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ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ HELLP-

СИНДРОМУ ТА ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ 
  

У статті представлені відомості з приводу актуальності проблеми виникнення HELLP-синдрому під час вагітності, 

механізмів розвитку, основних патофізіологічних змін, особливостей ранньої діагностики даного ускладнення. У статті 

визначені патогенетичні механізми розвитку синдрому, а саме його патогенетична тріада, про яку мають пам'ятати 

медичні спеціалісти. Крім того, наведені дані про принципи проведення диференційної діагностики ураження печінки під 

час вагітності та гострого холециститу у вагітних жінок; роль знань медичними працівниками основних клінічних 

симптомів HELLP-синдрому та лабораторних критеріїв з метою проведення профілактики його виникнення, принципів 

формування груп вагітних підвищеного ризику розвитку даного захворювання та сучасних підходів до ведення пацієнток, 

що сприятиме зниженню показників захворюваності та летальності від ускладнень вагітності.  
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Постановка проблеми. На сьогоднішній 

день завдяки успіхам молекулярної медицини 

та детальному вивченню механізмів запалення 

суттєво розширилися уявлення про велику кі-

лькість захворювань, причина яких довгий час 

залишалася загадкою. Все більше даних появ-

ляється на користь того, що такі захворювання 

та синдроми, як тромботична тромбоцитопе-

нічна пурпура, гемолітико-уремічний синдром, 

катастрофічний антифос-фоліпідний синдром, 

HELLP-синдром, гепарин-індукована тромбо-

цитопенія являються різноманітними варіанта-

ми універсальної реакції організму – системної 

відповіді на запальний процес. 

HELLP-синдром при вагітності з гестозами 

зустрічається згідно з офіційними даними 

світової літератури, у 2-20% випадків та харак-

теризується високою материнською (від 3,4 до 

24,2%) та перинатальною (7,9%) смертністю. 

Даний синдром зазвичай розвивається у ІІІ 

триместрі вагітності, як правило, при терміні 

вагітності 35 тижнів, також може виникнути 

після пологів на фоні нормального перебігу ва-

гітності. Ознаки даного синдрому можуть вияв-

лятися через 7 годин після пологів та найбільш 

часто проявляються протягом перших 48 годин 

післяпологового періоду, що пов'язано з масив-

ною імунною відповіддю матері на надходжен-

ня плодових антигенів у її кров'яне русло під 

час пологів.  

За статистичними даними, під час вагітності 

також часто зустрічається гострий холецистит 

внаслідок фізіологічних змін функціональної 

діяльності шлунково-кишкового тракту, 

утворенням конкрементів у жовчному міхурі. 

Медичні працівники повинні володіти 

знаннями проведення диференційної 

діагностики HELLP-синдрому та гострого 

холециститу при вагітності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

За даними науково-медичної літератури 

виявлено, що HELLP-синдром частіше 

зустрічається у повторно народжуючих жінок з 

гестозами, віком старше 25 років з 

акушерськими ускладненнями в анамнезі. 

Існують дані про генетичну схильність до 

розвитку даного ускладнення вагітності. 

У 1954 році дослідники вперше описали три 

випадки гестозу, під час яких спостерігався 

внутрішньосудинний гемоліз, тромбоцитопенія 

та порушення функції печінки. У 1976 році 

було описано 96 аналогічних випадків, у 29% з 

яких спостерігалася тромбоцитопенія, у 2% - 

анемія. Термін HELLP-синдром (hemolysis, 

elevated liver enzymes, low platelets) був вперше 

введений у клінічну практику у 1982 році як 

надзвичайно прогресуюча форма гестозу, яка 

супроводжується розвитком мікроангіопатичного 

гемолізу, тромбоцитопенії та підвищенням 

концентрації печінкових ферментів.  

Мета статті. Розкриття проблеми розвитку 

HELLP-синдрому під час вагітності, післяпо-

логового періоду, основних патогенетичних 

механізмів розвитку даного ускладнення, кліні-

чних проявів, особливостей проведення дифе-

ренційної діагностики гострого холециститу 

вагітних та HELLP-синдрому для виключення 

останнього, негайного реагування медичних 

спеціалістів у разі підтвердження розвитку 

масивного гемолізу, що сприятиме позитивним 
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результатам проведеного лікування, зниженню 

показників захворюваності та летальності з 

приводу даного захворювання.  

