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Аннотация
В статье приведены данные о 

состоянии женского бесплодия в 
Украине и за рубежом и возмож-
ности восстановления репро-
дуктивного здоровья с помощью 
методов и средств физической 
реабилитации. Указано, что в вос-
становлении плодовитости при 
трубно-перитонеальном беспло-
дии, ведущее место при практи-
ческом использовании, занимают 
комплексные программы физиче-
ской реабилитации у пациенток 
репродуктивного возраста. Пока-
зано применение таких приклад-
ных методов, как гинекологиче-
ский массаж, ЛФК, специальные 
упражнения Кегеля, фитбол. Кон-
трольные обследования, свиде-
тельствуют о восстановлении ре-
продуктивной функции у 7 (25%) 
процентов женщин, которые забе-
ременели и родили.
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Annotation
The article presents data on 

the state of infertility in Ukraine 
and abroad, and the possibility of 
recovery of reproductive health 
with the help of methods and means 
of physical rehabilitation. Pointed 
out that the restoration of fertility 
in the tubal-peritoneal infertility, 
leading role in the practical use 
for the integrated program of 
physical rehabilitation for patients 
of reproductive age. It shows the 
use of applications such methods 
as pelvic massage, exercise therapy, 
special Kegel exercises, fitball. 
Control survey suggests restoring 
reproductive function in 7 (25%) 
percent of the women who became 
pregnant and gave birth.
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Постановка проблеми. Без-
пліддя є однією з актуальних 
проблем, від якої сьогодні потер-
пає людство. Це одна зі складних 
сучасних медичних, соціально-
економiчних і демографічних про-
блем як для подружжя, так i для 
будь-якої держави світу. Тому не 
дивно, що ВООЗ та ООН відно-
сять проблему безпліддя до хво-
роб людської цивілізації [5,15]. 

Згідно статистичних даних 
останніх років, в Україні налічу-
ється 12,3 млн. жінок репродук-
тивного віку, серед яких близько 
1 млн. є безплідними. Частота 
безпліддя у подружніх пар репро-
дуктивного віку складає 10-15%. 
Подібний рівень безпліддя є також 
характерним для більшості євро-
пейських країн [2,13]. Сьогодні 
в Україні безплідним вважається 
кожне четверте подружжя, а це 
близько 1,5 мільйона чоловіків і 
жінок [2,6]. 

З численних наукових дослід-
жень достовірно встановлено, що 
безпліддя виникає під впливом 
значної кількості внутрішніх та 
зовнішніх факторів. Тому мож-
на стверджувати, що безпліддя у 
жінок є не самостійним захворю-
ванням, а поширеним поліетіоло-
гічним симптоматичним комплек-
сом інших захворювань організму 
[2,4,13].

Серед різноманітних складо-
вих жіночого безпліддя трубно-
перитонеальний фактор вважа-
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ється однією з головних причин. 
За даними провідних фахівців він 
складає 30-74% від всіх випадків 
жіночого безпліддя (В. П. Смєт-
ник, В. Г. Туміловіч, 2000). В ряді 
випадків він є результатом запаль-
них процесів, що призводять до 
повної або часткової непрохіднос-
ті маткових труб, внаслідок облі-
терації чи перегинів їх стінок, що 
обумовлено перитубарними або 
яєчниковими зрощеннями [10,11]. 
Запальний процес маткових труб 
та очеревини розвивається під 
дією різноманітного мікробного 
фактора [2,9].

Значну роль в етіології та па-
тогенезі трубно-перитонеального 
безпліддя відіграють оперативні 
втручання та різноманітні діагнос-
тичні маніпуляції на органах ма-
лого тазу, що також сприяє виник-
ненню злукового процесу [4,9,12]. 

Враховуючи вищевикладену 
інформацію, фізична реабілітація 
трубно-перитонеального безплід-
дя повинна проводитися на всіх 
рівнях реабілітаційного процесу, 
з урахуванням індивідуального 
перебігу патології в кожної з па-
цієнток, та бути адаптованою під 
її особливості, комплексною, з 
використанням багатого арсена-
лу сучасних методів лікувальної 
фізкультури, різновидів масажу, 
фізіотерапії, психологічної та со-
ціальної реабілітації [3,8,14]. Су-
часні методи фізичної реабілітації 
добре поєднуються з консерва-
тивною терапією і хірургічним 
лікуванням та альтернативними їм 
нетрадиційними методами і засо-
бами лікування [1,6,7]. 

