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Дана стаття присвячена поняттю «великі акушерські синдроми». Розглянуто класифікацію великих акушерських 

синдромів, механізми формування даних патологічних станів під час вагітності. Крім того, зазначені фактори 

ризику виникнення великих акушерських синдромів до початку вагітності, особливості формування груп підвищеного 

ризику на етапі надання амбулаторно-поліклінічної акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам репродуктивного 

віку. Також у статті визначені принципи проведення профілактики формування великих акушерських синдромів на 

початку вагітності, обгрунтована роль знань медичними працівниками незалежно від рівня надання медичної 

допомоги провідних клінічних ознак, сучасних підходів до ведення пацієнток з великими акушерськими синдромами з 

метою зниження показників захворюваності та смертності внаслідок даних патологічних станів.   
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Постановка проблеми. В сучасному 

акушерські, незважаючи на активне вивчення 

етіології, патогенезу, питань лікування та 

профілактики гінекологічних захворювань та 

акушерських ускладнень, за останні роки 

показники материнської та перинатальної 

смертності, а також гінекологічної морбідності 

залишаються стабільними.  

За даними ВООЗ, прееклампсія (ПЕ), 

плацентарна недостатність (ПН) з затримкою 

росту (ЗРП) та хронічною гіпоксією плода (ХГП), 

передчасні пологи (ПП), передчасне 

відшарування нормально розташованої плаценти 

(ПВНРП), акушерські кровотечі являються 

провідними причинами материнської та 

перинатальної захворюваності і смертності.  

Згідно з статистичними даними, в останні ро-

ки відмічається чітка тенденція до збільшення кі-

лькості випадків важких форм гестаційних 

ускладнень внаслідок зниження загального рівня 

здоров'я вагітних, активним впровадженням до-

поміжних репродуктивних технологій для досяг-

нення вагітності, соціальних факторів (плануван-

ня вагітності жінками старшої вікової групи), 

відсутності або несвоєчасної профілактики, піз-

ньої діагностики, відсутності ефективних методів 

лікування. 

На даний час біля 75% всіх материнських 

втрат визначаються чотирма причинами: 

прееклампсія, кровотечі, септичні ускладнення 

та екстрагенітальні захворювання. При цьому 

перші три патологічні стани складають так 

звану «смертельну тріаду». В сучасному 

акушерстві вищезгадані захворювання 

об'єднують під назвою «великі акушерські 

синдроми» (Great Obstetrical Syndromes), які 

пов'язані з патологією плацентації, яка 

обумовлена різними ступенями порушення 

ремоделювання та обструкцією спіральних 

артерій у перехідній зоні та у міометрії. 

Важливість проблеми великих акушерських 

синдромів полягає у тому, що до цього часу не 

існує жодного ідеального маркеру синдрому 

патологічної вагітності: високочутливого та 

специфічного, який відігравав би центральну 

роль у патогенезі; з проявами у ранніх фазах 

розвитку синдрому до клінічної маніфестації, 

кореляцією зі ступенем важкості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

На основі проведеного аналізу науково-медич-

ної літератури виявлено відсутність єдиної 
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думки з приводу патогенезу прееклампсії, ін-

ших гіпертензивних розладів під час вагітності, 

синдрому затримки внутрішньоутробного роз-

витку плода, невиношування вагітності та ін-

ших великих акушерських синдромів. Велика 

кількість дослідників вважає, що основним ме-

ханізмом розвитку великих акушерських син-

дромів являється порушення інвазії трофоблас-

ту та наступних процесів плацентації.  

Недостатній ступінь інвазії трофобласту 

може призвести або до елімінації ембріону вже 

на перших тижнях вагітності, або, у випадку 

прогресування вагітності, до обмеження 

ростових можливостей плаценти у вигляді її 

гіпоплазії за наступним розвитком 

різноманітних акушерських ускладнень. 

