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GE/sample (n = 53), OMI in the women with І-st degree dysbiosis ranged from -3 to -1 lg GE/sample (n = 
128) and with ІІ-d degree dysbiosis exceeded -1 lg GE/sample (n = 117). The molecular genetic tests of 
epithelium scrapings from the posterolateral vaginal wall were performed by polymerase chain reaction 
(“DNA technology”, RF). Lactobacilli, facultative and obligate anaerobes, myco- and urepalasmas, and yeast-
like fungi were quantified. By applying the enzyme-linked immunosorbent assay there was determined the 
content of hormones in the blood serum: luteotropic, follicle-stimulating, prolactin, cortisol, progesterone 
(PG), estradiol (E2), testosterone (TS). The relationship of microbial biocenosis with the studied parameters 
was studied using the regression analysis (Statistica 10, StatSoft, Inc., USA). The hormonal indices in 
normocenosis had no relationship with the number of microorganisms, excluding the level of TS, which 
demonstrated negative correlation with CPMI. With the progression of dysbiosis, the E2 and PG content in 
the blood decreased and showed a reverse correlation with the growth of pathogenic microbiota, which 
reflected the insufficiency of hormonal mechanisms to maintain a constant normocenosis. 
Hyperprolactinemia and hypertestosteronemia were also found to have pathogenic values, which directly 
correlated with the growth of pathogenic microbiota. The decrease in blood cortisol level with II degree 
dysbiosis was associated with anaerobic growth of Atopobium vaginalis. The hormonal disorders correlated 
with a decrease in colonization resistance factors in the vaginal secretion, lysozyme and IL10, while increase 
in the pathogenic factor with the content of TGF-1β. Conclusions. The obtained results on the effects of 
hormonal regulation system on the microbial biocenosis indicators and local colonial resistance reflected the 
development of hormonal insufficiency with the progression of vaginal dysbiosis.  
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Актуальною проблемою сучасного акушерства є зменшення несприятливих подій під час пологів. 
Особливої уваги заслуговують аномалії пологової діяльності, зокрема слабкість пологової діяльно-
сті.  Мета дослідження – визначити фактори ризику слабкості пологової діяльності при доношеній 
одноплідній вагітності з головним передлежанням плода. Матеріал та методи дослідження. Здійс-
нено клініко-статистичний аналіз історій вагітності та пологів 550 породіль у Харківському місь-
кому перинатальному центрі. Здійснено аналіз клініко-анамнестичних даних залежно від наявності 
слабкості пологової діяльності із застосуванням методів описової статистики та величини від-
ношення шансів (Odds Ratio - OR).  Результати дослідження. Найбільш значимими для розвитку 
слабкості пологової діяльності з величиною OR більш 5,0 були цукровий діабет (OR - 10,023; 95% ДІ 
3,083-32,578); обтяжений гінекологічний анамнез (OR – 7,385; 95% ДІ 2,671 – 20,423); плодово-
тазові диспропорції (OR – 6,399; 95% ДІ 1,506 – 27,180); перши пологи (OR – 5,878; 95% ДІ 3,139 – 
11,009) та наявність інфекційних захворювань статевих шляхів (OR – 5,071; 95% ДІ 1,847 – 13,925). 
Дещо нижчим було значення прееклампсії (OR – 4,467; 95% ДІ 1,585 – 12,586). Всі інші показники ма-
ли OR менш 3,0: гестаційна гіпертензія (OR – 2,882; 95% ДІ 1,368 – 6,071), ожиріння (OR – 2,360; 
95% ДІ 1,118 – 4,981); великий плід (OR – 2,242; 95% ДІ 1,069 – 4,704); пізній репродуктивний вік (OR 
– 2,075; 95% ДІ 1,144 – 3,765) та наявність серцево-судинних захворювань (OR – 2,040; 95% ДІ 1,009 
– 4,124). Комплексна оцінка факторів ризику доцільна для прогнозування слабкості пологової діяль-
ності і прийняття рішення про необхідність профілактичних та лікувальних заходів. 
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Актуальною проблемою сучасного акушерст-
ва є зменшення несприятливих подій під час по-
логів. Особливої уваги заслуговують аномалії 
пологової діяльності які виникають у зв’язку з 
порушеннями механізмів ініціації, прогресування 
та реалізації скорочень міометрію на будь-якому 
рівні. Патологія скоротливої діяльності матки 
може виникати у будь-якому періоді пологів та 
призводити до утруднення просування плода 
родовими шляхами, уповільненням розкриття 
шийки матки, порушення виділення плаценти, а 
в її структурі провідне місце займає слабкість 
пологової діяльності (СПД) [1; 3; 6; 7].  СПД (в 
англомовній літературі частіше визначається як 
dystocia – дистоція)  – це такий стан, при якому 

інтенсивність, тривалість і частота перейм недо-
статні, тому укорочення шийки матки, розкриття 
цервікального каналу та просування плода, при 
його відповідності розмірам тазу, відбуваються у 
сповільненому темпі [5].  

