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Н. В. КАПуСТНИК

ГЕМОДИНАМІЧНІ ЗМІНИ У жІНОК З ХРОНІЧНИМИ  
ЗАПАЛьНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПРИДАТКІВ МАТКИ

Кафедра акушерства та гінекології 1 (зав. – проф. М. О. Щербина)  
Харківського національного медичного університету <kapustnik.valerij@ukr.net>

Вивчено особливості гемодинаміки органів малого таза, реологічних властивостей кро-
ві та маркеру ендотеліальної дисфункції у 30 жінок з хронічними запальними захворю-
ваннями придатків матки (основна група). Контрольну групу становили 30 здорових 
жінок репродуктивного віку. Встановлено, що значну роль у розвитку хронічних запаль-
них захворювань придатків матки відіграють гемодинамічні та реологічні порушення.

Ключові слова: запальні захворювання придатків матки; допплерометрія; ендотелін-1; 
реологічні властивості крові.

Запальні процеси в статевих органах домінують серед гінекологічних захво-
рювань у пацієнток репродуктивного віку, негативно впливаючи на їх менстру-
альну та репродуктивну функції, які призводять до зниження працездатності та 
значних економічних втрат, пов'язаних з діагностикою і лікуванням [2, 5]. На 
сучасному етапі питома вага запальних захворювань придатків матки в структу-
рі гінекологічної патології становить від 55 до 95 % [4, 10]. У 24–96 % хворих із 
запальними захворюваннями придатків матки (ЗЗПМ) спостерігаються пору-
шення регіонарної та периферичної гемодинаміки [3]. Відмічаються такі пору-
шення системи кровопостачання органів малого тазу: зменшення еластичності 
артерій і артеріол, поява ознак гіпотонії та ускладненого відтоку крові з артері-
ального відділу у вени, зниження кровонаповнення. В основі уповільненого кро-
вообігу і застійних явищ у малому тазі лежать анатомічні зміни вен, склеротич-
ні процеси в судинах мікроциркуляторного русла, розростання сполучної 
тканини, атеросклероз і варикозне розширення венул [6, 9]. Порушення регіо-
нарної гемодинаміки погіршує трофіку тканин, спричинює появу тривало існу-
ючих зон анемізації або венозного повнокров'я в органах малого таза, розвиток 
і підтримку запальних та дистрофічних змін в провідниковому і рецепторному 
апараті придатків матки, тим самим провокуючи больовий синдром [1, 7]. Не-
зважаючи на велику кількість досліджень, ця проблема дотепер не вирішена та 
потребує подальшого вивчення. 

Мета дослідження – визначити особливості гемодинаміки органів малого таза, 
реологічних властивостей крові та маркера ендотеліальної дисфункції у жінок з 
хронічними ЗЗПМ.

Матеріали і методи. Обстежено 60 жінок у віці від 20 до 40 років, яких роз-
поділено на дві клінічні групи. До І (контрольної) групи (n = 30) увійшли прак-
тично здорові жінки, у яких не виявлено ЗЗПМ; до ІІ (основної) групи (n = 30) – 
пацієнтки з хронічними ЗЗПМ. 

Допплерометричне дослідження здійснювали шляхом вивчення кривих швид-
костей кровообігу в маткових і яєчникових артеріях в ділянці бічних стінок мало-
го таза за загальноприйнятою методикою. 

Властивості реології крові оцінювали шляхом визначення в'язкості крові і 
рівня гематокриту. В'язкість визначали за допомогою ротаційного віскозиметра 
за стандартною шкалою.

Визначення ендотеліну-1 в плазмі крові проводили імуноферментним методом 
на фотометрі Humareader (Німеччина) за набором реактивів Endothelin-1 ELISA 
(фірма «Аmersham pharmaciabiotech», Велика Британія).

Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням пакетів 
програм Statistica 7 і Excel 2010 (Microsoft). Порівняння середніх здійснювали за 

© Н. В. Капустник, 2018
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двостороннім t-критерієм Стьюдента для незалежних змінних. Достовірність від-
мінностей вважали при Р < 0,05.

Результати та їх обговорення. Допплерометричне дослідження особливостей 
кровообігу в яєчникових і маткових артеріях проведено всім пацієнткам у фолі-
кулінову фазу (рис. 1, 2).

