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Любомирська К.С. «Прогнозування передчасного розриву плодових 

оболонок при недоношеній вагітності». – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 

«Медицина» (22 Охорона здоров’я). – Запорізький державний медичний 

університет МОЗ України, Запоріжжя, 2020.  

Дисертація присвячена вивченню заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності прогнозування та оптимізації тактики ведення передчасного 

розриву плодових оболонок (ПРПО) при недоношеній вагітності. 

В роботі проаналізовані результати дослідження стану вродженого, 

адаптивного імунітету в плаценті та плодових оболонках, асоціації 

однонуклетидного поліморфізму генів про- та протизапальних цитокінів, 

концентрації гормонів фетоплацентарного комплексу, оцінки інтегральних 

показників рівня ендогенної інтоксикації у 80 жінок з ПРПО в терміні 

гестації 26-34 тижні з подальшою ініціацією передчасних пологів.  

В ході дослідження пацієнти були розподілені на 2 групи:1 (основна) 

група – 80 жінок з ПРПО в 26-34 тижні вагітності та 2 (контрольна) група – 

50 жінок з фізіологічним перебігом вагітності та терміновими пологами без 

ускладнень. Середній вік обстежених жінок склав 29,60±6,30 років. Середній 

термін виникнення ПРПО в основній групі дослідження становив 31,03±2,48 

тижня, тривалість безводного проміжку склала 114 години (від 9 до 313 

годин). 

За результатами проведеного аналізу асоціації однонуклеотидного 

поліморфізму генів (single nucleotide polymorphism – SNP) з виникненням 

ПРПО при недоношеній вагітності методом полімеразної ланцюгової реакції 

зі зворотною транскрипцією в режимі реального часу встановлені генотипи 

схильності до високого ризику ускладнень та генотипи, які мають 

протективний ефект. 
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В ході проведеного аналізу результатів обстеження пацієнтів 

встановлено, що протективним ефектом наділені AG генотип поліморфізму 

RLN2 (rs3758239) – RR=0,67 95% CI 0,05-0,54; CC генотип поліморфізму 

RLN2 (rs4742076) – RR=0,59 95% CI 0,46-0,75; TG генотип поліморфізму 

IL10 (rs1800872) – RR=0,49 95% CI0,32-0,73. В популяції України наявність 

CТ генотип поліморфізму RLN2 (rs4742076) підвищує ризик ПРПО при 

недоношеній вагітності в 17 разів (95% СІ 2,29-125,67), GG генотип 

поліморфізму IL10 (rs1800872) в 12,5 разів (95% СІ 3,07-50,85) та AA генотип 

поліморфізму RLN2 (rs3758239) в 1,74 рази (95% СІ 1,33-2,28). 

Не вдалось виявити статистично значущі відмінності за кожним 

генотипом поліморфізму rs1143627 (GG, GA та AA) гена IL1β між основною 

групою дослідження та групою контролю (χ2 = 0,18, OR (GG) = 1,13; 95 % 

CI: 0,65–1,98; OR (GA) = 1,54; 95 % CI: 0,68–3,49; OR (AA) = 0,89; 95 % CI: 

0,50–1,55 відповідно, p > 0,05). Між основною та групою контролю за всіма 

алелями поліморфізму rs1800629 (AA, GG та AG) гена TNFα спостерігали 

тенденцію, що не набула статистичної значущості – χ2 = 0,44, OR (AA) = 0,8; 

95 % CI: 0,42–1,54; OR (GG) = 1,25; 95 % CI: 0,65–2,39; та OR (AG)= 0,67; 95 

% CI: 0,28–1,62 відповідно, p > 0,05.  

Дослідження відносної нормалізованої експресії мРНК гена TLR2 у 

плаценті виявило наступні значення – 0,79–163,44 (медіана – 31,06), у 

плодових оболонках – 1,1–126,06 (медіана – 10,22). Розмах всіх отриманих 

значень відносної нормалізованої експресії мРНК гена TLR4 був нижчий, ніж 

TLR2, у плаценті й становив 0,39–43,85 (медіана – 7,74) та вищий у плодових 

оболонках – 0,18–216,01 (медіана – 40,04). В 33–34 тижні виникнення ПРПО 

рівень експресії TLR4 у плодових оболонках був у 53,53 рази більший 

порівняно із практично здоровими жінками з фізіологічним перебігом 

вагітності та пологів, в 31–32 тижні – у 24,77 раза відповідно.  

