
58

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології Вересень/Грудень 2016 Том 10     №2-3

УДК 618.39-021.3-07-092

НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ: АКЦЕНТ НА ЧИННИКИ РИЗИКУ, 
ПАТОГЕНЕЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

Шевченко А.О.1, Любомирська К.С.2, Кирилюк О.Д.1,2

1 Запорізький державний медичний університет 
2 КУ «Областной перинатальный центр» ЗОС

Pregnancy loss: risk factors, pathogenesis and prognosis.
Shevchenko A.A.
Zaporozhyan state medical university, Zaporozhye, Ukraine.
In this article the results of the literature review on the subject of risk of miscarriage, preterm labor and present-day scientific 
opinion on this problem is given.
Key words: pregnancy loss, risk of miscarriage, preterm labor.

Невынашивание беременности: акцент на факторы риска, патогенез и прогнозирование
Шевченко А.А. 
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, Украина
В статье представлены данные обзора литературы по проблеме угрозы прерывания беременности и 
преждевременных родов, определен научный взгляд на данную проблему.
Ключевые слова: невынашивание беременности, угроза прерывания беременности, преждевременные роды. 

Адреса для кореспонденції:
Шевченко А.О. – аспірант кафедри акушерства та гінекології Запорізького державного медичного університету. 



59

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Незважаючи на існуючий прогрес, досягнутий в остан-
ні десятиліття в акушерстві та гінекології, проблема 
невиношування вагітності (НВ) залишається однією з 
найбільш складних [24, 6]. Частота НВ складає в серед-
ньому від 10-12% до 20-35% від загальної кількості вагіт-
ностей, а в осінній та весняний періоди цей показник 
збільшується [5]. 

НВ – це універсальна, інтегрована відповідь жіночого 
організму на виражене неблагополуччя у стані здоров’я 
вагітної чи плода (пов’язане з перенесеними інфекційни-
ми захворюваннями, ендокринною патологією та інши-
ми несприятливими факторами внутрішньої чи зовніш-
ньої природи), котрі клінічно проявляються самовільним 
перериванням вагітності у різні терміни від зачаття до 37 
тижнів вагітності [5]. По терміну виникнення розрізня-
ють: а) самовільний викидень (до 12 тижнів – ранній 
самовільний аборт; у 13-22 тижнів – пізній самовільний 
аборт, б) передчасні пологи (у 23-27 тижнів – ранні 
передчасні пологи; у 28-36 тижнів – передчасні пологи).

Загроза переривання вагітності
Дослідження останніх років підкреслюють неодноз-

начність думок авторів щодо значення загрози перери-
вання вагітності (ЗПВ) для матері і плода, критеріїв істин-
ної загрози переривання та необхідності госпіталізації 
цієї групи жінок [3]. Діагностика ЗПВ в ранні терміни в 
більшості випадків проводиться на основі суб'єктивних 
даних, що веде до гіпердіагностики, необґрунтованої 
госпіталізації та медикаментозного навантаження в пері-
од ембріогенезу. Деякі дослідники довели відсутність 
зв'язку між загрозою переривання гестації в II триместрі 
і розвитком передчасних пологів (ПП) [1]. Виявлено, що 
вагітні, які перенесли загрозу переривання в II триместрі 
вагітності, входять до групи ризику розвитку аномалій 
пологової діяльності та народженню дітей з гіпотрофією 
плоду і патологією перинатального періоду [1, 2].

Саме тому вкрай важливо адекватно розпізнавати ЗПВ. 
Наявність тягнучого болю в нижніх відділах живота 
недостатньо для постановки діагнозу «загрози перед-
часних пологів» і віднесення її в групу високого ризику 
[3]. Незважаючи на низьку специфічність і чутливість 
традиційними клінічними ознаками загрози передчас-
них пологів вважаються регулярні маткові скорочення, 
що супроводжуються динамічним  укороченням шийки 
матки і розкриттям маткового зіву. Щоденний клінічний 
досвід показує, що приблизно у 50% жінок, госпіталізо-
ваних з діагнозом «загроза передчасних пологів», вагіт-
ність вдається пролонгувати до доношеного терміну.

