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Мета роботи. Оцінити ризик несприятливих наслідків підліткової вагітності для матері та плода 
у жінок з Львівської області. Матеріал і методи. Ретроспективним методом вивчали ускладнення 
перебігу вагітності та родів  у жінок юнацького віку у Львівській обласній клінічній лікарні. Резуль-
тати й обговорення. Проаналізовано 134 випадки юнацьких пологів з 2013 по 2017 роки. Аналіз да-
них про перебіг вагітності у жінок юнацького віку показав, що достовірна більшість з них мали 
ускладнений перебіг вагітності, найчастіше відмічалась загроза передчасних пологів.  Значна час-
тина жінок - 78(58,2%) достовірно частіше потребувала застосування медикаментозної терапії 
під час вагітності. Оцінка стану новонароджених дітей показала, що у ¼ (24,6%) частини юних жі-
нок народились   недоношені діти, а майже 1/3 дітей від юних матерів мали ускладнений ранній не-
онатальний період - 51(38,0%). В спектрі ускладнень основним діагнозом була «недоношеність» - у 
33(24,6) дітей від юних матерів. Патологічний перебіг раннього неонатального періоду у 51(38,0%) 
дітей основної групи  потребував переводу в інші відділення для подальшого лікування. Всього 
82(61,2%) дітей з цієї групи були виписані додому. В той час, як всі 100(100,0%) дітей контрольної 
групи були виписані додому. Висновки. В результаті проведеної роботи встановлено, що чинника-
ми ризику виникнення перинатальної патології у жінок юнацького віку імовірно були ускладнений пе-
ребіг вагітності, найчастіше – загроза переривання вагітності (17,9%), передчасні роди (24,6%), 
відповідно народження недоношених дітей з порушеним станом при народженні, які потребували лі-
кування в інших медичних закладах - 51(38,0%). Вагітні жінки юнацького віку складають групу ризи-
ку щодо акушерських та перинатальних ускладнень. 
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Вступ 
В Україні останнім часом загальна чисель-

ність населення зменшується, так само скоро-
чується і кількість молоді. Приміром, за період 
з 2000 року по 2014 рік чисельність молоді ско-
ротилась на 1,5 млн осіб. Спостерігається зме-
ншення кількості осіб юнацького віку (15-17 ро-
ків), які складають репродуктивний потенціал 
нашої країни. Саме ці юнаки і дівчата в най-
ближчий час будуть визначати приріст насе-
лення [1, 2]. 

Ранньою або підлітковою вагітністю прийня-
то вважати стан вагітності в дівчат-підлітків ві-
ком 13–17 років. За даними ВООЗ, у світі на 
сьогодні проживає близько 13 млн людей, на-
роджених жінками, які не досягли 18-річного ві-
ку [3]. Близько 90 % випадків підліткової вагіт-
ності виявляють в країнах, що розвиваються [4, 
5]. На сьогодні понад 50 % підлітків розпочи-
нають статеве життя у віці 14–16 років. Майже 
85 % вагітностей у дівчат до 18 років є неза-
планованими. За світовою статистикою, 70 % 
підліткових вагітностей завершуються аборта-
ми, 15 % – самовільними викиднями і тільки 15  
% – пологами [6, 7, 8]. Дані літератури свідчать 
про те, що вагітність та пологи у юних мам ма-
ють ускладнений перебіг у 70–75 % випадків [9, 
10, 11].  

В Україні ранньою або підлітковою вагітніс-
тю прийнято вважати стан вагітності в дівчат-
підлітків віком 13–17 років. Проблеми підлітко-
вої вагітності є надзвичайно актуальними в 

Україні. Адже за десять років майже 100 тис. 
дівчат віком 16–17 років стали матерями. В 
2016 році 118 дівчат до 14 років стали матеря-
ми, ще 5700 народили у віці від 15 до 17 років 
[12]. 

