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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
аГнРГ

агоністи гонадотропін-рилізинг-гормону

E2

естрадіол

ЛГ

лютеїнізуючий гормон

МРТ

магнітно-резонансна томографія

МЦ

менструальний цикл

О

основна (гупа)

О1

перша підгрупа (основної групи)

О2

друга підгрупа (основної групи)

П

порівнювана (група)

Пр

прогестерон

ПРЛ

пролактин

РЕ2

рецептори до естрогену

РПр

рецептори до прогестерону

РПр/РЕ2

співвідношення естрогенових і прогестеронових
рецепторів

T3в
T4в
ТТГ
УЗД

вільна фракція трийодтироніна
вільна фракція тироксину
тиреотропний гормон
ультразвукове дослідження
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ФСГ

фолікулостимулюючий гормон

FI

індекс кровотоку

Fr

одиниця виміру за шкалою Шарр'єра

РС

персональний комп'ютер

VFI

васкуляризаційно-потоковий індекс

VI

індекс васкуляризації
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ВСТУП
Актуальність теми
Міома матки є актуальною проблемою сучасної гінекології, оскільки є
одним з найпоширеніших доброякісних захворювань жіночих статевих органів
[1-4]: її частота у жінок репродуктивного віку за даними різними літературними
даними становить від 5 до 77% [1, 5 ̶ 8].
Порушення репродуктивної функції у формі первинної або вторинної
безплідності у пацієнток із субмукозною міомою матки складає 5 – 18% [9]. За
даними системного аналізу P. Klatsky (2008) підслизова міома має негативний
вплив на фертильність, а саме може порушувати процес імплантації. В
дослідженні М. Cassini (2006) було виявлено, що проведення міомектомії у
жінок із субмукозною міомою матки підвищує частоту настання та
прогресування вагітності до 43,3%, на відміну від неоперованих жінок, в яких
цей показник склав лише 27% [10]. Jan Bosteels et al. (2010) показали, що
гістероскопічне видалення субмукозного вузла розміром більш ніж 4 см у
діаметрі має суттєвий позитивний вплив на відновлення репродуктивної
функції порівняно із вичікувальною тактикою [11].
Для вибору оптимального об'єму хірургічного втручання, подальших
методів реабілітації та прегравідарної підготовки жінок репродуктивного віку з
міомою матки важливе значення має доопераційна комплексна діагностика
стану міоматозного вузла, у тому числі оцінка його розташування та
кровопостачання

[12,

13

].

Дані,

визначені

за

допомогою

УЗД

з

доплерометрією, МРТ, гістероскопії можуть бути предикторами відповіді вузла
на медикаментозне лікування [14 ̶ 16]. Незважаючи на значну кількість робіт
щодо ролі УЗД та МРТ у діагностиці міоми, недостатньо вивченими
залишаються питання кровопостачання субмукозних вузлів різних типів, а
також роль УЗД та МРТ у виборі тактики медикаментозного лікування та
прогнозуванні ефективності гістерорезектоскопії.
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Патогенетично обумовленою концепцією лікування субмукозної міоми
матки є комбінований вплив — хірургічне та медикаментозне лікування [1,17,
18]. В сучасному медичному арсеналі є значна кількість препаратів для
медикаментозного лікування міоми матки.
Застосування аГнРГ сприяє зменшенню об'єму матки та розміру вузла.
Більшість дослідників рекомендують використання аГнРГ перед проведенням
консервативної міомектомії, у тому числі гістероскопічним доступом [1, 19 ̶
22]. Однак, є інша точка зору, згідно з якою міоми після впливу аГнРГ
“вмуровуються” у міометрій, що ускладнює їх пошук та вилущування, тому
призначення цієї групи препаратів до операції не є доцільним [1, 23, 24]. Таким
чином, необхідні подальші дослідження у цьому напрямку.
Порівняно новим методом є застосування міфепристону в якості
потенційного терапевтичного засобу для лікування маткових міом. Модулятори
прогестеронових рецепторів зменшують біль, крововтрату, розмір міоми,
поліпшують якість життя. На відміну від аГнРГ, вони не призводять до
дефіциту естрогенів і зниження мінеральної щільності кісткової тканини [14].
Оскільки до 75 % пацієнток з лейоміомою підлягають оперативному
лікуванню

в

об'ємі

гістеректомії,

яка

призводить

до

виключення

репродуктивної функції, актуальним є питання пошуку оптимального підходу
до лікування міоми, який би дозволив своєчасно зупинити ріст пухлини або
провести органозберігаючу операцію [25 ̶ 28].
Малоінвазивним хірургічним методом лікування субмукозної міоми матки є
гістерорезектоскопія. Але, гістероскопічна резекція вузлів з інтрамуральним
ростом пов'язана з підвищеним ризиком ускладнень, зокрема перфорації матки,
кровотечі, травми шийки матки, внутрішньоматкових синехій, розриву матки
під час вагітності тощо. Для лікування субмукозних міом з інтрамуральним
компонентом

доцільно

використовувати

техніки,

які

передбачають

перетворення частково інтрамуральних міом у повністю або переважно
внутріньопорожнинні.

Це

дозволяє

скоротити

час

проведення

гістерорезектоскопії, обмежити втручання у міометрій, тим самим зменшити
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вірогідність появи інтра- та післяопераційних ускладнень, а також можливих
ускладнень під час подальшої вагітності [1, 29].
Таким чином, актуальність проблеми міоми матки, яка широко
розповсюджена серед жінок репродуктивного віку та має значний вплив на
фертильність, суперечливість клінічних спостережень та відсутність клінічних
рекомендацій щодо діагностики та лікування субмукозної міоми матки,
особливо

з

інтрамуральним

компонентом,

підтверджують

необхідність

розробки диференційованого підходу до діагностики та лікування даної
категорії жінок на основі об’єктивізації даних, отриманих в контрольованих
дослідженнях, з метою підвищення ефективності відновлення репродуктивної
функції.
Зв'язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт
кафедри акушерства, гінекології та перинатології ННІПО Донецького
національного медичного університету ім. М. Горького та є фрагментом теми
«Вивчити

вплив

генетичних,

нейроімуноендокринного

екологічних,

та метаболічного

інфекційних

дисбалансу щодо

факторів,
порушень

репродуктивного здоров’я, розвитку плода та формування захворювань у дітей
різного віку та розробити сучасні підходи щодо їх профілактики та лікування»
№ д/р 0110U007773 МК 11.06.02.
Мета дослідження: підвищити ефективність відновлення репродуктивної
функції у жінок із субмукозною міомою матки шляхом розробки та
впровадження

науково-обґрунтованого

диференційованого

діагностики та органозберігаючого лікування.

підходу

до
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Задачі дослідження:
1. провести ретроспективний аналіз результатів відновлення фертильності
у жінок із підслизовою міомою матки в залежності від її типу;
2. вивчити гормональний статус, доплерометричні характеристики,
морфологічну

структуру,

особливості

рецепторного

апарату

тканини

міоматозного вузла та кореляційні зв’язки між цими показниками;
3. оцінити якість життя пацієнток із субмукозною міомою матки та
безпліддям до та в динаміці лікування;
4. визначити діагностичну цінність МРТ та УЗД з тривимірною
енергетичною доплерографією у виборі тактики органозберігаючої терапії;
5. розробити та впровадити науково-обґрунтований диференційований
підхід до діагностики та лікування підслизових міом I, II типу, розміром до
6 см у діаметрі й оцінити її ефективність.
Об'єкт дослідження: репродуктивна функція жінок із субмукозною
міомою матки.
Предмет
рецептивність

дослідження:

клінічний

міоматознозміненого

стан,

міометрію,

гормональний
морфологічна

статус,
структура

субмукозної міоми матки, внутрішньопухлинний кровообіг.
Методи

дослідження:

клініко-лабораторні,

інструментальні,

морфологічні, імуногістохімічні, соціологічні, статистичні.
Наукова новизна одержаних результатів
Встановлено, що у жінок із II типом субмукозної міоми матки лікування
методом гістерорезектоскопії призводить до нерадикального видалення вузла у
19% випадків і зниження ефективності відновлення фертильності в середньому
на 30% у даної категорії жінок.
Доповнені дані щодо гормонального гомеостазу і морфологічної
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будови вузла у пацієнток репродуктивного віку із I та II типом підслизової
міоми матки.
Дістало подальший розвиток вивчення особливостей рецепторного
апарату субмукозної міоми матки у жінок репродуктивного віку й
виявлено, що співвідношення рецепторів естрогенів до прогестерону у
підслизових вузлах складає 1,25: 1.
Вперше встановлено, що у пацієнток із субмукозною міомою та безпліддям
знижується якість життя, в першу чергу, за рахунок його психологічного
компоненту та наявності больового синдрому.
Доведено наявність позитивної вираженої кореляції між даними
результатів обстеження жінок з єдиним підслизовим вузлом I та II типу за
допомогою УЗД та МРТ, враховуючі можливість додаткового визначення стану
кровообігу у тканинах при використанні допплерографії дозволило автору
вдосконалити алгоритм обстеження даної категорії хворих.
Доповнені дані щодо особливостей кровообігу у пацієнток з субмукозною
міомою матки I та II типу й доведено, що при дифузному кровообігу у вузлі
індекс резистентності в міометрії на рівні аркуатних судин та в міоматозних
вузлах вірогідно менше ніж при периферичному кровообігу (p<0,05).
Виявлено кореляційний зв’язок між параметрами внутрішньо-пухлинного
кровотоку та гістологічним типом субмукозної міоми матки. Підтверджено, що
підслизові вузли з дифузним типом кровотоку є проліферуючими міомами, а з
периферичним – простими.
Дістало

подальший

розвиток

вивчення

характеру

васкуляризації

субмукозної міоми матки, шляхом проведення тривимірної енергетичної
допплерометрії, яка дозволяє опосередковано судити про співвідношення
прогестеронових

та

естрогенових

рецепторів

в

тканині

пухлини.

Це

підтверджує високу діагностичну та прогностичну цінність тривимірної
енергетичної допплерографії у жінок з даною патологією.
Встановлено, що у жінок з дифузним кровообігом у вузлі кількість
рецепторів до естрогенів та прогестерону більше (в 1,8 рази та у 3,7 рази
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відповідно,

p<0,05),

ніж

у

пацієнток

з

периферичним

типом

внутрішньопухлинного кровотоку.
Вперше

встановлено

позитивний

кореляційний

взаємозв'язок

між

експресією рецепторів прогестерону та індексами васкуляризації (r=0,76,
р<0,05), кровотоку (r=0,83, р<0,05) та васкулярізаціонно-потоковим індексом
(r=0,69, р<0,05).
Виявлено, що кореляційний взаємозв'язок між доплерометричними
показниками кровообігу у підслизовому вузлі з рецепторами до естрогенів
менш виражений аніж з рецепторами до прогестерону: індекс васкуляризації
корелював з РЕ2 з коефіцієнтом r=0,53, (р<0,05), індекс кровообігу
r=0,49,(р<0,05), васкулярізаціонно-потоковий індекс r=0,47, (р <0,05).
Вперше розроблено комплексний диференційований підхід до лікування
підслизової міоми I та II типу до 6 см у діаметрі шляхом використання
комбінації двоетапної оперативної техніки за методом S.Betocci (2009) із
застосуванням

медикаментозної

терапії

аГнРГ

або

блокаторами

прогестеронових рецепторів між першим та другим етапом операції.
Доведено, що розроблений диференційований підхід до лікування
субмукозної міоми матки дає можливість на 21,28% покращити результати
терапії, порівняно з традиційною схемою лікування; попереджує таке
ускладнення, як неповне видалення вузла; майже на 30% підвищує
ефективність відновлення репродуктивної функції на протязі першого року
після оперативного втручання; скорочує інтервал до настання вагітності майже
вдвічі (з 2 до 1 року).
Практичне значення отриманих результатів
Для практичної роботи лікарів акушерів-гінекологів розроблено і
впроваджено науково-обґрунтований метод лікування жінок із субмукозною
міомою матки I та II типу до 6 см у діаметрі і порушенням фертильності. Даний
метод дозволяє покращити результати лікування порівняно з методикою,
рекомендованою національним протоколом

та

підвищити

ефективність
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відновлення

репродуктивної

функції

протягом

першого

року

після

оперативного втручання.
Отримані результати дослідження впроваджені в роботу гінекологічнго
відділення № 1 Донецького регіонального центру охорони материнства і
дитинства (ДРЦОМД), а також у Харківській медичній академії післядипломної
освіти, Львівському обласному центрі репродуктивного здоров’я населення,
пологовому будинку № 4 м.Запоріжжя, Одеській обласній клінічній лікарні,
ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», національній медичній
академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика (м. Київ).
Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційної роботи
включені в навчальний процес на кафедрі акушерства, гінекології та
перинатології навчально-наукового інституту післядипломної освіти ДонНМУ
ім.М.Горького при підготовці лікарів-інтернів та лікарів-курсантів, а також на
тематичних курсах підвищення кваліфікації з оперативної гінекології та
ендоскопічної хірургії.
Особистий внесок здобувача
Автором самостійно проведено аналіз літературних даних. Дисертантом
проведено ретроспективний

аналіз ефективності

лікування жінок

із

субмукозною міомою матки та порушенням фертильності. Автором розроблено
схему обстеження пацієнтів, особисто обстежено 100 жінок. Проаналізовано
стан гормонального гомеостазу, результати анкетування пацієнток з метою
визначення якості життя жінок із субмукозною міомою матки та безпліддям.
Визначена діагностична цінність МРТ та УЗД з доплерографією у виборі
тактики

лікування.

Дисертантом

проведено

аналіз

імуногістохімічних

показників стероїдної рецептивності міоматозних вузлів. Запропоновано
патогенетичнообгрунтуваний комплекс лікувальних заходів, спрямованих на
підвищення ефективності відновлення репродуктивної функції у жінок із
підслизовою міомою матки й оцінена їх ефективність. Автором самостійно
здійснено статистичну обробку даних результатів обстеження та лікування, їх
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науковий

аналіз

та

інтерпретацію,

сформульовані

основні

положення

дисертації, висновки та практичні рекомендації.
Апробація результатів дисертації
Основні положення дисертації
науково-практичній
ГО«Асоціація

конференції

з

акушерів-гінекологів

були повідомлені та обговорені на:
міжнародною
України»

участю

«Інноваційні

та

пленумі

підходи

в

акушерстві, гінекології та репродуктології» (Київ, 2014); всеукраїнській
науково-практичній конференції молодих вчених «Медична наука в практику
охорони здоров’я» (Полтава, 2014); VI міжнародному науково-практичному
конгресі студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини»
(Київ, 2014); об'єднаному засіданні кафедри акушерства, гінекології та
перинатології ННІПО ДонНМУ ім.М.Горького та Вченої ради НДІ медичних
проблем сім’ї (Донецьк, 2014); об'єднаному засіданні кафедри акушерства та
гінекології ДонНМУ ім.М.Горького МОЗ України (Краматорськ, 2015).
Публікації
За темою дисертації опубліковано 8 робіт. Основні фрагменти
дослідження опубліковані у 5 статтях у наукових фахових журналах,
затверджених ДАК України, 3 - у збірниках тез доповідей.
Обсяг і структура дисертації
Дисертація викладена на 143 сторінках машинописного тексту (основний
текст

̶

на 116 сторінках), складається зі вступу, огляду літератури,

ретроспективного аналізу, матеріалів і методів дослідження, 2-х розділів
власних досліджень, аналізу й узагальнення отриманих результатів, висновків,
практичних рекомендацій, списку літератури, що включає 190 джерел, які
займають 21 сторінку, ілюстрована 12 рисунками і 31 таблицями, що займають
5 сторінок.
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РОЗДІЛ 1
ВІДНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК З
СУБМУКОЗНОЮ МІОМОЮ МАТКИ
1.1. Сучасне уявлення про розповсюдженість, етіологію та патогенез
міоми матки
Міома матки є однією з найактуальніших проблем сучасної гінекології,
оскільки є одним з найпоширеніших доброякісних захворювань жіночих
статевих органів [1 ̶ 4].
Міома матки, за визначенням А.Л. Тихомирова, – це моноклональний
гормоночутливий

проліферат,

що

складається

з

фенотипово

змінених

гладеньком'язевих клітин міометрію [30], з наступним їх фіброзуванням в
умовах тканинної гіпоксії [31]. Міома матки cкладається з великої кількості
екстрацелюлярного матриксу, що містить коллаген, фібронектин, протеоглікан
[14].
Міома матки зустрічається приблизно у 5–77% жінок репродуктивного
віку [1, 5 ̶ 8]. Середній вік жінок з міомою матки складає 33 роки [32]. На
поширеність міом впливають також метаболічні фактори, дієта, стреси,
екологія та етнічність [33 ̶37]. Серед афроамериканок міома матки зустрічається
у віці до 35 років у 60% випадків, у віці до 50 років — у понад 80%, у жінок на
Кавказі частота міоми складає 40% у віці до 35 років та майже 70% у віці до 50
років [14]. У 20 % жінок, які страждають від безпліддя, міома матки є єдиною
патологією репродуктивної системи [1, 4, 38 ̶ 40]. Порушення репродуктивної
функції у формі первинної або вторинної безплідності у пацієнток з міомою
матки складає 60-70% [41 ̶ 47]. Міома матки часто поєднується з аденоміозом
[48].
За результатами інтернет-опитування, поширеність міоми матки варіює
від 4,5% (Великобританія) до 9,8% (Італія), досягає від 9,4%(Великобританія)
до 17,8% (Італія) у віковій групі 40-49 років. Жінки з діагнозом “міома матки”
повідомили достовірно частіше, порівняно зі здоровими жінками, про наявність
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таких симптомів: тяжкі кровотечі (59,8% порівняно з 37,4%), тривалі кровотечі
(37,3% проти 15,6%) , кровотеча між менструаціями (33,3%

проти 13,5%),

часті менструації (28,4% проти 15,2%), нерегулярні та непередбачувані
менструації (36,3% проти 23,9%). Крім того, жінки з діагнозом “міома матки”
повідомили достовірно частіше про наступні симптоми: стиснення сечового
міхура (32,6% проти 15,0%), хронічний тазовий біль (14,5% проти 2,9%),
болючий статевий акт (23,5% проти 9,1%), біль у середині циклу, після і під час
менструальної кровотечі (31,3%, 16,7%, 59,7%, проти 17,1%, 6,4%, 52,0%). Крім
того, 53,7% жінок повідомили, що їх симптоми мали негативний вплив на їхнє
життя протягом останніх 12 місяців, впливаючи на сексуальне життя (42,9%),
продуктивність на роботі (27,7%) і відносини у сім'ї ( 27,2%) [49, 50].
Відомим фактором ризику розвитку міом є раннє менархе, водночас зі
збільшенням кількості пологів частота міом знижується, що пояснюють
ремоделюванням матки після пологів, вибірковим апоптозом маленьких вузлів,
їх ішемізацією у післяпологовому періоді. Вживання алкоголю підвищує ризик
розвитку міоми, спостерігається дозо-залежний ефект від тривалості вживання
алкоголю та кількості напоїв протягом дня. Серед жінок до 35 років вживання
кофеїну у кількості 3 чи більше чашок кави протягом дня або 500 мг чи більше
кофеїну протягом дня пов'язане із підвищеним ризиком розвитку міоми.
Іншими можливими факторами ризику розвитку міоми є інфекції матки,
гормональні, метаболічні фактори, дієта, стрес, фактори навколишнього
середовища [14].
Остаточно патогенез міоми матки не є вивченим, однак, відомо, що
розвиток міоми є результатом сумарного впливу генних факторів та факторів
навколишнього середовища, а ріст міоми стимулюється як естрогенами, так і
прогестероном. Спочатку вважалося, що міома є результатом гіперестрогенії,
абсолютної або відносної. Однак останнім часом все більше уваги в розвитку
міоми приділяється прогестерону, який діє, зокрема, опосередковано через
підвищення експресії Кі-67 (антигена клітинної проліферації) та Всl-2
(онкопротеїна, інгібітора апоптоза). Тихомиров А.Л. та співавт. виявили, що
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прогестерон бере активну участь у периферійному рості міоми за допомогою
естрогенів, які, в свою чергу, можуть підвищувати експресію рецепторів
прогестерону в міометрії. А прогестерон, в свою чергу, пригнічує експресію
рецепторів до естрогенів в міометрії. Ще одним доказом ролі прогестерону в
патогенезі міоми можна вважати зменшення розмірів міоми внаслідок прийому
препаратів з антипрогестероновою дією, наприклад, Ru-486. Патогенез міоми
матки пов'язаний зі збільшенням експресії факторів росту (епідермального
фактору росту, рецептора епідермального фактору росту, інсуліноподібного
фактору росту бета, трансформуючого фактору росту тощо), які сприяють
активації проліферативних процесів та гіпертрофії міоцитів. Різний темп росту
міоматозних вузлів в одній матці пояснюють тим, що трансформована мутантна
клітина наділяє своїми властивостями лише клітини, яким дає початок, тобто
різні вузли в одній матці клонально між собою не є пов'язаними. При
трансформації клітин міометрію навколо дрібних судин міометрію, частіше
артеріол, формується “зона росту” з незрілих гладеньком'язевих клітин, що має
назву “проліферат”. Коли “проліферат” збільшується до 2,5-3,5 мм у діаметрі,
формуються

первинні

пучки

гладеньком'язевих

клітин

з

наступною

гіпертрофією. Поступово відбувається розростання капілярів — процес
неоваскуляризації.

Основним

механізмом

росту

міоматозних

вузлів

є

підвищення проліферативної активності клітин міометрію [51 ̶ 57]. Останнім
часом при вивченні патогенезу міом приділяють увагу дефіциту вітаміна D
[58 ̶ 60].
Багато авторів відзначають роль щитоподібної залози у розвитку міоми
матки,

що

щитоподібною

обумовлено
та

взаємозв’язком

між

гіпоталамо-гіпофізарно-

гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниковою

осями.