Одне з сучасних напрямів визначення загрози пере-
ривання вагітності – вивчення функціональних резервів 
тіол-дисульфідної системи. Кількісні визначення тіол-
дисульфідної рівноваги використовуються як достовір-
ний показник неспецифічної резистентності організму 
при дії стресових чинників і його адаптації до них [15]. 
При загрозі переривання вагітності, до застосування 

зберігаючої терапії, тіол-дисульфідний коефіцієнт (ТДК) у 
вагітних жінок знижується майже на 40% [15]. Після збе-
рігаючої терапії спостерігається достовірне збільшення 
ТДК. Інша картина спостерігається при перериванні 
вагітності – різке початкове зниження показника ТДК і 
ще глибше зниження ТДК під час терапії, що проводиться 
[15].

Імунні порушення
Особливу актуальність останніми роками набули іму-

нологічні аспекти розвитку НВ [4]. Ендометрій та децидуа 
містять велику кількість імунних і запальних клітин, здат-
них продукувати цитокіни. Одна з недавніх гіпотез, що 
пояснює механізм імунологічно обумовленого невино-
шування припускає наявність порушень в Тh1 типі імун-
ної відповіді і важливу роль TNF в реалізації цього меха-
нізму [18]. Суть гіпотези полягає в тому, що плід може 
виступати мішенню для локальної клітинної імунної 
реакції, кульмінацією якої є переривання вагітності [18]. 
У жінок, що страждають звичним невиношуванням, анти-
гени трофобласта активізують макрофаги і лімфоцити, 
що призводить до індукції клітинної імунної відповіді 
регульованого цитокінами Тh1 клітин – TNF, IL-1α і IL-1β 
що призводить до припинення розвитку ембріона. У 
більшості жінок з фізіологічним перебігом вагітності 
виявляється Тh2 тип імунної відповіді на антигени тро-
фобласта, у відмінності від жінок із звичним НВ, у яких 
спостерігається Тh1 тип [13, 14].

IL-1β стимулює продукцію деякими клітинами 
циклооксигенази-2 та простагландину Е2, що діють на 
гладкі м'язові клітини шийки та тіла матки. Окрім цього, 
інтерлейкін-8 (ІL-8) є хемоатрактантом для нейтрофілів, 
які мігрують до шийки матки та продукують нейтрофіль-
ну колагеназу та еластазу – ферменти руйнатори міжклі-
тинного матриксу [4]. Простим і неінвазивним методом 
дослідження локальних змін в матці є вивчення концен-
трації цитокінів в шийково-вагінальному секреті [4].

Імунна система може призводити до втрати плоду 
також через активацію NK- клітин і макрофагів. NK- кліти-
ни беруть безпосередню участь в лізисі трофобласта. 
Активація макрофагів сприяє посиленню продукції і 
секреції цитокінів. Цитокіновий каскад може бути запу-
щений не лише інфекційним агентом, але і ендогенними 
причинами (гіпоксія, гормони та ін.) [24].

Передчасні пологи
Однією з причин, що обумовлює високий рівень пери-

натальної патології і що призводять згодом до порушень 
постнатального розвитку, є ПП [1,5]. Незважаючи на роз-
виток сучасних перинатальних технологій, частота ПП не 
знижується, а у ряді країн має тенденцію до зростання, що 
в першу чергу обумовлене збільшенням елективних пере-
ривань вагітності і спонтанних передчасних пологів при 
багатоплідді, внаслідок поширення допоміжних репро-
дуктивних технологій [10, 11]. Перинатальна смертність 
недоношених новонароджених в 30 разів вища, ніж доно-
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шених, а мертвонароджуваність при ПП в 10-15 разів 
вища, ніж при своєчасних [6, 8]. На долю недоношених 
дітей припадає близько 80% ранньої неонатальної, 75% 
малюкової смертності і близько половини усіх випадків 
важких порушень неврологічного розвитку [12].