Розробку і практичне викорис-
тання комплексних програм фі-
зичної реабілітації при безплідді 
внесено в перелік пріоритетних  
завдань кафедри фізичної реа-
білітації, спортивної медицини, 
фізичної культури та спорту За-
порізького державного медичного 
університету. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій: Одним із провідних 
показників стану репродуктивно-
го здоров’я, безсумнівно, є рівень 

безпліддя як нездатності зрілого 
організму людини до запліднення. 
Великою кількістю вітчизняних 
і світових фахівців беззаперечно 
доведено, що безплідний шлюб є 
інтегральним показником репро-
дуктивного здоров’я населення. 
За даними провідних вітчизняних 
фахівців – Камінського В.В., Юзь-
ко О.М., Дахно Ф.В., Зукіна В.Д. 
(2009) частота безпліддя в різних 
регіонах України складає від 10-
15% до 18-20%. Безсумнівно, ці 
негативні показники можна роз-
глядати як прямі репродуктивні 
втрати. Згідно офіційних статис-
тичних звітів, в Україні у 2008 
році, було зареєстровано 43134 
випадків жіночого безпліддя, або 
80,1% серед усіх випадків жі-
ночого і чоловічого безпліддя) і 
10692 (19,9%) випадків чолові-
чого безпліддя (Іркіна Т.К., 2002; 
Сольський Л.П., 2008; Чайка В.К., 
2012; Юзько О.М., 2011). 

Серед фахівців з питань ліку-
вання різних форм порушень жі-
ночої фертильності зберігається 
значний інтерес до проблем реа-
білітації жінок з трубно-перитоне-
альним безпліддям. У вітчизняній 
і закордонній фаховій літературі 
описана велика кількість дослід-
жень, присвячених різним варіан-
там безпліддя в шлюбі, їх перебі-
гу, діагностиці та лікуванню – як 
у чоловіків, так і в жінок (Іваню-
та Л.І., 2003; Казаков Б.А., 2000; 
Кулаков В.І., 2007; Юзько О.М., 
2011; Evers J.L.H., 2007). 

Пріоритетними в структу-
рі жіночого безпліддя вважають 
трубно-перитонеальне, яке вра-
жає найбільш численну групу 
жінок з безпліддям. В структурі 
жіночого безпліддя трубно-пери-
тонеальне безпліддя становить від 
35 до 68% (Дубницька Л.В, 2006; 
Корнєєва І.Е., 2002; Точиловська 
Л.В., 2002; Хилькевич Є.Г., 2005; 
Evers J.L.H., 2007). Попри безліч 
існуючих методів лікування труб-
но-перитонеального безпліддя, 
частота відновлення репродуктив-
ної функції коливається від 8 до 
47,2 % (Беженарь В.Ф., 1999; 

Гаспаров А.С., 2009; Дахно Ф.В, 
2011; Дубницька Л.В., 2006; Маль-
тинська Н.А., 2010). Сьогодні най-
більш ефективним у лікуванні 
трубно-перитонеального безплід-
дя є хірургічний метод з викорис-
танням лапароскопічного доступу 
[2,7]. Але, незважаючи на малоін-
вазивність такого втручання, по-
стійне вдосконалення техніки цих 
операцій, все ж не вдається досяг-
ти підвищення ефективності від-
новлення репродуктивної функції. 
Це повязано з утворенням периту-
барних і периоваріальних злук, ре-
окклюзії маткових труб (Квашен-
ко В.П., 2007; Магакян О.Г., 2004; 
Сімрок В.В., 2007; Хворостьянов 
А.І., 2002; V. Gomel, 2006).

В наш час зберігається значний 
інтерес до проблеми реабілітації 
хворих з трубно-перитонеальним 
безпліддям. Сучасними фахівцями 
проведено безліч досліджень, спря-
мованих на оцінку різних методів 
реабілітації, на відновлення репро-
дуктивної функції при трубно-пе-
ритонеальному безплідді (Єлісеєв 
М.Ю., 2003; Кудлай О.М., 2009; 
Малєвич К.И., 2007; Савельєва 
Г.М. та співавт., 2014, Шнейдерман 
М.Г., 2014). Вони рекомендують до-
датково проводити немедикамен-
тозну реабілітацію репродуктивної 
функції в ранній післяопераційний 
період з метою профілактики вто-
ринної оклюзії маткових труб. При 
вивчені та аналізуванні доступних 
джерел інформації, нами був зро-
блений висновок, що не зважаючи 
на те, що проблемі безпліддя, його 
лікування і реабілітації присвячена 
велика кількість наукових дослі-
джень, вони в більшості випадків  
стосуються питань хірургічного 
(лапароскопічного) лікування та 
медичній реабілітації безпліддя, 
зокрема його трубно-перитоне-
ального варіанту (Бакуридзе Є.М. 
та соавт, 2002; Мальтинська Н.А., 
2010; Точиловська Л.В., 2002; Хво-
ростьянов А.І., 2002). Але, на нашу 
думку, практично відсутні наукові 
роботи і практичні дослідження, 
присвяченні використанню засобів 
і методів фізичної реабілітації в по-
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доланні трубно-перитонеального 
безпліддя. Тому розробка індиві-
дуально адаптованого комплексу 
методів фізичної реабілітації та 
його практичне застосування була 
покладена в основу проведення на-
шого дослідження.