Цей

взаємозв’язок обумовлений єдиними центральними механізмами регуляції,
структурною гомологією гормонів аденогіпофіза, виробленням печінкою
глобулінів, що зв’язують тироксин та стероїди [61 ̶ 63].
Основним біологічним механізмом розвитку міоми, пов'язаним з
інфекцією, є збільшення позаклітинного матриксу, клітинної проліферації і
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зниження апоптозу, зокрема аномальної тканини. Надрегуляція позаклітинних
матричних білків, що постійно спостерігається у дослідженнях щодо
генетичного регулювання міоми матки, узгоджується з цим механізмом [14].
При наявності субмукозних міом змінюється експресія генів HOX10, HOXA11 і
BTEB1, що регулюють ендометрій. Крім того, субмукозні міоми впливають на
експресію ендометріальної мРНК. Усе це змінює рецептивність ендометрію при
наявності

субмукозних

міом

[64,

65].

Подібно

до

механізму,

коли

лютеїнізуючий гормон (ЛГ), маючи спільний рецептор з хоріонічним
гонадотропіном, стимулює ріст матки під час вагітності, є гіпотеза, що під час
перименопаузи

збільшується

рівень

ЛГ

і

це

стимулює

ріст

міоми.

Дослідженими є метаболічні фактори, такі як діабет, полікістоз яєчників і
гіпертонія. Щодо споживання сої, то є гіпотеза, що споживання сої може
знизити ризик міоми. Можливий механізм дії стресу включає в себе вплив
стресу на наднирники, що може підвищити концентрацію прогестерону і тим
самим збільшити ризик розвитку міоми[14]. Однак усі ці гіпотези наразі
потребують подальших досліджень.
1.2. Методи діагностики субмукозної міоми матки
Для вибору оптимальної тактики лікування необхідно чітко знати
локалізацію, розмір, структуру та кровопостачання міоматозних вузлів.
Найчастіше

для

використовується

діагностики
УЗД

та

цих

МРТ.

параметрів

міоми

Ультрасонографія

з

матки

широко

використанням

трансабдомінального або трансвагінального датчиків, порівняно з МРТ, є
оператор-залежним методом. В ідеалі повинно проводитися трансабдомінальне
та трансвагінальне сканування. Трансвагінальне сканування має переваги у разі
діагностики міоми маленьких розмірів, починаючи з 5 мм у діаметрі.
Діагностика трансабдомінальним доступом часто обмежена у разі підвищеної
маси тіла пацієнтки. Зазвичай міоматозний вузол видно як окреме солідне
округле

утворення

ізоехогенної

або

(рідше)

гіпоехогенної

структури.

Міоматозні вузли можуть деформувати форму та контури матки. Навіть
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некальцифіковані

міоматозні

вузли

можуть

давати

акустичну

тінь.

Дегенеративні зміни можуть змінювати ехографічну картину міоматозних
вузлів, призводячи у ряді випадків до кістозної структури. При допплерометрії
може бути визначений тип кровотоку (дифузний чи перефірійний), а у разі
дегенеративних змін вузла кровотік не визначається. При трансвагінальній
сонографії субмукозні вузли, як правило, визначаються без проблем, однак
можуть бути труднощі при диференціальній діагностиці з поліпами. Шляхом
сонографії не завжди вдається встановити точну кількість та розташування
міоматозних вузлів, однак сонографія при об’ємі матки до 375 мм3 або розміру
міоматозних вузлів до 4 см є достатньо надійним методом діагностики. Великі
вузли можуть порушувати відтік від нирки, призводячи до гідронефрозу, що
теж може бути виявлено шляхом сонографії. Таким чином, обов'язково при
виявленні

великих

міом

слід

провести

сонографію

нирок.

При

диференціальному діагнозі слід мати на увазі, що субсерозні вузли можуть
нагадувати новоутворення яєчників, а інтерстиціальні вузли можуть бути схожі
на вогнища ендометріозу. З метою уточнення діагнозу рекомендується
проведення МРТ [14, 66].
Соногістерографія з використанням фізіологічного розчину, як правило,
використовується в якості додаткового або допоміжного методу візуалізації для
уточнення характеристик міоми матки, що діагностовані за допомогою
ультразвуку у В-режимі. Під час трансвагінального УЗД, новоутворення матки
може візуалізуватися як вогнище підвищеної ехогенності, випукле у порожнину
матки, так і з ехогенністю, аналогічною до ехогенності міометрія. Тому важко
відрізнити від лейоміоми тромб або поліп. Також наявність лейоміоми може
робити ендометрій недоступним для візуалізації або призвести до переоцінки
товщини ендометрію. Трансвагінальна сонографія може бути використана як
перший метод діагностики для виявлення поліпів ендометрію, які можуть
візуалізуватися

як

гіперехогенні

утворення,

оточені

гіпоехогенним

ендометрієм. Водночас, деякі поліпи складно виявити, оскільки вони
виглядають як потовщений ендометрій. Проте поліпи можуть бути точніше
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візуалізовані під час інфузії фізіологічного розчину у порожнину матки.
Фізіологічний розчин також ефективний в розрізненні дифузних змін
ендометрію та локальних змін ендометрію. Однак цей метод має обмеження
щодо здатності розрізняти гіперплазію ендометрію (передракові поліпи) і
карциному ендометрія. Водночас, введення фізіологічного розчину може бути
досить болісним та призводити до дискомфорту пацієнтки, що робить
застосування цього методу діагностики обмеженим [14, 67].
Домінантні вузли, незалежно від розташування відносно гістологічних
шарів матки, здебільшого розташовуються по задній стінці матки (58,9%) та у
дні (66,7%) з тенденцією до декстрапозиції (61,5%). Виявлена закономірність
інтенсивності

кровопостачання

вузла

від

його

місцезнаходження

за

показниками індекса резистентності: найінтенсивніше кровопостачаються
вузли, що розташовані по передній стінці у ділянці перешийка. Далі, у порядку
зменшення кровопостачання – вузли позадуперешийкової локалізації, вузли по
передній стінці у дні матки. Найменш васкуляризованими є вузли по задній
стінці у дні матки. Найбільш васкуляризованими є вузли з інтрамуральносубмукозним та субмукозним розташуванням міоми [13, 68 ̶ 70]. Міоматозні
вузли з підвищеною васкуляризацією (дифузний тип кровопостачання)
знаходяться під переважним впливом васкулоендотеліального фактору росту і
чинників апоптозу [71, 72].
При діагностиці субмукозних міом соногістерографія має чутливість
99% з позитивною прогностичною цінністю 96%. Водночас, гістероскопія має
чутливість, специфічність, позитивну та негативну прогностичну цінність 98,
83, 96% та 91% відповідно [73]. Гістероскопія, як відомо, є золотим стандартом
діагностики

у

випадку

субмукозних

міом

[74-76].

Для

діагностики

використовуються також МРТ, КТ [12, 77 ̶ 78].
Для вибору оптимального об'єму хірургічного втручання, подальших
методів реабілітації та прегравідарної підготовки жінок репродуктивного віку з
міомою матки важливе значення має доопераційна комплексна діагностика
стану міоматозного вузла, у тому числі оцінка його розташування та
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кровопостачання [13, 79].

У хворих на міому матки, у порівнянні зі

здоровими жінками, знижені показники судинної резистентності у маткових
артеріях, у судинах міоматозних вузлів, що може бути пояснено підвищенням
концентрації естрогенів та естрогенових рецепторів у міоматозних вузлах у
порівнянні з інтактним міометрієм, що призводить до вазодилятації судинної
системи матки [13].
Показники доплерографії залежать від морфологічних особливостей
структури та характеру росту міоматозного вузла [80 ̶ 83]. Дані тривимірної
допплерометрії

підвищують

діагностичну

інформативність

стандартного

доплерометричного дослідження у пацієнток з міомою матки. Об'ємна
інформація, отримана за допомогою тривимірної допплерометрії, є гарним
доповненням до даних традиційного дослідження. Застосування даної методики
веде до підвищення чутливості оцінки кровопостачання вузла. Індекс
васкуляризації (VІ) відображає число кольорових вокселів у досліджуваному
обсязі, таким чином, характеризує наявність судин у тканині. Індекс кровотоку
(FІ) відображає середнє значення амплітуди кольорових ехосигналів та вказує
на середню кількість клітин крові, що перебувають у русі в момент
тривимірного сканування. Індекс васкуляризації кровотоку (VFІ) є похідним від
VІ і FІ і відображає як васкуляризацію, так і кровотік [84 ̶ 90].
Отримана інформація важлива для визначення тактики лікування
пацієнток і обсягу хірургічного втручання.
МРТ є однією з найточніших діагностичних технік для виявлення та
оцінки лейоміом, а саме тому є методом вибору, зокрема для виявлення вузлів
маленьких розмірів, а також перед та після емболізації маткових артерій [91].
МРТ для діагностики міом має чутливість 88-93% та специфічність 66-91%,
тобто є чутливішим методом у порівнянні з ультразвуковим дослідженням, не
передбачає застосування іонізуючого випромінювання та допомагає чітко
диференціювати анатомічні зони матки. Васкуляризація вузлів може бути
предиктором відповіді вузла на лікування, зокрема на емболізацію маткових
артерій [14-16]. Результати МРТ допомагають прогнозувати відповідь
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міоматозних вузлів на емболізацію маткових артерій (ЕМА). Міоми, які
гіперехогенні на T1W/З (тип виваженого режима зображення), швидше за все,
матимуть погану відповідь на ЕМА, оскільки їм вже найвірогідніше не вистачає
кровопостачання і в них розвинувся геморагічний некроз. І навпаки,
гіперехогенність на T2W зображенні до емболізації є предиктором гарної
відповіді.

Кровопостачання

міоми

можна

визначити

за

допомогою

контрастування гадолінієм і теж є предиктором гарної відповіді на ЕМА. Після
ЕМА міоми матки зазвичай гіперехогенні на T1W зображенні внаслідок
геморагічного некрозу [14, 92]. Можливим є виявлення міоматозного вузла
нетипової локалізації, наприклад, розташованого у шийці матки. Однак, на
жаль, не існує достовірних МРТ-ознак диференціації між лейоміомою та
саркомою матки [93].
Міома матки складається з комбінації гладеньком'язових клітин і
фіброзної сполучної тканини. Коли міома збільшується, зазвичай порушується
кровопостачання та виникає некроз різного ступеню, що змінює інтенсивність
сигналів при МРТ. Як правило, лейоміоми мають нижчий рівень сигналу
відносно оточуючого їх міометрія у режимі T2W та є ізоехогенними у режимі
T1W [14]. У разі дегенеративних змін спостерігається зміна ехогенності
міоматозних вузлів.
У більшості випадків при гістологічному дослідженні міоматозних вузлів
визначається гіаліноз. Даних щодо зміни морфологічних особливостей міоми
матки внаслідок медикаментозного лікування недостатньо [94, 95].
Незважаючи на достатню увагу до УЗД та МРТ у діагностиці міоми,
недостатньо вивченими залишаються питання кровопостачання субмукозних
міоматозних вузлів різних типів, а також роль УЗД та МРТ у прогнозуванні
ефективності гістерорезектоскопії.
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1.3. Сучасні підходи до лікування субмукозної міоми матки
Стратегічний підхід до лікування міоми повинен включати в себе:
а) ефективну профілактику; б) ранню діагностику; в) заходи щодо
уповільнення зростання міоми, г) виявлення механізмів безпліддя внаслідок
міоми; д) розробку ефективних методів лікування, е) скорочення рецидивів
після лікування; г) оцінку довгострокових результатів [96].
Оскільки до 75% пацієнток з лейоміомою підлягають оперативному
лікуванню

в

об'ємі

гістеректомії,

яка

призводить

до

виключення

репродуктивної функції, актуальним є питання пошуку оптимального підходу
до лікування міоми, який би дозволив своєчасно зупинити ріст пухлини або
провести органозберігаючу операцію [25 ̶ 28].
Питання

лікування

міоми

матки

охоплюють

широкий

спектр

консервативних та хірургічних методів [97-100]. Вибір методу лікування
визначається великою кількістю факторів, зокрема особливостями патогенезу,
формою, темпом росту пухлини, локалізацією, розмірами, віком хворої, станом
її менструальної та репродуктивної функції, тяжкістю симптомів захворювання,
наявністю супутньої патології. Патогенетично обумовленою концепцією
лікування цього захворювання є комбінований вплив — хірургічне та
медикаментозне лікування [1, 17, 18].
Основним завданням лікування є гальмування росту пухлиноподібного
утворення або видалення пухлини. На сьогоднішній день хірургічне лікування є
основним [1].
Хірургічне лікування застосовується у 70% хворих з міомою матки. У
структурі оперативних втручань переважають радикальні операції, які
складають 60,9-95,3% [1, 101].
Консервативно-пластичні операції виконують рідко — не частіше, ніж у
10-12% випадків, що дуже мало і вимагає зміни хірургічної тактики і
розширення показань до проведення органозберігаючих втручань. Збереження
матки і профілактика рецидиву міоми матки, особливо у молодих жінок, є
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одним з провідних напрямків сучасної хірургії, що дозволяє зберегти
менструальну та фертильну функцію [1, 102] .
Міомектомія

виконується

різними

хірургічними

доступами:

лапаротомічним, лапароскопічним, піхвовим та гістерорезектоскопічним [1,13,
103-106].
Важливим аспектом лікування міоми є стан ендометрію [107, 108]. За
даними систематичного огляду, стоншення ендометрію шляхом застосування
агоністів ГнРГ та даназолу перед гістероскопічним втручанням покращує
умови для проведення операції та короткострокові післяопераційні результати.
Агоністи ГнРГ мають деякі переваги перед даназолом, однак і агоністи ГнРГ, і
даназол

забезпечують

задовільні

результати.

Ефект

цих

агентів

на

довгострокові результати з часом зменшується. Однак аГнРГ не мають переваг
перед техніками абляції другого покоління і частіше призводять до розвитку
побічних реакцій [109 ̶ 112]. Використання аГнРГ асоційоване з підвищенням
концентрації гемоглобіну та гематокриту перед операцією, що особливо
важливо у випадку тяжких менометроррагій та у разі анемії. Застосування
аГнРГ сприяє зменшенню об'єму матки (у середньому на 159 мл, тобто
приблизно на 2 тижні вагітності) та вузлів (у середньому на 12,5 мл). Окрім
цього, аГнРГ зменшують вираженість болю у животі та побальної оцінки свого
стану

пацієнткою

у

щоденнику.

В

одному

плацебо-контрольованому

дослідженні було показано зменшення інтраопераційної крововтрати у групі
пацієнток, які приймали аГнРГ до операції, однак для уточнення цієї інформації
необхідні подальші дослідження.

Застосування аГнРГ зменшує тривалість

операції приблизно на 5 хвилин та тривалість післяопераційного стаціонарного
лікування у середньому на 1 добу. Чи призводить використання аГнРГ до
рецидивів внаслідок погіршення доступності для візуалізації малих вузлів, чи є
аГнРГ прямою причиною погіршення видалення вузла з ложа наразі
залишаються

відкритими

рекомендують

використання

питаннями
аГнРГ

[113].

перед

Більшість

проведенням

дослідників

консервативної

міомектомії, у тому числі гістероскопічним доступом [1, 19 ̶ 22]. Однак є інша
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точка зору, згідно з якою міоми після впливу аГнРГ “вмуровуються” у
міометрій, що ускладнює їх пошук та вилущування, тому призначення цієї
групи препаратів до операції не є доцільним [1, 23, 24]. Таким чином, необхідні
подальші дослідження у цьому напрямку.
При виборі обсягу хірургічних втручань у жінок репродуктивного віку,
котрі зацікавлені у збереженні менструальної та відновленні репродуктивної
функцій,

слід

дотримуватися

принципів

реконструктивно-пластичної

консервативної хірургії [1, 114, 115]. Серед переваг гістероскопії можна назвати
ще і можливість амбулаторного лікування [116, 117].
Проводяться дослідження щодо оптимізації гістероскопії — зменшення
ризиків та підвищення ефективності - шляхом ультразвукового контролю за
оперативним втручанням [116, 118]. Іншою інновацією є проведення
міомектомії гістероскопічним доступом за допомогою так званої “холодної
петлі” [119]. Проводяться спроби оптимізувати техніку гістероскопічної
міомектомії [120, 121].
При виборі методу лікування субмукозних міом велике значення має тип
субмукозних вузлів. Широко застосовується гістероскопічна класифікація
субмукозних міоматозних вузлів, затверджена Європейською Асоціацією
ендоскопістів у 1995 році. Згідно цієї класифікації субмукозні вузли без
інтрамурального компоненту належать до типу 0, вузли на широкій основі з
інтрамуральним компонентом менше 50% - до типу I, вузли з інтерстиціальним
компонентом понад 50% - до типу II.
Субмукозні міоми з середнім діаметром менше, ніж 1,5 см та
розташуванням повністю у порожнині матки або з інтрамуральною частиною
менше, ніж 50%, можуть бути проліковані в амбулаторних умовах. На даний
час популярним методом лікування міом розміром понад 1,5 см та міом,
інтрамуральна частина яких перевищує 50%, є резектоскопічна хірургія після
попереднього лікування аГнРГ протягом 3 місяців. Однак на сьогоднішній день
відсутні міжнародно визнані рекомендації щодо показань та тривалості
попереднього

лікування

аГнРГ.

Гістероскопічна

резекція

міом

з
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інтрамуральним ростом пов'язана з підвищеним ризиком ускладнень, зокрема
перфорацією матки, кровотечею, травмою шийки матки, емболією повітрям,
внутрішньоматковими синехіями, розривом матки під час вагітності тощо. Для
лікування субмукозних міом з інтрамуральним ростом було запропоновано
декілька

технік,

більшість

яких

передбачає

перетворення

частково

інтрамуральних міом у повністю або переважно внутріньопорожнинні, що
дозволяє обмежити втручання у міометрій [29].
У минулому декілька авторів пропонували прогресивну резектоскопічну
ексцизію внутрішньопорожнинної частини таких міом з екстенсивним
інтрамуральним ростом, але експульсія у порожнину та наступне збільшення
інтрамуральної

частини,

що

залишилася,

призводили

до

персистенції

початкових симптомів, стали причиною відмови від цих методів лікування.
Зараз

проводиться

повна

ексцизія

частково

інтрамуральних

міом

з

використанням 1 або 2-х етапів лікування. Досить ефективною та безпечною
вважається методика, розроблена Donnez et al. та Loffer, однак вона потребує
тривалого лікування аГнРГ та повторної гістероскопії [29].
Серед

одноетапних

процедур

є

методики

із

застосуванням

медикаментозного лікування та без нього. Обгрунтуванням для методик із
застосування медикаментів є той факт, що деякі медикаменти можуть
стимулювати скорочення матки, виштовхуючи інтрамуральну частину міоми у
порожнину матки. Murakami et al. запропонував трансабдомінальну ін'єкцію
простагландину F-2-альфа під лапароскопічним моніторингом, Indman et al.
повідомляв

про

успішне

використання

інтрацервікального

введення

карбопросту, аналогу простагландину F-2-альфа, у 8 з 10 випадків препарат
застосовувався для полегшення резекції вузлів, які не могли бути видалені
повністю. За даними Corsan et al., вазопресин при інтрацервікальному введенні
може бути корисним для витіснення міоми у порожнину, а також для
зменшення крововтрати [29].
Серед технік міомектомії без застосування фармацевтичних засобів
безпечними та ефективними визнана міомектомія «холодною» петлею та повна
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енуклеація. Міомектомія «холодною» петлею, розроблена Mazzon, складається
з 3-х етапів: ексцизія внутрішньопорожнинного компоненту міоматозного
вузла,

що

проводиться

інтрамурального

звичайною

компоненту

вузла,

технікою
що

слайсингу;

розпочинається

енуклеація

відразу

після

ідентифікації межі та проводиться шляхом дисекції холодною петлею;
протягом усього часу енуклеації не використовується електрична енергія, петля
використовується лише механічно; ексцизія інтрамуральної частини шляхом
слайсингу, що розпочинається під кінець фази енуклеації, відразу після повного
видалення інтрамуральної частини вузла у порожнину матки. На даний час
міомектомія холодною петлею є найкращим вибором, оскільки дозволяє
безпечно та повністю видалити такі міоми завдяки одній хірургічній процедурі,
водночас не пошкоджуючи оточуючий здоровий міометрій. Та все ж
використання цієї техніки потребує адекватної підготовки, досвіду та
доступності холодних петель, що виробляються єдиною компанією (Karl Storz)
та можуть застосовуватися лише з монополярним резектоскопом [29].
Тотальная енуклеація, розроблена Litta et al., передбачає еліпсоїдне
вирізання ендометрію, який покриває вузол, що проводиться за допомогою
електроду Коллінса на рівні проекції вузла на стінку матки до досягнення зони,
що відділяє вузол. Ефект цієї процедури полягає у тому, що вузол
провалюється у порожнину, тим самим сприяючи його видаленню шляхом
традиційного слайсингу [29].
Взявши за основу існуючі техніки, Bettocchi et al. розробили нову
процедуру підготовки субмукозних міом розміром понад 1,5 см з частково
інтрамуральним розташуванням в амбулаторних умовах за допомогою
мініатюрних

гістероскопів,

щоб

полегшити

наступне

резектоскопічне

видалення під загальним знеболенням. Ця техніка проста у використанні і може
бути виконана за допомогою механічних інструментів (ножиць 5Fr) або
біполярними електродами. Ендометрій надрізають вздовж лінії проекції вузла
на стінку матки до точного визначення межі між міомою/здоровим міометрієм
та псевдокапсулою. Ця процедура розроблена для сприяння протрузії
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інтрамуральної частини міоми у порожнину матки протягом наступних
менструальних циклів. Відмінністю процедури, запропонованої Bettocchi et al.,
від тотальної енуклеації за методикою Litta et al. є відсутність потреби в
операційній кімнаті та резектоскопу, процедура проводиться без анестезії та
аналгезії. Окрім цього, це не остаточне чи повне втручання, а лише перший
етап наступної резектоскопічної операції [29].
Запропоновано

також

спосіб

міомектомії

з

використанням

широкопорожнинної радіохвильової хірургії та аргоноплазмової коагуляції
[122].
При наявності субмукозних міом може проводитися і лікування шляхом
емболізації маткових артерій [123-128]. У тих випадках, якщо у пацієнтки
спостерігається непереносимість йоду, ЕМА не може бути рекомендованою,
оскільки для проведення цієї процедури використовується йодумісний контраст
[129]. За даними систематичних оглядів, емболізація маткових артерій
пов'язана з більшою частотою ускладнень, порівняно з гістеректомією та
міомектомією, а також з необхідністю повторного хірургічного лікування через
декілька років [130]. Окрім цього, після емболізації маткових артерій вища
частота невиношування вагітності [131]. У проміжок часу від 6 місяців до 5
років після емболізації маткових артерій суттєво зменшується об'єм матки та
максимальний

діаметр

вузла.