Виклад основного матеріалу. За даними 

наукових досліджень, всі патофізіологічні зміни 

при HELLP-синдромі відбуваються переважно у 

печінці. Основною ланкою у розвитку синдрому 

являються порушення у системі гемостазу 

внаслідок пошкодження ендотелію та 

внутрішньосудинної активації системи згортання. 

Відкладання фібрину у синусоїдальних капілярах 

печінки призводить до центрального некрозу з 

утворенням стазу та напруження гліссонової 

капсули. Подальше прогресування процесу може 

призвести до розриву печінки. Якщо дане порочне 

коло не перервати, то протягом декілької годин 

розвивається ДВЗ-синдром з летальним наслідком.  

Всі клінічні симптоми, на які в першу чергу 

повинен звернути медичний працівник, можна 

розділити на наступні групи: 

 Специфічні – гемоліз, підвищення рівня 

печінкових ферментів, тромбоцитопенія 

 Неспецифічні – загальна слабкість, 

головний біль, стомлюваність, нудота, 

блювота, болі у животі та правому підребер'ї 

 Характерні – блювота з домішками крові, 

жовтяниця, судоми, крововиливи у місцях 

ін'єкцій, наростаюча печінкова недостатність 

У зв'язку з локалізацією больового синдрому 

при HELLP-синдромі та гострому холециститі у 

правому підребер'ї, наявності вираженого 

інтоксикаційного синдрому, жовтяниці, 

медичним спеціалістам необхідно володіти 

знаннями проведення диференційної діагностики 

даних двох захворювань, щоб своєчасно виявити 

та пролікувати HELLP-синдром, який швидко 

може призвести до летального наслідку.  

Отже, діагностика гострого холециститу при 

вагітності утруднена внаслідок зміни топогра-

фо-анатомічних взаємовідношень органів чере-

вної порожнини та приєднанням деяких ус-

кладнень вагітності (наприклад, прееклампсії). 

До ознак гострого холециститу відносять нас-

тупні: лихаоманка та постійні болі у правому 

верхньому квадранті живота з іррадіацією у 

плече, спину, які посилюються при диханні. 

Основною причиною розвитку даного 

захворювання являється защемлення каменю у 

міхуровій протоці. Біль виникає після прийому 

їжі та наростає протягом години. Лихоманка 

приєднується до больового синдрому через 12 

годин після початку приступу та пов'язана з 

бактеріальним запаленням, внаслідок чого біль 

стає постійним, симптом Мерфі позитивний. 

Жовтяниця розвивається у 20% пацієнток з 

гострим холециститом.  

При HELLP-синдромі клінічна картина 

характеризується швидким наростанням симпто-

мів та часто проявляється різким порушенням 

стану вагітної та плода. Першочергові прояви 

неспецифічні, включають головний біль, втом-

люваність, слабкість, нудоту, блювоту, болі у жи-

воті. Ранніми симптомами синдрому можуть бу-

ти нудота та блювота (86%), біль у епігастральній 

ділянці та правому підребер'ї (86%), виражені 

набряки (67%). 

Найбільш характерними ознаками захворю-

вання являються жовтяниця, блювота з доміш-

ками крові, крововиливи у місцях ін'єкцій, на-

ростаюча печінкова недостатність. Невроло-

гічна симптоматика включає головний біль, 

судоми, симптоми ураження черепно-мозкових 

нервів, у важких випадках – розвиток коми. 

Можуть спостерігатися порушення зору, від-

шарування сітківки, крововиливи у скловидне 

тіло. Однією з клінічних ознак розвитку 

синдрому являється гепатомегалія та ознаки 

подразнення очеревини. 