До факторів, що сприяють розвитку аномалій 
пологової діяльності, відносять патологію репро-
дуктивної системи (перенесені аборти, операції 
на матці, запальні процеси жіночих органів та ін.), 
акушерські чинники (передчасний розрив навко-
лоплідних оболонок, диспропорція тазу матері та 
голівки плода, перерозтягнення матки при бага-
товодді, аномальні положення плода та ін.), со-
матичні захворювання, аномалії плода та ятро-
генні чинники (необґрунтоване використання уте-
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ротоніків, несвоєчасна амніотомія та ін.)  [6; 8]. 
Схильність до слабкості пологової діяльності 

пов’язують зі змінами експресії окремих генів, 
зокрема генів, що відповідають за структуру 
сполучної тканини міометрію [4], та генів, що 
відповідають за секрецію регуляторних білків 
[10]. Сприяти розвитку СПД може цукровий діа-
бет (ЦД), ожиріння, артеріальна гіпертензія та 
багато інших факторів  [2; 9; 12; 13; 14]. 

Своєчасне виявлення провокуючих факторів 
та факторів ризику СПД важливе для оптимізації 
підготовки до пологів та ведення пологів, що об-
ґрунтовує актуальність досліджень в цьому на-
прямку. 

Мета дослідження 
Визначити фактори ризику слабкості полого-

вої діяльності при доношеній одноплодній вагіт-
ності з головним передлежанням плода. 

Матеріал та методи дослідження 
Здійснено клініко-статистичний аналіз історій 

вагітності та пологів 550 породіль, які народжу-
вали у Харківському міському перинатальному 
центрі протягом 2018-2019 рр. та відповідали 
наступним критеріям: одноплідна доношена ва-
гітність (термін вагітності від 37 тиж. та більше); 
головне передлежання плода; відсутність рубця 
на матці. 

Середній вік жінок, що увійшли у досліджен-
ня,  складав (29,0±4,7) р. Вперше народжували 
364 (66,2%) жінок, другі пологи були у 155 
(28,2%) три та більше пологів в анамнезі було у 
31 (5,6%) жінці. Перервана вагітність (медичний 
аборт та/або самовільне переривання вагітності) 
в анамнезі спостерігались у 149 (27,1%) жінок. 
Надійшли у пологове відділення у терміні 37-38 
тиж. 135 (24,5%) жінок, в 39-40 тиж. – 392 
(71,3%) жінок та більш 40 тиж. – 23 (4,2%) жінок. 

Обстеження та лікування жінок, що увійшли у 

дослідження, відповідали сучасним клінічним 
настановам та наказам МОЗ України (Наказ 
МОЗ від 31.12.2004 року N 676 "Про затвер-
дження клінічних протоколів з акушерської та гі-
некологічної допомоги";  Наказ МОЗ № 977 від 
27.12.2011 «Кесарів розтин»). 

Відповідно до мети дослідження для вияв-
лення факторів ризику СПД жінки були розподі-
лені на дві групи: І (основну) групу склали 117 
жінок з СПД; ІІ група (порівняння) – 433 жінки без 
СПД. Здійснено аналіз клініко-анамнестичних 
даних залежно від наявності СПД із застосуван-
ням методів описової статистики, точного крите-
рію Фішера та розрахунку величини відношення 
шансів (Odds Ratio - OR) і його 95% довірчого ін-
тервалу (ДІ)  за допомогою пакета статистичних 
програм PSSР (відкрита програма, що не потре-
бує ліцензії). 

Дизайн дослідження був розглянутий комісі-
єю з питань етики Харківської медичної академії 
післядипломної освіти на етапі планування до-
слідження та визнаний таким, що відповідає 
міжнародним та Українським правовим та етич-
ним нормам. 

Результати дослідження та їх обговорення 
В основній групі в 65 (55,6%) випадках у 

зв’язку з неефективністю стимуляції пологи за-
вершили шляхом кесарева розтину (КР), в групі 
порівняння оперативне розродження застосова-
но у 64 (14,8%) породіль (p<0,001 за точним кри-
терієм Фішера) (OR 7,207; 95% ДІ 4,591 – 
11,314). Тобто СПД значно збільшує ризик опе-
ративного розродження, що основним клінічним 
наслідком цього ускладнення.  

