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Вивчено ефектившсть ангюпротекторного i венотошчного
засобу Флеоо/iia (/liocviin) у лжуванш плацентарно! дисфункцп. Встановлено сприятливий вплив препарату на стан
матково-плацентарного кровообпу у ваптних з перенесенный запальними захворюваннями гешталш в анамнез!,
полшшення перннатальних наслщюв внаслщок можливоси
запобтання розвнтку синдрому затримки розвитку плода.
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Плацентарна недостаттсть - одна з провщиих причин
перинатально! захворюваносп та смертность При недостатност1 плаценти, тобто зниженш Г! здатносп шдтримувати адекватний обмш м1ж оргашзмами матер1 й плода, порушуються Г! транспортна, троф1чна, ендокринна, метабо.гпчна та iHnii важлив1 функцп [1, 2]. У патогенез!
хрошчно! нпацентарно! недостатност! провщну роль вдаграють порушення компенсаторно-пристосувапьних механ1зм1в у поеднанш з циркуляторними порушеннями,
шволютивно-дистроф!чними змшами й запапенням, зумовленим захворюванням ваптно! шд час ваг1тност1, або
загостренням, прогресуванням i декомпеисащею хрошчиого запального процесу. Pi3Hi формн фетоплацеитарно! дисфункцп характеризуються поеднанням гемодинам1чних порушень у системах матково-плацентарного та плодово-пуповпнного KpoBOHnriHiB, якч виявляються при проведенн1
ультразвуково! фетоплацентометрп, допплерометрп, а надап1 пщтверджуються морфолопчним дослщженням нпаценти [1, 3-5]. При звичному невиношуванн1 вагиносп,
шфекщях ген1апьного тракту у ваг1тних нпацентарна недостаттсть, як правило, е первинною [1, 2]. Гемодннам1чн1
порушення характеризуються порушенням кровошшну в
артер1ях xopianbHo'i пластинки, onipmix ворсин, судин пуповннп, зменшенням об'ему капшярно! кров1, розширенням венозно! частини нпацентарно-нподового кровооб1гу,
деионуванням кров1 у венах при зниженш тонусу вен й розnnipeHHi IX просв1ту, з наступним тромбоутворенням та
дистроф1чно-некротичними змшами ворсин. Морфолопчно встановлено законом1ршсть - чим меншим е
просв1т apTepift та apTepio.n судин ошрних ворсин i судин
пуповини, тим бшьше виражен1 ектаз1я супроводжуючих
вен i венул [1, 2].
Запоб1гання та лтування плацентарно! недостатносп
ставлять значн1 труднощ1, якч Грунтуються на р1зноман1тност1 причин l'i розвитку, вщсутност1 достов1рних
клшшо-лабораторних критерпв, ni3Hifi к.тшчшй д1агностищ, коли неможливе усунення структурно-функцюнапьних змш плаценти. У .niTepaTypi останн1х рок!в висловлюються р1зноман1тн1 погляди щодо лшувально! тактики при
плацентаршй недостатност1, однак бшьш1сть автор1в вважае,
що основною ланкою у норматзацп функцп нпацентп е
пол1пшення матково-плацентарного кровооб1гу шляхом
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лтвщацп артерюспазму та застою й тромбоутворення у венозшй ланщ [1,2, 4].
Впходячн з наведеного, метою нашо! роботп було патогенетичне обгрунтування корекцп нпацентарно! дисфункцп
застосуванням бюфлавонощу д1осмшу (Флебод1а 600 мг) з
венотошчною та ангюпротекторною властнвостямп.
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Пщ спостереженням знаходплось 50 ваптних, як! иеребувапи на стащонарному лтуванн1 у строки гестацп вщ 28
до 32 тижшв з приводу загрози переривання вагиносп при
обтяженому акушерському анамнез! (звпчне невиношування на T.ni перенесених урогештапьних шфекщй, спрпчнненпх збуднпкамн, що передаються статевим шпяхом).
Д1агностнку плацентарно! дисфункцп проводили на
пщстав! юпшчних спостережень за nepe6iroM BariTHOCTi,
ультразвуково! фетоплацентометрп, допплерометрп,
вивчення гормонально! функцп плаценти. Визначення
ropMOHiB фетоилацентарного комплексу у сироватщ
кров! ваптних - естрюлу (Ез), прогестерону (П), плацентарного лактогену (ПЛ), хорюшчного гонадотрошну
(ХГ) проводили !муноферментним методом з використанням комерщйних тест-систем (ELISA KIT, DRG,
USA; 1ФА „Хема").
При ироведенн1 допплерометрп на ультразвуковому
anapari „Sonomed-400" оц!нювапн матково-плацентарннй
кровоплин з внкорнстанням !мпульсно! допплерометрп та
кольорового допплер!вського картуваиня. Характериими
ознаками порушення кровонпину у маткових артер1ях вважали зннження д!астол1чного компонента при перевищенн1 95-го процентиля иормативних зиачень !ндексу резистентност1 й появу „дикротично!" вгпмкн. Оскшьки паTo.nori4HHM кривим швидкостей кровоплину притаманна
нестабшьнкть, а вщ моменту реестрацп патолог!чних кривих швидкостей до появи кл!шчних ирояв1в затримки розвитку плода, за даними лиератури, може минути вщ 4 до
16 тижшв, тому проводили динам!чне спостереження за
ваптними з штервапом 10-14 д1б.
