ривання вагітності, у 7 (6,1%) — загострення
хронічного пієлонефрита.
8 (8,5%) жінок II групи перенесли під час
вагітності ГРВІ, 8 (8,5%) — пієлонефрит. У
20 (21,3%) був ранній токсикоз вагітних, у
6 (6,4%) — анемія. У 23 (24,5%) жінок від
мічено наявність загрози переривання вагіт
ності, у 46 (48,9%) — гіпоксія плода.
В III (контрольній) групі 8 (8,9%) жінок
перенесли ГРВІ під час вагітності. У 14
(15,6% )— вагітність ускладнилась раннім, а
у 8 (8,9%) — пізнім токсикозом. У II (12,2%)
жінок була загроза переривання вагітності, у
8 (8,9%) — анемія, у 7 (7,8%) — пієлонефрит.
З наведених даних ми бачимо, що всі гру
пи репрезентативні за показниками анамнеза
та паритета.
У 186 (62,5%) жінок пологи відбулися
своєчасно, у 112 (37,5%) — передчасно (у
54 — з І групи, у 40 — з II, у 12 — з III гру
пи; відповідно 47,4%, 42,6%, 13,3% по гру
пах) .
Ускладнення в І та II періодах пологів
були у 60% жінок. Найчастіші з них — несво
єчасний вилив навколоплідних вод (30%),
слабкість родової діяльності (32%), що у 2/3
випадків була сполучена з передчасним вили
вом навколоплідних вод, загроза утробної
гіпоксії плода (42%).
Всього народилось 298 дітей, 186 доноше
них, 112 недоношених. Хлопчиків— 150, дів
чаток— 148. Всі діти народились через при
родні пологові шляхи.
Маса тіла новонароджених коливалась від
1200 до 4200 г.
В І групі з масою тіла до 2500 г народи
лось 54 дитини, від 2501 до 3500 г — 35, біль
ше 3500 г — 25 дітей; у І групі з масою до
2500 г було 40 новонароджених, 2501—3500 г
—30, більше 3500 г — 20 дітей; в III групі —
відповідно 12, 48, ЗО новонароджених.
Більшість дітей народилось з оцінкою за
шкалою Апгар 6—7 балів— 128 (42,9%), з
них 54 новонароджених з І групи, 40 — з II,
34 — з III групи. Оцінку 8—10 балів мали 104
(34,9%) дітей (29 — в І групі, 26 — в II, 49 —
в III групі). З оцінкою 3—5 балів народилось
66 (22,2%) дітей (в І групі — 31, в II — 28, в
III — 7 дітей).
Незрілість відмічено у 50 (12,5%) дітей
(у 24 — з І групи, у 20 — з II, у 6 — з III гру
пи) .
У 64 дітей пуповина була обвита навколо
шиї (28 — в І групі, 22 — в II, 14 — в II гру
пі).
Частота народження дітей в асфіксії скла
дала 21,5+1,7% (відповідно по групах — ЗО,
24, 10 дітей). Синдром дихальних розладів
спостерігався у 38 (13%) дітей (за групами —
17, 13, 10 дітей), розлад кровообігу мозку —
у 30 (10%) дітей (14, 10, 6).
Втрата початкової маси тіла у дітей всіх
груп була в межах 10%. Тільки 60% дітей
відновили початкову масу тіла до 7 доби
життя, 30% — до 10 доби, а решта — 20 дітей
(1 0% )— після 10 доби. Пізнє відновлення
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маси тіла спостерігалось у недоношених но
вонароджених.
У 44 (15%) новонароджених була відміче
на кон’югаційна жовтуха, у 15 (5 % )— ток
сична еритема.
Пуповинний канатик відпадав на —7 до
бу життя.
Термін виписки дітей з відділення новона
роджених залежав від стану дитини при на
родженні і перебігу неонатального періода.
90% дітей було виписано до 10 доби життя,
10% — переведено у відділення II етапу спо
стерігання за новонародженими.
Проведений клініко-статистичний аналіз
свідчить про те, що у жінок, які отримували
гормонотерапію під час вагітності, висока
частота передчасних пологів і у більшості но
вонароджених дітей відмічено патологію. На
підставі тільки клінічних даних не можна
сказати, ця-патологія обумовлена проведеною
гормональною терапією, чи тими розладами,
які спостерігалися у матерів (обтяжений аку
шерський анамнез, патологічний перебіг ва
гітності, ускладнення пологів). Але ці дані
спонукали нас до вивчення цього питання, що
й проводиться. Результати спеціальних дос
ліджень будуть опубліковані в подальших
виданнях.
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Державний медичний університет
Лікування фонових та передракових зах
ворювань шийки матки у жінок репродуктив
ного віку відноситься до актуальних проблем
сучасної гінекології, так як адекватна терапія
доброякісних та передпухлинних процесів ж і
ночих статтєвих органів є активним методом
профілактики злоякісних захворювань.
