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Аннотация: В данной статье приведены клинический случай 

системной красной волчанки в послеродовом периоде. Сложное 

диагностическое сочетание системной красной волчанки, которая 

инициирует развитие гнойно-септического осложнения, наложить на 

послеродовой период пациентки, привело к длительному диагностического 

поиска. 
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Annotation: This article presents a clinical case of systemic lupus 

erythematosus in the postpartum period. A complex diagnostic combination of 
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systemic lupus erythematosus, which initiates the development of a purulent-septic 

complication, for a long time during the postpartum period of the patient, led to a 

long diagnostic search. 

Key words: systemic lupus erythematosus, complication, postpartum period. 

Вступ. На сьогоднішній день надзвичайно актуальною продовжує 

залишатися проблема диференціальної діагностики післяпологових 

ускладнень та соматичних захворювань. Подібність клінічних симптомів 

системного червоного вовчака і системної запальної реакції створюють 

труднощі в діагностиці соматичної патології, а відсутність належної та 

адекватної терапії основного захворювання погіршує його прогноз [2,5]. 

Пошук першопричини є сепсис ускладненням CЧВ або це атипова форма CЧВ 

визначає успіх подальшого лікування. Поширеність системного червоного 

вовчака істотно розрізняється в різних регіонах світу [1,6]. Відомо, що 

системний червоний вовчак (CЧВ) - аутоімунне системне захворювання 

сполучної тканини, яке характеризується утворенням безлічі антитіл до 

власних клітин і їх компонентів та розвитком імунокомплексного запалення з 

пошкодженням багатьох органів і систем. CЧВ найбільш часто зустрічається 

у жінок дітородного віку, тому особливий інтерес представляє вивчення 

ризику перебігу вагітності та післяпологового періоду. Визначено гендерні 

відмінності (жінки хворіють в 4-9 разів частіше за чоловіків) і вікові 

особливості дебюту системного захворювання (в репродуктивному віці 20-30 

років без порушення фертильності CЧВ зустрічається з частотою 1: 500) 

[1,3,4]. Тому вагітність у осіб на системний червоний вовчак можлива. 

Благополучний сценарій вагітності, що закінчується народженням здорової 

дитини, можливий тільки за умови зачаття на тлі ремісії захворювання не 

менше 6 місяців, а також при відсутності ураження нирок, серцево-судинної 

системи і циркулюючих антифосфоліпідних антитіл. Ризик загострення CЧВ 

зростає під час вагітності, а також в післяпологовому періоді. Якщо під час 

вагітності розвивається ремісія, то незабаром після пологів спостерігається 
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повернення в колишню фазу захворювання або підвищення активності. 

Найчастіше загострення виникає в перші 2 місяці післяпологового періоду, 

може протікати під виглядом деяких післяпологових ускладнень: сепсису, 

залишкових явищ нефропатії. Для діагностування СЧВ використовуються 

певні критерії Американської ревматологічний асоціації, що включають 11 

ознак. При наявності будь-яких 4 критеріїв діагноз вважається достовірним. У 

той же час, наявність тільки одного якогось ознаки не виключає хвороба [1,5]. 

Крім ознак, що входять в діагностичні критерії, пацієнти з CЧВ можуть мати 

додаткові симптоми захворювання. До них відносяться трофічні порушення 

(зниження ваги, посилене випадіння волосся аж до появи вогнищ облисіння 

або повного облисіння), лихоманку невмотивованого характеру. Труднощі 

діагностичного пошуку ілюструє клінічний випадок перебігу CЧВ з 

нетиповими проявами [4,6]. 

Клінічний випадок. Пацієнтка С. 31 рік, 6 вересня 2012 році вступила 

в екстреному порядку в приймальне відділення ОКЛ № 2 до уролога, зі 

скаргами на підвищення температури тіла до 39С, слабкість, хворобливе 

сечовипускання, набряклість шиї, обличчя, пастозність нижніх кінцівок, біль 

в горлі і слизової рота з діагнозом: Пієлонефрит. Сечокам'яна хвороба. 