Коефіцієнт народжуваності у жінок віком 15–
19 років в Україні у 2014 р. становив 26,8 ‰, та 
вдвічі перевищував відповідний показник у 
Польщі, у 2,6 рази був більшим, ніж у Франції, 
майже у 3,7 рази – ніж у Фінляндії, у 5,3 рази – 
ніж у Швеції 133, але ще більшою різниця ви-
явилась у порівнянні з Данією та Нідерландами 
(у 7,3 рази), де спостерігається один з найниж-
чих у світі коефіцієнт народжуваності жінок мо-
лодше 20 років – 3,7 ‰ [13]. 

За рік в Україні офіційно фіксують в серед-
ньому 80 випадків переривання вагітності у ді-
вчат віком до 14 років та майже 3000 – у 15–17-
річних [1]. Крім того, лише 40 % матерів, яким 
ще немає 18 років, закінчують середню школу, 
а близько 80 % хлопців не одружуються з юни-
ми матерями своїх дітей [12]. Кризові явища в 
сучасному українському суспільстві призвели 
до деформації соціальних і моральних ціннос-
тей, що зумовило посилення цілої низки нега-
тивних явищ, серед яких: знецінення інституту 
сім’ї, втрата престижу сімейного способу життя; 
поширення консенсуальних шлюбів; збільшен-
ня осіб шлюбного віку, які не укладають шлюб; 
відсутність потреби молодих сімей мати в 
шлюбі дітей; збільшення кількості розлучень, 
внаслідок чого зростає кількість неповних сімей 
і дітей, які виховуються одним із батьків, чисе-
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льність позашлюбних дітей, масове поширення 
соціального сирітства [13]. Використання без-
лічі позасімейних джерел інформації приско-
рює звільнення молоді від духовного авторите-
ту сім’ї, що базувався і переважно залежав від 
інформації, яка передавалася сім’єю кожному 
наступному поколінню [14]. У формуванні цінні-
сного ставлення до створення сім’ї важливим є 
саме ранній юнацький вік, коли відбувається 
інтенсивний розвиток самосвідомості особис-
тості та формування системи оцінювальних су-
джень, переконань та ідеалів; окреслюються 
життєві плани та перспективи [13].  

Відомо, що психоемоційний стан юних вагі-
тних, який формується у процесі пубертатного 
періоду і є дуже вразливим у дівчини юнацько-
го віку при адаптації центральної нервової сис-
теми юної матері до вагітності.  

Також доведено, що період статевого дозрі-
вання,  фізичної та психологічної зрілості заве-
ршується досягненням соціальної зрілості [14]. 
Усі ці чинники мають велике значення для пе-
ребігу вагітності та родів  у неповнолітніх і є 
значним фактором, який сприяє підвищенню 
акушерських та перинатальних ускладнень [14, 
15, 16]. Таким чином, вивчення особливостей 
перебігу вагітності у юних жінок для розробки 
ефективних заходів щодо збереження їх ре-
продуктивного потенціалу є досить актуаль-
ним. 

За останнє десятиліття збільшилася кіль-
кість країн, які проводять цілеспрямовану полі-
тику або реалізують певні програми щодо ви-
рішення проблем підліткової народжуваності. 
Все це дає підстави розглядати і ставитись до 
цього питання як не лише до соціальної та пси-
хологічної проблеми, а й серйозної акушерсь-
кої, яка потребує подальшого вивчення та роз-
робки заходів щодо її попередження [15, 16]. 

Мета роботи 
Оцінити ризик несприятливих наслідків під-

літкової вагітності для матері та плода у жінок з 
Львівської області. 

Матеріали і методи дослідження 
Ретроспективним методом вивчали усклад-

нення перебігу вагітності та родів  у жінок юна-
цького віку у Львівській обласній клінічній ліка-
рні (ЛОКЛ).  Нами було проведено аналіз пер-
винної облікової медичної документації відді-
лення патології вагітності та відділення екстра-
генітальної патології ЛОКЛ. З журналів запису 
пологів у стаціонарі було вибрано усі випадки 
пологів у жінок юнацького віку (13-17 років), які 
народжували в період з 2014 по 2017 роки. Ви-
вчали перебіг юнацької вагітності та пологів у 
жінок юнацького віку. Статистичну обробку ре-
зультатів досліджень проводили за допомогою 
комп'ютерних програм "Statistica 6.0" та Еxcel 
5.0”.  Відмінності вважали вірогідними при ви-
значенні статистичної значущості Р <0,05.  