Не

виключена

необхідність

повторного

втручання. Водночас, утворення нових вузлів частіше відбувається після
міомектомії [132].
Медикаментозне лікування може застосовуватися самостійно з метою
звільнення від симптомів на короткий період часу (як правило, при симптомній
міомі матки у період перименопаузи або у разі неможливості проведення
оперативного лікування) або перед операцією як підготовку до операції для
зменшення розміру міоми матки, для контролю за кількістю крововтрати, для
підвищення рівня гемоглобіну (як правило, аГнРГ) [14].
Розвиток міоми матки часто супроводжується порушенням регіонарної
гемодинаміки, змінами водно-електролітного балансу, білкової рівноваги,
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імунного гомеостазу, тому доцільним може бути включення у схеми лікування
вагінальних супозиторіїв з тіотриазоліном, що сприяє прискоренню регресу
запального процесу, позитивно впливає на стан ендометрію, підвищує
ефективність базової терапії, попереджує розвиток ускладнень та зменшує
терміни лікування [133]. Таким чином, велике значення має патогенетичне
лікування міоми матки [134-137]. Існують рекомендації щодо включення
стрептокінази та стрептодорнази у комплексне післяопераційне лікування
жінок з міомектомією, що сприяє покращенню кровопостачання, зменшенню
запальної реакції, прискоренню процесу елімінації продуктів деградації
пошкоджених тканин, потенціює повноцінну репарацію у прооперованій матці,
позитивно впливає на динаміку більшості вивчених показників та перебіг
післяопераціного періоду, а це, у свою чергу, сприяє ефективнішому
відновленню репродуктивної функції [2]. КорнацькаА.Г. зі співавт. (2012)
пропонує наступну схему лікування: передопераційну підготовку шляхом
введення аГнРГ, консервативну міомектомію, а з метою профілактики
рецидиву захворювання застосування внутрішньоматкової системи (ВМС)
“Мірена” [138]. Для зменшення крововтрати може з успіхом бути використана
транексамова кислота, що показала зменшення крововтрати на 50% протягом
одного менструального циклу при менорагії, однак її застосування підвищує
частоту некрозів міоми матки [14].
Наявність супутніх захворювань потребує комплексного підходу до
лікування [48, 139-145]. При поєднанні міоми з неатиповою гіперплазією
доведена ефективність комбінованого препарату на основі індол-3-карбінолу та
епігалату

[30,

146].

У

післяопераційному

періоді

деякими

авторами

рекомендується застосування препаратів, які попереджують утворення сінехій
[147]. З метою знеболення та корекції гемостазу використовуються дексалгін та
цибор [148]. Проводяться пілотні дослідження щодо можливості лікування
міом екстрактом зеленого чаю [149-151].
Окремої
прогестерону.

уваги

заслуговують

селективні

модулятори

рецепторів
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Ефекти прогестерону на тканини-мішені опосередковані через рецептори
прогестерону, які є рецепторами ядра клітини. Прогестерон має подвійний
ефект на зростання міоми. Він стимулює ріст, підвищує активність
епідермального фактору росту (EGF) і Bcl-2 і знижує активність фактора
некрозу пухлини-альфа шляхом інгібування інсуліноподібного фактору росту-1
(IGF-1). Хоча давно було встановлено, що естроген сприяє зростанню міоми,
нещодавні біохімічні та клінічні дослідження показали, що прогестерон і
прогестеронові рецептори можуть підвищити проліферативну активність
міоми. Ці спостереження зробили допустимою точку зору, що прогестини – це
молекули, які модулюють активність прогестеронових рецепторів, можуть бути
корисними у лікуванні міоми матки. Після появи міфепрістона (RU-486),
першого антагоністу прогестеронових рецепторів понад 25 років тому, були
синтезовані сотні стероїдних, а також нестероїдних сполуки, що мають
властивості антагоністів прогестерону або змішану агоніст-антагоністичну
активність - модулятори рецепторів прогестерону (наприклад, міфепристон,
телапрістон, азопрісніл, уліпрісталу ацетат). Модулятори прогестеронових
рецепторів зменшують біль, крововтрату, розмір міоми, поліпшують якість
життя. На відміну від тривалої дії аГнРГ, вони не призводять до дефіциту
естрогенів і зниження мінеральної щільності кісткової тканини [14].
Доведено, що міфепристон може зменшувати менструальну крововтрату,
покращувати якість життя жінок, хворих на міому матки, а також він сприяє
зменшенню розмірів вузлів. Міфепристон (RU 486), відомий антипрогестерон,
використовується понад 20 років за різними медичними показаннями. Відносно
новим є показання до застосування міфепристону в якості потенційного
терапевтичного засобу для лікування маткових міом у дозі, яка коливається від
5 мг до 50 мг протягом 3-місячного періоду. Міфепристон зменшує розмір
лейоміоми у жінок ( до 26 -74 %) і зменшує вираженість пов'язаних з
лейоміомою симптомів (у 63 - 100% жінок призводить до аменореї). Перші
згадки про використання міфепрістона для лікування міоми з'явилися у 2002
році, коли Де Лео та ін. використовували дози від 12,5 до 50 мг на день і
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повідомили про скорочення об'єму матки / міоми 40 - 50%, та появу аменореї у
більшості пацієнток. У деяких жінок розвинулася гіперплазія ендометрію, що
обмежує

можливість

довгострокового

використання

цього

препарату.

Поєднання міфепристону та LNG-IUS може виявитися особливо корисним,
оскільки ВМС дозволить уникнути розвитку гіперплазії ендометрію. Однак
щодо можливості застосування міфепристону у клінічній практиці залищається
ще багато питань [152, 153]. За даними систематичного огляду, недостатньо
доказів щодо ефективності застосування при міомах прогестагенів перорально
або у вигляді внутрішньоматкової системи [154]. Проводяться дослідження
щодо ефективності уліпрісталу ацетату – селективного модулятору активності
прогестеронових рецепторів [155-163].
Взаємозв'язок субсерозних та інтерстиціальних міоматозних вузлів з
безпліддям є сумнівним. Але, роль субмукозних міоматозних вузлів, які
зустрічаються у 5-18% пацієнтів у якості причинного фактору безпліддя, є
доведеною [164, 165]. Субмукозні міоми можуть призводити до безпліддя,
менометроррагій,

передчасних

пологів,

післяпологових

кровотеч

і

післяпологової інфекції. Стандартом лікування субмукозних міом є мінімальна
інвазивна

хірургія

[166-170].

Частота

настання

вагітності

після

гістероскопічного лікування міом матки складає, за даними різних авторів, від
28,7 до 85,5 % [171 - 175]. Однак за результатами систематичних оглядів, не
достатньо доказів, що гістероскопічне лікування субмукозних міом підвищує
частоту настання вагітності у жінок з безплідністю [176 ̶ 178]. Хоча за даними
деяких авторів гістероскопічна міомектомія є безпечною та ефективною
процедурою, яка підвищує фертильність [171, 179, 180]. Субмукозні міоми за
відсутності інших факторів забезпечують позитивні прогностичні фактори для
подальшого підвищення фертильності. Видалення великих міом (більше 3 см)
має набагато вираженіший вплив на фертильність, ніж видалення дрібних [171].
Ефективність лікування кровотеч, пов'язаних з підслизовими міомами, за
допомогою гістероскопії складає від 70 до 99% [181, 182].
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Тривалість

заживлення

ендометрію

відрізняється

при

різних

гістероскопічних втручаннях. Утворення сінехій у порожнині матки після
операції є ще одним важливим фактором, який впливає на заживлення рани
[183, 184]. Ще одним рідкісним ускладненням є емболія повітрям при
електровапоризації [185].
Факторами, що можуть знижувати ефективність гістероскопічного
лікування підслизових міом, можуть бути молодий вік, кількість та великий
розмір вузлів, поширення у стінку матки та неповна резекція. Близько 50 %
пацієнток, у яких резекція була не повною, не потребують подальшого
лікування [186].
Таким чином, на сьогоднішній день сучасний підхід до лікування хворих
репродуктивного віку з субмукозною міомою матки полягає в оперативному
видаленні

міоматозних

вузлів

з

подальшим

проведенням

комплексу

реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення репродуктивної функцій
жінок. Водночас, відсутні єдині узгоджені підходи щодо післяопераційного
лікування з урахуванням репродуктивного прогнозу і профілактики рецидивів
захворювання. Суперечливість літературних даних щодо ступеню відновлення
фертильності і рецидивування міоми матки після консервативної міомектомії
обумовило актуальність нашого дослідження, спрямованого на поліпшення
результатів операції та створення алгоритму доопераційного обстеження та
лікування.
Незважаючи на досягнуті успіхи в оперативно-пластичній хірургії міоми
матки у жінок, які планують вагітність, залишається ряд проблемних питань,
які

потребують

подальшого

вивчення.

Це

стосується

зміцнення

післяопераційного рубця після видалення інтрамуральних міом, з метою
профілактики розриву матки під час вагітності та пологів.
До кінця не вивчено час відновлення рубця, методи його контролю, з
метою безпечного планування вагітності. Не розроблено рекомендації щодо
ведення вагітних жінок з лейоміомою матки в умовах жіночої консультації.
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Немає чітких критеріїв пролонгації вагітності, а також методів і термінів
розродження у жінок з даною патологією.
Недостатньо повно вивчені параметри внутрішньопухлинного кровотоку,
а також його взаємини з матково-плацентарно-плодовим кровообігом. Немає
критеріїв прогнозу впливу типу кровотоку в міоматозних вузлах на стан
здоров'я матері та плоду.
Рішення поставлених проблем є резервом зниження перинатальної
захворюваності та смертності, а також предметом нашого подальшого
вивчення.
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РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ
ФУНКЦІЇ У ЖІНОК З СУБМУКОЗНОЮ МІОМОЮ МАТКИ
З метою оцінки ефективності відновлення репродуктивної функції у
жінок із субмукозною міомою матки було проведено ретроспективне
дослідження медичної документації 170 жінок з єдиним субмукозним
міоматозним

вузлом,

гістерорезектоскопії

які
в

проходили

гінекологічному

оперативне
відділенні

лікування
№1

методом

Донецького

регіонального центру охорони материнства та дитинства (ДРЦОМД) протягом
2008-2010 років. Пацієнтки були розподілені на групи згідно до типу
субмукозної міоми за гістероскопічною класифікацією. В 1-у групу увійшло 40
жінок із 0 типом вузла, в 2-у – 56 жінок з І типом вузла і в 3-ю – 74 жінки з ІІ
типом субмукозного вузла. Оцінювалися результати операції і відновлення
репродуктивної функції протягом 2 років після втручання.
Пацієнтки були віком від 22 років до 47 років. Середній вік склав
37,40±1,03; 36,46±0,90 роки і 34,73±0,62 роки відповідно по групах. Причому,
жінки з 0 типом вузла були дещо старшими (p1-2,1-3<0,05). Це, можливо,
пов’язано з більш раннім їх зверненням по допомогу у разі виникнення
проблем. Хоча є вірогідність окремих патогенетичних механізмів виникнення
субмукозних міом різного типу, але нами не знайдено підтверджень цій
гіпотези у літературі. У той же час в більшості робіт, присвячених вказаній
патології вік пацієнток, як і в нашому дослідженні, був понад 30 років [32].
Окрім безпліддя, основними скаргами жінок були біль під час менструації
(60,00; 42,86% та 37,84%, р1-3<0,05), у середині менструального циклу (30,0;
25,00% та 27,03% відповідно по групах, p>0,05) та рясні менструації (55,00;
57,14% та 45,95%, p>0,05), хоча незначна частка відмічала порушення циклу та
мажучі кров’янисті виділення після менструації (табл. 2.1). Достовірну різницю
за частотою скарги на біль під час менструації між 1-ю та 3-ю групами можна
пояснити наявністю різних типів субмукозних вузлів у цих жінок.
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Таблиця 2.1
Скарги обстежених жінок, n(%)
Скарги

Значення показника у обстежених жінок по групах
1-а, n=40

2-а, n=56

3-а, n=74

12 (30,00)

14(25,00)

20 (27,03)

24 (60,00) **

24 (42,86)

28 (37,84) *

22 (55,0)

32 (57,14)

34 (45,95)

2 (5,00)

4 (7,14)

2 (2,70)

0

0

4(5,41)

Біль у середині
менструального
циклу
Біль під час
менструації
Менструальні
кровотечі
Порушення
менструального
циклу
Виділення після
менструації

Примітки: * – різниця відносно 1-ї групи достовірна, p<0,05;
**

– різниця відносно 3-ї групи достовірна, p<0,05.

Приблизно у половини пацієнток тривалість захворювання склала до 2
років (50,00; 67,86% та 56,76% відповідно по групах, p>0,05), що вказує на
своєчасність прийняття рішення про оперативне втручання (рис. 2.1). У той же
час майже третина обстежених звернулася за хірургічних втручанням лише
через 5 років від встановлення діагнозу міоми матки. Цей факт можливо
пояснити кількома причинами: появою репродуктивних планів, появою або
посиленням скарг, страхом перед операцією, несвоєчасним направленням на
лікування. Достовірно менша кількість пацієнток зі значною тривалістю
захворювання у 2-й групі (7,15% у порівнянні з 30,00% та 27,03% у 1-й та 3-й
групах, p1-2,2-3<0,05 (див. рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Відносна кількість пацієнток за тривалістю захворювання
Примітка. * – Різниця достовірна відносно інших груп, p<0,05
Оцінка менструальної функції обстежених жінок показала, що вони не
відрізнялися за віком менархе (13,05±0,20; 12,75±0,22 років та (12,86±0,15)
років відповідно по групах, p>0,05) та тривалістю менструального циклу, який
у більшості складав від 21 до 35 днів (100,00; 82,14% та 86,49% відповідно по
групах, p>0,05) (рис. 2.2). Однак у пацієнток 2-ї та 3-ї груп зареєстрована
достовірно більша кількість таких, які мали порушення його тривалості (14,29%
та 10,81% відповідно, тоді як в 1-й групі таких не було, p1-2,1-3<0,05).
Тривалість самої менструації у основної частини обстежених не виходила
за межі норми в 3-7 днів (80,00; 85,71% та 83,33% відповідно по групах,
p>0,05), хоча майже у кожної п’ятої жінки вона тривала понад тиждень (20,00;
14,27% та 16,67%, p>0,05). У той же час більше половини пацієнток оцінювали
менструації як надмірні за об’ємом (55,00; 71,43% та 62,16% відповідно по
групах) (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Відносна кількість пацієнток за тривалістю МЦ
Примітка. * – Різниця достовірна відносно 1-ї групи, p<0,05

Рис. 2.3. Розподіл пацієнток за оцінкою характеру менструації
Середній вік початку статевого життя склав 18,65±0,21, (18,89±0,37) років
та (18,89±0,28) років відповідно по групах, (p>0,05). Більшість жінок
відзначили, що живуть статевим життям регулярно (85,00%; 71,43% та 70,27%,
p>0,05).
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Майже дві третини обстежених мали скарги на предменструальний
синдром, а саме: 70,00% в 1-й групі, 67,86% – в 2-й та 75,68% – в 3-й (p>0,05).
Ці дані можна пояснити порушенням гормонального фону, на тлі якого
розвивається лейоміома [103, 119].
Приблизно половина пацієнток відмічали наявність у анамнезі запальних
захворювань статевих органів (22 або 55% в 1-й групі, 24 або 42,86% – в 2-й та
32 або 43,24 % – в 3-й, p>0,05). Найбільш розповсюдженими серед них були
сальпінгоофоріти (81,82; 58,33% та 62,50% від загальної кількості даного виду
захворювань), тоді як ендометрити реєструвалися лише у жінок з 2 типом вузла
(рис. 2.4). Незважаючи на зареєстровані тенденції, відмінності не були
статистично значущими (p>0,05).

Рис. 2.4. Розповсюдженість різних запальних захворювань у обстежених
жінок
Вивчення анамнезу обстежених жінок показало наявність мастопатії
лише серед пацієнток з 2 типом субмукозних вузлів (у 4 жінок або 10,81%), тоді
як у інших вказаної патології не було (p1-3>0,5; p2-3<0,05).
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Всі жінки мали безпліддя, що обумовлено критерієм включення у
дослідження. Середня тривалість безпліддя склала (6,50±0,87; 5,89±0,5) років та
(6,13±0,61) років відповідно по групах. Негативним фактором є те, що
більшість з них страждали на неплідність понад 5 років (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Відносна кількість обстежених жінок за тривалістю безпліддя
Майже дві третини пацієнток мали вторинне безпліддя: 29 або 72,50% у
1-й групі, 46 або 82,14% – у 2-й та 49 або 66,22% – у 3-й групі ( p>0,05).

Рис. 2.6. Відносна кількість обстежених жінок за кількість абортів в анамнезі
Середня кількість абортів склала по групах 1,25±0,25; 0,93±0,18 та
0,89±0,16 відповідно (рис. 2.6).
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Необхідно відзначити, що майже кожна третя пацієнтка з міомою мала
мимовільні викидні в анамнезі, а саме 14 або 35,00% у 1-й групі, 14 або 28,00%
– в 2-й та 32 або 45,71%– в 3-й (p>0,05). В середньому вони мали один викидень
у минулому (1,42±0,10; 1.25±0,09 та 1,26±0,12 відповідно по групах, p>0,05).
Менше половини обстежених жінок народжували: 16 або 40,0%; 18 або
32,14% та 26 або 35,14% відповідно, (p>0,05). В незначної частки з тих, що
народжували, пологи завершилися кесаревим розтином, причому, хоча в 2-й
групі таких було дещо більше (4 або 22,22% у порівнянні з 2 або 12,50% – у 1-й
та 2 або 7,69% – у 3-й групі), вказана різниця не була достовірною, (p>0,05).
Таким чином, аналіз репродуктивного та гінекологічного анамнезу
пацієнток з різними типами субмукозної міомою матки не виявив різниці за
жодним з показників.
Вивчення соматичного анамнезу показало, що пацієнтки з І типом вузла
мали максимальну сумарну соматичну захворюваність (вона реєструвалася у 26
або 65,0% у порівнянні з 14 або 25,00% та 28 або 37,84% відповідно у 2-й та 3-й
групах) й істотно відрізнялися від 2-ї та 3-ї груп (p1-2,1-3<0,05). Дані свідчать, що
жінки першої групи, окрім сумарного показнику, також відрізнялися й за
частотою запальних захворювань сечовивідних шляхів, (p1-2,1-3<0,05).
Більшість пацієнток перенесли у минулому дитячі інфекції (32 або
80,00%; 50 або 89,29% та 66 або 89,19% відповідно по групах, p>0,05).
Апендектомію в анамнезі мали 4 жінки (10,00%) з 1-ї групи; 10 (17,86%) – з 2-ї
та 10 (13,51) – з 3-ї (p>0,05).
Розподіл обстежених за тим чи іншим видом соматичної патології
наведено у таблиці 2.2.
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Таблиця 2.2
Розподіл обстежених жінок за типом соматичної патології, n (%)
Вид патології

Частка обстежених в групах
1-а, n=40

2-а, n=56

3-я, n=74

Захворювання
щитоподібної
залози

6 (15,00)

2 (3,57)

8 (10,81)

0

0

4 (5,41)

6 (15,00)

6 (10,71)

6 (8,11)

6 (15,00)*

0

6 (8,11)

8 (20,00)

6 (10,71)

6 (8,11)

Хронічний
гайморит
Захворювання
ШКТ
Запальні
захворювання
сечовивідних
шляхів
Серцево-судинні
захворювання

Примітка. * – Різниця відносно 2-ї групи достовірна, p<0,05
Середній діаметр вузла склав [1,54±0,08; (2,69±0,08) см і (4,53±0,10) см],
(p<0,05).

Вказана

дослідження.

