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ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК
З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

В.О. Бенюк, О.А. Диндар, В.В. Курочка
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Україна, м. Київ)

Профилактика акушерских осложнений у женщин с метаболическим синдромом
Бенюк В.А., Диндар Е.А., Курочка В.В.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца (Украина, г. Киев)
Цель. Изучить взаимосвязь между метаболическим синдромом, тромбофилией и осложненным течением беременности, а также опти-
мизировать тактику ведения беременности, родов и послеродового периода у женщин с метаболическим синдромом.
Материалы и методы. Методом ПЦР проводилось определение генетическних форм тромбофилии у 77 женщин с метаболическим 
синдромом. 
Результаты. Проведена оценка клинических данных у женщин репродуктивного возраста с метаболическим синдромом, ультразвуко-
вая диагностика с допплерометрией маточно-плацентарного кровообращения, кардиотокография и определение генетических форм 
тромбофилии. Все обследуемые разделены на две группы: I – 32 женщины, которых готовили к беременности и вели весь 
гестационный период с учетом выявленных нарушений, начиная с фертильного цикла и ранних сроков беременности; II – 45 
беременных женщин, которые обследованы и получали предложенную терапию со II или III триместра беременности. Контрольную 
группу составили 150 соматически здоровых женщин с неосложненным течением гестационного процесса.
Изучена роль тромбофилии в патогенезе основных акушерских осложнений у женщин с метаболическим синдромом. 
Проанализировано течение беременности, родов и послеродового периода при мультигенной форме тромбофилии и генетически 
детерминированного гипофибринолиза у женщин с метаболическим синдромом. Разработаны принципы подготовки к беременности, 
а также патогенетически обоснованная профилактика с применением низкомолекулярного гепарина, витаминов и антиоксидантов у 
женщин с метаболическим синдромом.
Заключение. Назначение антикоагулянтной терапии у женщин с метаболическим синдромом при наличии генетической формы тром-
бофилии уже в фертильном цикле улучшает прогноз беременности и родов.
Ключевые слова: беременность, метаболический синдром, тромбофилия.
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PREVENTION OF OBSTETRIC COMPLICATIONS
IN WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME

V.A. Benyuk, E.A. Dindar, V.V. Kurochka
O.O. Bohomolets National Medical University, Kyiv

The objective. To study the relationship between metabolic syndrome, thrombophilia, and complicated pregnancy, as well as to optimize the 
tactics of pregnancy, childbirth and postpartum in women with metabolic syndrome.
Materials and methods. PCR was determined genetichesknih forms of thrombophilia 77 zhenschins metabolic syndrome.
Results. The evaluation of clinical data in women of reproductive age with metabolic syndrome, ultrasound with Doppler uteroplacental 
circulation, cardiotocography, and certain genetic forms of thrombophilia. All respondents are divided into two groups: I – 32 women who were 
preparing for pregnancy and led the entire gestation period, taking into account of violations, ranging from the fertile cycle and early pregnancy; 
II – 45 pregnant women who received the proposed treatment with II or III trimester pregnancy. Control group consisted of 150 somatically 
healthy women with uncomplicated gestational process.
The role of thrombophilia in the pathogenesis of major obstetric complications in women with metabolic syndrome. Analyzed during pregnancy, 
childbirth and postpartum period in the form of multigenic thrombophilia and genetically determined gipofibrinoliza in women with metabolic 
syndrome. The principles of preparing for pregnancy, and pathogenetically substantiated prophylaxis with low molecular weight heparin, 
vitamins and antioxidants in women with metabolic syndrome.
Conclusion. Appointment of anticoagulant therapy in women with metabolic syndrome in the presence of genetic forms of thrombophilia are 
already in the reproductive cycle improves the prognosis of pregnancy and childbirth.
Key words: pregnancy, metabolic syndrome, thrombophilia.
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Вступ. Останнім часом встановлення зв’язку між 
метаболічним синдромом (МС) та основними формами 
акушерської патології стало предметом досліджень як 
у нашій країні, так і за кордоном [1]. В науковій літера-
турі особлива увага приділяється вивченню тромбофі-
лічних ускладнень при МС. У хворих на МС зустрічаєть-
ся гіперкоагуляція (підвищення концентрації фібрино-
гена і активності VІІ фактора згортання крові), знижен-
ня фібринолітичної активності крові, що пов’язано з 
підвищенням тромбогенного потенціалу [2, 3]. 
Відкриття наприкінці ХХ століття (1987р.) антифосфолі-
підного синдрому (АФС) і цілого ряду раніше невідо-
мих, але розповсюджених форм генетичних дефектів 
системи гемостазу, що призводять до різноманітних 
тромботичних ускладнень, як основних причин набу-
тої і генетичної тромбофілії, дозволило значно погли-
бити уяву про патогенез багатьох захворювань в аку-
шерській практиці [4].

