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Нами проаналізовані результати бактеріоскопічного та бактеріологічного обстежень виділень з 
вагіни у жінок, яким виконувалось оперативне втручання з приводу лейоміоми матки. Усі пацієнтки були
розподілені на ІІ групи. У І групу увійшло 15 пацієнток, яким виконано тотальну гістеректомію, в ІІ групу 
- 13 жінок – екстирпацію матки з додатками. Стан мікробіоценозу піхви оцінювався в перші 6 місяців 
після операції. Вже через 1 місяцї після оперативного втручання у жінок ІІ групи достовірно частіше 
виявлявся дисбіоз піхви. У пацієнток ІІ обстежуваної групи PH піхви становив в середньому 5,8 ± 0,19, 
тоді як у жінок І групи – 4,2 ± 0,2 .Відсутність росту патогенної мікрофлори зазначено лише у 2 (15, 4
%)пацієнток ІІ групи, що вірогідно менше по відношенню до І групи, де не було виявлено росту 
патогенних зб у 6 (40%)обстежуваних. У жінок І групи спостерігались мікроекологічні я, 
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Частота передчасного вилиття навколоплідних вод (ПВНВ) при доношеній вагітності становить 
близько 10 %, при цьому у більшості жінок розвивається пологова діяльність.  На сьогодні існує дві 
тактики при даній патології: активна та вичікувальна. 

Мета дослідження – порівняння наслідків пологів для матері та плода при активній та 
вичікувальній тактиці ведення при ПВНВ. 

Матеріали та методи дослідження. Проведено ретроспективний аналіз історій пологів 33 жінок, 
котрі народжували на базі пологового відділення Кременецької ЦРКЛ протягом 2010-2012 рр. 
Обстежуваних жінок було поділено на дві групи. До І групи ввійшли 16 (48,5 %) пацієнток, у яких 
використовувалась активна тактика ведення пологів, у ІІ – 17 (51,5 %) жінок, у котрих застосовували 
вичікувальну тактику. Частота екстрагенітальної та гінекологічної патології, ускладнень вагітності у 
пацієнток обстежуваних груп достовірно не відрізнялись. 

Результати. При вичікувальній тактиці ведення частота аномалій пологової діяльності була 
достовірно нижчою – 12,5 % проти 47,0 % при активному веденні. Меншою при вичікувальній тактиці 
була також крововтрата в пологах.  Проте, частота акушерського травматизму зростала майже у 3 рази 
– 52,9 % проти 18,8 %  при активній тактиці. У всіх пацієнток, у яких застосовували вичікувальну
тактику, пологи відбулися через природні пологові шляхи. У групі активного ведення частота 
кесаревого розтину склала 56,3 %. У новонароджених дітей в І групі частіше діагностовано асфіксію. 
Частота післяпологових ускладнень не мала достовірних відмінностей в обох групах. 

Висновки. Таким чином, отримані нами дані дозволяють рекомендувати переважне використання 
вичікувальної тактики ведення пологів при ПВНВ у жінок із доношеною вагітністю.  
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