    а          б

Рис. 1. Допплерограма кровообігу в матковій (а) та яєчниковій (б) артеріях хворої І., 23 
років (спостереження 23), без хронічних ЗЗПМ

    а          б

Рис. 2. Допплерограма кровообігу в матковій (а) та яєчниковій (б) артеріях хворої І., 27 
років (спостереження 41), з хронічними ЗЗПМ

Допплерограма кровообігу в маткових та яєчникових артеріях у жінок конт-
рольної групи мала вигляд двофазної кривої без нульових і негативних компо-
нентів. Аналіз допплерограми маткових і яєчникових артерій показав, що зна-
чення індексу судинного опору у жінок з хронічними ЗЗПМ значно вище, ніж у 
пацієнток контрольної групи. 

При цьому відмічено уповільнення систолічної та діастолічної швидкості кро-
вообігу порівняно із здоровими жінками. Так, у жінок ІІ групи систолічна та діа-
столічна швидкість кровообігу в матковій артерії становила (0,37 ± 0,01) м/с та 
(0,14 ± 0,02) м/с відповідно, що достовірно нижче, ніж у жінок контрольної гру-
пи, – (0,62 ± 0,02) м/с і (0,24 ± 0,01) м/с (Р < 0,05). Систоло-діастолічне співвід-
ношення (СДС) у жінок ІІ групи у матковій артерії було вищим і становило 2,64 ± 
0,22 порівняно з жінками контрольної групи – 2,58 ± 0,11 (Р < 0,05). Систолічна 
швидкість кровообігу становила в правій яєчниковій артерії (0,18 ± 0,02) м/с, 
в лівій – (0,17 ± 0,02) м/с, що достовірно нижче, ніж у жінок І групи, у яких в 
правій яєчниковій артерії систолічна швидкість становила (0,27 ± 0,02) м/с, в лі-
вій – (0,25 ± 0,02) м/с (Р < 0,05). Діастолічна швидкість кровообігу в правій 
яєчниковій артерії в ІІ групі становила (0,22 ± 0,01) м/с, в лівій – (0,30 ± 0,01) м/с, 
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тоді як в І групі – відповідно (0,65 ± 0,01) м/с та (1,74 ± 0,01) м/с (Р < 0,05). 
Показники СДС були підвищеними у жінок ІІ групи: в правій яєчниковій арте-
рії – 1,91 ± 0,03, у лівій – 2,50 ± 0,02 порівняно з жінками І групи – відповідно 
0,41 ± 0,02 і 0,14 ± 0,02 (Р < 0,05).

Пульсаційний індекс (ПІ) у хворих на ЗЗПМ у матковій артерії значно зни-
жувався і становив 0,91 ± 0,02 порівняно з жінками контрольної групи – 3,97 ± 
0,01 (Р < 0,05). ПІ в яєчникових артеріях був майже в 2 рази нижчим у жінок 
ІІ групи (в правій – 0,85 ± 0,01, в лівій – 0,81 ± 0,01) порівняно з жінками І гру-
пи (в правій – 1,62 ± 0,05, в лівій – 1,59 ± 0,05; Р < 0,05). 

Індекс резистентності (ІР) у матковій артерії у хворих основної групи був у 
1,5 раза вищим, ніж у жінок контрольної групи, – відповідно 1,06 ± 0,01 і 0,61 ± 
0,01 (Р < 0,05). У правій яєчниковій артерії ІР у хворих на хронічні ЗЗПМ до-
сягав 0,67 ± 0,02, в лівій – 0,68 ± 0,01, що достовірно відрізнялося від контрольної 
групи: в правій – 0,45 ± 0,02, в лівій – 0,40 ± 0,01 (Р < 0,05).

Високі показники значення ІР у хворих на хронічні ЗЗПМ свідчать про під-
вищення периферичного опору судин і порушення кровообігу в органах малого 
таза. Допплерограма кровообігу в яєчникових артеріях мала вигляд однофазної 
кривої із систолічним піком, діастолічний пік практично відсутній, що вказує на 
їх високу резистентність.

Необхідно відзначити, що у жінок з хронічними ЗЗПМ показники судинного 
опору були постійно високими, що свідчить про низьку швидкість кровообігу в 
яєчникових і маткових судинах.

У 27 (90 %) пацієнток з хронічними ЗЗПМ виявлено підвищення показників 
реологічних властивостей крові: в'язкість – (17,79 ± 0,04) сПз, гематокритне чис-
ло – 0,44 ± 0,36 порівняно з контрольною групою – відповідно (5,11 ± 0,09) сПз 
та 0,37 ± 0,24 (Р < 0,05), що свідчить про гемоконцентрацію, яка також призводить 
до уповільнення кровообігу й порушень мікроциркуляції.