Патогномонічні ранні лабораторні критерії 

HELLP-синдрому можуть виявлятися до появи 

клінічних проявів, про що повинні знати та 

пам'ятати медичні працівники з метою вияв-

лення розвитку захворювання та своєчасної 

його терапії. Одним з основних та перших сим-

птомів ускладнення являється гемоліз (мікро-

ангіопатична гемолітична анемія), який визна-

чається наявністю у мазку периферичної крові 

зморщених та деформованих еритроцитів, 

фрагментів еритроцитів (шистоцитів), поліхро-

мазії. Причина гемолізу – руйнування еритро-

цитів при їх проходженні через звужені мікро-

судини з пошкодженим ендотелієм та фібрино-

вими накопиченнями. Фрагменти еритроцитів 

накопичуються у спазмованих судинах з виді-

ленням речовин, які сприяють агрегації. Руйну-

вання еритроцитів призводить до збільшення у 

крові вмісту лактатдегідрогенази та непрямого 

білірубіну, накопиченню якого також сприяє 

гіпоксія, яка розвивається внаслідок гемолізу 

еритроцитів та обмежуюча активність 

ферментів гепатоцитів. Надлишок непрямого 

білірубіну призводить до забарвлення шкірних 

покривів та видимих слизових оболонок у 

жовтушний колір.  
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Порушення кровотоку у внутрішньопечінкових 

судинах внаслідок відкладання у них фібрину та 

розвиток гіпоксії призводять до дегенерації 

гепатоцитів з розвитком цитолітичного синдрому 

(підвищення вмісту печінкових ферментів) та 

синдрому печінково-клітинної недостатності.  

Підвищення внутрішньопечінкового тиску 

може призвести до виникнення субкапсулярної 

гематоми та до її розриву при найменшому 

механічному впливі. Спонтанний розврив 

печінки являється рідкісним, але вкрай важким 

ускладненням при HELLP-синдромі.  

Лабораторні показники даного синдрому 

максимально проявляються у післяпологовому 

періоді (протягом 24-48 годин після пологів), в 

той же час розгортається повна клінічна 

картина захворювання.  

Висновки. З вищевикладеної інформації 

можна зробити висновки, що під час вагітності, 

пологів та післяпологового періоду можливий 

розвиток ускладнень, пов'язаних з ураженням 

печінки – гострий холецистит та HELLP-синдром. 

З метою збереження життя та здоров'я вагітної, 

породіллі надзвичайно важливим являється 

проведення диференційної діагностики даних 

патологічних станів, особливо з виключенням 

наявності у жінки HELLP-синдрому, який швидко 

призводить до поліорганної недостатності та 

летального наслідку. 
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Попович И.В. 

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ HELLP-СИНДРОМА И 

ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА 

В статье предоставленные данные по поводу актуальности проблемы возникновения HELLP-синдрома во время 

беременности, механизмов развития, основных патофизиологических изменений, особенностей ранней диагностики 

данного осложнения. В статье определены патогенетические механизмы развития данного осложнения, а именно его 

патогенетическая триада, о которой должны помнить медицинские специалисты. Кроме того, наведены данные о 

принципах проведения дифференциальной диагностики поражения печени во время беременности и острого холецестита 

у беременных женщин; роль знаний медицинскими работниками основных клинических симптомов HELLP-синдрома и 

лабораторных его критериев з целью проведения профилактики его возникновения, принципов формирования групп 

повышенного риска развития данного заболевания и современных подходов к ведению пациенток, что повлияет на 

показатели заболеваемости и смертности от осложнений беременности. 

Ключевые слова: HELLP-синдром, острый холецистит, патогенетическая триада, массивный гемолиз, 

тромбоцитопения, поражение печени 
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PRINCIPLES OF DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF HELLP-SYNDROME AND ACUTE CHOLECYSTITE 

The article presents information on the relevance of the problem of HELLP syndrome in pregnancy, developmental mechanisms, 

basic pathophysiological changes, features of early diagnosis of this complication. The article describes the pathogenetic 

mechanisms of syndrome development, namely, its pathogenetic triad, which medical specialists should remember. In addition, 

data on the principles of differential diagnostics of liver damage during pregnancy and acute cholecystitis in pregnant women 

are given; he role of health workers' knowledge of the main clinical symptoms of the HELLP syndrome and the laboratory 

criteria for preventing its occurrence, the principles of formation of groups of pregnant women at increased risk of developing 

the disease and modern approaches to patient management, which will reduce the incidence and mortality rate of complications 

of pregnancy. 

Key words: HELLP syndrome, acute cholecystitis, pathogenetic triad, massive hemolysis, thrombocytopenia, liver damage 

 

 


