций можно
было разрешить на месте, что и сделали
медики. Что ждет этих пациентов теперь,
когда к ним на вызов приедет «обученный
водитель» и вместо оказания помощи на
месте повезет их в стационар, где не хватает мест?
3. Алгоритмы работы для диспетчеров и
бригад экстренной помощи еще не раз-

КОНТРОЛЬ НАД РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ СРЕДСТВ ВОЗЛАГАЕТСЯ
НА ВНОВЬ СОЗДАННОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО МЕДСТРАХОВАНИЮ
работаны. Современные диспетчерские
центры действуют пока лишь в четырех
городах (Киев, Харьков, Днепр, Полтава),
а на их внедрение в остальных областных центрах нужно до 300 млн грн, причем регионы должны будут изыскать эти
средства из собственных бюджетов.

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ НА
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 Г.
В РАМКАХ РЕФОРМЫ

1. Доработать нормативную базу по
реформированию.
Тут возникает множество вопросов,

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ № 1, 2017 р.

потому что непонятно, о каких законопроектах идет речь. Проект № 4981 уже
жестко раскритикован Минздравом.
Вот как в этом проекте предполагается
поступить с финансированием:
При этом средний взнос за каждого застрахованного составит 300 грн.
За работающих должны будут платить
работодатели, за неработающих – органы местного самоуправления. Контроль
над распределением средств возлагается на вновь созданное Национальное
агентство по медстрахованию.
Минздрав на этот проект ответил критикой: «При данном подходе
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ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ ВСЕ ДЕНЬГИ АККУМУЛИРОВАТЬ В ЕДИНОМ ФОНДЕ
ПОД КОНТРОЛЕМ МИНЗДРАВА
компании уведут в тень еще больше
штатов и зарплатных фондов, а править
бал станут страховые компании».
Есть альтернативные законопроекты,
предлагающие все деньги аккумулировать в едином фонде под контролем
Минздрава.
Вдобавок Минздрав пообещал в ближайшем будущем представить собственную концепцию системы.
Так или иначе, доработка нормативной базы – ключевая задача на ближайшее полугодие.
2. Адаптировать международные протоколы лечения для первичного звена.
Пока неясно, что стоит за этой
декларацией, и как она «ляжет» на отечественную материально-техническую
базу, с которой сейчас серьезнейшие
проблемы.
3. Утвердить состав и границы госпитальных округов, сформировать перечень гарантированных услуг.
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Инициатива полезная, непонятно
только, как первичное звено будет
работать на этапе внедрения, пока этих
перечней нет. Невозможно рассчитать
стоимость услуги без протоколов лечения, а они в Украине разработаны для
небольшого количества заболеваний.
Без этого же врач может прописывать
пациенту любые обследования и манипуляции, за которые будут расплачиваться страховые компании.
4. В феврале утвердить референтное
ценообразование, а в апреле внедрить
систему возмещения стоимости лекарственных препаратов (реимбурсацию).
Болезни, при которых будет возмещаться стоимость самых недорогих
препаратов: астма, диабет 2-го типа,
сердечно-сосудистые заболевания. На
это в бюджет заложено 500 млн грн.
Если пациент захочет лечиться дорогостоящими препаратами, то должен будет
приобретать их самостоятельно.