Діапазон всіх отриманих значень відносної нормалізованої експресії 

мРНК гена IL1β у плаценті становив 1,43–227,93 (mean – 25,08), у плодових 

оболонках – 1,23–139,24 (mean – 23,83). Розмах значень відносної 
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нормалізованої експресії мРНК гена IL-17А був меншим, ніж IL1β та у 

плаценті становив 1,15–62,76 (mean – 5,69), у плодових оболонках – 1,63–

130,67 (mean – 19,31). 

В ході проведеного дослідження гормонів фето-плацентарного 

комплексу за допомогою імуноферментного аналізу в залежності від терміну 

виникнення ПРПО встановлено, що в основній групі дослідження найнижчі 

концентрації прогестерону були в терміні 26-27 тижнів та склали 25,89 нг/мл, 

найвищі – 67,45 нг/мл в 31-32 тижні відповідно. Аналіз концентрацій 

хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) показав, що в найнижчим даний 

показник був також в терміні 26-27 тижнів та склав 1182,8 мОд/мл. В 

термінах гестації 28-30 та 26-27 тижнів у вагітних основної групи виявлені 

найнижчі концентрації естрадіолу в сироватці крові та склали 588,31 пг/мл та 

653,87 пг/мл відповідно. У всіх гестаційних підгрупах основної групи рівень 

досліджених гормонів був нижчим за цей показник в відповідному терміні у 

вагітних контрольної групи (р ≤0,05). 

Під час вивчення кореляційних взаємозв’язків кількісних значень 

гормонів між собою доведено, що у жінок основної групи встановлений 

статистично вірогідний сильний прямий кореляційний зв’язок (r=0,87, 

p≤0,05) між рівнем прогестерону та естрадіолу. Тобто, при збільшенні 

концентрації прогестерону в сироватці крові суттєво зростає рівень 

естрадіолу. Під час вивчення залежності зв’язків між концентрацією 

прогестерону та ХГЛ у жінок з ПРПО в 26-34 тижні вагітності встановлено 

помірну пряму кореляцію, яка також набула статистичної значущості (r= 

0,65, p≤0,05). 

З метою оцінки імуномодулюючого ефекту гормонів системи мати-

плацента-плід на місцевому рівні, були досліджені кореляційні взаємозв’язки 

між концентрацією прогестерону, естрадіолу, ХГЛ та експресією 

компонентів вродженого та адаптивного імунітету в плодових оболонках та 

плаценті. Достовірна помірна зворотна кореляційна залежність була виявлена 

між концентрацією прогестерону (r= - 0,66, p<0,05) та естрадіолу (r= - 0,57, 
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p<0,05) в сироватці крові та транскрипційною активністю прозапального 

IL17α в плодових оболонках у жінок основної групи. Встановлена 

статистично вірогідна пряма кореляційна залежність помірної сили між 

концентрацією ХГЛ та експресією вродженого імунітету TLR2 в плаценті 

(r=0,55, p<0,05) та TLR4 в плодових оболонках (r=0,56, p<0,05).  

Аналіз гематологічних показників рівня ендогенної інтоксикації показав, 

що найбільш чутливими лейкоцитарними індексами у вагітних із 

передчасними пологами були нейтрофільно-лімфоцитарний індекс (NLR) та 

лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) Кальф-Каліфа, у новонароджених – 

ЛІІ Кальф-Каліфа та індекс зсуву нейтрофілів (ІЗН). Порівняльний аналіз 

рівня NLR до та після пологорозродження виявив, що даний індекс при 

госпіталізації перевищував норму майже в 2 рази та склав, відповідно, 

6,12±2,57, при виписці після розродження, на тлі застосування 

антибактеріальної терапії – 3,25±1,28. 

Для визначення діагностичної цінності рівня гематологічних показників 

(рівень лейкоцитів (WBC), гранулоцитів (GRAN), лімфоцитів (LYM) в 

периферичній крові) та індексів ЕІ як предикторів ПРПО та ініціації 

передчасних пологів у терміні гестації 26-34 тижні нами проведено ROC-

аналіз і встановлено середню якість цих прогностичних факторів (р<0,001). 