Тромбофілія, в тому числі і генетично обумовлена, під-
силює і протромботичні механізми. В умовах гіпофібри-
нолізу відбувається десинхронізація процесів фібрино-
лізу і фібриноутворення. Це може призвести до дефектів 
імплантації і зниження глибини децидуальної інвазії тро-
фобласта. Якщо при цьому відбувається і циркуляція 
антифосфоліпідних антитіл – це погіршує ситуацію. 
Неповноцінні інвазія трофобласта та ремоделювання 
спіральних артерій ведуть до порушення плацентарної 
перфузії, що призводить до розвитку таких ускладнень 
вагітності, як гестоз, синдром втрати плода, фетоплацен-
тарна недостатність, передчасне відшарування нормаль-
но розташованої плаценти [5, 6]. 

Виходячи з викладеного вище, в сучасному акушерстві 
особливого значення набуває протитромботична про-
філактика і терапія тромбофілії у жінок з метаболічним 
синдромом.

Мета роботи. Вивчити взаємозв’язок між МС, тромбо-
філією та ускладненим перебігом вагітності, а також 
оптимізувати тактику ведення вагітності, пологів і після-
пологового періоду у жінок з МС.

Матеріал і методи. Нами обстежено 77 жінок репро-
дуктивного віку з метаболічним синдромом. Проведена 
оцінка клінічних даних у цієї категорії жінок, ультразву-
кова діагностика з доплерометрією матково-
плацентарного кровообігу та кардіотокографія. 

Виявлення генетичних форм тромбофілій проводилось 
методом ПЛР (мутації MTHFR C677T, протромбіну 
G20210А, поліморфізм гена «675 4G/5G» PAI-1, полімор-
фізм «807C/T» у гені глікопротеїну GpIa тромбоцитів, 
поліморфізм «I/D» у гені тканинного активатора плазмі-
ногена, поліморфізм «I/D» у гені АПФ, поліморфізм 
«455G/A» у гені фібриногену, поліморфізм «1565 T/C» у 
гені глікопротеїну GpHla тромбоцитів, поліморфізм «1166 
А/С» у гені рецептора ангіотензина ІІ 1 типу, мутація FV 
Leiden; виявлення циркуляції АФА, антитіл до 
32-глікопротеїну І, аннексину V і протромбіну). 

Всі обстежувані жінки були розподілені на дві групи: I 
група – 32 жінки, яких готували до вагітності та вели весь 
гестаційний процес із урахуванням виявлених пору-
шень, починаючи з фертильного циклу та ранніх строків 
вагітності; II група – 45 вагітних жінок, що були обстежені 
та отримували запропоновану терапію з II або III триме-
стру вагітності. Контрольну групу склали 150 соматично 
здорових жінок з необтяженим перебігом гестаційного 
процесу.

Результати. При постановці діагнозу спадкової муль-
тигенної форми тромбофілії в залежності від причини та 
ступеня її проявів, наявності гомо- або гетерозиготної 
форми мутацій, призначалась диференційована проти-
тромботична профілактика. Проведене нами обстежен-
ня жінок із метаболічним синдромом показало наявність 
генетичних форм тромбофілії у 100% випадків. У вагітних 
групи контролю з фізіологічним перебігом вагітності від-
значалося 26% тромбофілії. Мультигенний характер 
генетичної форми тромбофілії спостерігався у всіх обсте-
жуваних з МС, в контрольній групі – лише у 2% жінок.

