
ки церебральних судин і порушенню венозної циркуляції, що необхідно вра
ховувати при призначенні медикаментозної терапії.
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Сучасні внутрішньо маткові контрацептиви (ВМК) можуть провокувати 

розвиток запальних захворювань жіночих статевих органів (Л.В. Іванова та 
ін„ 1999; С.С. Сєліцька та ін., 2000).

Метою дослідження було вивчення репродуктивного здоров'я, стану мік- 
робіоценозу піхви та цервікального каналу у жінок з тривалим (більше 5 ро
ків) використанням ВМК, що містять мідь.

Обстежено 48 жінок, які були поділені на 3 групи; контрольну групу склали 
10 практично здорових жінок, які не використовували ВМК; в І групу ввійшли 
18 жінок, які використовували ВМК 'Мультілоуд", II групу склали 20 жінок- 
носіїв ВМК “Куппер-Т. Проводилось клінічне обстеження, бактеріологічне 
дослідження піхви та цервікального каналу.

В І групі обстежених ускладнення становили 39%, в Н групі -  45%. Най
більш частими ускладненнями були порушення менструального циклу (в f 
групі еони складали 16,7%, в II групі -1 5 % }, запальні захворювання тіла мат
ки та її придатків (5,6% та 15% відповідно), вульвовагініти (11,1% та 10%), 
експупьеіг ВМК (5,6% та 5%).

В контрольній групі чистота вагінапьних мазків відповідала 1-11 ступеню, а 
у жінок з ВМК в 21,1% випадків виявлений Ш ступінь чистоти. При цьому, у 
жінок І і Іі групи висіяно: епідермальний стафілокок у піхві (42,1%), у цервіка- 
льному канапі (28,9%); зеленячий стрептокок відповідно у 23,6% та 13,15%; 
гемолітичний епідерміальний стафілокок відповідно у 7,8% та 5,2%; гемолі
тичний стрептококк у  піхві (10,5%); ешерихії у піхві (10,5%), у цервікальному 
каналі (7,8%); кпебсієла у піхві (10,5%); гриби роду Candida у піхві (21,1%), у 
цервікальному каналі (15,7%).

Отже, репродуктивне здоров’я жінок-носіїв ВМК погіршується, збільшуєть
ся бактеріальна інвазія піхви і цервікального каналу та частота ускладнень, 
причому при використанні ВМК *Кулпер-Т” запальні захворювання геніталій 
зустрічаються в 2,7 рази частіше, ніж при використанні ВМК ‘Мультілоуд".

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПЕРИНАТАЛЬНОГО СЕПСИСУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ,
ЯЮ ЛІНУВАЛИСЬ У ВОДЯВІВ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇНОВОНАРОДЖЕНИХ 
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Перинатапьний сепсис лишається важливою причиною захворюваності та 

летальності новонароджених немовлят. Особливо високий ризик сепсису у
45