В перспективе не исключено расширение перечня заболеваний, при
которых пациент может рассчитывать
на реимбурсацию.
5. Разработать и начать внедрение
компонентов системы электронного
здравоохранения.
Возможно, внедрение eHealth –
самое важное новшество в здравоохранительной системе за последние
четверть века. Она даст отрасли совершенно новую логику отношений «врачпациент» и «врач-государство».
Сейчас многие процессы буксуют
из-за недостатка данных и обратной
связи: бумаг оформляется много,
информативности при этом – мало. От
бумажной отчетности планируют отказаться полностью, все данные будут
храниться в реестре eHealth.
Для перехода уже разработана
«дорожная карта» из четырех этапов:
1. Запуск «рабочей версии» системы,
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которая поддержит первичное звено
здравоохранения на начальном этапе
реформы.
2. Расширение функционала, запуск
реимбурсации.
3. Создание новых инструментов eHealth,
которые поддержат все направления
реформы системы.
4. Внедрение расширенных сервисов,
сведение данных в единую систему учета.
Ко многим пунктам реформы можно
относиться скептически, но эта инициатива, без сомнения, очень важна, и
необходимость в ней давно назрела.
Окончить переход на e-медицину планируется в 2018 году.
Пока большинство планов, которые
озвучены в реформе, выглядит сырыми
и непродуманными, для них нет прочной
базы и понятных механизмов реализации
– тем не менее, необходимость в реформе назрела уже давно, и задачи по большей части декларируются правильные.
Как заявляет глава Минздрава, итогом всего процесса реформирования
станет действительно бесплатная,
доступная и эффективная медицина для
украинцев. Удастся ли достичь поставленной цели, скоро узнаем.
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УКРАЇНСЬКІ ЛІКАРНІ:

СТОРІНКИ СТОЛІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
Ю. В. Половинчак,
канд. іст. наук, старш, наук. співроб. НБУВ НАНУ

Кожне місто має свою суть, свій шарм, свою історію, що прописується тисячами подій і мільйонами облич у плетиві його
вулиць, перехресть, будинків, які інколи можуть розповісти
більше, ніж підручники. Бо саме вони є безпосередніми очевидцями й творцями тієї історії, що не розчиняється в повітрі,
а осідає на сучасні дахи і вікна будівель родом з минулого.
В одній з таких будівель розміщена «Олександрівська
лікарня» – Центральна міська клінічна лікарня м. Київ,
найстаріша лікарня України. Вона розпочала свою роботу
26 листопада 1875 р. як міська лікарня імені Цесаревича
Олександра. На той час Олександрівська лікарня була третьою за розміром терапевтичною клінікою Російської імперії. До її відкриття кияни звертались з хворобами або до
«Кирилівських богоугодних закладів» губернського підпорядкування з численними лікарняними корпусами, або ж
до лікарень при монастирях. Діяли також клініки медичного
факультету Київського університету, обладнані, щоправда,
в нашвидку пристосованих тісних приміщеннях, до того ж
з літніми канікулами. Тож відкриття лікарні в центральній
частині міста на кінець XIX століття було справою нагальною,
а міська реформа, що переглядала розподіл податкових коштів на користь місцевих потреб, дозволила її реалізувати.
У листопаді 1875 р. нова Олександрівська міська лікарня
прийняла перших хворих. На той момент міська лікарня мала

«ОЛЕКСАНДРІВСЬКА
ЛІКАРНЯ» – ЦЕНТРАЛЬНА
МІСЬКА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ М. КИЇВ,
НАЙСТАРІША
ЛІКАРНЯ УКРАЇНИ.