Найпоширенішою формою тромбофілії у жінок з МС 
виявився поліморфізм гена PAI-1, який діагностовано в 
94,8% пацієнток: з них у 66,2% жінок гомозиготна форма, 
у 28,6% – гетерозиготна (табл. 1).

Як видно із представлених даних в таблиці 1, в I обсте-
жуваній групі поліморфізм гена PAI-I був діагностований 
у 93,8% пацієнток, з них у 71,9% – гомозиготна, у 21,9% – 
гетерозиготна форма. Поліморфізм гена PAI-1 «675 
4G/5G» (гетерозиготна форма) був виявлений у 33,3% 
жінок, а «675 4G/4G» (гомозиготна форма) – у 62,2% 
обстежених II групи. У групі контролю даний полімор-
фізм діагностовано у 8% жінок, з них 2,7% мали гомози-
готну, а 5,4% – гетерозиготну форму.
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У обстежуваних жінок мутація FV Leiden була виявлена у 3 
(3,9%) жінок. Гомозиготної форми не виявлено в жодної з 
пацієнток. У І групі мутацію FV Leiden (гетерозиготна форма) 
було діагностовано у 1 (3,1%) жінки; в ІІ групі – у 2 (4,4%) 
жінок, в обох випадках гетерозиготна форма. 

Мутація протромбіну G20210A не була виявлена в жодно-
му випадку.

Мутація гена MTHFR С677Т виявлена в 51,9% жінок, з них 
гомозиготна форма – у 9,1%, гетерозиготна – у 42,9% пацієн-
ток. В I групі мутація гена MTHFR С677Т – у 46,9%, з них 15,6% 
гомозиготна, а у 31,3% – гетерозиготна форма. В II групі дана 
мутація мала місце у 55,6% жінок, з них у 4,4% – гомозиготна, 
а у 51,1% гетерозиготна форма мутації.

Поліморфізм «I/D» у гені тканинного активатора плазміно-
гена ( t-PA) був виявлений у 68,8% жінок: у 22,1% – гомозигот-
на, у 46,8% – гетерозиготна форма. В I групі у 65,6% пацієнток 
нами діагностовано поліморфізм «I/D» у гені тканинного 
активатора плазміногена, з них у 21,9% і 43,8% жінок гомози-
готна та гетерозиготна форма відповідно. В II групі даний 
поліморфізм мав місце у 71,1% жінок: гомозиготна форма – у 
22,2%, гетерозиготна – у 48,9%.

Поліморфізм гена фібриногену «455 G/A» виявлений у 
53,2% жінок з МС: у 11,7% – гомозиготна, у 40,3% – гетерози-
готна форма. В I групі поліморфізм гена фібриногена «455 
G/A» виявлений у 53,1% пацієнток, з них у 15,6% гомозигот-
на, а у 37,5% – гетерозиготна форма. В II групі даний полімор-
фізм у 53,3% жінок: гомозиготна форма склала 8,9%, гетеро-
зиготна – 42,2% випадків.

Поліморфізм гена ангіотензин-перетворюючого ферменту 
діагностовано у 53,2% пацієнток з МС, з них гомозиготна 
форма – у 19,5%, а гетерозиготна – у 33,8%. В I групі полімор-
фізм гена АПФ виявлений у 53,1% випадків, гомозиготна і 

гетерозиготна форми у 21,9% та 31,3% відповідно. В II групі у 
53,3% виявлений даний поліморфізм: гомозиготна форма у 
17,8% пацієнток, у 35,6% – гетерозиготна форма.

Поліморфізм «1166А/С» рецептора до ангіотензину ІІ був 
виявлений у 20,8% жінок, з них гомозиготна форма – у 5,2%, 
гетерозиготна – у 15,6%. В I групі у 9,4% пацієнток нами діа-
гностовано даний поліморфізм. У 3 жінок мала місце тільки 
гетерозиготна форма поліморфізму. В II групі даний полімор-
фізм мав місце в 28,9% жінок, з них гомозиготна форма – у 
8,9%, гетерозиготна – в 20%.