При aHani3i кривих швгщкостей кровонпину (КШК) визначапн систоло-д!асто.тчне сшввщношення (СД), шдекс резнстентност1 (IP) й пульсащйний вдекс (П1) за формулами:
СД = С/Д; IP = (С - Д)/С; П1 = (С - Д)/М, де С - максимальна систо.гпчна швгщк1сть кровоплину, Д - кшцева fliacто.гпчна швгщк1сть кровоншгиу, М - середня швндюсть кровоншгну [3]. Оскшьки единим периферичним руслом для
артерп пуповини с.пугуе мтроваскуляриа сика шгодово! частини нпаценти, то КШК дае шформацпо безпосередиьо про
стан судинного опору плаценти. Для об'ектттзацп отримаиих иоказник!в розраховувапи шдекси судинного опору у 35 кардюцикпах з шдрахуиком усереднеиого показника. Для
виявления ультрасонограф!чних маркер1в нпацентарно! недостатност! проводили оцшку стану структурних комио-
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ненпв плаценти (xopianbHo'i та базадьно! пластин i плацентарно! речовини), piBHOMipHOCTi i"i потовщення, однорщносп
акустично! щшьносп, в1зуап1зацш базапьно! мембрани та
м1жворсинчастого простору [3].
Статистичне опрацювання результапв дослщжень проводили з використанням стандартних програм статистичного анал1зу Microsoft Excel 5.0 та St.atist.ica 6.0.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛЩЖЕНЬ
ТА IX ОБГОВОРЕННЯ
Bis обстежених ваптних коливався вщ 27 до 32 роюв. Bci
жшки були повторноваптними, однак у 12 (24,0%) ж1нок поиередня вагшпсть самовольно перервалась у строки гестацп
6-12 тижшв, у 14 (28,0%) - в анамнез! вщ одного до трьох
ni3Hix самовшьних впкидн1в, у 24 (48,0%) - самовшьш вик и д т й передчаст пологи, з них у 18 (75,0%) морфолопчно
тдтверджено плацентарну недостатн1сть. До настання
BariTHOCTi з приводу урогештальних та змппаних гештальнпх шфекщй (у тому числ1 хламщюзу) отримувади 29
(58,0%) ваптних. Хрон1чний ендометрнт в анамнез! був у 8
(16,0%) жшок, запальш захворювання оргатв малого таза у 11 (22,0%). Шсляабортний ендометрнт перенесли в минулому 9 (18,0%) ваптних.
1з 29 (58,0%) ваптних, яю в зв'язку з вираженою загрозою переривання BariTHOCTi отримувади гшшрал по 0,25 мг
3-4 рази протягом доби й метабол1чну терашю, у 22 (75,86%)
при ультразвуковому обстеженш виявлено неправильно!
форми розшнрення м1жворсннчастого простору, ранню появу часточковост1 та в1зуад1зацш базадьно! мембрани, неоднорщшсть акустично! щшьносп пдаценти. У 10 (34,48%)
ваптних виявлено ознаки патолог1чно! незршост1 пдаценти
(I ступшь зршост1 плаценти), збшыпення кшькост1 навколоплодових вод, у 12 (41,38%) - ознаки передчасного
дозр1вання пдаценти (III ступшь зршосп плаценти, що характеризувадось наявшстю у хор1альшй пластинщ заглпбнн,
що доходять до базадьно! мембрани, значно! кшькосп
щшьних ехоиозитивних включень у napeHxiMi пдаценти)
при нормадьн1й або незначно зменшешй юлькосп навколоплодових вод.
Профшактично у терм1ни переривання попередньо!
BariTHOCTi направлено до акушерського стац1онару 21
(42,0%) вагину. За вщсутносп будь-якнх скарг, клшчнпх
ознак переривання BariTHOCTi, у 8 (38,1%) з них виявлено
ультрасонограф1чш ознаки пдацентарно! дисфункцп, як!
поеднувадись з ознаками венозного застою - розширенням
вен матки та м1жворсинчастого простору.