різниця

обумовлена

критеріями

формування

груп
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Таблиця 2.3
Локалізація субмукозного вузла
Вид патології

Частка жінок по групах
О1, n=40

О2, n=56

П, n=74

14 (35,00)

26 (46,43)

32 (43,24)

18 (45,00)

14 (25,00)

26 (35,14)

матки

2 (5,00)

10 (17,86)

8 (10,81)

В дні матки

6 (15,00)

6 (10,71)

8 (10,81)

Задня стінка
матки
Передня стінка
матки
Бокова стінка

Переважна більшість жінок мали вузли з локалізацією на передній або
задній стінці матки (табл. 2.3).
Ультразвукова оцінка об’єму яєчників показала, що мінімальним він був
у жінок з 0-м типом вузла (7,61±0,34 см3 правого яєчника та 7,41±0,97 см3
лівого), тоді як при 1-му та 2-му типі вони були дещо більшими (8,92±0,52 см3
та 10,68±92 см3 при І; й 10,54±0,74 см3 та 9,88 ±0,77 см3 – при ІІ, p>0,05).
При виконанні гістерорезектоскопії виявлені достовірні відмінності між
пацієнтками з різними типами вузлів у тривалості операції й обсязі
крововтрати. Мінімальною тривалість втручання була в 1-й групі (11,89±0,72
хв), а максимальною в 3-й (22,07±0,60 хв), що, мабуть, було обумовлено
розмірами і типом вузла (p<0,05). Крововтрата в жодному випадку не
перевищила 70 мл і в середньому склала: 28,15±0,83; 32,26±1,15 і 46,27±0,49 мл
відповідно по групах (p1-3,2-3<0,05)
Інтра- та післяопераційних ускладнень ні в одному випадку зареєстровано
не було.
У всіх пацієнток 1-ї групи в результаті проведення операції вдалося
повністю видалити вузли, тоді як у 2-й групі у 4-х (7,14 %) пацієнток операція
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завершилась нерадикальним видаленням вузла. Подібна ситуація була
зареєстрована також і у 10 пацієнток з 3-ї групи (13,51%).
Ліміт допустимого обсягу інтравазаціі рідини, яка розширює порожнину
матки, визначає тривалість операції, що зменшує об’єм видаленої тканини, і як
наслідок,

первинна

резекція

при

застосуванні

традиційної

методики

гістерорезектоскопії закінчується нерадикальним, частковим видаленням вузла,
з необхідністю проведення повторного втручання [79].
При проведенні контрольного УЗД через 1 місяць після операції ще у 4
(5,41%) жінок 3-ї групи виявлено нерадикальне видалення вузла. Таким чином,
у пацієнток з ІІ типом субмукозного вузла в 14 (18,92%) випадках вузол був
видалений не повністю. У даних пацієнток після проведення медикаментозної
терапії протягом 3 місяців виконано повторне втручання.
Таблиця 2.4
Скарги обстежених жінок, n(%)
Кількість жінок по групах
Скарга

1-а, n=40

2-а, n=56

до

після

12 (30,00)

1 (2,5)**

до

3-я, n=74

після

до

після

Біль у середині
менструальног
о циклу

14 (25,00) 3 (5,36)** 20 (27,03) 7(9,46)**

Біль під час
менструації

24 (60,00) 5 (12,50)** 24 (42,86)

6 (10,71)** 28 (37,84)* 14(22,93)

Менструальні
кровотечі

22 (55,00) 2 (5,00)**

32 (57,14) 4 (7,14)** 34 (45,95) 11(14,86)

Порушення
менструальног
о циклу

2 (5,00)

0

4 (7,14)

0

2 (2,70)

0

Примітки:* – різниця достовірна відносно 1 групи (p<0,05); ** – різниця
достовірна відносно вихідного стану (p<0,05).
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Проведене лікування призвело

до зникнення більшості

скарг і

нормалізації менструальної функції у більшості пацієнток з 0 і І типом вузла,
тоді як у жінок з ІІ типом вузла поліпшення відзначено тільки, приблизно, в
половині випадків (табл. 2.4 та 2.5). Отриманий результат можна пояснити тим,
що у частини пацієнток 3 групи вузол не вдалося повністю видалити.
Таблиця 2.5
Характеристика менструальної функції пацієнток в динаміці, n (%)
Кількість
1-а, n=40
Показник

до

2-а, n=56

3-я, n=74

після

до

після

Поліменорея 22(55,00)

2(5,00) 0

34(60,71)

6(10,71) 0

35(47,29) 14(18,92)*,**,0

Дисменорея

5 (12,50)

37(66,07)

8(14,29) 0

59(79,73) 34(45,95)*,**,0

30(75,00)

до

після

Характер менструацій
скудні

2(5,00)

помірні

16(40,00)

рясні

22(55,00)

2(5,00)

0

35(87,50)0 16(28,57)
3(7,50)0

40(71,43)

4(7,14)

0

44(78,57)0 28(37,84)
8(14,29) 0

0
47(63,51)0

46(62,16) 27(36,49) *,**,0

Примітки:* – різниця достовірна відносно 1 групи (p<0,05);** – різниця
достовірна відносно 2 групи (p<0,05); 0 – різниця достовірна відносно
вихідного стану (p<0,05).
Основним показником відновлення репродуктивної функції є настання
вагітності. Протягом 1 року після проведення оперативного втручання
вагітність наступила у 32 (80,00%) жінок в 1-й групі, у 42 (75,00%) - в 2-й і
тільки у 32 (43,24%) - в 3-й. Отриманий результат пояснюється, мабуть, тим, що
у частини жінок у зв'язку з повторним втручанням період активної репродукції
був набагато коротшим.
Враховуючи відмінності в термінах лікування пацієнток із різним типом
вузла, нами також проаналізовані репродуктивні результати через 2 роки після
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лікування. Більшість жінок реалізували свої репродуктивні плани: вагітність
наступила у 36 (90,00%), 50 (92,59%) і 60 (81,08%) жінок відповідно по групах.
Менша кількість вагітностей в 3-й групі не була статистично достовірною, (p>
0,05).
Таким

чином,

проведений

ретроспективний

аналіз

показав,

що

ефективність відновлення репродуктивної функції у жінок із субмукозними
вузлами ІІ типу шляхом використання традиційної гістерорезектоскопії на 3237% нижча, ніж при вузлах 0 і І типу. Результати проведеного дослідження
показали необхідність перегляду техніки гістерорезектоскопії при субмукозних
вузлах ІІ типу та великого розміру для підвищення ефективності і скорочення
термінів лікування.
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РОЗДІЛ 3
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
3.1. Матеріали дослідження
3.1.1. Дизайн дослідження
Робота виконувалася впродовж 2011–2014 рр. на кафедрі акушерства,
гінекології та перинатології ННІПО ДонНМУ ім. М. Горького (завідувач
кафедри – член-кор. АМН України, д.мед.н., проф. Чайка В.К.) та
гінекологічного відділення №1 ДРЦОМД (завідувач відділення – д.мед.н., проф.
Желєзна Г.О.). Всі лабораторні та функціональні дослідження (окрім МРТ)
проводилися на базі ДРЦОМД (генеральний директор - член-кор.

АМН

України, д.мед.н., проф. Чайка В.К.). МРТ виконувалася у Донецькому НДІ
травматології

та

ортопедії

(генеральний

директор

-

д.мед.н.,

проф.Климовицький В.Г.).
Нами була запропонована наукова гіпотеза, що у частини жінок із
субмукозною міомою матки відновлення репродуктивної функції після
оперативного лікування не відбувається внаслідок того, що при виконанні
гістерорезектоскопії не вдається повністю видалити вузол.
Для досягнення мети та вирішення поставлених задач був розроблений
дизайн дослідження, яке складалося з чотирьох етапів (рис. 3.1).
На І етапі був проведений ретроспективний аналіз результатів
оперативного лікування 170 жінок з наявністю субмукозного міоматозного
вузла, яке виконувалося на базі гінекологічного відділення №1 протягом 20082010 років. У дослідження було включено 85 жінок з єдиним субмукозним
міоматозним

вузлом,

які

проходили

оперативне

лікування

методом

гістерорезектоскопії. Критерії включення в дослідження: наявність єдиного
субмукозного вузла розміром до 6 см у диаметрі, планування вагітності.
Критерії виключення з дослідження: наявність інших причин відсутності
вагітності, включаючи чоловічий фактор. Всі пацієнтки були розділені на 3
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групи

залежно

від

типу

субмукозного

вузла

згідно

гістероскопічної

класифікації. Виходячи з даної класифікації у 1-у групу увійшло 40 жінок з 0
типом вузла, у 2-у - 56 із І типом вузла і в 3-ю - 74 із II типом субмукозного
вузла. Оцінювалися результати операції і відновлення репродуктивної функції
протягом 2 років після втручання.
На ІІ етапі проспективне дослідження
Обстежена 151 жінка із субмукозною міомою матки, які звернулися для
лікування безпліддя в Донецький регіональний центр охорони материнства та
дитинства. Критеріями включення у дослідження були: наявність єдиного
субмукозного вузла розміром менше 6 см у діаметрі I або II типу за
гістероскопічною класифікацією; безпліддя; інформована згода пацієнтки.
Критерії виключення жінок з дослідження: наявність чоловічого фактору
безпліддя; інших діагностованих причин жіночого безпліддя; протипоказань
для

використання

модуляторів прогестеронових

рецепторів,

аГнРГ

та

оперативного втручання; товщина незміненого міометрію від міоми до
зовнішнього контуру матки менше 0,5 см.
Всі жінки були розподілені на 2-і групи методом випадкової вибірки у
співвідношенні 2:1. I - основну групу (О) склали 100 жінок, лікування яких
здійснювалося згідно розробленого модифікованого підходу. У II групу –
порівняння (П) увійшла 51 жінка, терапія яких здійснювалась згідно до
національного протоколу. Жінки основної групи додатково були розподілені на
дві підгрупи (по 50 жінок у кожній) в залежності від отримуваної
медикаментозної терапії в межах розробленого підходу.
В процесі поглибленого обстеження у 10-х жінок були виявлені критерії
виключення з дослідження [у 4(8%) жінок в групі О1, у 2(4%) – у групі О2 та у
4(7,84%) – у групі П] (рис. 3.1). В групі О1 у 1(2%) пацієнтки, при аналізі
результатів біопсії ендометрія за допомогою Pipelle, було виявлено залозистокистозну гіпрплазію ендометрія. Всі інші жінки мали більше 1 міоматозного
вузла, які стали знахідками під час проведення пацієнткам УЗД та МРТ. Після
аналізу отриманих даних ретроспективного дослідження та обстеження
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пацієнток,

враховуючі

дані

сучасної

літератури

був

розроблений

модифікований підхід до комплексного лікування жінок із субмукозною
міомою матки.
На ІІІ етапі впроваджено у клінічну практику розроблений підхід до
лікування.
Жінки з субмукозною міомою матки
в групах спостереження О1, О2 та П

Всього 151 з них

50 (О1)

50 (О2)

51 (П)

з них жінки, які вибули

4 (О1)

2 (О2)

4 (П)

всього 10 з критеріями виключення

Всього 141 з них

46 (О1)

48 (О2)

47 (О3)

Рис. 3.1. Розподіл пацієнток, які приймали участь у дослідженні

На

ІV

етапі

проведена

оцінка

ефективності

запропонованого

лікувального підходу. Враховуючи, що під час обстеження 10 пацієнток були
виключені з дослідження, тому статистичній обробці було піддані дані 141-ї
жінки. Дизайн проведеного дослідження представлений на рис. 3.2.
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Аналіз результатів лікування 170 жінок
з субмукозною міомою матки

I етап

II етап

III етап

Обстеження 151 жінки з субмукозною міомою матки та
розробка модифікованого метода лікування

Впровадження розробленого підходу до діагностики та
лікування у 141 жінки

Група 1
(основна 1)
n=46

IV етап

Група 2
(основна 2)
n=48

Група 3
(порівняння)
n=47

Оцінка ефективності запропонованого підходу до
діагностики та лікування субмукозної міоми матки 1 та 2
типу

Рис. 3.2. Дизайн дослідження

3.1.2. Клінічна характеристика обстежених жінок
Обстежені пацієнтки були у віці від 27 до 43 років, й середній вік
достовірно не відрізнявся по групах і склав 33,12±0,69; 31,79±0,83 і (32,56±0,79)
роки відповідно по групах О1, О2 та П, (p>0,05). Не виявлено суттєвих
відмінностей й за соціальним станом між групами, а саме жінки не відрізнялися
за освітою, місцем мешкання та професією (таб 3.1), (p>0,05). Більшість жінок
були жительками міста (76,09; 81,25% та 72,34% відповідно по групах),
службовцями (54,35; 60,42% та 65,96%) зі спеціальною або вищою освітою,
заміжніми (80,43; 72,92% та 70,21%), (p>0,05).
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Таблиця 3.1
Соціальний стан обстежених жінок, n(%)
Кількість жінок за їх соціальним станом по
Показник

групах
О1,

О2,

П

n=46

n=48

n=47

- місто

35 (76,09)

39 (81,25)

34 (72,34)

- село

11(23,91)

9 (18,75)

13 (27,66)

- домогосподарка

13 (28,26)

8 (16,67)

10 (21,28)

- робоча

8 (17,39)

11(22,92)

6 (12,77)

- службовець

25 (54,35)

29 (60,42)

31 (65,96)

- середня

8 (17,39)

6 (12,50)

12 (25,53)

- середня спеціальна

16 (34,78)

19 (39,58)

20 (42,55)

- вища

22(47,83)

23 (47,92)

15 (31,91)

Мешкання:

Професія

Освіта:

Аналіз соматичного анамнезу жінок показав, що частіше за все у них в
анамнезі реєструвалися дитячі хвороби (82,61; 72,92% та 76,60% відповідно по
групах) та ендокринна патологія (28,26; 20,83% та 17,02%), включаючи
ожиріння, (p>0,05). Крім того, окремі пацієнтки мали захворювання шлунковокишкового тракту (ШКТ), сечовивідних шляхів (СВШ), серцево-судинної (СС)
та дихальної систем (ДС) у минулому (табл. 3.2), але суттєвих відмінностей за
їх частотою між групами не відмічено, (p>0,05).
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Таблиця 3.2
Частота соматичної патології в анамнезі в групах
обстежених жінок, n(%)
Кількість обстежених жінок за частотою соматичної
Показник

патології по групах
О1

О2

П

(n=46)

(n=48)

(n=47)

Дитячі хвороби

38 (82,61)

35 (72,92)

36 (76,60)

Ендокринні

13 (28,26)

10 (20,83)

8 (17,02)

Захворювання ШКТ

5 (10,87)

3 (6,25)

6 (12,77)

Запальні

6 (13,04)

4 (8,33)

7 (14,89)

СС захворювання

2 (4,35)

3 (6,25)

5 (10,64)

Захворювання ДС

2 (4,35)

5 (10,42)

1 (2,13)

захворювання, в т.ч.
ожиріння

захворювання СВШ

Вік менархе в усіх обстежених статистично значущо не відрізнявся і
склав 12,31±0,07; 12,18±0,09 років та (12,42±0,10) років відповідно по
групах,(p>0,05).
Оцінка менструальної функції обстежених жінок показала (табл. 3.3), що
середня тривалість циклу в них була 27,55±0,11; 28,12±0,07 днів та (27,73±0,09)
днів, (p>0,05), а менструації 5,24±0,03; 5,56±0,01 днів та (5,08±0,04) днів
відповідно по групах, (p>0,05). Треба відзначити, що хоча середня тривалість
самої менструації у основної частини обстежених склала 5 днів (76,09; 81,25%
та 74,46% відповідно по групах, p>0,05), приблизно 15% пацієнток відзначали,
що вона триває понад тиждень.
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Таблиця 3.3
Характеристика менструальної функції обстежених жінок, n (днів)
Характеристика менструальної функції у жінок по
Показник

групах
О1

О2

П

(n=46)

(n=48)

(n=47)

27,55±0,11

28,12±0,07

27,73±0,09

5,24±0,03

5,56±0,04

5,08±0,06

Середня тривалість
МЦ
Середня тривалість
менструації

Значна частка жінок вважала свої менструації рясними за об’ємом
(рис.3.3). Кожна третя обстежена повідомила про наявність болів під час
менструації (28,26; 33,33% та 36,17%, p>0,05).

Рис. 3.3. Кількість пацієнток, які оцінили менструацію як рясну помірну
або скудну, n (%)
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У

значної

кількості

пацієнток

зареєстровано

передменструальний

синдром, а саме: у 76,08% в групі О1, 64,58% – в О2 та 59,57% у групі П,
(p>0,05).
Майже всі обстежені жінки мали принаймні 1 гінекологічне захворювання
у минулому, хоча у більшості їх було кілька (табл. 3.4). Так, найбільш
розповсюдженими були запальні захворювання піхви, вони реєструвалися у
89,13; 81,25% та 80,85% пацієнток відповідно по групах, (p>0,05). Висхідна
інфекція була у значно меншої кількості жінок (36,96; 29,17% та 25,53%,
p>0,05).
Таблиця 3.4
Гінекологічна захворюваність у обстежених жінок, n(%)
Кількість обстежених жінок за типом захворювання
Показник

О1,

О2,

П,

(n=46)

(n=48)

( n=47)

40 (89,13)

39 (81,25)

38 (80,85)

тазових органів

17 (36,96)

14 (29,17)

12 (25,53)

Патологія шийки матки

21 (45,65)

16 (33,33)

23 (48,93)

Безпліддя

46 (100)

48 (100)

47 (100)

- первинне

12 (26,09)

16 (33,33)

9 (19,15)

- вторинне

34 (73,91)

32 (66,67)

38 (80,85)

Кіста яєчника

5 (10,86)

3 (6,25)

2 (4,26)

4 (8,70)

7 (14,58)

6 (12,76)

10 (21,74)

14 (29,17)

9 (19,15)

Запальні та незапальні
захворювання піхви
Запальні захворювання

Гіперпластичні процеси
ендометрію
Патологія молочних
залоз
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Як видно з наведеної таблиці 3.4 у обстежених жінок не зареєстровано
таких досить розповсюджених захворювань, як СПКЯ, ендометріоз, порушення
менструального циклу. Це пояснюється тим, що серед критеріїв включення
пацієнток у дослідження була відсутність інших діагностованих причин
безпліддя, тому що вони можуть впливати на ефективність відновлення
репродуктивної функції.
Третина жінок мали запальні захворювання тазових органів (36,96;29,17%
та 25,53%, p>0,05), й у кожної другої в анамнезі зареєстрована патологія шийки
матки (45,65; 33,33% та 48,93%, p>0,05). Треба відзначити, що пацієнтки з
міомою матки часто мали супутню патологію молочних залоз (21,74; 29,17% та
19,15%, p>0,05). Крім того у деяких в анамнезі зареєстровано гіперпластичні
процеси ендометрію та кісти яєчників.
Всі пацієнтки мали безпліддя тому, що це було критерієм включення у
дослідження, причому у більшості воно було вторинне (73,91; 66,67% та
80,85%, p>0,05). Середня тривалість безпліддя склала 3,05±0,12; 2,64±0,34 роки
та (3,37±0,25) відповідно по групах. Треба відзначити, що більш ніж половина
жінок страждали на безпліддя понад 2 роки, що вказує на несвоєчасність
спрямування їх для оперативного лікування (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Розподіл обстежених жінок за тривалістю безпліддя
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Аналіз репродуктивного анамнезу жінок із субмукозною міомою матки
(табл. 3.5) показав, що приблизно половина з них мали вагітності (65,22;54,15%
та 65,96%, p>0,05), але народжувала лише третина з тих, що мали вагітності
(33,33; 34,62% та 35,48% відповідно по групах, p>0,05).
Таблиця 3.5
Репродуктивний анамнез обстежених жінок, n(%)
Значення показнику у обстежених жінок по групах
Показник

О1,

О2,

П,

(n=46)

(n=48)

( n=47)

Вагітності в анамнезі

30 (65,22)

26 (54,17)

31 (65,96)

Мимовільні викидні

15 (50,00)

14 (53,85)

12 (38,71)

Медичні аборти

5 (16,67)

3 (11,54)

6 (19,35)

Позаматкова вагітність

1 (3,33)

0

2 (6,45)

Завмерла вагітність

3 (10,00)

2 (7,69)

4 (12,90)

Пологи

10 (33,33)

9 (34,62)

11 (35,48)

У той же час біля 30% пацієнток з субмукозною міомою мали мимовільні
викидні в анамнезі (36,59% в О1 групі, 26,32% – в О2 та 30,00% у групі П,
p>0,05).
На алергічні реакції в анамнезі скаржилися 4 (8,69%) жінки в О1 групі, 5
(10,41%) – в О2 та 4 (8,69%) – у групі П, p>0,05.
Отже,

аналіз

соціального

стану,

соматичного,

гінекологічного

репродуктивного, а також алергологічного анамнезу обстежених пацієнток не
виявив різниці між групами, а отже вони можуть бути порівняні.
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3.2. Методи дослідження
3.2.1. Загальноклінічне обстеження
Складові

процедури:

(гінекологічного,

оцінка

репродуктивного,

скарг

пацієнток;

соматичного,

збір

анамнезу

алергологічного,

соціального); об'єктивне обстеження (загальний огляд, вимірювання зросту і
маси тіла, термометрія, визначення гемодинамічних показників (ЧСС, АТ) та
ЧД); гінекологічний огляд (у дзеркалах та бімануальне дослідження).
Перед операцією хворих оглядали терапевт і анестезіолог, а за наявності
екстрагенітальної патології - відповідний фахівець.
3.2.2. Загальне лабораторне клінічне обстеження
Включало в себе: клінічний аналіз крові з лейкоцитограмою; біохімічний
аналіз крові з визначенням концентрації загального білка, креатиніну,
сечовини,

білірубіну,

коагулограму;

трансаміназ

загальний

аналіз

(АЛТ,
сечі;

АСТ),

аналіз

глюкози;

сечі

по

розгорнуту

Нечипоренко;

бактеріологічний аналіз виділень і сечі.
Враховуючи вимоги до проведення інвазивних втручань, усім пацієнткам
проводилося дослідження крові на наявність ВІЛ-інфекції, сифілісу, гепатитів,
визначалася група крові та резус-фактор.
3.2.3. Гормональне обстеження
Складалося з визначення рівня концентрації гіпофізарних гормонів (ФСГ,
ЛГ, ПРЛ) і статевих стероїдних гормонів (Е2, Пр).
Забір крові для визначення концентрації гонадотропінів, пролактину та Е2
в сироватці периферичної крові проводили на 5-7 день менструального циклу, а
прогестерону на 20-22 день попередньго МЦ.
Аналіз

проводили

радіоіммунологічним

методом,

використовуючи

стандартні набори фірми «UBI MAGIWEL і Clone Systems» (США) за
інструкціями виробника.
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Додатково перед початком лікування всі пацієнтки пройшли гормональне
обстеження тиреоїдного статусу, яке включало визначення рівня тиреотропного
гормону,

вільної

фракції

трийодтироніну,

вільної

фракції

тироксину.