Мета роботи: вивчення ефек-
тивності комплексу запропоно-
ваних засобів фізичної реабіліта-
ції як альтернативного методу, в 
практичному лікуванні трубнопе-
ритонеального безпліддя у жінок 
репродуктивного віку.

Завдання дослідження:
1. Вивчити ефективність сучас-

них методів фізичної реабілітації 
в лікуванні трубно-перитонеаль-
ного безпліддя.

2. Обґрунтувати і розробити 
комплексну програму фізичної 
реабілітації при трубно-перитоне-
альному безплідді.

3. Дослідити вплив запропоно-
ваних засобів фізичної реабіліта-
ції на стан репродуктивної функції 
у жінок з трубно-перитонеальним 
безпліддям.

4. Упровадити в практичну ді-
яльність закладів охорони здоров’я  
запропонований реабілітаційний 
комплекс при лікуванні трубно-
перитонеального безпліддя.

Методи дослідження: Для 
реалізації поставлених завдань 
було використано такі методи до-
слідження: аналіз спеціальної 
науково-методичної літератури; 
педагогічний експеримент; клі-
ніко-анамнестичні методи до-
слідження; опитування та анке-
тування; функціональні методи 
дослідження (визначення значень 
базальної температури (БТ); ла-
бораторні методи дослідження 
(гормональний профіль); інстру-
ментальні методи: ультразвукове 
дослідження (УЗД) органів мало-
го таза з використанням апарата 
«Voluson–730 Expert»; методи ма-
тематичної статистики.

Результати дослідження та 
їх обговорення: Нами спостері-
галося 28 жінок у віці від 23 до 
38 років (середній вік 31,3±1,3 
роки). Вторинне трубно-перито-

неальне безпліддя було діагносто-
вано у всіх пацієнток. Тривалість 
безпліддя коливалося від 2 до 8 
років (у середньому – 5,2±0,6 ро-
ків). У 17 (60,71%) пацієнток були 
ураження обох маткових труб та 
злуковий процес, пов’язані з опе-
ративно-діагностичними втручан-
нями на органах малого таза. В 
11 (39,29%) пацієнток в анамнезі 
тяжкий перебіг ІПСШ (інфекцій, 
що передаються статевим шляхом 
та TORCH-інфекцій). У 9 (32,14%) 
жінок в анамнезі лапароскопічне 
лікування злукового процесу, з 
рецидивом патологічного процесу 
через 2-3 роки. Всі пацієнтки нео-
дноразово проходили стаціонарне 
(консервативне) та хірургічне (ла-
пароскопічне) лікування та мали 
неодноразове санаторно-курортне 
лікування в санаторних закладах. 

До складу запропонованого 
нами комплексу фізичної реабі-
літації були включені такі її ме-
тоди і засоби: як гінекологічний 
масаж, ЛФК, спеціальні вправи 
Кегеля. Як метод лікування нами 
використовувалися 2 основні ме-
тодики гінекологічного масажу, за 
рекомендаціями І.І. Бенедиктова 
- бімануальний масаж і розтягнен-
ня спайок і зрощень з метою від-
новлення нормального положення 
матки і редресації її придатків [1, 
с. 21]. Пацієнтки проходили по 20 
сеансів гінекологічного масажу, 
який проводився в міжменстру-
альний період. Процедура про-
водилася як на гінекологічному 
кріслі, так і з використанням спе-
ціального обладнаного для вико-
нання певних прийомів, масажно-
го столу. 

Перший сеанс, зазвичай, про-
водився як ввідно-діагностичний 
і тривав від 5-7 до 10-15 хвилин. 
У цей час, як при бімануальному 
гінекологічному дослідженні, ви-
значалися наявні індивідуальні 
патологічні зміни пацієнтки (стан 
матки і придатків, зв’язкового апа-
рату, наявність злукових утворень, 
рубцевих тяжів та інших патоло-
гічних змін), хворобливі відчуття, 
біль, її інтенсивність і іррадіація, 

особливості рухливості матки, 
придатків і зв’язкового апарату 
при зміні вихідного положення на 
спині на колінно-ліктьове і колін-
но-кистьове положення [1].