Поліморфізм тромбоцитарних глікопротеїнів Gрlа «807 С/Т» 
виявлено в 55,8% випадків, у 46,8 % – гетерозиготна форма 
Gp1а «807 С/Т», гомозиготна форма Gp1а «807 С/Т» – в 9,1 %. В 
I групі поліморфізм тромбоцитарних глікопротеїнів Gp1а «807 
С/Т» зустрічався в 62,5% випадків, з них гомозиготна та гетеро-
зиготна форми в 9,1 % та 46,8% випадків відповідно. В II групі 
в 51,1% виявлено даний поліморфізм, з них гомозиготна 
форма в 11,1% пацієнток, у 40% – гетерозиготна форма.

Поліморфізм тромбоцитарних глікопротеїнів GpHlа «1565 
Т/С» був виявлений у 22,1% жінок, їх гомозиготна форма в 
3,9%, гетерозиготна форма – в 18,2%. В I групі поліморфізм 
тромбоцитарних глікопротеїнів GpHlа «1565 Т/С» виявлено у 
21,9% жінок, з них гомозиготна форма у 3,1% пацієнток, в 
18,8% – гетерозиготна форма. В II групі в 22,2% виявлено 
даний поліморфізм, з них гомозиготна форма в 4,4% пацієн-
ток, в 17,8% – гетерозиготна форма.

Цікавим виявився той факт, що поліморфізм гена РАІ-1, 
поліморфізм «I/D» у гені тканинного активатора плазміноге-
на комбіновано було виявлено у 64,9% жінок із МС. А полі-
морфізм гена РАІ-1, поліморфізм «I/D» у гені тканинного 
активатора плазміногена та поліморфізм гена фібриногену 
«455 G/A» були виявлені в 29,9% пацієнток. Поліморфізм гена 

Група I і II 
(п=77),(%)

Група I 
(п=32),(%)

Група II 
(п=45),(%)

Контрольна
група (п=150),(%)

Тромбофілія 77(100) 32(100) 45(100) 39(26,0)
АФА (усього) 10(13,0) 4(12,5) 6(13,3) 8(5,3)
FV Leiden
Гомозиготна, гетерозиготна 3 (3,9) 1 (3,1) 2 (4,4) 3 (2,0)

Мутація протромбіну G20210A
Гомозиготна, гетерозиготна - - - -

MTHFRC677T
Гомозиготна, гетерозиготна

7(9,1)
33 (42,9)

5(15,6)
10(31,3)

2 (4,4)
23(51,1)

3(2,0)
9(6,0)

Поліморфізм PAI-1
гомозиготний «675 4G/4G»
гетерозиготний «675 4G/5G»

51(66,2)
22(28,6)

23(71,9)
7(21,9)

28(62,2)
15(33,3)

4(2,7)
8(5,4)

Поліморфізм фібриногену
«455 G/A» гомозиготний
гетерозиготний

9(11,7)
31(40,3)

5(15,6)
12(37,5)

4(8,9)
19(42,2)

3(2,0)
5(3,3)

Поліморфізм «1565Т/С» тромбоцитарного рецептора GpHIa
гомозиготний гетерозиготний

15(19,5)
26(33,8)

7(21,9)
10(31,3)

8(17,8)
16(35,6)

3(2,0)
6(4,0)

Поліморфізм тканинного активатора плазміногена
гомозиготний гетерозиготний

17(22,1)
36(46,8)

7(21,9)
14(43,8)

10(22,2)
22(48,9)

2(1,3)
4(2,7)

Поліморфізм «1166А/С» рецептора до ангіотензину П
гомозиготний гетерозиготний

4(5,2)
12(15,6) 3(9,4) 4(8,9)

9(20,0)
2(1,3)
3(2)

Мультигенна форма тромбофілії 77(100) 32 (100) 45(100) 3(2)
АФА+ генет. тромбофілії 14(18,2) 5(15,6) 9 (20,0) 2(0,3)

Таблиця 1
Структура тромбофілії в пацієнток з метаболічним синдромом
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PAI-1, поліморфізм «I/D» у гені тканинного активатора плаз-
міногена, поліморфізм гена фібриногену «455 G/A» і полі-
морфізм гена АПФ зустрічався у 15,6% жінок. Результати 
демонструють високу частоту генетично детермінованого 
гіпофібринолізу в жінок із МС.