Виконували дослідження за допомогою метода радіоімунологічного аналізу з
використанням стандартних наборів реагентів фірми "Immunotech" (Чехія), "Sea
Ire Sorin" (Франція).
Показники

концентрації

гормонів

оцінювали

за

наступними

референтними значеннями: ФСГ – 3,5-12,5 мМО/мл; ЛГ – 2,4-12,6 мМО/мл;
ПРЛ – 4,79-23,3 нг/мл; Е2 – 12,5-166,0 пг/мл; ТТГ – 0,27-4,2 мкМО/мл; Т3в –
2,5-5,8 пг/мл; Т4в – 0,93-1,7 нг/дл; Пр – 1,7-27,0 нг/мл
3.2.4. Ультразвукове дослідження
Виконували на ультразвуковому апараті Toshiba Aplio MX (Japan), з
використаням

спеціалізованих

датчиків:

трансвагінального

PVT661VT,

трансабдомінального - PVT575MV та конвексійного PVT375BT, PVT674BT.
Дослідження проводили на 6-8 день МЦ перед лікуванням, воно включало:
а) двовимірну ехографію органів малого тазу для визначення загальних
розмірів і об'єму матки та яєчників, стану ендометрію, міометрію і порожнини
матки, розміру та локалізації міоматозного вузла;
б) тривимірну ехографію і тривимірну енергетичну доплерографію з
метою визначення обсягу, типу субмукозної міоми, товщину незміненого
міометрію від

вузла до

зовнішнього контуру стінки

матки

і

типу

внутрішньопухлинного кровообігу (центральний, периферичний).
Тривимірне УЗД складалося з наступних етапів:
а) візуалізація субмукозної міоми (режим сірої шкали та енергетичного
доплеру);
б) вибір кута дослідження (кут 45°);
в) розрахунок об'єму субмукозної міоми за допомогою програми VOCAL.
Вимірювання проводилося шляхом послідовного окреслення тканини вузла з
кроком повороту не більше 15°, що дорівнює товщині зрізів 1,5 - 2 мм;
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г) вибудова зображення судинної мережі міоматозного вузла.
За допомогою комп'ютерної обробки гістограм розраховували індекс
васкуляризації, індекс кровотоку і васкулярізаційно-потоковий індекс.
Крім того визначали загальноприйняті показники: індекс резистентності
маткових, аркуантних та артерій міоматозного вузла; максимальну систолічну
швидкість артеріального кровотоку. Беручи до уваги значні коливання
чисельних значень індексу резистентності в різних зонах міоматозного вузла,
ми

проводили

реєстрацію

кривих

швидкостей

внутрішньопухлинного

кровообігу в 3 ділянках вузла та реєстрували середній показник.
3.2.5. Магнітно-резонансне дослідження
Магнітно-резонансна томографія малого тазу виконувалася всім жінкам до
початку лікування на МР-томографі Ingenia фірми Phillips (1,5 Т), з
використанням

спеціалізованих

цифрових

радіочастотних

котушок,

в

стандартних проекціях із застосуванням T1W/З, T2W/З і послідовностей з
придушенням від жиру - SPAIR, STIR. Товщина зрізу складала від 0,3 до 0,6 см.
3.2.6. Відеоскопічні методи
Рідинну офісну гістероскопію виконували всім жінкам основної групи на
7-8-й

день

МЦ.

Процедура

проходила

за

стандартною

методикою,

використовуючи ендоскопічне обладнання фірми «KARL STORZ» (Німеччина):
гістероскоп по BETTOCCHI® (зовнішній розмір 5 мм) на основі оптики (30◦)
HOPKINS® зі стрижневими лінзами (діаметр 2,9 мм) та операційним каналом
(діаметр - 4,3 мм) для введення в порожнину матки напівжорсткого робочого
інструмента – гострокінечних ножиць (5 Fr); HAMOU® ENDOMAT® із
постійно – потоковою системою для розширення порожнини матки та
EQUIMAT®, за для моніторингу витрати рідини; галогеновий освітлювач і
відеомудуль: однопроцесорна камера «Endovision TELECAM» та монітор. В
якості рідкого середовища використовували 5 % розчин глюкози.
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По черзі оглядали всі стінки порожнини матки, область гирл маткових
труб та на виході - цервікальний канал. При огляді звертали увагу на колір і
товщину ендометрія, його відповідність дню МЦ, форму і величину порожнини
матки, наявність патологічних утворень і включень, рельєф стінок, стан гирл
маткових труб. Визначали тип субмукозної міоми матки.
Також проводили біопсію тканини субмукозного міоматозного вузла.
3.2.7. Морфологічні дослідження
Всім пацієнткам перед початком медикаментозного лікуванн, за 7 днів до
місячних була проведена аспіраційна біопсія ендометрія за допомогою Pipelle.
Також всім жінкам була виконана біопсія тканин субмукозної міоми
матки. В основній групі біопсія виконувалася під час офісної гістероскопії, а в
групі порівняння з використанням біопсійних щипців під контролем УЗД.
Після гістерорезектоскопічної міомектомії проводили морфологічний
аналіз видалених субмукозних вузлів.
Отриманий гістологічний матеріал фіксували в 10% розчині холодного
нейтрального формаліну протягом 24 годин. Після дегідратації матеріал
заливали в високоочищений парафін з полімерними добавками (Richard-Allan
Scientific, США) при температурі не вище 60 °С. З парафінових блоків на
ротаційному мікротомі Microm HM325 з системою переносу зрізів STS
(CarlZeiss, Німеччина) робили зрізи тканини товщиною 5 мкм.
Мікроскопічне дослідження проводили з використанням методики
серійних зрізів. Зрізи тканини поміщали на предметні скелльця і потім
фарбували за стандартними методиками гематоксиліном і еозином.
3.2.8. Іммунногістохімічні методи
Для

імуногістохімічного

дослідження

визначення

концентрації

рецепторів до Е2 і Пр в тканині субмукозної міоми, частину серійних
парафінових зрізів поміщали на предметні скельця, вкриті адгезивом Super
Frost Plus (Menzel, Німеччина). Дослідження проводили на депарафінізованих і
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регідратованих зрізах, які піддавали так званій тепловій індукції епітопного
повернення (HIER) для «демаскування» антигенів, яку здійснювали шляхом
занурення зрізів тканини на скельцях в відновлюючий буфер Target Retrieval
Solution (DAKO, Данія) і прогріванням їх протягом 15-20 хвилин у
мікрохвильовій печі Samsung CE 118KFR з урахуванням рекомендацій фірми
виробника антитіл. Процедура забезпечує відновлення структури антигенів
перед іммунозабарвленням. Немічені первинні антитіла наносили після
блокування неспецифічного зв'язування білків протеїновим блоком (DAKO) та
ендогенної пероксидазної активності – пероксидазним блоком (DAKO).
Вивчення експресії рецепторів естрогенів-α і прогестерону в міоматозних
вузлах проводили з використанням тест-систем «Рakocytomation En Vision»
(США), HRP (пероксидази хрону) за інструкціями фірми виробника. Рівень
концентрації рецепторів визначали за допомогою напівкількісної оцінки
забарвлення рецепторів пероксидазою наступним чином: враховувалася
пропорція

позитивних

клітин

(гетерогенність

експресії

рецепторів)

і

інтенсивність реакції (від 0 до + + +) і далі за формулою :
Н = 3x + 2x + 1x
(2.1)
де Н - число балів,
3, 2, 1 - інтенсивність забарвлення ядер,
x частка забарвлених ядер, %.
3.2.9. Психологічні методи
Оцінку якості життя виконували шляхом анкетування пацієнток, з
використанням опитувача "SF 36 Health Status Survey". SF-36 відноситься до
неспецифічних опитувачів для оцінки якості життя (ЯЖ), він широко поширений
в США і країнах Європи при проведенні досліджень якості життя. Опитувач SF-36
був нормований для загальної популяції США і репрезентативних вибірок в
Австралії, Франції, Італії. У США та країнах Європи були проведені дослідження
окремих популяцій і отримані результати за нормами для здорового населення і
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для груп хворих з різними хронічними захворюваннями (з виділення груп за
статтю та віком). Переклад на російську мову і апробація методики була
проведена «Інститутом клініко-фармакологічних досліджень» (Санкт-Петербург)
[187, 188, 189].
36

пунктів

функціонування,

опитувальника
рольова

згруповані

діяльність,

тілесний

у

вісім
біль,

шкал:

фізичне

загальне

здоров'я,

життєздатність, соціальне функціонування, емоційний стан і психічне здоров'я.
Показники кожної шкали варіюють між 0 і 100, де 100 являє повне здоров'я, всі
шкали формують два показники: душевне і фізичне благополуччя. Результати
представляються у вигляді оцінок у балах за 8 шкалами, складених таким
чином, що більш висока оцінка вказує на більш високий рівень ЯЖ. Кількісно
оцінюються такі показники:
а) фізичне функціонування (Physical Functioning - PF), що відбиває
ступінь, в якій фізичний стан обмежує виконання фізичних навантажень
(самообслуговування, ходьба, підйом по сходах, перенесення ваги і т.п.). Низькі
показники за цією шкалою свідчать про те, що фізична активність пацієнта
значно обмежується станом його здоров'я;
б) рольове функціонування, обумовлене фізичним станом (Role-Physical
Functioning - RP) - вплив фізичного стану на повсякденну рольову діяльність
(роботу, виконання повсякденних обов'язків). Низькі показники за цією шкалою
свідчать про те, що повсякденна діяльність значно обмежена фізичним станом
пацієнта;
в) інтенсивність болю (Bodily pain - BP) і її вплив на здатність займатися
повсякденною діяльністю, включаючи роботу по дому і поза домом. Низькі
показники за цією шкалою свідчать про те, що біль значно обмежує активність
пацієнта;
г) загальний стан здоров'я (General Health - GH) - оцінка хворим свого
стан здоров'я в даний момент і перспектив лікування. Чим нижче бал за цією
шкалою, тим нижче оцінка стану здоров'я;
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д) життєва активність (Vitality - VT) має на увазі відчуття себе повним
сил і енергії або, навпаки, знесиленим. Низькі бали свідчать про стомленність
пацієнта, зниженні життєвої активності;
з) соціальне функціонування (Social Functioning - SF), визначається
ступенем, в якій фізичний або емоційний стан обмежує соціальну активність
(спілкування). Низькі бали свідчать про значне обмеження соціальних контактів,
зниження рівня спілкування у зв'язку з погіршенням фізичного та емоційного
стану;
і) рольове функціонування, обумовлене емоційним станом (RoleEmotional - RE) передбачає оцінку ступеня, в якій емоційний стан заважає
виконанню роботи або іншої повсякденної діяльності (включаючи великі
витрати часу, зменшення обсягу роботи, зниження її якості тощо). Низькі
показники за цією шкалою інтерпретуються як обмеження у виконанні
повсякденної роботи, обумовлене погіршенням емоційного стану;
к) психічне здоров'я (Mental Health - MH), характеризує настрій, наявність
депресії, тривоги, загальний показник позитивних емоцій. Низькі показники
свідчать про наявність депресивних, тривожних переживань, психічного
неблагополуччя.
Шкали групуються у два показника «фізичний компонент здоров'я» та
«психологічний компонент здоров'я»:
а) фізичний компонент здоров'я (Physical health - PH). Складові шкали:
фізичне функціонування, рольове функціонування, обумовлене фізичним
станом, інтенсивність болю, загальний стан здоров'я;
б) психологічний компонент здоров'я (Mental Health - MH). Складові
шкали: психічне здоров'я, рольове функціонування, обумовлене емоційним
станом, соціальне функціонування, життєва активність.
3.2.10. Статистичні методи дослідження
Статистична обробка матеріалів проведена на РС методами варіаційної
статистики,

рангової

кореляції

з

використанням

стандартного

пакету
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прикладних програм Excel для Windows’XP’Professional.

Усі отримані

результати спостереження й обстеження заносили в спеціально розроблену
карту з подальшою статистичною обробкою даних, побудовою графіків,
аналізом результатів.
Порівняння ознак у групах здійснювали за різницею параметрів й
оцінкою достовірності цієї різниці. Для кількісних ознак після розрахунку
описових статистичних параметрів усередині кожної вибірки проводилася
перевірка на характер розподілу. За наявності нормального розподілу у вибірках
однотипних ознак для їх порівняння використовували критерій Стьюдента. За
відсутності нормального (Гаусовського) розподілу у зв’язаних сукупностях
кількісних ознак, а також при рангових ознаках порівняння проводили за
допомогою непараметричних критеріїв Фішера.
Для даних, отриманих в абсолютних величинах і тому не підлягають
порівнянню, розраховували середні величини (середнє арифметичне (М),
середню помилку середньої (m)) і відносні величини.
Середнє арифметичне розраховували за формулою:
М = Σ Mi / n,
(2.2)
де Mi - значення окремих варіант в досліджуваному варіаційному ряду;
n - кількість варіант.
Середнє квадратичне відхилення (σ) розраховували за формулою:
σ = √ Σd/n-1 при n <30,
та σ = √ Σd/n при n> 30,
(2.3)
де Σd2 - середнє арифметичне всіх квадратів різниць між даними
величинами і їх середнім арифметичним;
n - кількість варіант.
На основі середнього квадратичного відхилення для оцінки достовірності
результатів визначали середню помилку середньої величини (m), яку
розраховували за наступними формулами:
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при n <30 m = σ / √ n-1,
при n> 30 m = σ / √ n
(2.4)
Відносну величину розраховували як відношення частини явища до
цілого явища, результат виражали у відсотках.
Результати дослідження зводили в таблиці у вигляді інтервалу середньої
величини і її помилки або відносної величини.
Для оцінки достовірності різниці між середніми або відносними
величинами використовували визначення критерію Ст'юдента (t). Величина t
повинна бути рівна або бути більше 2, тільки в цьому випадку з імовірністю
безпомилкового прогнозу (95,5%) можна стверджувати, що існує суттєва
різниця

між

Розбіжності

порівнюваними
між

середніми

порівнюваними

або

відносними

величинами.

вважали

статистично

величинами

достовірними при рівні значущості р<0,05. Достовірність різниці вибіркових
параметрів указувала, що основний висновок вибіркового дослідження про
розбіжність параметрів порівнюваних груп може бути узагальнене й перенесене
на відповідні генеральні сукупності.
3.3. Модифіковний метод оперативного лікування субмукозної міоми
матки
Перший етап лікування відбувався під час офісної гістероскопії на 7-8-й
день МЦ. Жінкам основної групи проводилася оперативна офісна гістероскопія
з використанням гістероскопа по BETTOCCHI® (5 мм) на основі оптики (30◦)
HOPKINS® (2,9 мм) зі стрижневими лінзами та внутрішнім тубусом з
операційним каналом (3,4 мм), HAMOU® ENDOMAT® із постійно –
потоковою системою подачі рідини для розширення порожнини матки,
починаючи з тиску у 45 мм Hg ст. (max 100 мм Hg ст.), в поєднанні з
EQUIMAT®, задля моніторингу витрати рідини (5 % розчин глюкози). Система
відеоконтролю (одночіпова камера та монітор) із джерелом світла. Процедура
проходила

за

стандартною

методикою,

під

місцевою

анестезією
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(парацервікальна блокада). Гострокінечними ножицями 5Fr (≈ 1,6 мм)
виконували еліптичний розріз на глибину слизової оболонки - ендометрія, на
межі вузла і стінки матки. Для сприяння частковій ішемізації псевдокапсули
вузла та його народженню в порожнину матки.
Після офісної гістероскопії (у день проведення процедури) на другому
етапі модифікованого лікування пацієнткам першої підгрупи основної групи
призначалися агоністи гонадотропін-рілізінг-гормону, а другої підгрупи –
блокатори рецепторів прогестерону (міфепрістон) на 3 місяці. Призначення
медикаментозної

передопераційної

підготовки

перед

третім

етапом

комбінованого лікування – гістерорезектоскопією, сприяє пролабуванню вузла
в порожнину матки, ішемізації міоми, гальмує проліферацію клітин вузла, а
також знижує інтенсивність маткової кровотечі.
Терапія аГнРГ починалася на 7-8 день менструального циклу, в день
проведення офісної гістероскопії. У даній роботі ми використовували препарат
гозереліна ацетат 3,6 мг. Препарат вводився одноразовим шприц - системою в
передню черевну стінку у вигляді капсули довжиною 10 мм і діаметром 1 мм з
інтервалом в 28 днів, №3.
Міфепристон призначався на наступний день після офісної гістероскопії
по 50 мг один раз на добу безперервно на протязі 3 місяців.
З метою профілактики післяопераційних кровотеч всім пацієнткам
вводили 5 МО окситоцину в/в струминно.
На на третьому етапі модифікованого лікування під внутрішньовенною
анестезією проводилася гістерорезектоскопічна міомектомія за допомогою
класичної техніки «нарізки», починаючи з верхівки міоми у напрямку основи
(електрод – петля нарізає тільки у напрямку до себе). Використовували
обладнання «KARL STORZ». Монополярний гістерорезектоскоп : діаметр
зовнішнього тубуса - 8,6 мм, діаметр внутрішньго (ізольованого) тубусу з
операційним каналом для введення в порожнину матки робочого інструмента
(монополярного електрода - петлі) та телескопа із діаметром стрижневих лінз –
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4мм (кут огляду 30◦). Електрохірургічний комплекс «AUTOCON – 200» (max
вихідна потужність у режимі нарізання 200 Вт, у режимі коагуляції – 120 Вт).
Під час операції використовували потужність 100 – 110 Вт при «різанні» та 80 –
100 Вт – при «коагуляції». HAMOU® ENDOMAT® із постійно – потоковою
системою для розширення порожнини матки з початковим тиском у 65 мм Hg
ст. (max 110 мм Hg ст.) та EQUIMAT®, задля моніторингу витрати рідини (при
гістерорезектоскопії

використовували

розчин

ТУРУСОЛ®)

Відеомудуль

(однопроцесорна камера «Endovision TELECAM» та монітор) з галогеновим
джерелом світла.
Ведення

жінок

групи

порівняння

проводилося

згідно

існуючих

рекомендацій. Лікування включало: передопераційну підготовку аГнРГ
(протягом 3 місяців) та гістерорезектоскопію. Іншими словами лікування жінок
основної групи і групи порівняння відрізнялося тим, що в першій та другій
групі перед призначенням медикаментозного лікування проводилася офісна
гістероскопія з розтином псевдокапсули міоматозного вузла.
З метою профілактики післяопераційних інфекційних ускладнень всім
пацієнткам

інтраопераційно,

в/в

крапельно

цефалоспорин ІІІ покоління у дозировці 2,0.

вводився

антибіотик

-
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РОЗДІЛ 4
РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ
4.1. Дані гормонального обстеження
На II етапі було проведено проспективне дослідження 141-ї пацієнтки з
субмукозною міомою матки. Окрім обов’язкових обстежень були проведені
додаткові, такі як гормональне, іммуногістохімічне, ультразвукове та інші.
Вивчення гормонального фону обстежених жінок (табл. 4.1) показало, що
концентрація стероїдних гормонів (прогестерону та естрадіолу) вірогідно не
відрізнялося між групами (17,31±1,68; (14,45±2,09) нг/мл та (18,67±1,75) нг/мл
для прогестерону та 76,24±5,21; (91,55±7,39) пг/мл та (84,73±6,54) пг/мл для
естрадіолу відповідно по групах), та знаходилася в референтних межах.
Таблиця 4.1
Показники гормонального фону обстежених жінок
Значення показника по групах
Показник
О1, n=46

О2, n=48

П, n=47

Е2, пг/мл

76,24±5,21

91,55±7,39

84,73±6,54

Пр, нг/мл

17,31±1,68

14,45±2,09

18,67±1,75

Пролактин, нг/мл

10,47±1,53

13,12±1,87

9,69±2,17

ФСГ, мМО/мл

4,03±0,79

4,47±0,65

5,17±0,83

ЛГ, мМО/мл

5,86±0,93

6,11±1,04

7,25±0,84

ТТГ, мкМО/мл

3,85±0,48

3,61±0,59

3,39±0,63

Т3в, пг/мл

4,07±0,19

3,96±0,25

3,45±0,14

Т4в, нг/дл

1,41±0,09

1,29±0,10

1,15±0,11
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Концентрація пролактину [10,47±1,53; (15,12±1,87) нг/мл та (9,69±2,17)
нг/мл], ФСГ [4,03±0,79; (4,47±0,65) мМО/мл та (5,17±0,83) мМО/мл] та ЛГ
[5,86±0,93; (6,11±1,04) мМО/мл та (7,25±0,84) мМО/мл] також знаходилися в
межах референтних значень й статистично не різнилися між групами, (p>0,05).
Треба відзначити, що хоча середні показники функції щитоподібної
залози також знаходилися в межах норми, рівень тиреотропного гормона
наближався до верхньої межі референсних значень [3,85±0,48; (3,61±0,59)
мкМО/мл та (3,39±0,63) мкМО/мл відповідно по групах, p>0,05], а у частини (у
17,39; 12,50% та 14,89% відповідно по групах) жінок індивідуальні показники
навіть перевищували її. Перелічені знахідки вказують на порушення функції
щитоподібної залози у жінок з лейоміомою матки, що підтверджується даними
багатьох інших дослідників [61-63].
Таким чином, вивчення деяких показників гормонального фону жінок з
єдиним субмукозним міоматозним вузлом вказує на те що міома розвивається в
них на тлі нормального рівня статевих гормонів та порушеної функції
щитоподібної залози. Отримані дані свідчать про наявність інших механизмів
розвитку вказаної патології, та неможливість використання рівня статевих
гормонів як маркера для вибору медикаментозної терапії міоми матки.
4.2. Якість життя жінок з субмукозною міомою матки
Наявність проблем зі здоров’ям та необхідність проходження тривалої
терапії впливає на якість життя пацієнта, тому нами було оцінено цей показник
на всіх етапах лікування з використанням опитувача SF36, який має вісім шкал
та оцінює психологічний та фізичний компонент здоров’я (таблиця 4.2).
Нами не було виявлено суттєвої різниці між обстеженими за всіма
шкалами (p>0,05). У той же час треба відзначити, що пацієнтки по-різному
оцінювали окремі компоненти, які складали фізичне благополуччя. Так,
більшість з них досить високо оцінили відповіді стосовно фізичного
функціювання та рольової діяльності (біля 80 балів зі 100). В той час як оцінки
за шкалами оцінки болю та загального стану здоров’я були значно нижчими
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(приблизно на 20 балів). Іншими словами наявність больового синдрому, міоми
матки та безпліддя значно впливають на якість життя обстежених жінок.
Таблиця 4.2
Якість життя пацієнток з субмукозною міомою матки, бали
Значення показника по групах
Показник
О1, n=46

О2, n=48

П, n=47

а) фізичне функціювання,

76,59±3,62

83,47±2,91

71,48±3,05

б) рольова діяльність,

81,24±2,57

84,59±3,38

79,56±2,92

в) тілесний біль,

54,33±1,62

47,55±1,83

52,41±1,71

г) загальне здоров’я.