два дерев’яні корпуси для хворих, на цегляних фундаментах
(як тоді називали – «бараків») на 65 ліжок, а також господарські будівлі. Хоча на будівництво було витрачено головним
чином міські кошти, їх доповнювали і щедрі пожертви від
заможних киян, що дало змогу активно розширювати лікарню: у 1877 р. було відкрито барак на 18 ліжок на випадок
епідемій; на пожертву графа Бутурліна побудовано літній
барак на 20 ліжок, який потім перероблено на зимовий;
місцевим управлінням піклування про хворих і поранених
воїнів розпочато будівництво двох бараків і складу, а потім
на 12 тис. руб. пожертви братів Миколи і Федора Терещенків
побудовано ще два бараки. У 1885 р. був вибудуваний двоповерховий корпус, у якому перебували клініки пропедевтики внутрішніх і нервових хвороб.
Дружина міського голови княгиня Олена ДемидоваСан-Донато передала 7,5 тисяч рублів (під час будівництва
сума сягнула 25 тис. руб.) на облаштування дитячої клініки.
Дитяча клініка мала 40 ліжок та три відділення: терапевтичне, хірургічне та інфекційне. Очолив її основоположник
дитячої хірургії в Україні, професор кафедри дитячих хвороб
Київського університету Василь Єгорович Чернов. У 1895 р.
на базі лікарні відкрився перший у місті пологовий будинок.
До кінця ХІХ століття в Олександрівській лікарні з усіма її
філіями налічувалося 11 будівель із 335 ліжками. 116 ліжок
були призначені для незаможних хворих і були безкоштовними, причому 10 з них резервувалися винятково для
дітей, а 40 призначалися для бідних міщан м. Київ. Плата за
лікування приймалася за місяць наперед при госпіталізації і
становила від 1 крб. на добу в окремому номері до 30 коп. у
загальній палаті для киян і до 80 коп. для приїжджих.
На початку ХХ століття на базі Київської міської лікарні відкрили два інфекційні (дитяче й доросле), гінекологічне, урологічне й хірургічне відділення. Тут надавали стаціонарну, амбулаторну (амбулаторія не мала окремого персоналу, оскільки
зранку лікарі були зайняті в клініках) та швидку медичну
допомогу (до 1902 р.) населенню міста. Створення при лікарні
трьох клінік Університету св. Володимира сприяло підвищенню якості медичної допомоги і перетворило Олександрівську
лікарню в клінічну базу медичної освіти і науки.
Тривала історія лікарні налічує кілька назв. У 1922 році
лікарні було присвоєно звання «Лікарня імені Жовтневої
революції» (до речі, це єдина лікарня в колишньому
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Всі роки свого існування лікарня успішно виконує основну
мету — надання висококваліфікованої спеціалізованої медикопрофілактичної допомоги населенню м. Київ, будучи одним з
найбільш авторитетних лікувально-профілактичних закладів
міста. Сьогодні Олександрівська лікарня – сучасний величезний багатопрофільний комплекс, що використовує новітні
медичні технології, а також унікальні діагностичні та лікувальні
методики.
Серед найстаріших лікарень Києва виділяється також
Київська міська психоневрологічна лікарня № 1, відома
ще як «Павлівка», або Кирилівська лікарня. Це не лише одна
з найстаріших психіатричних лікарень Європи, а й одна з
найбільших: 30 її відділень займають площу 42 га і можуть
розмістити 1600 пацієнтів.

СЕРЕД НАЙСТАРІШИХ ЛІКАРЕНЬ КИЄВА
ВИДІЛЯЄТЬСЯ ТАКОЖ КИЇВСЬКА МІСЬКА
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ № 1,
ВІДОМА ЩЕ ЯК «ПАВЛІВКА», АБО КИРИЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ.
Кирилівська лікарня – комплекс пам’яток архітектури.
Історія лікарні розпочинається 1786 р., коли за наказом
Катерини ІІ було ліквідовано Кирилівський монастир, а
його споруди передано притулку для військових інвалідів. У
Кирилівській лікарні для душевнохворих закінчилося життя
композитора Артемія Веделя; тут помер будівничий деяких
корпусів закладу, архітектор та інженер-винахідник Федір
Гешвенд, який 1887 р. запропонував конструкцію реактивного
літака з паровим двигуном.
У 1803 р. на півдні садиби монастиря було побудовано одноповерхові цегляні корпуси (зберігся один з них), де розмістилася лікарня для душевнохворих. Пізніше було переплановано
та добудовано ряд корпусів, у 1891 р. збудовано двоповерховий цегляний корпус терапевтичного відділення. Поряд з ним
у 1897 р. зведено велику цегляну будівлю для хірургічного та
гінекологічного відділень. Біля схилу на півночі садиби зведено каплицю з приміщенням для моргу. У 1907 р. у південній
частині території влаштовано нові цегляні службові приміщення (пекарню, кухню, пральню, електростанцію). У 1912–1913 рр.
навпроти західного фасаду Кирилівської церкви було побудовано корпус акушерської клініки Жіночого медичного інституту (медичного відділення Вищих жіночих курсів), що зберігся
до наших днів. Поза межами садиби Кирилівського монастиря
при лікарні діяли амбулаторія та акушерсько-фельдшерська
школа. У 1895 р. письменник Олександр Купрін виклав свої
враження від лікарні у нарисі «Київський Бедлам».
У радянський час заклад був повністю перепрофільований
на психоневрологічну лікарню. У 1920–1930 рр. вона носила
ім'я Т. Шевченка, з 1936 р. – академіка І. Павлова (на території
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЛІКАРІВ № 1, 2017 р.