У 2 жінок, які мали в анамнезі інсульт, була виявлена гомо-
зиготна форма поліморфізму гена PAI-1, гетерозиготна 
форма поліморфізму «I/D» у гені тканинного активатора 
плазміногена і поліморфізм тромбоцитарних глікопротеїнів 
GP1а «807 С/Т», у 1 випадку –мутації FV Leiden, мутації гена 
MTHFR З677Т, що збільшувало тромботичну тенденцію.

У підгрупах жінок із преембріонічними та ранніми ембріо-
нічними втратами, ранніми мимовільними викиднями, анте-
натальною загибеллю плода в анамнезі, спостерігалося 
превалювання гомозиготної форми поліморфізму гена PAI-1. 
Також виявлявся поліморфізм у гені фібриногену, у гені t-PA, 
у гені АПФ. Це свідчить про перевагу генетичної форми гіпо-
фібринолізу в цих жінок. Також у багатьох випадках спостері-
гався поліморфізм тромбоцитарних глікопротеїнів GP1а 
«807 С/Т», що свідчить про додаткове підвищення тромбо-
генного потенціалу в цих жінок. У вагітних з антенатальною 
загибеллю плода в анамнезі, в спектрі тромбофілії мутація 
гена MTHFR С677Т займає II місце (75%). У жінок з гестозом, 
фето-плацентарною недостатністю в анамнезі в загальній 
структурі генетичної тромбофілії також превалював полі-
морфізм гена PAI-1 – гомозиготна форма. У великій кількості 
випадків виявлявся поліморфізм у гені фібриногена, у гені 
t-PA, у гені АПФ, мутація MTHFR С677Т.

Комбіновані форми тромбофілії (генетичні та набуті) були 
виявлені в 18,2% жінок із МС. На відміну від контрольної 
групи, в жінок із МС не була виявлена ізольована циркуляція 
антифосфоліпідних антитіл (АФА). В I групі комбінована 
форма тромбофілії зустрічалася в 15,6% жінок, в II групі – у 
20%. Частота виявлення циркуляції АФА в жінок із МС була 
вірогідно вище, ніж у контрольній групі – 18,2% і 5,3% відпо-
відно. Частота циркуляції АФА та поліморфізму гена PAI-1 
становила 14,3% у досліджуваній групі.

Частота мультигенної тромбофілії, поліморфізму "675 
4G/5G" гена РАІ-1 та інших форм генетично обумовленої й 
набутої тромбофілії вірогідно вище у жінок із МС, ніж у жінок 
контрольної групи (р<0,05).

Оскільки встановлено, що компонентами МС є схильність 
до тромбозів і підвищений рівень РАІ – 1, виникають певні 
труднощі при веденні вагітних жінок з МС і високим рівнем 
РАІ – 1, так як рівень РАІ – 1 відіграє важливу роль у процесі 
імплантації плідного яйця, крім того є незалежним фактором 
тромбофілії. Неповноцінна інвазія трофобласта і ремоделю-
вання спіральних артерій ведуть до порушення плацентар-
ної перфузії, що призводить до таких ускладнень вагітності, 
як гестоз, синдром втрати плода, фетоплацентарна недо-
статність, передчасне відшарування нормально розташова-
ної плаценти.

Висока частота тромбофілії в обстежуваних жінок дозво-
лила нам розглядати її в якості найважливішого етіопатоге-

нетичного чинника ризику розвитку акушерських усклад-
нень у жінок із МС. Також слід зазначити, що жінки із МС 
входять у групу ризику за розвитком тромботичних і тром-
боемболічних ускладнень.

При діагностуванні спадкової мультигенної або комбіно-
ваної форми тромбофілії, залежно від причини та ступеня її 
вираженості, наявності гомо- або гетерозиготної форми 
мутацій, призначалася диференційована протитромботична 
профілактика.