Оптимальна точка відсічки (cut-off value) для прогнозування ПРПО при 

недоношеній вагітності за критерієм максимального балансу між чутливістю 

і специфічністю, відповідала для WBC>12,3 
9
/л, для LYM<19%, GRAN>76%, 

NLR>3,87, ЛІІ Кальф-Каліфа >3,42, ЛІІ Островського >2,76.  

На антенатальному етапі, за даними нашого дослідження, достовірними 

прогностичними критеріями реалізації інтраамніального інфікування та 

подальшого розвитку ПРПО та передчасних пологів можуть 

використовуватись дані гематологічних показників рівня ендогенної 

інтоксикації, інтегративного індексу анамнезу, перебігу вагітності та 

наявність СТ генотипу поліморфізму RLN2, GG генотипу поліморфізму IL10. 
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Наукова новизна отриманих результатів.Вперше визначено експресію 

компонентів вродженого та адаптивного імунітету в плаценті та плодових 

оболонках у вагітних з ПРПО при недоношеній вагітності. Вперше 

встановлені асоціації генів RLN2 (rs3758239), RLN2 (rs4742076), IL4 

(rs2243250), IL10 (rs1800896), IL10 (rs1800872) з передчасним розривом 

плодових оболонок в терміні гестації 26-34 тижні. Вперше в популяції 

України досліджено однонуклеотидний поліморфізм генів системних 

прозапальних цитокінів TNFα-308G (rs1800629) та IL1β (rs1143627), але не 

підтверджено їх асоціацію з ПРПО при недоношеній вагітності. Вперше в 

плаценті та плодових оболонках визначені експресії компонентів вродженого 

та адаптивного імунітету шляхом визначення відносного рівня м-РНК Toll-

likereceptors – TLR2, TLR4, прозапальних цитокінів IL-1β і IL-17А, 

транскрипційних регуляторів диференціювання Т-лімфоцитів T-bet (Тh1), 

RAR-related orphan receptor gamma γt – RORγt (Th17) і forkheadboxP3 –Foxp3 

(Treg) та досліджені їх кореляційні взаємозв’язки з концентраціями 

прогестерону, естрадіолу та хоріонічного гонадотропіну людини в сироватці 

крові вагітних з ПРПО в терміні недоношеної вагітності. 

В роботі за допомогою сучасного молекулярно-генетичного методу 

виділені ключові імуноопосердковані ланки розвитку передчасного розриву 

плодових оболонок та ініціації передчасних пологів в 26-34 тижні гестації. 

Встановлено, що дуже високі рівні експресії компонентів прозапального 

адаптивного імунітету безпосередньо впливають на цитокіновий дисбаланс, 

змінюючи вектор направленості імунної відповіді при ремоделюванні 

імунологічної толерантності під час вагітності. Проведена порівняльна 

оцінка залежності між запальними змінами в плаценті та плодових 

оболонках, тривалістю безводного проміжку, реалізацією 

внутрішньоутробного інфікування та перинатальними наслідками 

недоношування вагітності, індукованого передчасним розривом плодових 

оболонок. 
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Практичний результат одержаних результатів. Отримані  результати 

доповнили уявлення про функціональний стан вродженого та адаптивного 

імунітету у жінок з передчасним розривом плодових оболонок в 26-34 тижні 

гестації. Встановлені нові дані про асоціацію однонуклеотидного 

поліморфізму генів цитокінів з передчасним розривом плодових оболонок. 

Розроблений алгоритм прогнозування передчасного розриву плодових при 

недоношеній дозволяє оптимізувати тактику ведення груп високого ризику та 

покращує перинатальні наслідки.  

Результати наукових досліджень, викладених у дисертації, впроваджені 

в медичну практику КНП «Пологовий будинок №3» ЗМР м. Запоріжжя, КНП 

«Пологовий будинок №9» ЗМР м. Запоріжжя, КНП «Пологовий будинок 

№4» ЗМР м. Запоріжжя, КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР, КНП 

«Якимівська ЦРЛ» ЯСР Запорізької області, КНП «Нікопольський ЦПСМД» 

НМР Дніпропетровської області, КНП «Перегінська районна лікарня» РРР 

Івано-Франківської області, що підтверджено відповідними актами 

впровадження, а також у навчальний процес на кафедрі акушерства та 

гінекології Запорізького державного медичного університету. 

Ключові слова: недоношена вагітність, передчасний розрив плодових 

оболонок, вроджений імунітет, адаптивний імунітет, однонуклеотидний 

поліморфізм генів. 
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