За тригерним механізмом ПП класифікуються на три 
великі групи: спонтанні (ідіопатичні) ПП (23,2-64,1%), 
пологи, ініційовані передчасним розривом плодових 
оболонок (27,1-51,2%) і елективні ПП за медичними 
показаннями (18,7-35,2%), найбільш частими з яких є 
тяжка преекслампсія та плацентарна дисфункція, у тому 
числі синдром затримки росту плода [18].

40% ПП обумовлені інфекційними чинниками, а дуже 
ранні ПП мають інфекційну етіологію в 80% випадків [20]. 
До порушення розвитку плода ведуть супутні ендокри-
нопатії, імунні порушення та наявність персистуючої 
вірусно-бактерійної інфекції в ендометрії з розвитком 
хронічного ендометриту, навіть у разі відсутності прямої 
специфічної дії інфекційних агентів на плід [27]. Проте, 
однакові інфекційні агенти в одних випадках виклика-
ють важке враження плода і НВ, а в інших практично не 
впливають на її перебіг [27].

У структурі репродуктивних втрат група неясної етіо-
логії складає від 7 до 50%. Більш ніж у половини хворих 
має місце поєднання тих або інших причин. Складні 
соціально-економічні умови, ранній початок статевого 
життя, поширення інфекцій, які передаються статевим 
шляхом, а також зростання числа вагітних старшого 
репродуктивного віку роблять проблему НВ надзвичай-
но серйозної [1].

Ідеологічний пріоритет моделі медичної галузі XXI сто-
ліття – «4Р MEDICINE» (predictive, personalized, preventive 
and participatory approach to medicine) – медицини, що 
провіщає, персоналізованої, попереджуючої та перед-
бачає участь самого пацієнта. Ключовою парадигмою її є 
трансформація концепції охорони здоров’я – від реагую-
чої до превентивної. В свою чергу, це потребує розпо-
всюдження такого системного підходу до медичного 
сервісу, яким призначено розуміння відповідальності 
пацієнта щодо підтримки фізичного і психічного благо-
получчя, як визначальних характеристик якості життя.

Зменшення довжини шийки за даними трансвагіналь-
ного сонографічного дослідження (цервікометрії) слу-
жить найкращим прогностичним маркером загрози 
переривання вагітності [6]. Другий по достовірності 
показник, на який може покластися практикуючий лікар 
– фетальный фібронектин (fFN) у цервікальному секреті 
(його наявність говорить про несприятливий результат 
вагітності). Довжина шийки матки більше 25 мм у поєд-
нанні з негативним результатом тесту на фібронектин 
забезпечує 100% гарантію відсутності ПП впродовж най-
ближчих двох тижнів [23].

Фетальный фібронектин (fFN) – високомолекулярна 
ізоформа глікопротеїну плодових оболонок. Він містить-

ся в базальній мембрані на межі між хоріонічною і деци-
дуальною оболонками та може вказувати на механічне 
або обумовлене запаленням відторгнення плодових 
оболонок від децидуальної [34]. Наявність fFN в цервіко-
вагінальних виділеннях в період з 20-ї по 34-й тиждень 
вагітності є достовірним передвісником ПП у жінки з 
симптомами загрози або без них [14]. Простий у вико-
нанні, надійний, хоча і недешевий тест не отримав поши-
рення на території нашої країни. Проблема полягає 
зовсім не в ціні, а у відсутність попиту – багато лаборато-
рій навіть не знають про існування цього тесту. Добре 
відомо, що саме попит народжує пропозицію і формує 
вартість послуги на ринку. Лікарям досить заявити про 
впровадження цього способу в рутинну практику – і 
справа зрушиться з мертвої точки [6].