У процесі підготовки до вагітності пацієнткам I групи при-
значалася вітамінотерапія, а при наявності АФС або полі-
морфізму тромбоцитарних рецепторів – аспірин у дозі 75 
мг на добу. Підтримуюча вітамінотерапія включала фолієву 
кислоту (1 мг на добу), антиоксиданти, вітамін Е 400 МО, 
поліненасичені жирні кислоти. Пацієнтки з мутацією MTHFR 
З677Т і гіпергомоцистеінемією одержували більші дози 
фолієвої кислоти (4 мг на добу) та додатково вітаміни групи 
В. У фертильному циклі та з настанням вагітності пацієнт-
кам до проведеної раніше терапії додавався низькомоле-
кулярний гепарин (НМГ): фраксипарин у профілактичній 
дозі (0,3-0,6 мл 1 раз на добу підшкірно); рідше призначали-
ся клексан і фрагмін. Після консультації терапевта в I триме-
стрі призначали гіпотензивну терапію – МагнеВ6 жінкам із 
МС, оскільки встановлено, що дані пацієнтки мають вира-
жений дефіцит магнію.

У нашому дослідженні в 100% випадків спостерігалося під-
вищення рівня маркерів тромбофілії та агрегаційної актив-
ності тромбоцитів у I і II групах. Як видно з наведених у 
таблиці 2 даних, в II групі вагітних рівень маркерів тромбофі-
лії (ТАТ, Д-димер) значно перевищував значення таких в 
порівнянні з пацієнтками I групи, яким проводилась пери-
концепційна антитромботична профілактика (р<0,05). 

У III триместрі вагітності на тлі антикоагулянтної терапії 
рівень досліджуваних маркерів тромбофілії (ТАТ, Д-димер) в 
I групі спостереження наближався до показників контроль-
ної групи пацієнток з фізіологічним перебігом вагітності 
(р<0,05). В II групі вагітних у всіх випадках рівень маркерів 
тромбофілії залишався підвищеним (р<0,05).

Слід зазначити, що зниження рівня нормалізованого спів-
відношення за даними «Парус» – тесту та агрегаційної актив-
ності тромбоцитів спостерігались у пацієнток, які не отриму-

Таблиця 2
Показники системи гемостазу

в I і II групах до проведення терапії

Примітка:* - вірогідні відмінності у порівнянні з контрольною групою, 
р<0,05.

Показники I група 
(п=32)

II група 
(п=45)

Контрольна група 
(п=150)

ТЕГ
r+k ІТП (ум.од)

13,8±0,8 
28,9±2,4

13,2±0,7
38,3±3,1*  

13,6±0,3
28,1±1,6

Агрегація тромбоцитів:
АДФ1х103М(%)
Ристоміцин 1 х 103М (%)

58,6±3,6*  
57,1±3,3*  

68,3±3,4*  
68,1±3,6*  

37,4±1,2
41,1±1,9

НС («Парус»-тест), абс.од. 1,2±0,2 1,0±0,1* 1,4±0,2
ТАТ (нг/мл) 5,0±0,3* 7,1±0,4* 3,5±0,2
Д-димер (мкг/мл) 1,6±0,1* 2,6±0,3* 1,2±0,1
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вали протитромботичну профілактику з ранніх строків вагіт-
ності, тобто у жінок ІІ групи спостереження.

Нами була відмічена позитивна динаміка призначеної 
терапії вже за 10 днів після прийому антикоагулянтів і анти-
агрегантів, тобто спостерігалось зниження маркерів тромбо-
філії та агрегаційної активності тромбоцитів з використан-
ням різних індукторів. Варто підкреслити, що при оцінці 
рівня маркерів тромбофілії та агрегаційної активності тром-
боцитів у I групі за 10 днів ми спостерігали статистично 
достовірне їх зниження (р<0,001). В I групі зниження марке-
рів тромбофілії та агрегаційної активності тромбоцитів було 
більш вірогідно значиме, ніж у пацієнток II групи (р<0,001). 

Після 20 тижнів вагітності в пацієнток I групи та у вагіт-
них жінок II групи, які спостерігалися з II триместру, осо-
блива увага приділялася не тільки дослідженню гемостазу, 
але й клінічним ознакам з метою раннього виявлення 
можливих ускладнень. Серед них: пізній гестоз, синдром 
затримки внутрішньоутробного розвитку плода, плацен-
тарна недостатність. 

Кращі результати перебігу вагітності спостерігалися у 
пацієнток I групи. Раннє застосування НМГ і вітамінів поряд з 
антиоксидантами перешкоджало розвитку гестозу та дозво-
ляло пролонгувати вагітність і поліпшити перинатальні 
показники.