59,48±2,14

51,73±2,05

56,85±1,97

а) життєздатність.

46,25±2,18

42,74±1,93

49,08±2,27

б) соціальне функціонування,

63,72±2,23

55,86±1,87

59,38±2,65

49,66±2,45

54,78±2,06

47,85±1,96

55,48±1,79

49,83±2,45

52,36±1,87

1. Фізичне благополуччя

2. Психічне благополуччя

г) емоційний стан,
д) психічне здоров'я.

Оцінка психічного благополуччя виявила досить низьку оцінку жінками
свого психічного стану, а саме: середній показник по шкалі «життєздатність»
склав 46,25±2,18; (42,74±1,93) балів та (49,08±2,27) балів відповідно по групах; за
шкалою «соціальне функціювання» – 63,72±2,23; (55,86±1,87) балів та
(59,38±2,65) балів; за шкалою «емоційний стан» – 49,66±2,45; (54,78±2,06) балів і
(47,85±1,96) балів; і по шкалі «психічне здоров'я» – 55,48±1,79; (49,83±2,45) балів
й (52,36±1,87) балів.
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Отже, вивчення якості життя жінок з субмукозною міомою та безпліддям
виявило її зниження в першу чергу за рахунок його психологічного компоненту та
наявності больового синдрому.
4.3. Дані ультразвукового обстеження та допплерометрії
Всім пацієнткам перед початком лікування та в його динаміці було
проведено ультразвукове дослідження (табл. 4.3).
Таблиця 4.3
Дані ультразвукового обстеження пацієнток
Показник

Значення показника по групах
О1, n=46

О2, n=48

П, n=47

Довжина матки, см

9,75±0,32

10,14±0,41

9,87±0,29

Ширина матки, см

6,88±0,18

7,12±0,21

7,29±0,15

Передньозадній розмір, см

7,73±0,24

8,05±0,19

7,94±0,15

Об’єм матки, мм³

548,53±11,13 579,18±10,74 568,33±9,58

М-ехо, мм

6,24±0,12

6,57±0,09

6,43±0,11

Об’єм правого яєчника, см3

8,15±0,17

7,83±0,14

7,97±0,15

Об’єм лівого яєчника, см3

7,85±0,19

8,06±0,11

8,12±0,14

1,05±0,03

1,10±0,01

1,03±0,03

4,69±0,08

4,73±0,06

4,81±0,09

Товщина незміненого міометрію, см
Діаметр міоматозного вузла, см
Об’єм міоматозного вузла, см3

92,68±3,57

102,15±4,46 105,07±5,11

Результати обстеження показали, що загальні розміри матки суттєво не
відрізнялися у жінок всіх груп, (p>0,05), але були дещо більше середньопопуляційних [82] за рахунок наявності міоматозного вузла. Об’єм матки склав
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(548,53±11,13) мм3 в О1 групі, (579,18±10,74) мм3 – в О2 групі та (568,33±9,58)
мм3 – у групі П, (p>0,05). М-ехо відповідало дню менструального циклу на час
обстеження і також не винайдено статистично значущої різниці між групами
обстежених, (p>0,05). Те ж саме можна сказати й про розміри та об’єм яєчників,
(p>0,05), причому в усіх групах він не перевищував 9 см3.
Головним критерієм включення пацієнток у дослідження була наявність
єдиного субмукозного вузла менше 6 см в діаметрі. Середній діаметр вузлів
склав 4,69±0,08; (4,73±0,06) см та (4,81±0,09) см відповідно по групах, (p>0,05),
а об’єм – 92,68±3,57; (102,15±4,46) мм3 та (105,07±5,11) мм3, (p>0,05).
У таблиці 4.4 наведені дані щодо локалізації міоматозних вузлів за
даними УЗД. З неї видно, що вони розташовувалися здебільшого на передній
або задній стінках матки, та достовірної різниці за цим показником між
групами не було зареєстровано, (p>0,05).
Таблица 4.4
Локалізація міоматозних вузлів у обстежених
пацієнток за даними УЗД, n(%)
Локалізація

Значення показника по групах
О1, n=46

О2, n=48

П, n=47

Передня стінка

20 (43,48)

17 (35, 42)

22 (46,81)

Задня стінка

18 (39,13)

21 (43,75)

14 (29,79)

Дно матки

8 (17,39)

10 (20,83)

11 (23,40)

Критерієм включення у дослідження була наявність міоматозних вузлів І
та ІІ типу за гістероскопічною класифікацією, а критерієм виключення – 0 типу.
Отже, обстежені не мали вузлів 0 типу та більша частка з них мала ІІ тип вузла
(табл. 4.5), а саме: 67,39; 62,50% та 72,34% відповідно по групах, (p>0,05).
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Таблиця 4.5
Розподіл жінок за типом вузла у межах груп, n(%)
Група жінок

Тип вузла
І

ІІ

О1, n=46

15 (32,61)

31 (67,39)

О2, n=48

18 (37,50)

29 (62,50)

О3, n=47

13 (27,66)

34 (72,34)

Допплерометричні параметри кровообігу в міоматозних вузлах визначали за
допомогою тривимірної енергетичної доплерографії. За характером кровообігу у
вузлі всі пацієнтки розподілялися наступним чином (табл. 4.6): дифузний
кровообіг мали: 63,04; 70,83% та 57,44% обстежених відповідно у О1, О2 та у
групі П, а периферичний – 36,96; 29,17% та 42,55%, (p>0,05). З наведених даних
видно, що більше половини обстежених жінок з субмукозним ростом вузлів
мали дифузний кровообіг.
Таблиця 4.6
Розподіл жінок за типом кровообігу у вузлі у межах груп, n(%)
Групи

Тип кровообігу
Дифузний

Периферичний

О1, n=46

29 (63,04)

17 (36,96)

О2, n=48

34 (70,83)

14 (29,17)

П, n=47

27 (57,44)

20 (42,55)

У всіх пацієнток відмічено зниження індексу резистентності в маткових
артеріях (табл. 4.7) у порівнянні з жінками без гінекологічної патології [68-70].
У той же час він достовірно не відрізнявся між групами и склав 0,77±0,06;
0,78±0,10 та 0,77±0,09, (p>0,05). Вказаний індекс в аркуантних артеріях
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(0,58±0,05; 0,57±0,06 й 0,57±0,05) та міоматозному вузлі (0,50±0,06; 0,51±0,04
та 0,49±0,06) також суттєво не відрізнявся по групах, (p>0,05).
Таблиця 4.7
Допплерометричні показники кровообігу в группах
Значення показника по групах

Показник

О1, n=46

О2, n=48

П, n=47

0,77±0,06

0,78±0,10

0,77±0,09

0,58±0,05

0,57±0,06

0,57±0,05

0,50±0,06

0,51±0,04

0,49±0,06

кровообігу, см/с

26,31±2,17

27,24±3,05

27,11±3,41

Індекс васкуляризації

3,92±0,24

4,18±0,20

4,07±0,33

Індекс кровообігу

34,07±1,29

32,78±2,05

30,96±2,27

0,09±0,01

0,11±0,02

0,09±0,02

Індекс резистентності в
маткових артеріях
Індекс резистентності в
аркуантних артеріях
Індекс резистентності у
міоматозних вузлах
Максимальна систолічна
швидкість артеріального

Васкуляризаційнопоточний індекс

Максимальна систолічна швидкість артеріального крообігу у міоматозних
вузлах склала в середньому 27 см/с [26,31±2,17; (27,24±3,05) см/с та
(27,11±3,41) см/с відповідно по групах, p>0,05]. Розрахункові показники
васкуляризації,

а

саме:

індекси

васкуляризації,

кровообігу

васкуляризаційнопоточний також вірогідно не відрізнялися між групами,
(p>0,05).

73

При аналізі індивідуальних показників з’ясувалося, що допплерометричні
параметри кровообігу у жінок з периферичним та дифузним кровообігом дещо
відрізняються.
Так при наявності периферичного кровообігу індекс резистентності в
міометрії на рівні аркуатних артерій (0,65±0,05; 0,63±0,04 та 0,68±0,05) та в
міоматозному вузлі (0,57±0,06; 0,59±0,04 та 0,56±0,06) був вище розрахованого
середнього значення, а максимальна систолічна швидкість артеріального
кровотоку в міоматозних вузлах – нижче [21,13±1,09; (25,42±1,27) см/с та
(23,66±1,31) см/с]. Тобто, проста лейомиома характеризується зниженням
швидкості кровотоку в міометрії і міоматозних вузлах. Значення індексу
резистентності в маткових артеріях склали 0,75±0,05; 0,73±0,07 та 0,76±0,04
відповідно по групах.
У пацієнток з дифузним кровообігом у вузлі індекс резистентності в
міометрії на рівні аркуатних судин (0,51±0,04; 0,53±0,05 та 0,50±0,05) та в
міоматозних вузлах (0,41±0,04; 0,40±0,05 та 0,43±0,06) був вірогідно менше
такого при периферичному кровообігу, (p<0,05). Максимальна систолічна
швидкість дорівнювала 27,84±2,11; (29,33±1,96) см/с та (30,45±1,59) см/с.
Індекс резистентності в маткових артеріях в середньому був 0,69±0,06;
0,70±0,05 та 0,67±0,07 відповідно по групах.
4.4. Дані магнітно-резонасної томографії
З метою порівняння діагностичних можливостей УЗД та МРТ всім
жінкам на етапі обстеження була виконана магніто-резонансна томографія.
Порівняння розмірів вузла показало (табл. 4.8), що діаметр, виміряний при МРТ
був дещо більше, але різниця не була статистично достовірною, (p>0,05).
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Таблиця 4.8
Діаметр вузла за даними УЗД та МРТ у обстежених пацієнток, см
Значення показника по групах

Показник

О1 n=46

О2, n=48

П, n=47

УЗД

4,85±0,06

4,97±0,09

5,03±0,08

МРТ

4,69±0,08

4,73±0,06

4,81±0,09

У той час як дані про локалізацію вузлів повністю співпадали (табл. 4.9).
Таблица 4.9
Локалізація міоматозних вузлів у обстежених
пацієнток за даними МРТ, n (%)
Локалізація

Значення показника по групах
О1, n=46

О2, n=47

П, n=48

Передня стінка

20 (43,48)

17 (35,42)

22 (46,81)

Задня стінка

18 (39,13)

21 (43,75)

14 (29,79)

Дно матки

8 (17,39)

10 (20,83)

11 (23,40)

Оцінка типу вузла також співпала майже в усіх випадках (табл. 4.10).
Отже, проведене порівняння результатів обстеження жінок з єдиним
субмукозним вузлом за допомогою УЗД та МРТ показало наявність кореляції
між даними обох видів дослідження. Враховуючи це та додаткові позитивні
можливості УЗД (можливість визначення стану кровообігу у тканинах), нами
для

подальшого вивчення стану міоматозного вузла після лікування

використовувалося лише УЗД.
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Таблиця 4.10
Розподіл жінок за типом вузла у межах груп, n (%)
Група жінок

Тип вузла
І

ІІ

О1, n=46
-

УЗД

15 (32, 61)

31 (67,39)

-

МРТ

14 (30,43)

32 (69,57)

О2, n=48
-

УЗД

18 (37,50)

29 (62,50)

-

МРТ

18 (37,50)

29 (62,50)

П, n=47
-

УЗД

13 (27,66)

34 (72,34)

-

МРТ

15 (31,91)

32 (68,09)

4.5. Результати гістологічного дослідження субмукозних міом до
медикаментозного лікування
У жінок О1 та О2 груп під час І етапу модифікованого лікування (офісної
гістероскопії) виконували біопсію міоматозного вузла, а у групі П перед
початком лікування. Матеріал піддавався гістологічному дослідженню. При
морфологічному дослідженні видалених пухлинних вузлів у всіх пацієнток
була діагностована лейоміома в різних гістологічних її варіантах.
У 30 (65,22%) жінок О1 групи, 37 (77,08%) –О2 та 28 (59,57%) – П.
виявлені міоматозні вузли з високою проліферативною активністю [мітоз
більше 5 фігур на 10 полів зору, таблиця 4.11], а у інших – простий тип міоми
матки. При співставленні гістологічної структури пухлини з особливостями
кровообігу за даними доплерографії з’ясувалося, що у 27 (93,10%) пацієнток О1
підгрупи, у 33 (97,06%) – О2-ї та у 25 (92,59%) –групи П з дифузним
внутрішньопухлинним кровотоком був проліферуючий тип міоми.
Проліферуючі пухлини були представлені різноспрямованими пучками,
що складаються з великої кількості витягнутих клітин з базофільними ядрами
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продовгуватої

форми,

епітеліоїдними

клітинами

та

еозинофільною

цитоплазмою. Серед них в різній кількості зустрічалися великі, плейоморфні
клітини з одним, рідко декількома базофільними поліморфними ядрами,
високим ядерно-цитоплазматичним співвідношенням. Мітотична активність
становила 6-8 на 10 полів зору. Строма (матрикс) у вузлах міоми мізерна, була
представлена щільною волокнистою сполучною тканиною, в якої паренхіма
переважала над стромою.
Таблица 4.11
Результати гістологічного дослідження міоматозних вузлів до
медикаментозного лікування, n(%)
Значення показника по групах

Показник

О1, n=46

О2, n=46

П, n=46

30 (65,22)

37 (77,08)

28 (59,57)

капілярів

29 (63,04)

34 (70,83)

25 (53,19)

Набряк

3 (6,52)

5 (10,42)

2 (4,26)

Повнокров’я капілярів

12 (26,09)

14 (29,17)

16 (34,04)

Мітоз більше 5 фігур на
10 п/зору
Збільшення кількості

Більше, ніж в половині препаратів (63,04; 70,83% та 53,19% відповідно по
групах) зареєстровано збільшення кількості капілярів. При співставленні цієї
знахідки з даними доплерографії про стан кровообігу з’ясувалося, що в 100%
випадків визначалося підвищення кількості капілярів співпадало з наявністю
дифузного типу кровообігу вузла.
Міоми

простого

різноспрямованими
базофільними

типу

пучками,

були
що

«сигароподібними

представлені

складаються
ядрами»,

з

добре

окресленими,

витягнутих

рясною

клітин

з

еозинофільною

цитоплазмою. Мітотичні фігури складали 1-2 на 10 полів зору при збільшенні
х400. Строма (матрикс) була представлена щільною волокнистою сполучною
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тканиною з різним ступенем гіалінозу і різною кількістю фібробластів,
стромальний

компонент

з

різним

ступенем

склерозу

переважав

над

паренхімою.
Таким чином, дослідження біопсійного матеріалу міоматозних вузлів до
початку медикаментозного лікування виявило наявність двох основних
гістологічних

її

типів

та

чітку

кореляцію

між

гістологічною

та

доплерографічною картинами.
4.6. Дані імуногістохімічного дослідження
На етапі обстеження всім жінкам була взята біопсія міоматозного вузла
для іммуногістохімічного дослідження (в основній групі вона виконувалася під
час гістероскопії, а в групі порівняння з використанням біопсійних щипців під
контролем УЗД).
Результати дослідження представлені у таблиці 4.12. З неї видно, що
приблизно половина клітин міоматозного вузла у першій фазі циклу мали
рецептори до естрогенів (43,48±1,02; (39,58±1,11%) та (42,55±1,09%) відповідно
по

групах,

p>0,05

)

та

прогестерону

(47,83±1,62;

(48,92±1,33%)

та

(44,68±1,71%), p>0,05).
У той же час інтенсивність забарвлення дещо відрізнялася в залежності
від виду рецепторів. Так, рецепторів до естрогенів була низька та помірна
кількість і середній бал складав 80,42±3,25; 72,91±4,06 та 72,44±3,67
відповідно, (p>0,05). Тоді як кількість рецепторів до прогестерону була дещо
більше (забарвлення було здебільшого помірним та високим): 108,70±2,15;
102,09±1,97 та 104,26±2,23, (p>0,05). Отже, співвідношення рецепторів
естрогенів до прогестерону (РПр/РЕ2) в субмукозних міоматозних вузлах до
лікування склало в середньому 1,25: 1в усіх групах.
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Таблиця 4.12
Імуногістохімічне дослідження експресії рецепторів естрогенів та
прогестерону в міоматозних вузлах
Показчик

Значення показника по групах
О1, n=46

О2, n=48

П, n=47

43,48±1,02

39,58±1,11

42,55±1,09

а) низька (1+)

6 (13,04)

4 (8,33)

7(14,89)

б) помірна (2+)

11 (23,91)

14(29,17)

12(25,53)

в) висока (3+)

3 (6,52)

1 (2,08)

1(2,13)

середній бал

80,42±3,25

72,91±4,06

72,44±3,67

До прогестерону, n (P±p)

47,83±1,62

48,92±1,33

44,68±1,71

а) низька (1+)

2(4,35)

5(10,42)

3(6,38)

б) помірна (2+)

12 (26,09)

10(20,83)

8(17,02)

в) висока (3+)

8 (17,39)

8 (16,67)

10 (21,28)

середній бал

108,70±2,15

102,09±1,97

104,26±2,23

До естрогенів, n (P±p)
інтенсивність
забарвлення, n (%)

інтенсивність
забарвлення, n (%)

Детальний внутрішньогруповий аналіз показав, що кількість рецепторів
до естрогенів та прогестерону була більшою у жінок з дифузним кровообігом у
вузлі. Так рецепторів до естрогенів було вірогідно у 1,8 рази більше (рис. 4.1), а
рецепторів прогестерону – у 3,7 рази (рис. 4.2), (p<0,05).
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Рис. 4.1. Кількість рецепторів естрогенів у вузлах в залежності від виду
кровообігу (бали)

Рис. 4.2. Кількість рецепторів прогестерону у вузлах в залежності від
виду кровообігу (бали)
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Таким чином, наявність дифузного внутрішньопухлинного кровоообігу
свідчить про підвищену експресію прогестеронових та естрогенових рецепторів
у вузлі.
4.7. Кореляційні залежності між дослідженими показниками
Одним з напрямків нашого дослідження було виявлення особливостей
внутрішньопухлинного

кровообігу

субмукозною

матки

міомою

за

у

жінок

допомогою

репродуктивного
тривимірної

віку

з

енергетичної

доплерографії і зіставлення отриманих результатів зі станом його рецепторного
статусу.
При

проведенні

кореляційного

аналізу

встановлений

високий,

позитивний, статистично значущий взаємозв'язок між експресією рецепторів
прогестерону та індексами васкуляризації і кровотоку: r = 0,76, (р<0,05) і
r=0,83, (р<0,05) відповідно. Васкулярізаціонно-потоковий індекс також був
прямо пропорційний концентрації рецепторів прогестерону у вузлі і
співвідношенню РПр/ Е2: r = 0,69, (р <0,05) і r = 0,72, (р <0,05) відповідно.
При вивченні взаємозв'язку доплерометричних показників кровообігу у
вузлі з рецепторами до естрогенів, були виявлені зв'язки меншої сили, але
також статистично релевантні. Так, індекс васкуляризації корелював з РЕ2 з
коефіцієнтом r = 0,53, (р<0,05), індекс кровообігу r = 0,49, (р<0,05),
васкулярізаціонно-потоковий індекс r = 0,47, (р <0,05).
Отже, визначення характеру васкуляризації субмукозної міоми матки,
шляхом проведення тривимірної енергетичної допплерометрії, дозволяє
побічно судити про співвідношення прогестеронових та естрогенових
рецепторів в тканині пухлини.
Таким чином, проведені дослідження дають змогу зробити наступні
висновки:
a) субмукозна міома розвивається на тлі нормального рівня статевих
гормонів та порушеної функції щитоподібної залози;
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б) у пацієнток з субмукозною міомою та безпліддям знижується якість
життя, в першу чергу за рахунок його психологічного компоненту та
наявності больового синдрому;
в) ультразвукове дослідження є високоінформативним методом
дослідження, результати якого повністю корелюють з даними
магнітно-резонансної томографії;
г) отримані дані доводять високу прогностичну цінність неінвазивної
діагностики пухлинного процесу на підставі тривимірної енергетичної
доплерографії. Даний метод дослідження дозволяє ідентифікувати
характер васкуляризації міоми матки, а також побічно судити про
співвідношення прогестеронових та естрогенових рецепторів в тканині
пухлини;
д) половина клітин вузла у першу фазу циклу мають рецептори до
статевих гормонів з їх співвідношенням 1,25: 1 (РПр/РЕ2);
є) вузли з дифузним кровообігом мають у 1,8 рази більше рецепторів
до естрогенів та у 3,7 – до прогестерону.
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ОЗДІЛ 5
РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ЖІНОК З СУБМУКОЗНОЮ
МІОМОЮ МАТКИ
5.1. Динаміка клінічного стану пацієнток з субмукозною міомою
матки
На ІІІ етапі дослідження було впроваджено у клінічну практику
розроблений підхід до лікування. Після чого на ІV етапі проведена оцінка його
ефективності. Під час спостереження 10 пацієнток випали з-під спостереження.
Таким чином, до статистичної обробки включено дані 141 жінки.
Основною скаргою всіх обстежених було безпліддя, що саме стало
критерієм включення їх у дослідження. Окрім того вони відмічали збільшення
об’єму менструальних виділень та болі під час менструального циклу.
Вивчення менструальної функції пацієнток через 3 місяці лікування
показало, що майже у всіх на тлі прийому призначених препаратів виникла
аменорея, за виключенням 7 (14,58%) жінок з О2-ї підгрупи, (p>0,05). Але й в
цих жінок вірогідно зменшилася тривалість менструації [з 5,56±0,04 до
(2,11±0,01) днів, p<0,05] та об’єм крововтрати (всі оцінили їх як скудні, p<0,05).
Якщо до початку лікування кожна третя обстежена повідомляла про
наявність болів під час менструації (28,26; 33,33 та 36,17%, p>0,05), то
напередодні операції ці скарги зникли, що можливо, пов’язано з розвитком
аменореї та зменшення міоматозних вузлів.
В науковій літературі повідомляється про розвиток побічних явищ при
використанні препаратів для лікування міоми матки, тому нами було оцінено їх
розповсюдженість у обстежених пацієнток через 3 місяці медикаментозного
лікування (табл. 5.1). Найбільш розповсюдженими у групі О1 та П були скарги
на припливи (82,60% та 87,23% відповідно по групах) та пітливість (65,21% та
74,47%). З таблиці 5.1 видно, що на їх наявність вказувала значна частка жінок
О1-ї та групи П, тоді як в О2 групі таких було достовірно (майже в 10 разів)
менше (8,33% та 10,42% відповідно до симптомів).
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Серед інших скарг пацієнтки називали зміни настрою (41,30; 4,17% та
29,78% відповідно по групах), сухість у піхві (32,60; 0% та 40,43%) та
зменшення лібідо (36,95; 0% та 34,04%). З наведених даних видно, що жінок
О2-ї підгрупи вказані симптоми майже не турбували, тоді як серед жінок, які
отримували агоніст ГнРГ їх було вірогідно більше, (p<0,05).
Таблиця 5.1
Розповсюдженість побічних явищ після прийому препаратів для
лікування міоми матки у жінок обстежених груп, n(%)
Скарга