Результати дослідження та їх обговорення 
Для аналізу архівної документації з журна-

лів пологів було вибрано всі випадки пологів у 
жінок юнацького віку, які народжували в ЛОКЛ 
у період з 2013 по 2017 роки.  Критерієм відбо-
ру був діагноз "Юна вагітна", таких жінок було 
134,  вони склали основну групу. Для розгляду 
відповідності між критеріями у визначенні да-
них для основної дослідницької групи «випа-
док-контроль» було сформовано групу з 100 
здорових вагітних жінок.  

Аналіз даних про перебіг вагітності у жінок 
юнацького віку показав, що  достовірна біль-
шість з них мали ускладнений перебіг: 
93(69,4%) проти 48(48,0%) в контрольній групі 
(р<0,05). Хоча достовірність серед спектру 
ускладнень вагітності була встановлена лише 
в показнику "ранній гестоз" (р<0,05). У юних ва-
гітних найчастіше відмічались загроза перед-
часних пологів - 24(17,9%), анемія вагітних - 
21(15,7), ранній гестоз - 15(11,2%).  В той же 
час в контрольній групі жінок частіше зустріча-
лись анемія вагітних -  9(9,0%), загроза перед-
часних пологів - 9(9,0) та поєднані ускладнення 
-  9(9,0%) (табл.1). 

Вивчення соматичного анамнезу показало 
що у жінок з підлітковою вагітністю значно рід-
ше він був ускладнений – у 13(9,7%) жінок з ос-
новної групи, а в контрольній групі таких жінок 
було  54(54,0%) (р<0,05, табл.1), що можна по-
яснити юним віком жінок основної групи. В спе-
ктрі соматичної патології було 3 (2,2%) випадки 
дифузного зобу, по 2 (1,5%) випадки епілепсії, 
цукрового діабету, хронічного пієлонефриту та 
по одному (0,75%) – мітральна недостатність, 
бронхіальна астма, хронічний гастрит, хроніч-
ний холецистит.  

Встановлено також, що жінки юнацького віку 
достовірно частіше потребували застосування 
медикаментозної терапії під час вагітності - 
78(58,2%) жінок основної групи проти 
21(21,0%) пацієнток контрольної групи (р<0,05).  

Вищеописані відмінності істотно вплинули і 
на частоту основних ускладнень в пологах. Ви-
вчення показників завершення вагітності пока-
зало, що у 101(75,4%) жінок основної групи ро-
ди були терміновими, а у 33(24,6%) випадках – 
передчасними (p<0,05, табл. 2). В той час як у 
98(98,0%) жінок контрольної групи відбулись  
роди термінові, і лише у  2(2,0%) – передчасні. 

Не встановлено достовірно різниці у показ-
никах родів фізіологічних та шляхом кесарсько-
го розтину у двох групах спостережень: в осно-
вній групі  через природні родові шляхи роди 
були у 120(89,6%) жінок, а оперативним шля-
хом – у 14(10,4%) пацієнток, проти 86(86,0%) 
та 14(14,0%) в контрольній групі (р>0,05, 
табл.2). 
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Таблиця 1 
  Перебіг вагітності у жінок юнацького віку  

Показники Основна група 
134 (п/%) 

Контрольна група 
100 (п/%) Статистичні показники 

Неускладнений перебіг вагітності 41(30,6) 52(52,0) χ²=10,954; р<0,001 
р<0,05 

Ускладнений перебіг вагітності 93(69,4) 48(48,0) χ²=10,954; р<0,001 
р<0,05 

Ранній гестоз 15(11,2) 3(3,0) χ²=5,415; р=0,020 
р<0,05 

Загроза передчасних пологів 24(17,9) 9(9,0) χ²=3,753; р=0,053 
р>0,05 

Анемія вагітних 21(15,7) 12(12,0) χ²=0,637; р=0,425 
р>0,05 

Прееклампсія 9(6,7) 7(7,0) χ²=0,007; р=0,933 
р>0,05 

Респіраторна вірусна  інфекція 11(8,2) 5(5,0) χ²=0,926; р=0,336 
р>0,05 

Загострення соматичної патології 5(3,7) 3(3,0) χ²=0,093; р=0,761 
р>0,05 

Поєднані ускладнення 8(6,0) 9(9,0) χ²=0,780; р=0,378 
р>0,05 

Прийом медикаментів під час вагітності 78(58,2) 21(21,0) χ²=32,482; р<0,001` 
р<0,05 