Проаналізувавши частоту виникнення гестозу під час 
нинішньої вагітності серед жінок I і II груп, ми виявили, що у 
II групі вона статистично вірогідно була вищою (р<0,001). 
Слід зазначити, що гестоз у жінок I групи розвивався на піз-
ніх термінах вагітності, на відміну від II групи. У 59,4% вагіт-
них I групи мали місце прояви прееклампсії, з них у 46,9% – 
легкого, в 12,5% – середнього ступеня тяжкості. Тяжких 
форм пізнього гестозу в I групі не було. У той же час, у 84,4% 
вагітних ІІ групи було діагностовано пізній гестоз: у 24,4% – 
легкого, в 37,8% – середнього ступеня тяжкості, в 22,2% 
вагітних – тяжка форма гестозу.

Загроза переривання вагітності в ранні та пізні терміни 
мала місце в 28,1% жінок I групи, з приводу чого вони отри-
мували комплекс традиційної зберігаючої вагітність терапії. 
Загроза передчасних пологів мала місце в Ш триместрі вагіт-
ності у 9,4% жінок, в зв’язку з чим їм була призначена токолі-
тична терапія. 

У 42,2% жінок II групи вагітність ускладнилася загрозою 
переривання, в 37,8% вагітних мала місце загроза перед-
часних пологів, з приводу чого призначалась токолітична 
терапія, з них у 17,8% – відбулися передчасні пологи 
(34-36 тижнів).

У 21,9% вагітних I групи в III триместрі з'явились ознаки 
хронічної плацентарної недостатності (передчасне дозрі-
вання плаценти, синдром затримки внутрішньоутробного 
розвитку плода, внутрішньоутробна гіпоксія плода), які ми 
з’ясували за даними УЗД і доплерометрії. В 15,6% вагітних 
після збільшення дози фраксипарину спостерігалась пози-
тивна динаміка показників кровотоку в матково-
плацентарному комплексі. Вагітність була пролонгована до 

термінових пологів. У 6,3% вагітних стан фетоплацентарного 
комплексу залишався без динаміки. 

Клінічні ознаки хронічної плацентарної недостатності діа-
гностовані в 42,2% пацієнток II групи. На тлі терапії НМГ озна-
ки порушень матково-плацентарного кровообігу зникли у 
15,6% пацієнток; у 4,4% залишалися без динаміки. Синдром 
затримки внутрішньоутробного розвитку плода (СЗВРП) 
зустрічався в 33,3% вагітних ІІ групи. При цьому СЗВРП І сту-
пеня мав місце в 24,4% жінок, ІІ ступеня – у 8,9% і ІІІ ступеня 
– у 4,4% вагітних.

Маловоддя, за даними УЗД, мало місце в 18,8% пацієнток I 
групи, у 24,4% вагітних ІІ групи; багатоводдя в 3,1% і 8,9% 
жінок в I і II групах відповідно.

Серед інших ускладнень вагітності – анемія легкого ступе-
ня розвинулась у 27,3% жінок з МС: у 28,1% – у вагітних I 
групи, 26,7% – ІІ групи.

В результаті тривалої терапії з застосуванням диференці-
йованої протитромботичної і вітамінотерапії в постійному 
режимі в 32 пацієнток I групи вагітність завершилась наро-
дженням 33 живих дітей. Перинатальних втрат у жінок в І 
групі спостереження не було.

У I групі 37,5% пацієнток народили шляхом операції кеса-
рева розтину, відповідно 62,5% – через природні пологові 
шляхи. В II групі 42,2% жінок народили шляхом операції кеса-
рева розтину, 57,8% – через природні пологові шляхи. 
Показаннями до кесарева розтину служили: тяжка прее-
клампсія, дистрес плода, аномалії пологової діяльності, що 
не піддавалися медикаментозній корекції.

У 18,8% жінок I групи та у 20% ІІ групи пологи ускладнились 
передчасним відходженням навколоплідних вод. У 12,5% 
вагітних I групи та 22,2% ІІ групи спостерігалися аномаліями 
пологової діяльності. В 6,7% жінок II групи ранній післяполо-
говий період ускладнився гіпотонічною кровотечею. 