Для з’ясування найбільш впливових факторів 
з доступних клініко-анамнестичних показників 
перш за все був виконаний частотний аналіз 
(табл. 1). 

Таблиця 1  
Частота клініко-анамнестичних показників залежно від наявності СПД у породіль, що увійшли у дослідження. 

Показник І (основна) група (n=117) ІІ (порівняння) група (n=433) p1 

Пізній репродуктивний вік 19 (16,2%) 37 (8,5%) 0,024 

Перші пологи 105 (89,7%) 259 (59,8%) <0,001 

Переривання вагітності в анамнезі 32 (27,4%) 117 (27,9%) 1,000 

ПТД 5 (4,3%) 3 (0,7%) 0,013 
ОГА 11 (9,4%) 6 (1,4%) <0,001 

Інфекції статевих шляхів 9 (7,7%) 7 (1,6%) 0,002 
Великий плід 12 (10,3%) 21 (4,8%) 0,045 
Прееклампсія 8 (6,8%) 7 (1,6%) 0,006 

Гестаційна гіпертензія 13 (11,1%) 18 (4,2%) 0,007 

ССЗ 13 (11,1%) 25(5,8%) 0,062 

Хвороби нервової системи 21 (17,9%) 78,18,0%) 1,000 

ВСД 29 (24,8%) 108 (24,9%) 1,000 
ЦД 10 (8,5%) 4 (0,9%) <0,001 

Ожиріння 12 (10,3%) 20 (4,6%) 0,027 
Міопія 15 (12,8%) 53 (12,2%) 0,875 
Захворювання органів травлення 7 (6,0%) 27 (6,0%) 1,000 
Ендокринна патологія (крім ЦД) 15 (12,8%) 34 (7,9%) 0,101 
Анемія 11 (9,4%) 36 (8,3%) 0,710 

Захворювання дихальної системи 7 (6,0%) 26 (6,0%) 1,000 

Примітка. 1 – достовірність різниці  між групами за двостороннім точним критерієм Фішера. ЦД – цукровий діабет;  
ОГА – обтяжений гінекологічний анамнез; ВСД – вегетосудинна дистонія; ПТД – плодово-тазові диспропорції. 
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Виявилось, що у породіль, пологи яких 
ускладнились розвитком СПД (основна група), 
більшість показників, які аналізувались, та були 
спроможні негативно впливати на перебіг поло-
гів зустрічались достовірно частіше. 

Зокрема, перші пологи були у 89,7% жінок 
основної групи проти 59,8% жінок групи порів-
няння (р<0,001 тут та далі за точним критерієм 
Фішера). Достовірно частіше у породіль з СПД 
спостерігались обтяжений гінекологічний анам-
нез (9,4% проти 1,4%; р<0,001), інфекції стате-
вих шляхів (7,7% проти 1,6%; р=0,002), преек-
лампсія (6.8% проти 1,6%; р=0,006) та гестацій-
на гіпертензія (11,1% проти 4,2%; р=0,007). Та-
кож частіше, але з меншим рівнем значущості у 
жінок основної групи зустрічались плодово-
тазові диспропорції (4,3% проти 0,7%; р=0,013), 
пізній репродуктивний вік (16,2% проти 8,5%; 
р=0,024) та великий плід (10,3% проти 4,8%; 
р=0,045). 

Серед супутньої екстрагенітальної патології 
достовірно частіше зустрічались лише цукровий 
діабет (8,5% проти 0,9%; р<0,001) та ожиріння 
(10,3% проти 4,6%; р=0,027). Частота серцево-

судинної патології також при СПД була більшої з 
різницею близької до достовірної (11,1% проти 
5,8%; р=0,062).  Частота іншої  патології, яка 
увійшла в аналіз, також мала тенденцію до збі-
льшення у жінок з СПД, але різниця була не не-
значною (р>0,05). 

Наступним етапом аналізу було встановлен-
ня найбільш значимих факторів ризику з розра-
хунком відношення шансів (OR) у показників, що 
зустрічались у породіль з СПД достовірно часті-
ше. Отримані результати відображено у графіч-
ному вигляді з розташування значимих факторів 
в порядку зростання OR (рис. 1). 