Не вживала  медикаменти під час вагітності 56(41,8) 79(79,0) χ²=32,482; р<0,001` 
р<0,05 

Ускладнений соматичний анамнез 13(9,7) 54(54,0) χ²=54,993; р<0,001` 
р<0,05 

Неускладнений соматичний анамнез 121(90,3) 46(46,0) χ²=54,993; р<0,001` 
р<0,05 

Всього  134(100,0) 100(100,0)  
 
Аналіз даних про стан новонароджених ді-

тей показав, що за терміном гестації та станом 
при народженні у дітей від жінок юнацького ві-
ку, показники відрізняються від аналогічних по-
казників у новонароджених дітей з контрольної 
групи жінок.  

За результатами аналізів показників оцінки 

стану новонароджених дітей,   101(75,4%) жі-
нок основної групи мали  доношених дітей, а 
33(24,6%) – недоношених новонароджених. Ці 
показники в контрольній групі суттєво відрізня-
лись і складали відповідно 98(98,0%) і 2(2,0%) 
(p<0,05, табл. 2). 

Таблиця 2 
Характеристика родів та стан новонароджених дітей у жінок юнацького віку  

Показники Основна група 
134 (п/%) 

Контрольна група 
100 (п/%) Статистичні показники 

Роди термінові 101(75,4) 98(98,0) χ²=23,049; р<0,001` 
р<0,05 

Роди передчасні 33(24,6) 2(2,0) χ²=23,049; р<0,001` 
р<0,05 

Роди фізіологічні 120(89,6) 86(86,0) χ²=0,686; р=0,408` 
р>0,05 

Роди шляхом кесарського розтину 14(10,4) 14(14,0) χ²=0,686; р=0,408` 
р>0,05 

Доношені діти 101(75,4) 98(98,0) χ²=23,049; р<0,001` 
р<0,05 

Недоношені діти 33(24,6) 2(2,0) χ²=23,049; р<0,001` 
р<0,05 

Задовільний стан  82(61,2) 96(96,0) χ²=38,108; р<0,001` 
р<0,05 

Дистрес плода 11(8,2) 4(4,0) χ²=1,691; р=0,194` 
р>0,05 

ВВР плода 7(5,2) - χ²=5,385; р=0,021` 
р<0,05 

Недоношеність 33(24,6) 2(2,0) χ²=23,049; р<0,001` 
р<0,05 

Мертвонароджена дитина 1(0,8) - χ²=0,749; р=0,387` 
р>0,05 

Перевід дитини в іншу установу 51(38,0) - χ²=48,667; р<0,001` 
р<0,05 

Виписка дитини додому 82(61,2) 100(100,0) χ²=49,893; р<0,001` 
р<0,05 
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Задовільний стан при народженні мали  ли-
ше 82(61,2%) дітей основної групи та майже всі 
діти - 96(96,0%) контрольної групи (p<0,05). В 
спектрі ускладнень  раннього неонатального 
періоду у дітей основної групи найчастіше від-
мічалась недоношеність - 33(24,6%). У 7(5,2%) 
дітей від матерів юнацького віку діагностовано 
вроджені вади розвитку (ВВР): по одному ви-
падку синдром Денді-Уокера, ВВР серцево-
судинної системи, ВВР сечовидільної системи, 
розщелина губи, асцит, ВВР центральної нер-
вової системи, множинні ВВР (p<0,05). 

Патологічний перебіг раннього неонаталь-
ного періоду у 51(38,0%) дітей основної групи  
потребував переводу в інші відділення для по-
дальшого лікування. Всього 82(61,2%) дітей з 

цієї групи були виписані додому. В той час, як 
всі 100(100,0%) дітей контрольної групи були 
виписані додому (p<0,05, табл. 2). 