Згідно з сучасними дослідженнями, на моле-

кулярному рівні міграція та інвазія трофоб-

ласту схожа з пухлинною інвазією. Однак від-

мінною ознакою інвазії трофобласта від пух-

линної є її жорстка регуляція у часі (до 12 тиж-

нів вагітності) та просторі (інвазія до 1/3 міоме-

трального шару). Також відомо, що плацен-

тація та пухлинна прогресія (метастазування) 

являються інвазивними процесами, що потре*-

бує активації процесу ангіогенезу. Наявні відо-

мості про існування тільки одного гену, KISS-

1, який експресується у неметастатичній лінії 

клітин. Пептидні продукти даного гену 

(кіспептини) приймають участь у пригніченні 

інвазії трофобласту.  

Існують дані, що рівень KISS-1 мРНК у 

плаценті підвищується під час вагітності, 

являючись найбільш високим у першому 

триместрі. У плазмі крові рівень гену різко 

підвищується з прогресуванням вагітності. За 

принципом зворотного зв'язку кіспептини 

забезпечують регуляцію однієї або обох 

желатиназних матриксних металопротеїназ 

ММР-2 та ММР-9. Роль кіспептинів у 

плацентації та їх регуляторний зв'язок з 

індукторами інвазії трофобласту призвели до 

формування гіпотези про їх участь у патогенезі 

великих акушерських синдромів. 

Мета дослідження: узагальнення 

відомостей про поняття «великі акушерські 

синдроми», ролі знань медичними 

працівниками патологічних станів, які входять 

до складу акушерських синдромів, механізмів 

їх розвитку, сучасних принципів ведення жінок 

групи підвищеного ризику з приводу 

виникнення акушерських синдромів під час 

вагітності, пологів та післяпологового періоду з 

метою зниження показників захворюваності та 

смертності від данх патологічних станів. 

Основні результати дослідження. Шляхом 

опрацювання сучасних матеріалів наукових 

досліджень питання великих акушерських 

синдромів виявлено, що даний термін у широку 

клінічну практику був введений після 

публікації у 2009 році наукових праць G. C. Di 

Renzo и R. Romero.  

Згідно з науковими дослідженнями, до групи 

великих акушерських синдромів відносять такі 

захворювання: прееклампсію, внутрішньо-

утробну затримку росту плода, передчасний 

розрив навколоплідних оболонок, передчасні 

пологи, внутрішньоутробну загибель плода, 

звичне невиношування вагітності.  

Дані патологічні стани об'єднані в єдину групу 

завдяки загальному етіопатогенезу. Згідно з 

визначенням Великого Оксфордського тлумачного 

медичного словника (Oxford Concise Medical 

Dictionary), великі акушерські синдроми являють 

собою «комбінацію симптомів та/або ознак, які 

формують чітку клінічну картину, яка вказує на 

конкретний розлад». Відповідно, кожний великий 

акушерський синдром являється клінічним 

проявом механізмів різноманітних захворювань.  

Ключовими ознаками великих акушерських 

синдромів являються: поліетіологічність, 

тривала передклінічна стадія, часте втягнення 

плода, клінічні прояви, які часто являються за 

своєю природою адаптативними, схильність до 

певного синдрому, яка залежить від взаємодії 

генів та навколишнього середовища та/або 

комплексної ген-ген взаємодії материнського 

та/або фетального генотипів. 

До основних етіологічних факторів великих 

акушерських синдромів відносяться 

дефективна плацентація, оксидативний та 

нітрозативний стрес, запальні процеси 

специфічної та неспецифічної етіології, 

імунологічна дезреактивність, гормональні 

відхилення, генетичні та епігенетичні фактори.  

Унікальною основою плацентації являється 

ремоделювання маткових судин під час 

вагітності. Науковими експериментами, у яких 

дослідники порівнювали кровоносні судини з 

ділянок імплантації ембріону на ранніх термінах 

вагітності зі зразками, у яких трофобласт 

відсутній, підтверджено, що істинна 

фізіологічна трансформація спіральних артерій 

відбувається тільки у присутності трофобласта.  
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Сучасні науковці виділяють поняття «ендо-

метріально-міометральний інтерфейс», який 

являє собою окремий гормонозалежний компа-

ртмент матки, що складається з базального ша-

ру ендометрію та маткової сполучнотканинної 

зони (внутрішня частина міометрію – перехід-

на зона, яка має функціональні відмінності від 

зовнішнього міометрію та функціональну схо-

жість з ендометрієм). При магнітно-резонанс-

ній томографії здорової матки маткова сполуч-

нотканинна зона визначається як темний шар 

товщиною близько 5 мм. Потовщення даної зо-

ни при аденоміозі обумовлює підвищення час-

тоти невиношування вагітності, передчасних 

пологів та інших акушерських синдромів.  