лікарні встановлено погруддя вченого). У цей період тут працювали видатні фахівці-психіатри: засновник патофізіологічної
школи в радянській психіатрії академік В. Протопопов, академік Б. Маньківський, професори В. Гаккебуш, Є. Копистинський,
Я. Фрумкін та ін. До 1935 р. при лікарні діяв Психіатричний технікум.
У роки Другої світової війни лікарняні споруди зазнали
значних пошкоджень. Втрачено всі будівлі 1870 року та значну частину старої забудови південної ділянки. У 1960 р. було
побудовано нові великі корпуси стаціонарних відділень, консультаційного та реабілітаційного центрів, що тепер займають
південну та західну частину садиби.
Тепер комплекс належить Першому лікувально-діагностичному та науково-педагогічному психіатричному центру
ім. І. Павлова, частину приміщень займає кафедра психіатрії
Київського державного інституту удосконалення лікарів.
Свою давню історію має і Київська обласна клінічна лікарня.
Нині лікарня має назву Комунальний заклад Київської обласної
ради «Київська обласна клінічна лікарня», а починалося все
в 1862 р. з 12 ліжок для хворих, одного лікаря і одного фельдшера. Створено її було, як і всі лікувальні заклади ХІХ ст. в м.
Киъв, за громадські кошти. Лікарня мала велику популярність
серед мешканців міста, і тому в 1871 р. розширила свої штати і
зайняла нове приміщення, в якому було вже 20 ліжок, а в 1876 р.
додалося шысть акушерсько-гінекологічних ліжок. З 1885 р.
лікарня переїздить у приміщення, які займає й понині. До 1912
р. вона перетворилася на багатопрофільний заклад на 250
ліжок, у якому медичну допомогу мешканцям міста надавало
вже 40 лікарів.
На базі лікарні працювали провідні науковці медичного
факультету Університету Святого Володимира: професори
Володимир Караваєв, Олександр Шимановський, Микола
Скліфосовський, Фрідріх Мерінг та багато інших, завдяки чому
вона отримала статус навчального центру.
Переживши катаклізми революції і громадянської війни,
лікарня, отримавши назву «Перша радянська лікарня» дуже
швидко знову посідає провідне місце серед лікувальних
закладів м. Киъв та області. У 1931 р. на базі лікарні відкривається комплекс «Лікарня-внз» з підготовки лікарів із фельдшерів і медичних сестер, які мають практичну підготовку
і навчаються без відриву від виробництва. У 1936 р. цей
навчальний комплекс реорганізується в 2-й Київський державний медичний інститут. Будуються нові корпуси, відкриваються
лабораторії, рентген-кабінети, поповнюється медичне устаткування, інструментарій. На базі відділень відкриваються клініки,
в яких працюють видатні вчені, науковці. Лікарня збільшилася
до 580 ліжок.

МЕДИЦИНА В ДАТАХ ТА ЦИФРАХ

Радянському Союзі, що носила таке звання). Відповідно, у
радянські часи лікарня фігурувала як 14-а міська клінічна
лікарня імені Жовтневої Революції, а у народі її називали
просто «Жовтнева лікарня». У незалежній Україні у 2007 р.
Київська міська рада повернула лікарні її історичну назву –
«Олександрівська клінічна лікарня».

Під час Другої світової війни на базі лікарні було розгорнуто
військовий шпиталь. З 1946 р. почалося відновлення лікарні. У
цей час вона стає базою для кафедр Інституту удосконалення
лікарів. Завдяки зусиллям учених і лікарів-практиків лікарня
незмінно залишається одним з провідних медичних закладів
України.
Далі буде…
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