У 15 пацієнток (53,57%) була 
діагностована ретрофлексія мат-
ки (retroversio et retrodeviatio 
submobilis et fixate), у 13 (46,43%) 
пацієнток було діагностовано 
відхилення тіла матки в правий 
або лівий бік (dextra et sinistra 
lateroversio et flexio). Протягом 
перших 5-7 сеансів проводилися 
маніпуляції з розтягуванням спа-
йок, виведення і фіксація матки 
спочатку в серединному, а потім і 
в положенні, близькому до фізіо-
логічного (anteflexio) [1]. 

При відхиленні матки в праву 
або ліву сторони (dextra et sinistra 
lateroversio et flexio), злуковими 
утвореннями, проводилися ма-
ніпуляції з виведення тіла матки 
в бік, протилежний патологічної 
зміни, з фіксацією тіла матки дво-
ма руками в серединному поло-
женні від 1 до 3 хвилин [1].

Сеанси гінекологічного маса-
жу в групі, де була діагностована 
ретрофлексія матки (retroversio et 
retrodeviatio submobilis et fixate) 
були найбільш інтенсивними (до 
25-30 хвилин), що визначалося на-
явністю численних злукових утво-
рень, слабкістю зв’язкового апа-
рату матки і м’язів тазового дна. 
Додатково, для більш інтенсивної 
розробки (розтягування спайок), 
використовувалися вихідні поло-
ження пацієнтки в колінно-ліктьо-
вому, і особливо в колінно-кистьо-
вому положеннях [8].

Нами використовувалися такі 
прийоми гінекологічного маса-
жу: як центральна елевація матки, 
цикл зсувів тіла матки, максималь-
но піднятою вгору і в бік, проти-
лежний злуковому процесу і flexio, 
а також редресація придатків за 
допомогою виведення тіла матки 
в центральне і бічне положення, 
з наступною спробою її виведен-
ня, при підйомі, в фізіологічне її 
положення (anteversio anteflexio) 
[1]. Додатково пацієнткам цієї гру-
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пи був призначений курс занять 
ЛФК за методикою Д.Н. Атабеко-
ва і К.Н. Прибилова, в модифікації 
Ф.А. Юнусова (1985) [3] і спеці-
альні вправи Кегеля (за стандарт-
ною схемою) для зміцнення м’язів 
передньої черевної стінки і тазо-
вого дна [14], фітбол [3].

По закінченні запропонова-
ного лікування пацієнтки відзна-
чали поліпшення самопочуття, 
зменшення болю. Контрольний 
гінекологічний огляд і проведен-
ня ультразвукового дослідження 
(УЗД) достовірно показали явні 
зміни топографії матки і придат-
ків, її кращу рухливість, зменшен-
ня кількості злукових утворень і 
зрощень, відновлення прохідності 
маткових труб. З допомогою уль-
тразвукової діагностики (УЗД), 
тестів на овуляцію та при трива-
лому (9-12 місяців) вимірюванні 
БТ (базальної температури) під-
тверджена наявність регулярних 
овуляцій в обох яєчниках. Під час 
гінекологічного огляду визначено 
значне зміцнення м’язів тазового 
дна і передньої черевної стінки. 

Після проведення курсу фізич-
ної реабілітації, пацієнтки про-
тягом наступних 3-6 місяців до-
датково індивідуально проходили 
санаторно-курортний етап реабі-
літації. Протягом наступного року 
завагітніло та народило 7 (25%) 
пацієнток, з числа тих, що були 
задіяні в проведені нашого дослід-
ження з впровадження комплексу 
засобів фізичної реабілітації.

Висновки: 
1. Аналіз спеціальної літерату-

ри свідчить, що безпліддя, особли-
во його трубно-перитонеальний 
варіант, є актуальною проблемою 
в Україні і світі.

2. Розроблена і впроваджена 
комплексна програма реабілітації 
жінок з  трубно-перитонеальним 
варіантом безпліддя є додатковою 
можливістю в подоланні загрози 
безпліддя у жінок репродуктивно-
го віку.

3. Вважаємо, що ефективність 
лікувально-відновлювальних за-
ходів при трубно-перитонеально-

му безплідді значно б підвищи-
лася при включенні в програму 
комплексних реабілітаційних за-
ходів бальнео-терапевтичних і 
фізіотерапевтичних методів, як на 
амбулаторному, так і на санаторно-
курортному етапах реабілітації у 
жінок з цією патологією.

Перспектива подальших до-
сліджень: пов’язана з вивченням 
можливостей використання різних 
альтернативних методів і засобів 
у комплексній програмі фізичної 
реабілітації для нормалізації і від-
новлення репродуктивної функції 
у жінок з іншими формами без-
пліддя.
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