Депресивні розлади
Загальновідомим є той факт, що стрес призводить до 

нейроендокринно-імунологічних порушень. За резуль-
татами Майданик О.Ф. та співробітників кафедри аку-
шерства і гінекології №1 Національного медичного уні-
верситету імені О.О. Богомольця МОЗ України (2012 рік) 
було встановлено зв’язок між психічним здоров’ям вагіт-
них жінок та станом їх імунної системи. Материнська 
депресія під час вагітності є чинником, який несприятли-
во впливає на результати вагітності [21]. Депресивні роз-
лади тісно пов’язані з такими факторами ризику, як 
куріння, вживання психотропних речовин, гіпертонія, 
прееклампсія та гестаційний діабет, хоча причинно-
наслідкові зв’язки між переліченими явищами потребу-
ють окремого розгляду, і депресія може бути як причи-
ною, так і наслідком перелічених проблем. Оцінка поши-
рення депресії під час вагітності показує, що від 8,3% до 
12,7% жінок, зокрема в США, переживають цей розлад. 
Мета-аналізи свідчать про те, що жінки з депресивними 
станами під час вагітності перебувають у групі ризику ПП 
та низької маси новонародженого [28]. В той же час 
інтенсивність такої залежності варіює залежно від інди-
каторів депресивного стану, розташування країни та 
соціально-економічного статусу [28]. Так, ризик низької 
маси при народженні, асоційований з антенатальною 
депресією, був значущо більшим в країнах, що розвива-
ються у порівнянні з США чи європейськими демокра-
тичними суспільствами [21].

Причини розвитку пологової діяльності в теперішній 
час вивчені недостатньо, саме тому питання етіології ПП 
або ж затримка пологів відносно встановленого терміну 
гестації, мають неоднозначну відповідь.

Відомо, що серед передбачуваних пускових механізмів, 
які викликають початок передчасної пологової діяльнос-
ті, поряд зі зміщенням естроген-прогестеронного балан-
су в бік підвищення синтезу естрогенів, має місце збіль-
шення числа рецепторів окситоцину та його вивільнення, 
підвищення продукції простагландинів і зменшення інгі-
біторів їх біосинтезу [7]. Знання точок впливу на міоме-
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трій дасть можливість прогнозувати біологічну актив-
ність синтезованих сполук, що полегшить шлях пошуку 
нових лікарських препаратів [7]. 

Ще однією ланкою патогенезу ПП вважають Toll-подібні 
рецептори, які виступають у ролі елементу, що пов’язує 
між собою вроджений та адаптивний імунітет [9, 19]. 
Доведено, що саме в момент пологів експресія генів 
TLR-2 та TLR-4 зростає безпосередньо в слизовій оболон-
ці цервікального каналу та плаценті [22].

Оксидативний стрес
З метою уточнення адекватності функціонування гемо-

динамічної системи мати-плацента-плід необхідно визна-
чення активності оксидантної системи, оцінка функції 
антиоксидантного захисту [31, 32].

В умовах недостатнього постачання тканин киснем 
починається ланцюг фізіологічних і біохімічних змін, 
мета яких забезпечити оптимальну функцію і по мож-
ливості інтактне відновлення організму після закінчен-
ня періоду гіпоксії [16]. На рівні цілого організму запус-
каються фізіологічні механізми, які націлені на збере-
ження функції та життєздатності органів. На клітинному 
рівні такі зміни включають перехід енергетичних суб-
стратів і припинення синтетичних процесів. При важ-
чому і тривалішому дефіциті кисню підтримка достат-
ніх рівнів багатих енергією фосфатних з'єднань, осо-
бливо АТФ, виявляється неможливою, що веде до 
глибших порушень клітинної функції, нездатності під-
тримувати іонну рівновагу і зрештою до загибелі кліти-
ни [17]. Ці обставини акцентують увагу фахівців на 
можливості ефективної дії на вже розвинуту хронічну 
кисневу недостатність і попередження гострої гіпоксії 
при різних екстремальних станах під час вагітності. У 
зв'язку з цим особливе значення мають експеримен-
тальні дослідження, спрямовані на вивченні антигіпок-
сичних ліків, які можуть використовуватися для зни-
ження несприятливої дії чинників довкілля в період 
вагітності [16].