В результаті проведеної роботи встановле-
но, що чинниками виникнення перинатальної 
патології у жінок юнацького віку імовірно були 
ускладнений перебіг вагітності, найчастіше – 
загроза переривання вагітності, передчасні ро-
ди (24,6%), відповідно народження недоноше-
них дітей з порушеним станом при народженні, 
які потребували лікування в інших медичних 
закладах - 51(38,0%).  

На даний час в світі та в Україні накопичено 
значну кількість робіт, присвячених вивченню 
перебіг вагітності у жінок юнацького віку (табл. 
3).  

Таблиця 3 
Мета-аналіз даних про вивчення вагітності у жінок юного віку 

Предмет Країна Автор 

Україна І.О. Тучкіна, 2010; Фартушок Т. В., 2014;  Аксьонова 
С.Ю., 2016; Наконечна М. В., 2019 [6, 14, 15, 18] 

Португалія Borovac-Pinheiro А , 2019 [19] 
Велика Британія Hadley A., 2016; Lavin C, 2012, [20, 21] 
США Yang Z , 2010; Kearney MS, 2012 [ 22, 23] 

Профілактика акушерських  
и перинатальних ускладнень 

Росія Островская Е.А., 2014[11] 
Україна Назаренко Л.Г., 2013 [16] Андрієць О. А., 2016[3] 
США Hendrick CE, 2020,  Shreffler KM, 2021[24, 25] 
Росія Астахов В. М., 2016[17] 

Соціально-психологічні 
проблеми підліткової вагітності 

Уганда Amongin D , 2020 [5] 
Україна Наші дані; Веропотвелян П.Н., 2015 [12] 
Латинська Америка Chiarotti S, 2018 [8] 
Бразилія Leftwich HK, 2016; Faisal-Cury A, 2017[9, 10] 
США McCracken KA, 2014; Wilkie GL, 2016[26, 27] 
Таіланд Тhanawut La-Orpipa, 2019[28] 
Росія Быстрицкая Т. С., 2015.[29] 
Португалія Galvão RBF, 2015[30] 
Японія Suzuki S., 2019 [31] 

Вивчення перебігу  вагітності та родів 

Філіпіни Joemer C., 2019 [4] 
 
У контексті  розробки ефективної демогра-

фічної політики особливо цінними є досліджен-
ня наслідків материнства у жінок юнацького ві-
ку. Дослідники різних країн світу єдині в думці, 
що юнацька вагітність складає важливу медич-
ну та соціальну проблему, тому, перш за все, 
необхідно з'ясувати фактори ризику форму-
вання перинатальної патології. Актуальність 
даної проблеми сприяла розробці первинної 
профілактики перинатальної патології у юних 
жінок, адже проблема полягає не тільки в її 
ранній діагностиці та своєчасній корекції, а і у 
виявленні тих причин, внаслідок котрих вона 
виникає [18, 19, 20]. 

Висновки 
В результаті проведеної роботи встановле-

но, що чинниками виникнення перинатальної 
патології у жінок юнацького віку імовірно були 
ускладнений перебіг вагітності, найчастіше – 
загроза переривання вагітності, передчасні ро-
ди (24,6%), відповідно народження недоноше-
них дітей з порушеним станом при народженні, 
які потребували лікування в інших медичних 

закладах - 51(38,0%). Вагітні жінки юнацького  
віку  складають групу ризику щодо акушер-

ських та перинатальних ускладнень. 
Перспективи  

подальших досліджень 
Серед різноманіття подібних досліджень ак-

туальними залишаються вивчення чинників ри-
зику перинатальних ускладнень, їх прогнозу та 
профілактики у жінок юнацького віку. Це  до-
зволить сформувати базу даних для своєчас-
ного виявлення жінок групи ризику в регіоні. У 
перспективі подальших досліджень планується 
вивчити стан здоров'я новонароджених дітей 
від цих матерів. Отримані дані будуть сприяти 
вдосконаленню системи преконцепційної про-
філактики, і ранньої діагностики перинатальної 
патології серед вагітних жінок групи високого 
ризику, а саме, при юнацькій вагітності. 
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Реферат 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Школьник А.С., Ефименко О.К., Маланчук А.Н., Меленчук Л.М., Шаргородская Е.Б.  
Ключевые слова: беременность, роды, юношеская беременность 