В I групі середня маса немовлят склала 3319,0±260,0 г, 
зріст 50,0±1,5 см, середнє значення оцінки за шкалою Апгар 
по групі склало 7,3±0,3 бала. В II групі середня маса немовлят 
3117,0±256,0 г, зріст 48,5±2,4 см, середнє значення оцінки за 
шкалою Апгар по групі становило 6,8±0,6 бала.

У 40,3% випадків вагітні із МС народили шляхом операції 
кесарева розтину, з них планових – 24,7%, ургентних – 15,6%. 
Низькомолекулярний гепарин відмінявся за 12 годин до 
планових оперативних пологів, через 8 годин після операції 
його прийом відновлювався і тривав протягом 10 днів. На тлі 
проведеної антитромботичної профілактики НМГ у жодному 
з випадків не спостерігалося післяопераційних тромбоем-
болічних ускладнень.

У післяпологовому та післяопераційному періоді всі паці-
єнтки отримували антикоагулянтну профілактику фраксипа-
рином (через 8 годин) у дозі 0,3 мл. Пацієнтки з комбіновани-
ми формами тромбофілії переводилися на варфарин протя-
гом 6 місяців. Дози варфарину підбиралися індивідуально з 
метою досягнення міжнародного нормалізованого співвід-
ношення в межах 2,0-3,0.

Патогенетично обґрунтована профілактика з використан-



141

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

ням низькомолекулярного гепарину, вітамінів і антиокси-
дантів дозволила пролонгувати вагітність у всіх жінок I 
групи. Всі вагітності завершилися народженням живих 
дітей.

У 11,1% пацієнток II групи уникнути втрат плода не вдало-
ся. У 4,4% випадків антенатальна загибель плода відбулась 
на тлі поєднаного гестозу та прогресуючої фетоплацентар-
ної недостатності. У 2,2% випадків відбувся пізній мимо-
вільний викидень в терміні 19-20 тижнів. В 2,2% породіль 
мала місце смерть новонародженої дитини на 10 добу 
після пологів. В однієї вагітної була антенатальна загибель 
одного плода із двійні при індукованій вагітності.

Провівши порівняльний аналіз закінчення вагітності у 
пацієнток з МС, які отримували протитромботичну терапію 
з фертильного циклу та ранніх строків вагітності (I група), з 
результатом вагітності у пацієнток, яким проводилася про-
титромботична терапія з II або III триместру вагітності (II 
група), ми відзначаємо високу частоту несприятливого 
перебігу вагітності і пологів у жінок ІІ групи (р<0,05). 

Висновки
Проведене дослідження свідчить про високу частоту 

генетичної чи набутої тромбофілії у пацієнток із МС. Беручи 
до уваги залежність успішного перебігу вагітності від про-
цесів імплантації, інвазії трофобласта та плацентації, а 
також зв'язавши вплив протитромботичних препаратів на 
розвиток цих процесів, ми можемо припустити, що рання 
профілактика (з фертильних циклів і ранніх строків вагіт-
ності) та терапія з використанням протитромботичних пре-
паратів, вітамінів і антиоксидантів у пацієнток з МС із гене-
тичною тромбофілією, циркуляцією АФА, а також з комбі-
нованими формами тромбофілії та обтяженим тромботич-
ним анамнезом не лише запобігає розвитку тромбоембо-
лічних ускладнень, але й дозволяє уникнути порушення 
процесів інвазії трофобласта, імплантації, плацентації, зни-
ження плацентарної перфузії й розвиток гестозу, фетопла-
центарної недостатності, синдрому затримки внутрішньоу-
тробного розвитку плода. Чим раніше розпочата проти-
тромботична терапія, тим сприятливіший перебіг гестацій-
ного процесу. 

Проведене дослідження узагальнює новий погляд на 
механізми розвитку основних акушерських ускладнень з 
точки зору патогенетичної ролі мультигенної форми 
тромбофілії і генетично детермінованого гіпофібринолізу 
у жінок з метаболічним синдромом. Розроблені принци-
пи підготовки до вагітності та профілактики ускладнень 
дозволили значно покращити перебіг вагітності, пологів, 
післяпологового періоду, перинатальні показники у 
жінок з метаболічним синдромом. 
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