Вперше на кафедрі акушерства та гінеко
логії № 3 розроблена спільно з КНДІ «Са
турн» і застосована в широку гінекологічну
практику кріогенна універсальна автономна
установка «Кріоелектроніка-3».
Різноманітність методів кріогенного охо
лодження, широка область застосування, ба
гатогранність вимог та умов експлуатації зу
мовили появу великої номенклатури кріохірургічних інструментів різноманітних типів та

конструкцій, таких, як кріоінструменти від
критого та закритого типу.
Ми переконались на власному досвіді, що
найбільш перспективним вирішенням пробле
ми втілення кріокоагуляції в широку клініч
ну практику є використання установок замк
неного циклу, до яких відноситься апарат
«Кріоелектроніка-3». Цей апарат не потребує
заправки рідким азотом, бере енергію від пе
ремінного струму і може бути розміщеним в
будь-якому регіоні, що дозволяє оздоровлю
вати амбулаторно велику кількість хворих.
В той же час кріоустановки замкненого циклу
характеризуються великою холодопродуктив
ністю. що регулюється в широких межах (від
10—60 Вт/см. кв.), широким температурним
діапазоном кріодії (від 77 до 273 К ), високою
точністю підтримання будь-якої температури
цього діапазону, широким відтворенням режи
мів заморожування та відігрівання в діапазо
ні 173—263 К.
Застосування в даний час медикаментозної
терапії, електрохірургічний та фізіотерапев
тичний методи лікування паталогічних станів
зовнішних статевих органів (конділоми, крауроз вульви, проста лейкоплакія, проліферуюча лейкоплакія) та внутрішніх (ектопія епі
телію шийки матки, субепітеліальний ендометріоз, проста лейкоплакія, дисплазія шийки
матки, кондиломи та поліпи шийки матки,
гіперплазія ендометрія, поліпоз ендометрія,
аденоміоз) статевих органів не тільки недо
статньо ефективні, але мають серйозні недо
ліки.
Так, електрокоагуляція та електроексцизія
приводять до порушень менструальної та
детородної функції, сприяють загостренню
запальних процесів геніталій, провокують
розвиток синдрому склерокистозних яєчників.
Повторні електрохірургічні втручання є ек
зогенним канцерогенним фактором.
Дослідження, проведені співробітникам
нашої кафедри вперше в нашій країні та се
ред країн СНД дозволили розробити опти
мальну методику застосування кріохірургічної установки замкненого циклу «Кріоелек
троніка-3» для лікування хворих дітородного
віку з доброякісними захворюваннями шийки
матки раніш не вагітних та тих, що не на
роджували.
Ми довели, що найбільш оптимальними
параметрами роботи кріоустановки замкне
ного циклу слід вважати температуру зовніш
нього кріозонду 163 К, при поверхневій тем
пературі його наконечника 183 К. час замо
рожування 3—6 хв., час відтаювання — 1,5—
2 хвилини.
Ми провели кріогенне лікування патоло
гічних процесів шийки матки у 2713 жінок.
Середній вік хворих становив ЗО років. Три
валість захворювання склала від 6 мі
сяців до 10 років. До кріотерапії хворі
отримували консервативне лікування з приво

ду ерозії шийки матки без ефекту. Операцію
кріодеструкції проводили в умовах жіночої
консультації, так як неболючість. безкров
ність, мінімальна травматичність роблять
кріохірургію методом амбулаторного лікуван
ня. Відсутня також необхідність в анестезії
та наступному накладанні швів, в госпіталі
зації хворих.
Наші клінічні дослідження показали, що
ефективність кріохірургічного лікування па
тологічних процесів шийки матки при суворо
му дотриманні рекомендацій і правильному
відборі відповідного контингенту хворих ко
ливається від 94 до 98 відсотків. У більшості
жінок після кріодеструкції шийки матки від
мічається відновлення фертильності. Так, післяреепітелізації шийки матки зачаття у жі
нок, що бажали Народжувати (повторна ва
гітність) наступало через 6 місяців, у тих, що
не народжували—'.через 3—4 місяці.
Ми спостерігали перебіг вагітності та по
логів у 247 жінок, яким була проведена кріодеструкція. Слід відмітити благоприємний
перебіг пологів для матерів та новонародженних, відсутність або незначний процент таких
ускладнень, як дистоция шийки матки, її
травми, патологічний прелімінарний період,
дискординована пологова діяльність, що та
кож свідчить про переваги методу кріодес
трукції перед традиційними.
На основі проведених нами досліджень ми
можемо зробити висновок, що метод кріоде
струкції, здійснений на універсальній авто
номній кріохірургічній установці «Кріоелектро
ніка-3» легко переноситься хворими і не вик
ликає загальної реакції організму.
Запропонована нами методика ефективна,
проста й доступна для широкого впроваджен
ня. Метод кріодеструкції є засобом дійової
профілактики онкологічних захворювань у
жінок, дозволяє покращувати генеративну
функцію й може бути рекомендований в прак
тику для роботи в жіночих консультаціях.
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