Значення показника у жінок по групах
О1, n=46

О2, n=48

П, n=47

Припливи

38 (82,60)**

4 (8,33)*,0

41 (87,23)**

Пітливість

30 (65,21)**

5 (10,42)*,0

35 (74,47)**

Зміни настрою

19 (41,30)**

2 (4,17)*,0

14 (29,78)**

Сухість у піхві

15 (32,60)**

3 (6,25)*,0

19 (40,430**

Зменшення лібідо

17 (36,95)**

0

16 (34,04)**

Головний біль

2 (4,35)

5 (10,41)

3 (6,38)

Періодична нудота

1 (2,17)**

6 (12,5)*,0

0

Прибавка маси тіла

3 (6,52)

0

2 (4,26)

Примітки: *- вірогідна різниця відносно О1 групи, p<0,05; **- вірогідна
різниця відносно О2 групи, p<0,05; 0- вірогідна різниця відносно групи П,
p<0,05.
В О2-й підгрупі скарги були менш виражені, частина жінок дещо частіше
відмічала періодичний головний біль та нудоту, але різниця між групами не
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була вірогідною, (p>0,05). 2 жінки з групи П та 3 – з О1 відмітили прибавку
маси тіла, але різниця також не була статистично значущою, (p>0,05).
Таким чином, аналіз скарг в динаміці медикаментозного лікування
показав, що через 3 місяці прийому як агоністу ГнРГ, так й антипрогестину,
скарги, пов’язані з наявністю міоми матки (рясні менструації та дисменорея)
зникли. У той же час на тлі введення гозереліну ацетату у більшості жінок
розвинулися виражені побічні явища, тоді як при використанні міфепристону
побічні явища зустрічалися значно рідше й були менш вираженими.
5.2. Гормональний фон обстежених жінок в динаміці лікування
Аналіз

гормонального

фону

обстежених

жінок

через

3

місяці

медикаментозного лікування виявив суттєві відмінності в рівні стероїдних
гормонів між деякими групами та у порівнянні з вихідним станом (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
Рівень стероїдних гормонів у обстежених жінок в динаміці лікування
Показник
Е2,
пг/мл
Пр,
нг/мл

Значення показника у жінок по групах
О1, n=46

О2, n=48

П, n=47

до лікування

76,24±5,21

91,55±7,39

84,73±6,54

через 3 місяці

(24,29±1,03)**, Δ

(78,43±5,18)*,0

(21,86±1,37)**, Δ

до лікування

17,31±1,68

14,45±2,09

18,67±1,75

через 3 місяці

(9,14±1,270 Δ

(8,67±0,43) Δ

(8,02±1,58) Δ

Примітки: *- вірогідна різниця відносно О1 групи, p<0,05; **- вірогідна різниця
відносно О2 групи, p<0,05; 0- вірогідна різниця відносно групи П, p<0,05;
Δ

- вірогідна різниця відносно вихідного стану, p<0,05.
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Так, концентрація естрадіолу істотно знизився у пацієнток О1-ї підгрупи
в три рази (з 76,24±5,21 до (24,29±1,03) пг/мл), а в групі П – в чотири
[з(84,73±6,54) пг/мл до 21,86±1,37 пг/мл, p<0,05]. У той час як в групі О2
зареєстроване падіння не було достовірним [з 91,55±7,39 до (78,43±5,18) пг/мл,
p>0,05]. Отже, концентрація цього гормону в О1 та П була майже в 4 рази
нижче за такий у О2-й підгрупі.
Концентрація прогестерону через 3 місяці лікування лейоміоми матки
вірогідно знизилася в усіх обстежених жінок [з 17,31±1,68 до (9,14±1,27) нг/мл;
з

14,45±2,09 до (8,67±0,43) нг/мл та з 18,67±1,75 до (8,02±1,58) нг/мл

відповідно по групах, p<0,05] й суттєво не відрізнялася між групами, (p>0,05).
Визначення показників гонадотропних гормонів (табл. 5.3) показало
різноспрямовані тенденції, а саме: у жінок О1-ї та групи П.
Таблиця 5.3
Рівень гонадотропних гормонів у обстежених жінок в динаміці
лікування
Значення показника по групах
Показник
О1, n=46

О2, n=48

П, n=47

- до лікування

4,03±0,79

4,47±0,65

5,17±0,83

- через 3 місяці

2,54±0,38**, Δ

5,72±0,97*,0

3,02±0,51**, Δ

- до лікування

5,86±0,93

6,11±1,04

7,25±0,84

- через 3 місяці

2,12±0,71**, Δ

7,25±1,16*,0

3,33±0,42**, Δ

ФСГ, мМО/мл

ЛГ, мМО/мл

Примітки: *- вірогідная різниця відносно 1 групи, p<0,05; **- вірогідна
різниця відносно 2 групи, p<0,05; 0- вірогідна різниця відносно 3
групи,p<0,05; Δ- вірогідна різниця відносно вихідного стану, p<0,05.
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Зареєстровано суттєве (в середньому у 1,5-2,2 рази) падіння концентрації
ФСГ [з 4,03±0,79 до (2,54±0,38) мМО/мл та з 5,17±0,83 до (3,02±0,51) мМО/мл
відповідно по групах, p<0,05] та ЛГ [з 5,86±0,93 до (2,12±0,71) мМО/мл та з
7,25±0,84 до (3,33±0,42) мМО/мл, p<0,05], тоді як в О2-й підгрупі відмічена
тенденція до їх збільшення [з 4,47±0,65 до (5,72±0,97) мМО/мл та з 6,11±1,04
до (7,25±1,16) мМО/мл, відповідно ФСГ та ЛГ], але вона виявилася статистично
не значущою (p>0,05). Це пов’язано з механізмом дії агоністов ГнРГ, які
пригнічують синтез гонадотропінів [113].
Таблиця 5.4
Концентрація гіпофізарних та тиреоїдних гормонів через 3 місяці
лікування
Значення показника по групах
Показник
О1, n=46

О2, n=48

П, n=47

- до лікування

10,47±1,53

13,12±1,87

9,69±2,17

- через 3 місяці

12,09±1,74

14,53±1,62

10,84±1,39

- до лікування

3,85±0,48

3,61±0,59

3,39±0,63

- через 3 місяці

3,92±0,61

4,04±0,43

3,44±0,59

- до лікування

4,07±0,19

3,96±0,25

3,45±0,14

- через 3 місяці

3,65±0,42

4,12±0,34

3,78±0,55

- до лікування

1,41±0,09

1,29±0,10

1,15±0,11

- через 3 місяці

1,27±0,14

1,17±0,12

1,32±0,15

Пролактин, нг/мл

ТТГ, мкМО/мл

Т3в, пг/мл

Т4в, нг/дл
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Концентрація гіпофізарних (пролактину та ТТГ) й тиреоїдних гормонів
(вільного тироксину та трийодтіронину) (табл. 5.4) достовірно не змінилася в
динаміці лікування, (p>0,05).
Таким чином, вивчення динаміки зміни показників гормонального фону у
пацієнток з субмукозною міомою матки на тлі медикаментозної терапії
показало, що при прийомі агоністов ГнРГ розвиваються гіпогонадотропна
гіпоестрогенія

та

гіпопрогестеронемія,

тоді

як

при

використанні

антипрогестінів – нормогонадотропна гіпопрогестеронемія.
5.3. Якість життя жінок з субмукозною міомою матки в динаміці
лікування
Аналіз якості життя пацієнток з субмукозною міомою матки через 3
місяці медикаментозного лікування показав, що якщо на початку дослідження
не було виявлено суттєвої різниці між обстеженими за всіма шкалами (p>0,05),
то в процесі лікування ситуація змінилася, як у порівнянні з вихідним станом,
так й при співставленні груп (табл. 5.5).
Оцінка шкал фізичного благополуччя виявила, що в обстежених жінок
значно покращилися показники за шкалою тілесний біль [з 54,33±1,62 до
(85,46±3,78) балів; з 47,55±1,83 до (91,02±4,35) балів; з 52,41±1,71 до
(86,32±3,77) балів відповідно по групах, p<0,05]. Це, можливо, пов’язано зі
зникненням больового синдрому під час менструації в усіх пацієнток.
У той же час в О1 та груп П знизилися показники за шкалами фізичного
функціювання [з 76,59±3,62 до 53,78±1,22 та з 71,48±3,05 до 49,14±2,57 балів
відповідно по групах, p<0,05), рольової діяльності (з 81,24±2,57 до (60,59±1,83)
балів та з 79,56±2,92 до (57,43±2,16) балів, p<0,05] та загального здоров’я [з
59,48±2,14 до (44,67±1,83) балів та з 56,85±1,97 до (41,56±1,93) балів, p<0,05],
тоді як в О2-й підгрупі ці показники дещо покращилися, але достовірне
зростання кількості балів зареєстроване лише за оцінкою загального здоров’я
(з51,73±2,05 до (76,54±3,12) балів, p<0,05).
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Таблиця 5.5
Якість життя пацієнток з субмукозною міомою матки, бали
Значення показника по групах
Показник

О1, n=46
до

О2, n=48
після

до

після

П, n=47
до

після

Фізичне благополуччя:
а) фізичне функціювання,

76,59±3,62

(53,78±1,22)**, Δ 83,47±2,91 (85,21±1,78)*, Δ 71,48±3,05 (49,14±2,57)**, Δ

б) больова діяльність.

81,24±2,57

(60,59±1,83)**, Δ 84,59±3,38 (87,76±2,77)*, Δ 79,56±2,92 (57,43±2,16)**, Δ

в) тілесний біль,

54,33±1,62

(85,46±3,78) Δ

47,55±1,83 (91,02±4,35) Δ

52,41±1,71

(86,32±3,77)4

59,48±2,14 (44,67±1,83)**, Δ

51,73±2,05 (76,54±3,12)*,0, Δ

56,85±1,97 (41,56±1,93)**, Δ

а) життєздатність,

46,25±2,18

44,11±1,93

42,74±1,93

48,55±2,16

49,08±2,27

51,13±2,05

б) соціальне функціонування,

63,72±2,23

59,43±2,16

55,86±1,87

60,32±1,73

59,38±2,65

56,42±2,22

в) емоційний стан.

49,66±2,45

(45,23±2,17)**

г) психічне здоров'я.

55,48±1,79

51,76±1,82

г) загальне здоров’я.
Психічне благополуччя:

54,78±2,06 (75,16±2,44)*,0, Δ

47,85±1,96 (42,79±2,23)**

49,83±2,45

52,36±1,87

52,74±1,83

47,64±1,79

Примітки: *- вірогідная різниця відносно О1 групи, p<0,05; **- вірогідна різниця відносно О2 групи, p<0,05; 0- вірогідна
різниця відносно групи П, p<0,05; Δ- вірогідна різниця відносно вихідного стану, p<0,05.
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Оцінка психічного благополуччя в динаміці виявила покращення
емоційного стану у пацієнток групи О2 [з 54,78±2,06 до (75,16±2,44) балів,
p<0,05], тоді як в групах О1 та П він навіть дещо погіршився [з 49,66±2,45 до
(45,23±2,17) балів та з 45,23±2,17 до (42,79±2,23) балів відповідно по групах],
але зміни не були статистично достовірними, (p>0,05).
Суттєвих змін в оцінках за шкалами «життєздатність», «соціальне
функціювання» та «психічне здоров'я» серед обстежених не зареєстровано,
(p>0,05).
Отже, вивчення якості життя жінок з субмукозною міомою та безпліддям
виявило її зміни під час лікування, а саме: її покращання за рахунок
покращання загального здоров’я, емоційного стану та зникнення болю у
пацієнток на тлі прийому міфепристону, та погіршення за більшістю показників
після 3 місяців прийому гозереліну ацетату.
5.4. Дані ультразвукового обстеження та допплерометрії
Всім пацієнткам перед початком лікування та в його динаміці було
проведено ультразвукове дослідження (табл. 5.6).
Треба відзначити, що через 3 місяці медикаментозного лікування
зареєстровано зменшення всіх розмірів матки, що призвело до достовірно
значущого падіння об’ємів матки: з 548,53±11,13 до (415,09±8,54) мм³ в О1-й
групі; з 579,18±10,74 до (404,33±9,25) мм³ – в О2-й групі та з 568,33±9,58 до
(445,21±8,73) мм³ – в групі П, (p<0,05). Таким чином, в середньому об’єм
матки зменшився на 24, 30 та 22% відповідно по групах.
Товщина ендометрію на тлі прийому агоністу ГнРг стала менше в два
рази [з 6,24±0,12 до (3,15±0,09) мм, p<0,05} в О1-й та в 1,8 рази [з 6,43±0,11
до (3,56±0,12) мм, p<0,05] – в групі П. Тоді як в О2-й групі зареєстроване
його потовщення через 3 місяці прийому антіпрогестіну
6,57±0,09 до (9,08±0,07) мм, p<0,05].

в 1,4 рази [з
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Таблиця 5.6
Дані ультразвукового обстеження пацієнток в динаміці лікування
Значення показника по групах
Показник

О1, n=46

О2, n=48

П, n=47

До

Після

До

Після

До

Після

Довжина матки, см

9,75±0,32

9,24±0,21

10,14±0,41

9,57±0,36

9,87±0,29

9,18±0,31

Ширина матки, см

6,88±0,18

6,52±0,09

7,12±0,21

6,48±0,19

7,29±0,15

6,85±0,19

Переднє-задній розмір, см

7,73±0,24

6,89±0,17

8,05±0,19

6,52±0,21

7,94±0,15

7,08±0,13

Об’єм матки, мм³

548,53±11,13 415,09±8,54* 579,18±10,74 404,33±9,25* 568,33±9,58 445,21±8,73*

М-ехо, мм

6,24±0,12

3,15±0,09*

6,57±0,09

9,08±0,07*

6,43±0,11

3,56±0,12*

Об’єм правого яєчника, см3

8,15±0,17

7,81±0,21

7,83±0,14

7,92±0,23

7,97±0,15

7,56±0,18

Об’єм лівого яєчника, см3

7,85±0,19

7,54±0,16

8,06±0,11

8,24±0,17

8,12±0,14

7,79±0,20

1,05±0,03

1,34±0,05*

1,10±0,01

1,42±0,04*

1,03±0,03

1,39±0,05*

4,69±0,08

3,05±0,08*

4,73±0,06

2,48±0,08*

4,81±0,09

3,26±0,08*

Об’єм міоматозного вузла, мм3 92,68±3,57

56,33±2,49*

102,15±4,46

51,41±2,17*

Товщина незміненого
міометрію, см
Діаметр міоматозного вузла, см

Примітка: *- вірогідная різниця вихідного стану, p<0,05.

105,07±5,11 67,73±3,11*
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Об’єм

яєчників

в

усіх

обстежених

групах

на

тлі

проведеного

медикаментозного лікування суттєво не змінився, (p>0,05). У той час як
середній діаметр міоматозного вузла достовірно знизився в усіх групах: на
35% [з 4,69±0,08 до (3,05±0,08) см, p<0,05] в О1-й групі; на 4 % [з 4,73±0,06
до (2,48±0,08) см, p<0,05 ] – в О2-й групі та на 32% [з 4,81±0,09 до
(3,26±0,08) см, p<0,05] в групі П. За рахунок цього товщина незміненого
міометрію дещо збільшилася [ з 1,05±0,03 до (1,34±0,05) см; з 1,10±0,01 до
(1,42±0,04) см та з 1,03±0,03 до (1,39±0,05) см відповідно по групах, p<0,05].
Таким чином, в результаті лікування об’єм міоматозних вузлів зменшився в
усіх обстежених: в середньому на 40% в О1-й групі, на 50% – в О2-й групі та
на 36% – в групі П. Треба відзначити, що внутрішньогруповий аналіз показав
відсутність відмінностей у динаміці зменшення розміру вузлів в залежності
від типу кровообігу у пацієнток на тлі прийому агоністу ГнРг, тоді як при
прийомі

антипрогестину

виявлена

вірогідна

різниця.

А

саме:

при

периферичному типі кровообігу об’єм вузла зменшився в середньому на
38%, тоді як при дифузному – на71 % (p<0,05).
На початку дослідження обстежені жінки не мали вузлів «0» типу, що
було критерієм виключення з дослідження. В процесі лікування розподіл
пацієнток за типом вузла змінився (табл. 5.7). В групах 1 та 2 з’явилася
частка жінок, в яких відбулося «народження» вузла у порожнину матки (у 5
або 10,87% в О1-й групі та у 9 або 18,75%

–

у О2-й групі), тобто їх тип

змінился на «0» за гістероскопічною класифікацією. В групі порівнянні був
лише 1 випадок (2,13%) з «0» типом вузла.
Кількість жінок з II типом вузла зменшилася на тлі медикаментозного
лікування в усіх групах (в 1,9; 2,7 та 1,3 рази відповідно по групах), але
різниця виявилася вірогідною лише в групі О2, (p<0,05). У той же час частка
пацієнток з І типом вузла збільшився в середньому в 1,5 рази в усіх
обстежених групах.
У 3 жінок (6,38%) вузол II типу став інтрамуральним, у зв’язку з чим їм
було відмінено оперативне втручання.
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Таблиця 5.7
Розподіл жінок за типом вузла у межах груп в динаміці, n(%)
Група жінок в
динаміці лікування

Значення показнику за типом вузла
0

І

ІІ

до лікування

0

15 (32,61)

31 (67,39)

після лікування

5 (10,87)0, Δ

25 (54,35)

16 (34,78)

до лікування

0

18 (37,50)

29 (62,50)

після лікування

9 (18,75)0, Δ

28 (58,33)

11 (22,92) Δ

до лікування

0

13 (27,66)

34 (72,34)

після лікування

1 (2,13)*,**

16 (34,04)

27 (57,45)**

О1, n=46
-

О2, n=48
-

П, n=47
-

Примітки: 1- В групі П у 3 пацієнток тип вузла змінився на інтрамуральний; *вірогідна різниця відносно О1 групи, p<0,05; **- вірогідна різниця відносно О2 групи,
p<0,05; 0- вірогідна різнця відносно групи П, p<0,05;

Δ

- вірогідна різниця відносно

вихідного стану, p<0,05.