У невагітній матці вузькоспеціалізовані хви-

лі скорочення проходять виключно з ендо-

метріально-міометрального інтерфейсу та бе-

руть участь у регуляції різноманітних репро-

дуктивних подій, таких як транспорт спермато-

зоїдів, імплантація ембріону, менструальна 

кровотеча. У наш час появляється все більша 

кількість повідомлень про те, що порушення 

морфофункціональних властивостей ендомет-

ріально-міометрального інтерфейсу відіграє 

важливу роль у різних репродуктивних розладах.  

Стан спіральних артерій у матковій сполучно-

тканинній зоні при нормальній вагітності значно 

відрізняється від стану даної ділянки при великих 

акушерських синдромах. При нормальній вагіт-

ності відбувається повне ремоделювання стінки 

судини, тобто у результаті інвазії трофобласту 

втрачаються м'язово-еластичні властивості та 

відбувається фібринозно-фібриноїдне перерод-

ження судинної стінки. При великих акушерсь-

ких синдромах м'язово-еластична стінка зберіга-

ється, розвиваються прояви артеріолосклерозу 

або гострого атерозу.  

Таким чином, при нормальній вагітності ре-

моделювання спіральних артерій відбувається і 

в децидуальній оболонці, і в міометрії. При пре-

еклампсії, синдромі затримки внутрішньоутроб-

ного росту плода та інших великих акушерських 

синдромах даний процес редукований, у резуль-

таті чого глибока плацентація не розвивається.  

Нормальна глибока плацентація включає 

майже повну трансформацію близько 120-150 

спіральних артерій децидуальної оболонки та 

міометрального шару, що забезпечує постійний 

притік материнської крові, багатої киснем, у 

міжворсинчастий простір. Дефективна глибока 

плацентація характеризується відсутністю або 

неповним ремоделюванням спіральних артерій 

у матковій сполучнотканинній зоні, зниженням 

притоку крові та недостатнім надходженням 

кисню. Ремоделювання спіральних артерій при 

нормальній вагітності у середньому складає 

88%, тоді як при великих акушерських 

синдромах – 27%. Інвазія трофобласту та 

супутні їй процеси строго регулюються 

прогестероном та прогестерон-індукованим 

блокуючим фактором (progesterone induced 

blocking factor, PIBF). 

Медичним працівникам важливо володіти 

знаннями основних факторів ризику формуван-

ня дефективної глибокої плацентації з метою 

формування груп підвищеного ризику розвитку 

великих акушерських синдромів на етапі пла-

нування вагітності та проведення повноцінної 

адекватної підготовки до неї для попередження 

формування ускладнень перебігу вагітності, 

пологів та післяпологового періоду. Отже, до 

факторів ризику розвитку великих акушерсь-

ких синдромів відносяться: ранній підлітковий 

вік, есенціальна артеріальна гіпертензія, преек-

лампсія у попередній вагітності, передчасні 

пологи, кардіоваскулярні захворювання, 

синдром полікістозних яєчників, аденоміоз.  

На даний час доведена асоціація розвитку 

великих акушерських синдромів з дисбалансом 

ангіогенних та антиангіогенних факторів. Для 

підтримки функціонування плаценти та 

розвитку плода повинна збільшитися доставка 

крові з материнського організму.  

Недостатність плацентарних ростових фак-

торів та дисбаланс між ангіогенними та анти-

ангіогенними факторами може призвести до 

неадекватного ангіогенезу, тромбозу та/або 

неадекватної фізіологічної трансформації спі-

ральних артерій, до гіпоксії-ішемії плаценти та 

матки, переривання вагітності, дистрес-синдро-

му плода та затримки внутрішньоутробного 

росту плода.  

Наукові дослідження показують, що 

нормальний вміст прогестерону підтримує 

судинну інтеграцію, при зниженому – 

формується недостатність жовтого тіла, 

відбувається загибель клітин натуральних 

кіллерів (NK-клітин) та судинний колапс.  