Дисбаланс між оксидантами і антиоксидантами при-
зводить до оксидативного стресу. Оксидативний стрес і 
запалення є нерозривно пов'язаними процесами [32, 
33]. З одного боку, активовані лейкоцити продукують 
вільні радикали кисню. У свою чергу, під впливом окси-
дативного стресу відбувається транслокація ядерного 
фактору (NF kβ) і активується транскрипція різних чин-
ників, контролюючих запальну і імунну відповідь [34]. 
Це замикає порочне коло, яке охоплює активацію лей-
коцитів, оксидативний стрес і продукцію прозапальних 
цитокінів. У тому випадку, якщо регулюючі системи 
нездатні підтримувати гомеостаз, деструктивні ефекти 
цитокінів і інших медіаторів починають домінувати, що 
призводить до порушення проникності і функції ендо-
телію капілярів, формування віддалених вогнищ сис-
темного запалення, розвитку моно- і поліорганної  дис-
функції [17].

Молекулярно-генетичні чинники ризику
Дослідження останніх років довели, що схильність 

до розвитку ПП може бути обумовлена генетично. Ці 
висновки засновані на результатах численних 
молекулярно-біологічних досліджень, у тому числі 
вивченні однонуклеотидних генних поліморфізмів (SNP 
– single  nucleotide polymorphism) [26, 25]. У генетичних 
асоціативних дослідженнях, організованих за типом 
випадок-контроль, оцінюються кандидатні гени, пов'язані 
з різними патогенетичними механізмами, залученими в 
процес спонтанних ПП, таких як запалення та інфекція, 
реакція на стрес, функціональна недостатність прогесте-
рону, ремоделювання сполучної тканини, оксидативний 
стрес, контрактильна матка, плацентарна дисфункція [4, 
30]. Згідно з даними останніх років, відмінності в генах, 
контролюючих захисні реакції організму, можуть вплива-
ти на рівень продукції кодованих білків і, тим самим, на 
характер протікання імунної відповіді [31].

Прогнозування НВ
Сьогодні питанню прогнозування загрозливих станів 

вагітності присвячена значна кількість робіт. Для про-
гнозування НВ в крові вагітних чи шийково-вагінальному 
секреті крім визначення концентрацій TNF, IL-1α, IL-1β, 
IL-8 додатково визначають зміст лімфоцитів CD95+, 
рівень α2-мікроглобуліну фертильності (PAMG-2), факто-
ру росту плаценти (PGF) та рівень загального IgE [35].

Іншим біохімічним маркером для прогнозування ПП є 
імунохроматографічний експрес-тест Actimтм Partus для 
визначення в цервікальному секреті фосфорильованого 
протеіна-1, що зв'язує інсуліноподібний фактор росту 
(IGFBP1 - Insulin - like growth factor - binding protein1) [6, 
14]. IGFBP1 виділяється материнськими децидуальними 
клітинами і може бути індикатором ушкодження поверх-
ні хоріодецидуальної оболонки [29]. Невелика кількість 
IGFBP1 може виявлятися в цервікальному секреті на ран-
ніх стадіях в результаті відшаровування плодової обо-
лонки від децидуальної [6]. Концентрація IGFBP1≥ 10 
мкг/л в мазках з шийки матки свідчить про десятиразове 
підвищення ризику розвитку ПП [14].

Таким чином, проблема невиношування вагітності, 
маючи мультифакторіальну природу, потребує чітких 
клінічних, лабораторних критеріїв загрозливого аборту 
та передчасних пологів, що визначатиме науково обґрун-
товану тактику ведення даної категорії вагітних.
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