Найбільш значимими для розвитку СПД з ве-
личиною OR більш 5,0 були ЦД (OR - 10,023; 
95% ДІ 3,083-32,578); обтяжений гінекологічний 
анамнез (OR – 7,385; 95% ДІ 2,671 – 20,423); 
плодово-тазові диспропорції (OR – 6,399; 95% ДІ 
1,506 – 27,180); перши пологи (OR – 5,878; 95% 
ДІ 3,139 – 11,009) та наявність інфекційних за-
хворювань статевих шляхів (OR – 5,071; 95% ДІ 
1,847 – 13,925). Дещо нижчим було значення 
прееклампсії (OR – 4,467; 95% ДІ 1,585 – 
12,586). 

 
Рис. 1. Відношення шансів (OR) розвитку СПД у породіль, що увійшли у дослідження. 

Всі інші показники мали OR менш 3,0, зокре-
ма, гестаційна гіпертензія (OR – 2,882; 95% ДІ 
1,368 – 6,071), ожиріння (OR – 2,360; 95% ДІ 
1,118 – 4,981); великий плід (OR – 2,242; 95% ДІ 
1,069 – 4,704); пізній репродуктивний вік (OR – 
2,075; 95% ДІ 1,144 – 3,765) та наявність серце-
во-судинних захворювань (OR – 2,040; 95% ДІ 
1,009 – 4,124). 

Таким чином, за результатами аналізу кліні-
ко-анамнестичних показників як можливих фак-
торів ризику розвитку СПД під час пологів вста-
новлено, що серед акушерсько-гінекологічних 
показників найбільше значення мають обтяже-

ний гінекологічний анамнез, плодово-тазові дис-
пропорції, перші пологи, інфекції статевих шля-
хів та прееклампсія. Ці стани зустрічались в гру-
пі породіль з СПД достовірно частіше та мали 
величину OR від 4,467 до 10,023. Також мали 
значення гестаційна гіпертензія та великий плід, 
а серед екстрагенітальної патології помітний 
вплив на розвиток СПД мали цукровий діабет, 
ожиріння та серцево-судині захворювання. 

Значення цих факторів у розвитку СПД відмі-
чають і інші дослідники, однак величина впливу 
окремих факторів дуже розрізняється. Зокрема у 
дослідженні  С.Я.Ткачик (2016) найбільш значи-
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мими виявились хронічна артеріальна гіпертен-
зія, ожиріння, гемоконцентрація та великий плід 
[8]. О.В. Васьків та спвавт. (2017) виявили збі-
льшення частоти СПД при наявності гестаційної 
гіпертензії [2]. L. Herstad та співавт. (2016) вва-
жають важливим вік вагітної [14]. 

У дослідженні T. Hautakangas та співавт. 
(2018) в групі жінок з оперативним розроджен-
ням у зв’язку з дистоцією був більшим вік, мен-
шим зріст, частіше виявлялися хронічні захво-
рювання, більш часто спостерігалось неправи-
льне положення плода та хоріоамніоніт, була бі-
льшою вага [13]. Про збільшену вагу при СПД 
повідомляють і багато інших авторів [11; 12]. 
Датські дослідники вважають, що це пов’язано зі 
збільшенням вмісту ліпідів та зменшенням 
м’язової складової в міометрії [12]. 

У дослідженні S. Al-Qahtani та співавт. (2012) 
у розвитку СПД доказана важлива роль ЦД, яку 
автори пов’язують з порушенням Са2+ залежних 
процесів в міометрії, що поряд зі зменшенням 
м’язової маси сприяє зменшенню скоротливості 
матки навіть при стимуляції окситоцином. [9]. 

Таким чином, фактори ризику СПД виявлені у 
нашому дослідженні в цілому співпадають з ре-
зультатами інших досліджень. Їх завчасне вияв-
лення та комплексна оцінка важливі для прогно-
зування СПД і прийняття заходів для її профіла-
ктики, що може допоможе оптимізувати  тактику 
ведення пологів та зменшити частоту оператив-
ного розродження  

Висновки 
СПД є однією з провідних причин екстреного 

КР у жінок з доношеною одноплідною вагітністю 
з головним передлежання плоду. Найбільш зна-
чимими факторами ризику СПД є обтяжений гі-
некологічний анамнез, плодово-тазові диспро-
порції, перші пологи, інфекції статевих шляхів та 
прееклампсія, а серед екстрагенітальної патоло-
гії цукровий діабет. Ймовірність розвитку СПД 
під час пологів також зростає у жінок у пізнього 
репродуктивного віку, при наявності гестаційної 
гіпертензії, великого плоду, ожиріння та серце-
во-судинних захворювань. Комплексна оцінка 
факторів ризику доцільна для прогнозування 
СПД і прийняття рішення про необхідність про-
філактичних та лікувальних заходів.  
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Реферат 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ФАКТОРЫ РИСКА СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Грищенко О.В., Мамедова С.Ш. 
Ключевые слова: слабость родовой деятельности, факторы риска, акушерско-гинекологический анамнез, сопутствующая 
патология 