Таким чином, внаслідок дефективної глибокої 

плацентації транспортування кисню та поживних 

речовин до плоду знижується, плацента стає 

стресовою у результаті зниження кровотоку, що 

проявляється затримкою внутрішньоутробного 
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росту плода. У більш важких випадках у матері 

може розвиватися прееклампсія. Розчинні факто-

ри, які виділяються з стресової плаценти, можуть 

викликати запальний стан з різноманітними клі-

нічними проявами (набряк, протеїнурія, високий 

артеріальний тиск), які можуть прогресувати до 

еклампсії та материнської смерті. 

При наявності достатнього рівня прогесте-

рону лімфоцити матері синтезують протеїн 

PIBF, який опосередковує імуномодулюючу та 

антиабортивну дію прогестерону. При низько-

му вмісті ендогенного прогестерону або при 

ураженні рецепторів до прогестерону продуку-

ється недостатня кількість протеїну. У вагітних 

з загрозою самовільного викидня на ранніх тер-

мінах відбувається статистично важливе зни-

ження рівня ендогенного прогестерону у 1,2 

рази та PIBF у 1,8 разів у порівнянні з особами 

з фізіологічним перебігом вагітності на 

аналогічному терміні.  

У сучасних дослідженнях показано, що з 

метою профілактики розвитку великих 

акушерських синдромів доцільне застосування 

на початку вагітності препаратів прогестинового 

ряду, а саме дідрогестерону – високоспецифічного 

прогестину, який володіє спорідненістю 

виключно з прогестероновими рецепторами та не 

впливає на продукцію ендогенного прогестерону 

в організмі вагітної. Дідрогестерон призначається у 

першій половині вагітності (до формування 

плаценти), далі у другій половині вагітності 

рекомендоване призначення ангіопротекторів 

(Діосмін 600), чим досягається нормалізуюча дія 

на імунний та біохімічний гомеостаз, процеси 

апоптозу та ангіогенезу, активацію ендотеліально-

гемостазіологічної системи та компенсаторно-

пристосувальних реакцій у плаценті. 

Висновок. На основі вищевикладеної 

інформації можна зробити висновок, що у 

сучасному акушерстві важливим та актуальним 

питанням являється проблема великих 

акушерських синдромів, які згубно впливають на 

показники народжуваності, захворюваності, 

материнської та перинатальної смертності, що 

потребує особливої уваги медичних працівників 

на всіх рівнях надання медичної допомоги. 
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БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ И ПРОФИЛАКТИКА ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
Данная статья посвящена понятию «большие акушерские синдромы». Рассмотрено классификацию больших акушерских 
синдромов, механизмы формирования данных патологических состояний во время беременности. Кроме того, обозначены 
факторы риска возникновения больших акушерских синдромов до начала беременности, особенности формирования групп 
повышенного риска развития на этапе оказания амбулаторно-поликлиничной акушерско-гинекологической помощи женщинам 
репродуктивного возраста. Также в статье определены принципы проведения профилактики формирования больших акушерских 
синдромов в начале беременности, аргументирована роль знаний медицинскими работниками независимо от уровня оказания 
медицинской помощи основных клинических признаков, современных подходов ведения пациенток с большими акушерскими 
синдромами с целью снижения показателей заболеваемости и смертности вследствие данных патологических состояний.  
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LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: A MODERN VIEW ON THE PROBLEM AND PREVENTION OF THEIR DETERMINATION 
This article is devoted to the concept of "large obstetric syndromes". The classification of large obstetric syndromes, mechanisms of formation 
of these pathological conditions during pregnancy is considered. In addition, the mentioned risk factors for the occurrence of large obstetric 
syndromes before the pregnancy, especially the formation of high-risk groups at the stage of providing ambulatory-polyclinic obstetric and 
gynecological care to women of reproductive age. The article also defines the principles of prevention of the formation of large obstetric 
syndromes at the beginning of pregnancy, the role of knowledge of medical personnel, regardless of the level of medical care provided by 
leading clinical signs, modern approaches to the management of patients with large obstetric syndromes, is grounded in order to reduce the 
incidence and mortality rates due to these pathological conditions. 
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