Цель работы. Оценить риск неблагоприятных последствий подростковой беременности для мате-
ри и плода у женщин из Львовской области. Материал и методы. Ретроспективным методом изучали 
осложнения течения беременности и родов у женщин юношеского возраста в областной клинической 
больнице г. Львова.  Результаты и обсуждение. Проанализированы 134 случая юношеских родов с 
2013 по 2017 годы. Анализ данных о течении беременности у женщин юношеского возраста показал, 
что достоверное большинство из них имели осложненное течение беременности, чаще отмечалась 
угроза преждевременных родов. Значительная часть юных женщин - 78(58,2%) достоверно чаще тре-
бовала применения медикаментозной терапии во время беременности. Оценка состояния новорож-
денных детей показала, что у ¼ части (24,6%) юных женщин родились недоношенные дети, а почти 
1/3 детей от юных матерей имели осложненный ранний неонатальный период - 51 (38,0%). В спектре 
осложнений основным диагнозом была «недоношенность» - у 33 (24,6%) детей от юных матерей. Па-
тологическое течение раннего неонатального периода у 51 (38,0%) детей основной группы требовало 
перевода в другие отделения для дальнейшего лечения. Всего 82 (61,2%) детей из этой группы были 
выписаны домой. В то время, как все 100 (100,0%) детей контрольной группы были выписаны домой. 
Выводы. В результате проведенной работы установлено, что факторами риска возникновения пери-
натальной патологии у женщин юношеского возраста вероятно были осложненное течение беремен-
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ности, чаще всего - угроза прерывания беременности (17,9%), преждевременные роды (24,6%), соот-
ветственно рождения недоношенных детей с нарушенным состоянием при рождении, которые нужда-
лись в лечении в других медицинских учреждениях - 51 (38,0%). Беременные женщины юношеского 
возраста составляют группу риска акушерских и перинатальных осложнений.  

Summary 
FEATURES OF PREGNANCY AND DELIVERY IN ADOLESCENT WOMEN  
Shkolnyk O.S., Yefimenko O.K., Malanchuk O.M., Melenchuk L.M., Sharhorodska Ye.B. 
Key words: pregnancy, childbirth, adolescent pregnancy 

Aim: to assess the risk of adverse consequences of adolescent pregnancy for mother and foetus in 
women from Lviv region. Material and methods. Complications of pregnancy and childbirth in adolescent 
women were studied retrospectively at the Lviv Regional Clinical Hospital. Results and discussion. 134 
cases of adolescent childbirths for 2013 to 2017 were analyzed. The analysis of data on the course of preg-
nancy in adolescent women showed that the vast majority of them had complicated pregnancy and were at 
risk of preterm childbirth. A significant proportion of young women, 78 (58.2%), significantly more often re-
quired the therapy during pregnancy. Assessment of the health status of newborns showed that ¼ (24.6%) 
of young women gave birth to premature babies, and almost 1/3 of children, 51 (38.0%), from young mothers 
had a complicated early neonatal period. Within the spectrum of complications, the commonest diagnosis 
was "prematurity" in 33 (24.6%) children from young mothers. The pathological course of the early neonatal 
period in 51 (38.0%) children of the main group required transfer to other departments for further treatment. 
82 (61.2%) children from this group were discharged home, while in the control group all 100 (100.0%) chil-
dren were discharged from maternity home. Conclusions. The study has demonstrated that the risk factors 
for perinatal pathology in newborns from adolescent women included probably complicated pregnancy, risk 
of spontaneous abortion (17.9%), preterm birth (24.6%), and the childbirth of premature infants with impaired 
condition at birth, who needed treatment in other medical institutions (38.0%). Adolescent pregnant women 
are at risk for obstetric and perinatal complications. 

 