Актуальной проблемой современного акушерства является уменьшение неблагоприятных событий 
во время родов. Особого внимания заслуживают аномалии родовой деятельности, в частности, сла-
бость родовой деятельности. Цель исследования - определить факторы риска слабости родовой дея-
тельности при доношенной одноплодной беременности с головным предлежанием плода. Материал и 
методы исследования. Выполнен клинико-статистический анализ историй беременности и родов 550 
рожениц в Харьковском городском перинатальном центре в течение 2018-2019 гг. в зависимости от 
наличия слабости родовой деятельности с применением методов описательной статистики и величи-
ны отношения шансов (Odds Ratio - OR). Результаты исследования. Наиболее значимыми для разви-
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тия слабости родовой деятельности с величиной OR более 5,0 были сахарный диабет (OR - 10,023; 
95% ДИ 3,083-32,578), отягощенный гинекологический анамнез (OR - 7,385; 95% ДИ 2,671 - 20,423) 
плодово-тазовые диспропорции (OR - 6,399; 95% ДИ 1,506 - 27,180) первые роды (OR - 5,878; 95% ДИ 
3,139 - 11,009) и наличие инфекционных заболеваний половых путей (OR - 5,071; 95% ДИ 1,847 - 
13,925). Несколько ниже было значение прееклампсии (OR - 4,467; 95% ДИ 1,585 - 12,586). Все оста-
льные показатели имели OR менее 3,0: гестационная гипертензия (OR - 2,882; 95% ДИ 1,368 - 6,071), 
ожирение (OR - 2,360; 95% ДИ 1,118 - 4,981) крупный плод (OR - 2,242; 95% ДИ 1,069 - 4,704) поздний 
репродуктивный возраст (OR - 2,075; 95% ДИ 1,144 - 3,765) и наличие сердечно-сосудистых заболе-
ваний (OR - 2,040; 95% ДИ 1,009 - 4,124). Комплексная оценка факторов риска целесообразна для 
прогнозирования слабости родовой деятельности и принятия решения о необходимости профилакти-
ческих и лечебных мероприятий. 

Summary 
CLINICAL SIGNIFICANCE AND RISK FACTORS OF DYSTOCIA 
Grishchenko O.V., Mamedova S. S. 
Key words: dystocia, risk factors, obstetric and gynaecological history, concomitant pathology. 

Reducing adverse events in labour is one of key tasks of obstetrics at present. Abnormalities in labour, 
and in particular, dystocia, require further in-depth investigation and coordinated interprofessional effort. The 
purpose of this study was to determine the risk factors for dystocia in a full-term monocyesis with foetal 
presentation. We carried out a clinical and statistical analysis of pregnancy and childbirth histories of 550 
women at the Kharkiv Municipal Perinatal Centre for 2018-2019 depending on the presence of dystocia by 
applying descriptive statistics and the odds ratio (OR) methods. Results. The most important factors for 
dystorcia with OR > 5.0 include diabetes mellitus (OR - 10.023; 95% CI 3.083-32.578), burdened 
gynecological history (OR - 7.385; 95% CI 2.671 - 20.423), foetus-pelvic imbalances (OR - 6.399; 95% CI 
1.506 - 27.180) first birth (OR - 5.878; 95% CI 3.139 - 11.009) and the presence of infectious diseases of the 
genital tract (OR - 5.071; 95% CI 1.847 - 13.925). The value for preeclampsia was slightly lower (OR - 4.467; 
95% CI 1.585 - 12.586). All other indicators had an OR < 3.0, including gestational hypertension (OR - 2.882; 
95% CI 1.388 - 6.071), obesity (OR - 2.360; 95% CI 1.118 - 4.98) large foetus (OR - 2.242; 95% CI 1.069 - 
4,704) late reproductive age (OR - 2.075; 95% CI 1.144 - 3.765) and the presence of cardiovascular disease 
(OR - 2.040; 95% CI 1.009 - 4.124). A comprehensive assessment of risk factors is of great clinical 
importance for predicting dystocia and making decisions about the need for preventive and therapeutic 
measures. 

 