Для оцінки стану механізмів ендотелійзалежної релаксації визначали вміст 
ендотеліну-1 у жінок з хронічними ЗЗПМ, який становив (13,21 ± 0,83) нг/л, що 
перевищувало майже вдвічі показники контрольної групи – (5,8 ± 0,6) нг/мл 
(Р < 0,05). Отримані дані вказують на ендотеліальну дисфункцію у хворих на 
хронічні ЗЗПМ.

Висновки. Патогенетичну основу розвитку хронічних ЗЗПМ визначають по-
рушення гемодинамічних параметрів та гемоконцентрація. Таким чином, у хворих 
відбувається уповільнення кровообігу в маткових і яєчникових артеріях, що свід-
чить про високу судинну резистентність, яка призводить до стазу крові в органах 
малого таза та може бути тригером для розвитку ендотеліальної дисфункції, на 
що вказують зміни показників ендотеліну-1.
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ГеМОДиНАМиЧеСКие иЗМеНеНиЯ  
У ЖеНЩиН С ХРОНиЧеСКиМи ВОСПАлиТельНыМи  

ЗАБОлеВАНиЯМи ПРиДАТКОВ МАТКи

Н. В. Капустник (Харьков)

изучены особенности гемодинамики органов малого таза, реологических свойств крови и 
маркёра эндотелиальной дисфункции у 30 женщин с хроническими воспалительными заболе-
ваниями придатков матки (основная группа). Контрольную группу составили 30 здоровых 
женщин репродуктивного возраста. Установлено, что значительную роль в развитии хронических 
воспалительных заболеваний придатков матки играют гемодинамические и реологические на-
рушения.

Ключевые слова: воспалительные заболевания придатков матки; допплерометрия; 
эндотелин-1; реологические свойства крови.

HEMODYNAMICCHANGES IN WOMEN  
WITH INFLAMMATORY DISEASES OF UTERINE APPENDAGES

N. V. Kapustnik (Kharkiv, Ukraine)

Kharkiv National Medical University

The features of pelvic hemodynamics, blood rheology and marker of endothelial dysfunction in 
30 women with chronic inflammatory diseases of the uterine appendages (the main group) was 
studied. The control group consisted of 30 healthy women of reproductive age. It was established 
that hemodynamic and rheological disfunctions play a significant role in the development of chron-
ic inflammatory diseases of the uterine appendages.

Keywords: inflammatory diseases of the uterine appendages; Doppler; endothelin-1; the rheo-
logical properties of blood.
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СиНДРОМ ЭМОЦиОНАльНОГО ВыГОРАНиЯ  
У ПРеПОДАВАТелей МеДиЦиНСКОГО ВУЗА

И. С. Лембрик, Р. Ю. Прыймак (ивано-Франковск)

В статье описаны клинические проявления и пути купирования синдрома эмоционального 
выгорания у преподавателей медицинских вузов. На основании данных литературы проанализи-
рована история вопроса за последние десятилетия, а также систематизированные данные о 50 
преподавателях высшей школы, у которых было проведено анкетирование. Приведены факторы 
риска, обусловливающие появление синдрома эмоционального выгорания, а также особенности 
клинического течения этого состояния во время преподавания педиатрических дисциплин на 
иностранном языке. Коротко описаны пути устранения синдрома эмоционального выгорания, 
которые происходят на физическом, психоэммоциональном и духовном уровнях преподавателя.

Ключевые слова: преподаватель; студент; синдром; эмоционального выгорания; устранение.

STAFF BURNOUT SYNDROME IN TUTORS OF THE HIGH SCHOOL

I. S. Lembryk, R. Yu.Pryjmak (Ivano-Frankivsk, Ukraine)

Ivano-Frankivsk national medical university

The article presents clinical manifestations and ways of elimination of the burnout syndrome in 
tutors of medical universities. On the basis of the literature data, the background of the past decades has 
been analyzed, as well as data, due to 50 higher school teachers, who have been questioned by special 
psychological questionnaires, was systematized. The risk factors causing the appearance of the syndrome 
of emotional burnout, as well as the peculiarities of the clinical course of this condition during the teach-
ing of pediatric subjects in a foreign language are given. The ways of elimination of the burnout syndrome 
are briefly presented at the physical, psycho-emotional and spiritual levels of the tutor.

Key words: tutor; student; burnout syndrome; elimination.
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