При проведенш допплерографп на момент вступу у 15
(30,0%) ваптних у строк BariTHOCTi 29-30 тижшв виявлено
ознаки порушень кровошшну у маткових артер1ях, що характеризувадось зниженням д1астол1чного компонента,
шдекс резистентное^ в середньому складав 0,721 ±0,003,
що достов1рно (р<0,05) иеревищувадо 95-й ироцентиль
нормативних значень 1ндексу резистентност1 для даного
строку BariTHOCTi (0,625±0,001) та вщповщало IA стуиеню
гемодинам1чних порушень. У 7 (14,0%) ваптних (29-30
тижшв BariTHOCTi) д1агностовано одночасне достов1рне
збшыпення шдексу резистентност1 apTepifi иуповини до
0,802±0,008 (при 0,778±0,002 при неускладненому пеpe6iry гестац1йного ироцесу) та систоло-д1астол1чного
сшввщношення ( С / Д ) - 3,53±0,07 (3,05±0,03 при неускладнен1й BariTHOCTi), що характерно для порушень кровоплину II ступеня (одночасне порушення матково-плацентарного i плодово-плацентарного кропоплину, яке не
досягае критичних значень - збережений ктнцевий д1астол1чний кровопднн). Таким чином, при У3-вериф1кацп
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плацентарно! дисфункцп спостер1гаеться гшерд1агностпка
патолопчних стан1в плаценти (26,67% сиостережень). Необхщно також вщмиити, що гемодинам1чш порушення
матково-пдацентарного кровооб1гу спостер1гаднсь переважно у жшок, як! перед настанням BariTHOCTi не отрнмадп
лшування з приводу вериф1кованого ген1тадьного шфшування (90,91% вииадктв).
Дослщження гормонально! функцп плаценти показало,
що у 22 (44,0%) ваптних з ультразвуковими та допплерометричними маркерами плацентарно! дисфункцп мае мкще
зниження продукцп ПЛ 171,18 ±9,12
нмоль/л
(226,91 ±10,14 нмоль/л при неускладнешй BariTHOCTi) та
р1вня П у сироватщ кров1 - 222,33±21,7 нмоль/л
(358,24±18,75 нмоль/л при неускладненому nepe6iry гестащйного процесу; р<0,05). Зм1н концентрацп Е3 у сироватщ
KpoBi, що опосередковано свщчить при пог1ршення стану
плода, у обстежених ваптних не виявлено.
3 метою заиоб1гання прогресуванню гемодинам1чних порушень у системах матково-плацентарного та плодово-пуповпнного кровоплишв та плацентарно! недостатност1 22
ваптним на тш Tepanil, спрямовано! на збереження BariTHOCTi, призначено венотошчний та ангюпротекторннй 3aci6
Флебод1а (Флебод1а 600, Лаборатор1я Innot.ech international,
Франщя) у дозуванн1 600 мг дюсм1ну 1 раз на добу натще.
Тривалкть лтування впзначалась дпнамшою nepe6iry гестащйного процесу та допплерометричних показниклв й складала вщ трьох до чотнрьох тижшв.
У 17 ваптних з IA ступеней гемодинам1чних порушень,
як! отримувади у комплекс! лтування 600 мг дюсмшу щоденно протягом 4 тижшв, вщм1чено стабш1зад1ю процесу,
вагишсть прогресувала без попршення стану плода при нормал1задп гормонально! функцп плаценти. Розродження 9
ваптних було проведено у плановому порядку за сукупшстю
акушерських показань шляхом операцп кесарева розтину, 8
- розроджено через природш иологов1 шляхи у термш полог1в. Оцшка новонароджених за шкалою Апгар складала у
середньому 7,29±0,66 бала.
У 5 вагиних з II ступеней гемодинам1чних порушень, як!
отримувади у комплекс! лтування 600 мг дюсмшу щоденно,
через 14 дшв вщм1чено тенденцш до нормал1зацц С/Д
(3,11 ±0,09 при вихщному значенш, 3,53±0,07 та 3,05±0.03 у
контроле та IP (0,771 ±0,005 при вихвдному значенш,
0,802±0,008 i 0,778±0,002 при неускладнешй BariTHOCTi) у
пуповпншй артерп та нормал!задш показннклв матковоплацентарного кровоплину. У 2 (9,1%) ваптних стабипзацп
гемодинам1чних показниклв не спостерпалось, пладентарна
недостатн1сть прогресувала, що проявилось зниженням
кшцево! д!астол!чно! швгщкост1 кровоплину в пуповпншй
артерп та було показаниям для дострокового оперативного
розродження.

висновки
1. У ваптних з обтяженим запальними захворюваннями
ген!тал1й анамнезом, за вщсутност! передгравщарно! етюпатогенетнчно! Tepanil, у П-1П триместрах BariTHOCTi розвиваеться р1зного ступеня вираженосп плацентарна дисфункц1я, що вимагае динам1чного спостереження й проведения лшувальних заход1в.
2. При проведенш тшьки ультрасонограф!чно! верифшацп плацентарно! дисфункцп мае м1сце rinepfliaraocтика порушень стану плаценти i, як наслщок, необгрунтована медикал!защя ваптних.
3. Застосування венотошчного й ангюпротеторного засобу Флебод1а при динам1чному допплерометричному спостереженш дозволяе ефективно ироводити корекцш порушень
матково-плацентарного кровоплину при I та II ступенях ге-
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модинаючних порушень у матково-шгацентарному й плацентарно-пподовому кровоплинах.
4. Проблема плацентарно! дисфункцп у ваптних з несприятливим завершениям BariTHOCTi, особливо на т.т
гениального шфтування, е складною акушерською проблемою, яка вимагае продовження пошуку ефектнвннх метод1в
профшактики для полшшення перннатапьннх наслщюв
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