Оглянута урологом. Даних за гостру урологічну патологію не виявлено. З 

анамнезу: 29 серпня 2012 р були термінові пологи II, самостійні, в терміні 38-

39 тижнів вагітності. Виписана з пологового будинку на 4-у добу з дитиною в 

задовільному стані, з рекомендаціями амбулаторного консультування у 

нефролога. Нефрологом виставлений діагноз: Хронічний пієлонефрит, 

латентний перебіг, ст. загострення. МКБ. ХНН? Призначено антибактеріальна 

терапія. На тлі проведеного лікування відзначала погіршення стану у вигляді 

слабкості, підвищення температури тіла, появи набряків шиї, обличчя, нижніх 

кінцівок. При уточненні даних анамнезу з урахуванням післяпологового 

періоду та націленості на терапію післяпологових ускладнень пацієнтка 

госпіталізована в гінекологічне відділення. На проведену терапію не давала 
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очікуваного ефекту, а множинні скарги, не характерні для післяпологового 

метроендометріта вимагали різних діагностичних версій. Неодноразово 

проводилися консиліуми в зв'язку з тяжкістю стану і відсутністю відповіді на 

адекватну терапію. Черговий консиліум відбувся 8 жовтня, на якому після 

отримання результатів обстеження, виставлений діагноз: 18-у добу після 

лапаротомії, екстирпації матки з трубами з приводу післяпологового 

метроендометріта. Сепсису. Системний червоний вовчак, гострий перебіг, 

активність 3 ступеня. 10 жовтня 2012 р пацієнтка була переведена для 

подальшого лікування в ревматологічне відділення. 

Обговорення. У пацієнтки С. не було класичних проявів CЧВ. 

Захворювання протікало під маскою сепсису, що ускладнювало діагностику 

CЧВ як первинне захворювання. Всі інші симптоми системного захворювання 

проявлялися в різного ступеня вираженості. Традиційна «метелик» в виличної 

області у даної пацієнтки була відсутня, при цьому висипання характерні для 

CЧВ, більш рідко зустрічаються в зоні «декольте», описані, інтерпретовані як 

екхімози в результаті зціджування молока і рекомендована зупинка лактації. 

Також при надходженні до стаціонару пред'являлися скарги на біль в горлі, 

болючість слизової оболонки ротової порожнини і носа як прояви афт при 

CЧВ. Була оглянута лікарями ЛОР, ЧЛХ в динаміці, і спостерігаються дрібні 

виразки слизових, віднесені герпетическим проявам на тлі післяпологової 

імунодепресії. Призначена терапія, яка дала позитивну динаміку. Полісерозит 

був яскраво виражений, своєчасно і повно діагностований ще під час вступу і 

став основним в діагностичному пошуку, який не вписувався в клініку 

післяпологового сепсису. Залучення нирок у вигляді нефротичного симптому, 

було розцінено як наслідок прееклампсії, і ураження нирок, яке існувало до 

вагітності, а згодом як прояви гострої ниркової недостатності при сепсисі. 

Гематологічні проблеми (панцитопенія) спостерігалися вже під час вступу. 

Тромбоцитопенія розцінена як наслідок прееклампсії, а анемія як 

післяпологове ускладнення. Відповідна корекція проведена в повному обсязі, 
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при цьому звертав на себе увагу факт поганий динаміки у відповідь на 

повноцінну корекцію. У пацієнтки також були виявлені імунологічні 

порушення. На тлі вираженого імунодефіциту виникли сприятливі умови для 

трансформації післяпологового метроендометріта в сепсис. Під час 

перебування в стаціонарі пацієнтка пред'являла скарги на вперше виникла 

хворобливість, припухання і скутість в суглобах кистей. Виявлення 

антиядерних антитіл, допомогло встановити діагноз, який дозволив воєдино 

з'єднати всі симптоми і пояснити відсутність закономірною динаміки на 

антибактеріальну терапію. Так як у хворої С. був симптомокомплекс 

діагностичних критеріїв сепсису, наявність первинного вогнища інфекції 

(метроендометрит), то потрібна адекватна тактика антибактеріальної терапії і 

оперативного лікування. Стандарт надання допомоги при гнійно-септичних 

післяпологових ускладненнях був повною мірою продемонстрований при 

веденні даної хворої.  

Висновок. Таким чином, складне діагностичне поєднання системного 

червоного вовчака, яка ініціює розвиток гнійно-септичного ускладнення, 

накласти на післяпологовий період пацієнтки, призвело до тривалого 

діагностичного пошуку. Необхідно націлити терапевтів при огляді таких 

хворих, включати в діагностичний алгоритм у пацієнтів з лихоманкою тести, 

що виключають системні захворювання. 
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