Таким чином, ультразвукове дослідження виявило зменшення на тлі
медикаментозного лікування розмірів та об’єму вузлів та матки, зміну типу
вузлів як при використанні аГнРг так і антипрогестинів.
За характером кровообігу у вузлі всі пацієнтки до початку лікування
розподілялися наступним чином: дифузний кровообіг мали 63,04; 70,83% та
57,44% обстежених відповідно у О1-й, О2-й та групі П, а периферичний–
36,96; 29,17% та 42,55%, (p>0,05). Через 3 місяці лікування в усіх випадках
відмічено наявність лише периферічного кровообігу. Відзначено зменшення
кольорових сигналів в міоматозних вузлах, що підтверджує факт зменшення
кількості судин.
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Якщо на початку лікування у всіх пациенток відмічено зниження (у
порівнянні з жінками без гінекологічної патології) індексу резистентності в
маткових (0,77±0,06; 0,78±0,10 та 0,77±0,09, p>0,05). аркуантних артеріях
(0,58±0,05; 0,57±0,06 й 0,57±0,05) та міоматозному вузлі (0,50±0,06; 0,51±0,04
та 0,49±0,06), то на тлі лікування зареєстровано його збільшення в усіх
групах. Причому, треба відзначити, що в маткових артеріях зростання було
незначним (0,81±0,04; 0,80±0,06 та 0,81±0,07 відповідно по групах, p>0,05),
тоді як в аркуантних (0,83±0,05; 0,82±0,06 та 0,78±0,05) та особливо в
артеріях міоматозних вузлів (0,86±0,03; 0,84±0,02 та 0,81±0,04) індекс
збільшився в середньому в 1,5 рази, (p<0,05).
Аналіз максимальної систолічної швидкості артеріального кровообігу
показав що в процесі медикаментозного лікування вібувається її істотне
зниження майже на 40% [з 26,31±2,17 до (18,43±1,22) см/с в групі О1, p<0,05;
з 27,24±3,05 до (19,31±1,64) см/с в групі О2, p<0,05; з

27,11±3,41 до

17,32±1,78 см/с в групі П, p<0,05].
При використанні УЗД для оцінки індексів васкуляризації , кровотоку і
васкулярізаціонно-потокового індексу після лікування виникли труднощі,
тому

що

кількість

локусів

васкуляризації

значно

зменшилася,

а

внутрішньопухлинний кровообіг не визначався взагалі. Отже зареєстровано
зменшення всіх індексів, але воно не було вірогідним у зв’язку з низькою
кількістю спостережень (табл. 5.8).
Таким чином, отримані дані вказують на зниження васкулярізації
міометрію та розвиток склеротичних змін у міоматозних вузлах на тлі
медикаментозної терапії.
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Таблиця 5.8
Допплерометричні показники кровообігу в динаміці лікування
Значення показнику по групах
Показник

О1, n=46

Індекс резистентності в маткових
артеріях
Індекс резистентності в аркуантних
артеріях
Індекс резистентності у міоматозних
вузлах
Максимальна систолічна швидкість

О2, n=48

П, n=47

до

після

до

після

до

після

0,77±0,06

0,81±0,04

0,78±0,10

0,80±0,06

0,77±0,09

0,81±0,07

0,58±0,05

(0,83±0,05)*

0,57±0,06

(0,82±0,06)*

0,57±0,05 (0,78±0,05)*

0,50±0,06

(0,86±0,03)*

0,51±0,04

(0,84±0,02)*

0,49±0,06 (0,81±0,04)*

26,31±2,17 (18,43±1,22)*

27,24±3,05 (19,31±1,64)* 27,11±3,41 (17,32±1,78)*

Індекс васкуляризації

3,92±0,24

3,24±0,16

4,18±0,20

(2,97±0,31)*

4,07±0,33

3,45±0,19

Індекс кровообігу

34,07±1,29

29,12±1,83

32,78±2,05

27,45±1,64

30,96±2,27

28,43±1,83

Васкуляризаційно-поточний індекс

0,09±0,01

0,07±0,03

0,11±0,02

0,09±0,04

0,09±0,02

0,07±0,02

артеріального кровообігу, см/с

Примітка. *- вірогідна різниця відносно вихідного стану, p<0,05.
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5.5. Результати гістологічного дослідження видалених субмукозних
вузлів
Дослідження гістологічних препаратів (табл. 5.9) видалених вузлів
виявило суттєві відмінності в їх структурі після медикаментозного лікування
на протязі 3 місяців в усіх досліджених групах.
Так у 70,83% пацієнток О2 групи зареєстровано гіаліноз, тоді як в О1-й
та групі П він був більш розповсюджений и візуалізовався в усіх препаратах.
Іншою характерною ознакою препаратів міоми після лікування була
наявність набряку, але після використання міфепристону ділянки набряку
були менш розповсюджені і він супроводжувався розрихленням сполучної
тканини, тоді як на тлі прийому аГнРГ набряк був більш виражений та
спостерігався на тлі розростання сполучної тканини.
Таким чином, морфологічні особливості міоми матки змінюються на
тлі медикаментозної терапії й проявляються у розвитку дистрофічних
процесів, але при використанні антіпрогестину вони пов’язані з порушенням
судинного компоненту, а аГнРГ – розвитку фіброзу.
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Таблиця 5.9
Результати гістологічного дослідження міоматозних вузлів після медикаментозного лікування, n (%)
Значення показника по групах
О1, n=46

Показник

О2, n=48

П, n=47

до

після

до

після

до

після

30 (65,21)

3 (6,52) Δ

37 (77,08)

5 (14,58)

28 (59,57)

2 (4,26)

29 (63,04)

2 (4,35) Δ

34 (70,83)

1 (2,08)

25 (53,19)

1 (2,13)

Набряк

3 (6,52)

41(89,13) Δ

5 (10,42)

37 (77,08) Δ

2 (4,26)

44 (93,62)

Повнокров’я капілярів

12 (26,09)

5 (10,87)

14 (29,17)

3 (6,25) Δ

16 (34,04)

6 (12,77) Δ

Гіаліноз

0

46 (100,00) Δ

0

34(70,83) Δ

0

47 (100,00) Δ

Некроз

0

2 (4,35)

0

1 (2,08)

0

2 (4,26)

Фіброз

0

43 (93,48) **, Δ

0

22 (45,83) *,0, Δ

0

45 (95,74)**, Δ

Дистрофічні процеси

0

32 (69,57) Δ

0

48 (100,00) Δ

0

29 (61,70)Δ

Мітоз більше 5 фигур на
10 п/зору
Збільшення кількості
капілярів

Примітки: *- вірогідна різниця відносно О1 групи, p<0,05; **- вірогідна різниця відносно О2 групи, p<0,05;
0

- вірогідна різнця відносно групи П, p<0,05; Δ - вірогідна різниця відносно вихідного стану, p<0,05.
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5.6.

Результати

оперативного

лікування

та

відновлення

репродуктивної функції у жінок з субмукозною міомою матки
Як було сказано раніше, в 3 жінок групи порівняння тип вузла
змінився на інтрамуральний. Отже оперативне втручання було виконано у
138 жінок з лейоміомою матки.
При виконанні гістерорезектоскопії виявлені достовірні відмінності
між групами за тривалістю операції й обсязі крововтрати, які можливо,
були пов’язані з різнм розподілом жінок за типом вузла у групах.
Мінімальною

тривалість

втручання

була

в

О2-й

підгрупі

(12,73 ± 0,56 хв), а максимальною у групі П (21,23±0,48 хв). В О1-й
підгрупі час операції був дещо більше за такий у О2-ій (14,85±0,59 хв,
p>0,05) й достовірно меншим за групу П, (р<0,05).
Крововтрата ні в одному випадку не перевищила 70 мл і в
середньому склала 31,26 ± 0,95; (29,48±1,21) мл і (41,37±0,62) мл
відповідно по групах, (p1-3,2-3 <0,05)
В літературі описані можливі інтра- та післяопераційні ускладнення
гістерорезектоскопії [116, 118], такі як перфорація матки, надмірна
інтравазація, воздушна емболія та ятрогенні опіки, та післяопераційні:
гіпергідратація, кровотеча, запальні захворювання органів малого тазу,
гематометра та воздушна емболія. Під час нашого дослідження вказані
ускладнення не були зареєстровані.
У всіх пацієнток О1-ї та О2-ї груп в результаті проведення операції
вдалося повністю видалити вузли, тоді як в групі П у 5 (11,36%) пацієнток
операція завершилася нерадикальним видаленням вузла.
Інтравазація рідинами в обсязі понад 1500 мл, може призвести до
розвитку ускладнень небезпечних для життя пацієнтки. Ліміт обсягу
інтравазаціі рідини, що розширює порожнину матки, визначає тривалість
операції, зменшує обсяг тканини, що видаляється, і як наслідок, первинна
резекція при застосуванні традиційної методики гістерорезектоскопії
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закінчується нерадикальним, частковим, видаленням вузла, з необхідністю
проведення повторного втручання [116, 118].
При проведенні контрольного УЗД через 1 місяць після операції ще у
2 (4,55%) жінок виявлено нерадикальне видалення вузла. Таким чином, у
пацієнток 7 (15,91 %) з групи П вузол був видалений не повністю.
Спостереження показало, що в усіх пацієнток відбулося відновлення
менструальної

функції

на

протязі

3

місяців

після

оперативного

лікувуавння.
Основним показником відновлення репродуктивної функції є
настання вагітності. Протягом 1 року після проведення оперативного
втручання вагітність настала у 35 (76,09%) жінок в О1-й групі, у 40
(83,33%) – у О2-й групі і тільки у 25 (53,19%) – у групі П, (p1-3,2-3 <0,05).
Отриманий результат пояснюється, мабуть, тим, що у частини жінок
у зв'язку з повторним втручанням період активної репродукції був
набагато коротше.
З 3 жінок, у яких вузол змінив тип на інтрамуральнй 1 (2,13%)
завагітніла на протязі першого року, тоді як у інших 2 вагітність не
наступила, вузли почали збільшуватся у диаметрі, що потребувало
повторного

оперативного

втручання.

Вагітність

у

них

в

період

спостереження не настала.
У 7 пацієнток з повністю невидаленим вузлом, відбулося його
«народження», у зв’язку з чим була повторена гістерорезектоскопія через 3
місяці з позитивним результатом в усіх випадках.
Враховуючи розбіжності у термінах лікування пацієнток різних груп,
нами також проаналізовано репродуктивні результати через 2 роки після
лікування. Більшість жінок реалізували свої репродуктивні плани:
вагітність настала у 41 (89,13%), 44 (91,67%) і 39 (82,98%) жінок
відповідно групам. Дещо менша кількість вагітностей в групі П не була
статистично достовірною, (p> 0,05).
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Таким чином, проведене дослідження показало, що розроблений
підхід до лікування дає можливість на 22,9% при використанні аГнРГ та
30,14% при використанні антипрогестинів підвищити ефективність
лікування безпліддя у жінок із субмукозною міомою матки, попередити
ускладнення, такі як неповне видалення вузла, скоротити інтервал до
настання вагітності майже вдвічі (з 2 до 1 року).
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Міома матка є найпоширенішим доброякісним захворюванням
жіночих статевих органів, тому питання ведення даної категорії пацієнток є
однією з актуальних проблем сучасної гінекології [1-4].
Міома

матки

зустрічається

приблизно

у

5-77%

жінок

репродуктивного віку [1, 5 ̶ 8]. Середній вік пацієнток з даною патологією
складає 33 роки [32]. На поширеність захворювання впливають, зокрема,
метаболічні фактори, дієта, стреси, екологія та етнічність [33 ̶ 37]. Міома
матки часто поєднується з аденоміозом [48]. У 20% жінок, які страждають
від безпліддя, міома матки є єдиною патологією репродуктивної системи.
Порушення репродуктивної функції у вигляді первинної або вторинної
безплідності у пацієнток з лейоміомою матки складає 60-70%, а при
наявності субмукозної міоми матки складає 5-18% [9]. Дані системного
аналізу P. Klatsky (2008 підтверджують, що підслизова міома має
негативний вплив на фертильність, а саме може порушувати процес
імплантації [10].
Питання патогенезу міоми матки вивчають протягом багатьох років.
Спочатку вважалося, що міома є результатом гіперестрогенії, абсолютної
або відносної. Однак останнім часом все більше уваги у розвитку міоми
приділяється прогестерону, який діє, зокрема, опосередковано шляхом
підвищення

експресії

антигена

клітинної

проліферації

Кі-67

та

онкопротеїна, інгібітора апоптоза Всl-2 . Тихомиров А.Л. та співав у своїх
дослідженнях виявили, що прогестерон має на міому подвійний вплив:
блокує дію естрогенів, пригнічуючи експресію їх рецепторів, та діє
безпосередньо через свої власні рецептори [22].
Найчастіше для діагностики міоми матки використовується УЗД та
МРТ, також можна застосовувати КТ [12, 77 ̶ 78], але золотим стандартом
у діагностиці субмукозних міом є гістероскопія [74-76]. Використання
сонографії з 3-D доплерометрією у пацієнток із субмукозною міомою
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матки дозволяє оцінити параметри маткового та внутрішньопухлинного
кровоплину, а також виявити активність захворювання [190].
Таким чином, незважаючи на багаторічний інтерес до питання міоми
матки з боку численних дослідників в Україні та світі, актуальною
залишається проблема діагностики та лікування субмукозної міоми матки,
оскільки вона широко розповсюджена серед жінок репродуктивного віку
та має великий вплив на фертильність, а враховуючи суперечність
клінічних спостережень та відсутність клінічних рекомендацій щодо
діагностики та лікування субмукозної міоми матки, необхідною є
об’єктивізація

даних

та

розробка

диференційованого

підходу

до

діагностики та лікування даної категорії жінок на основі контрольованих
досліджень, що дасть змогу підвищити ефективність відновлення
репродуктивної функції.
Саме

тому

метою

нашого

дослідження

стало

підвищення

ефективності відновлення репродуктивної функції у жінок з субмукозною
міомою

матки

шляхом

розробки

і

впровадження

комплексного

диференційованого підходу до діагностики та органозберігаючої терапії.
Для досягнення поставленої мети нами було розроблено дизайн
дослідження, що складалося з чотирьох етапів.
На І етапі був проведений ретроспективний аналіз результатів
оперативного лікування 170 жінок з наявністю субмукозного міоматозного
вузла, яке виконувалося на базі гінекологічного відділення №1 Донецького
регіонального центру охорони материнства та дитинства. У дослідження
було включено 85 жінок з єдиним субмукозним міоматозним вузлом, які
проходили оперативне лікування методом гістерорезектоскопії протягом
2008-2010 років. Критерії включення в дослідження: наявність єдиного
субмукозного вузла розміром до 6 см, планування вагітності. Критерії
виключення з дослідження: наявність інших причин відсутності вагітності,
включаючи чоловічий фактор. Усі пацієнтки були розділені на 3 групи
залежно від типу субмукозного вузла згідно гістероскопічної класифікації,
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а саме: до 0 типу відносили субмукозні вузли без інтрамурального
компонента; до I типу - вузли на широкій основі з інтрамуральним
компонентом менше 50%; і до II типу - вузли з інтерстиціальним
компонентом більш 50%. Виходячи з даної класифікації до 1 групи
увійшло 40 жінок з 0 типом вузла, у 2-у - 56 з І типом та у 3-ю - 74 з ІІ
типом субмукозного вузла. Оцінювалися результати операції і відновлення
репродуктивної функції протягом 2 років після втручання.
Приблизно

у

половини

пролікованих

пацієнток

тривалість

захворювання склала до 2 років (50,00; 67,86% та 56,76% відповідно по
групах, p>0,05). У той же час майже третина обстежених звернулася за
хірургічним втручанням лише через 5 років від встановлення діагнозу
міоми матки. Цей факт можливо пояснити кількома причинами: появою
репродуктивних планів, появою або посиленням скарг, страхом перед
операцією, несвоєчасним направленням на лікування. Достовірно менша
кількість пацієнток зі значною тривалістю захворювання у жінок з І типом
вузла (7,14% у порівнянні з 30,00% та 27,03% у 1-й та 3-й групах, p1-2,23<0,05).

Усі жінки мали безпліддя, що обумовлено критерієм включення у
дослідження. Середня тривалість безпліддя склала 6,50±0,87; (5,89±0,53)
років та (6,13±0,61) років відповідно по групах. Негативним фактором є те,
що більшість з них страждали на неплідність понад 5 років.
Майже дві третини пацієнток мали вторинне безпліддя: 29 або
72,50% в 1-й групі, 46 або 82,14% – в 2-й та 49 або 66,22% – в 3-й групі,
(p>0,05).
При виконанні гістерорезектоскопії виявлені достовірні відмінності
між пацієнтками з різними типами вузлів у тривалості операції й обсязі
крововтрати. Мінімальною тривалість втручання була при «0» типі вузла
[(11,89±0,72) хв], а максимальною при ІІ-му [(22,07±0,60) хв], що, мабуть,
було обумовлено розмірами і типом вузла,

(p<0,05). Крововтрата в
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жодному випадку не перевищила 70 мл і в середньому склала 28,15±0,83;
(32,26±1,15) мл і (46,27±0,49) мл відповідно по групах, (p1-3,2-3<0,05)
У всіх пацієнток 1-ї групи в результаті проведення операції вдалося
повністю видалити вузли, тоді як у 2-й групі в 4 (7,14%) пацієнток
операція завершилась нерадикальним видаленням вузла. Подібна ситуація
була зареєстрована також і у 10 пацієнток з 3-ї групи (13,51%).
При проведенні контрольного УЗД через 1 місяць після операції ще у
4 (5,41%) жінок 3-ї групи виявлено нерадикальне видалення вузла. Таким
чином, у пацієнток з II типом субмукозного вузла в 14 (18,92 %) випадках
вузол був видалений не повністю. У даних пацієнток після проведення
медикаментозної терапії протягом 3-х місяців виконано повторне
втручання.
Проведене лікування призвело до зникнення більшості скарг і
нормалізації менструальної функції у більшості пацієнто з «0» і I типом
вузла, тоді як у жінок з II типом вузла поліпшення відзначено тільки,
приблизно, у половині випадків. Отриманий результат можна пояснити
тим, що у частини пацієнток 3 групи вузол не вдалося повністю видалити.
Основним показником відновлення репродуктивної функції є
настання вагітності. Протягом 1 року після проведення оперативного
втручання вагітність наступила у 32 (80,00%) жінок в 1-й групі, у 42
(75,00%) - у 2-й і тільки у 32 (43,24%) - в 3-й. Це можна пояснити тим, що
у частини жінок у зв'язку з повторним втручанням період активної
репродукції був набагато коротше.
Враховуючи відмінності в термінах лікування пацієнток з різним
типом вузла, нами також проаналізовані репродуктивні результати через 2
роки після лікування. Більшість жінок реалізували свої репродуктивні
плани: вагітність наступила у 36 (90,00%), 50 (92,59%) і 60 (81,08%) жінок
відповідно по групах.
Таким чином, проведений ретроспективний аналіз показав, що
ефективність відновлення репродуктивної функції у жінок з субмукозними
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вузлами ІІ типу шляхом використання традиційної гістерорезектоскопії в
середньому на 30 % нижче, ніж при вузлах «0» і I типу. Результати
проведеного дослідження показали необхідність перегляду техніки
гістерорезектоскопії при субмукозних вузлах великого розміру для
підвищення ефективності і скорочення термінів лікування.
У зв’язку з вищевикладеним, виникла необхідність проведення
власного поглибленого дослідження, яке дало б можливість розробити і
впровадити комплексний диференційований підхід до діагностики та
лікування жінок із субмукозною міомою матки І та ІІ типу для підвищення
ефективності відновлення фертильності.
Нами була запропонована наукова гіпотеза, згідно якої у частини
жінок з підслизовою міомою матки відновлення репродуктивної функції
після оперативного лікування не відбувається внаслідок того, що при
виконанні гістерорезектоскопії не вдається повністю видалити вузол.
На ІІ етапі для підтверждення висуненої гіпотези було проведено
проспективне комплексне обстеження 151 пацієнтки із субмукозною
міомою матки та безпліддям, що звернулися у гінекологічне відділення №1
Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства
(генеральний директор – член-кор. НАМН України, д-р.мед.наук, професор
Чайка В.К.) для оперативного лікування методом гістерорезектоскопії
впродовж 2011–2013 років.
Критеріями включення у дослідження були: наявність єдиного
субмукозного вузла розміром менше 6 см у діаметрі I або II типу за
гістероскопічною класифікацією; безпліддя; інформована згода пацієнтки.
Критерії виключення жінок з дослідження: наявність чоловічого фактору
безпліддя;

інших

діагностованих

причин

жіночого

безпліддя;

протипоказань для використання модуляторів прогестеронових рецепторів,
аГнРГ та оперативного втручання; товщина незміненого міометрію від
міоми до зовнішнього контуру матки менше 0,5 см.
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Всі жінки були розподілені на 2-і групи у співвідношенні 2:1. I основну групу (О) склали 100 жінок, яких було розподілено на дві
підгрупи (О1 та О2) по 50 пацієнток методом випадкової вибірки, в
залежності від отриманої медикаментозної терапії в межах розробленого
підходу. У II групу – порівняння (П) увійшла 51 жінка, терапія яких
здійснювалась згідно до національного протоколу.
Обстеження включало: загальне клінічне, ультразвукове, магнітнорезонансне, морфологічне, імуногістохімічне, відіоскопічне дослідження,
вивчення гормонального статусу та якості життя.
Аналіз гормонального профілю не виявив суттєвих відмінностей між
обстеженим жінками та

відхилень від референтних значень. Середні

показники функції щитоподібної залози також знаходилися в межах
норми, але рівень тиреотропного гормона наближався до верхньої межі
референсних

значень

(3,85±0,48;

(3,61±0,59)

мкМО/мл

та

(3,39±0,63)мкМО/мл відповідно по групах, p>0,05), а у частини пацієнток
(у 17,39;12,50% та 14,89% відповідно по групах) індивідуальні показники
навіть перевищували її. Перелічені знахідки вказують на порушення
функції щитоподібної залози у жінок з міомою матки, що підтверджується
даними багатьох інших дослідників [61 - 63].
Таким чином, за результатами вивчення гормонального фону
показано, що субмукозна міома розвивається на тлі нормального рівня
статевих гормонів та порушеної функції щитоподібної залози.
Нами було також виявлено, що у пацієнток з субмукозною міомою та
безпліддям знижується якість життя, у першу чергу за рахунок його
психологічного компоненту та наявності больового синдрому. Оцінка
психічного благополуччя виявила досить низьку оцінку жінками свого
психічного стану, а саме: середній показник за шкалою життєздатність
склав 46,25±2,18; (42,74±1,93) балів та (49,08±2,27) балів відповідно по
групах; за шкалою соціальне функціювання – 63,72±2,23; (55,86±1,87)
балів та (59,38±2,65) балів; за шкалою емоційний стан – 49,66±2,45;

106

(54,78±2,06) балів і (47,85±1,96) балів; і за шкалою психічне здоров' –
55,48±1,79; (49,83±2,45) балів й (52,36±1,87) балів.
Головним критерієм включення пацієнток у дослідження була
наявність єдиного субмукозного вузла менше 6 см в діаметрі. Середній
діаметр вузлів склав 4,69±0,08; (4,73±0,06) см та (4,81±0,09) см відповідно
по групах, (p>0,05), а об’єм – 92,68±3,57; (102,15±4,46) мм3 та
(105,07±5,11)мм3,(p>0,05).
Для

вибору

оптимальної

тактики

лікування

та

відновлення

репродуктивної функції у жінок репродуктивного віку з субмукозною
міомою матки важливе значення має доопераційна комплексна діагностика
стану міоматозного вузла, у тому числі оцінка його розташування та
кровопостачання

[13,79].

Показники

доплерографії

залежать

від

морфологічних особливостей структури та характеру росту міоматозного
вузла [80 - 83].
Дані, визначені за допомогою УЗД, МРТ, гістероскопії, а саме
васкуляризація вузлів, особливості морфоструктури, характер росту
міоматозного вузла можуть бути предикторами відповіді вузла на
медикаментозне лікування [14-16]. Незважаючи на достатню увагу до УЗД
та МРТ у діагностиці міоми, недостатньо вивченими залишаються питання
кровопостачання субмукозних міоматозних вузлів різних типів, а також
роль УЗД та МРТ у прогнозуванні ефективності медикаментозного
лікування.
Як було виявлено у нашому дослідженні, за даними УЗД вузли
розташовувалися здебільшого на передній або задній стінках матки,
достовірної різниці за цим показником між групами не було зареєстровано,
(p>0,05).
Критерієм включення у дослідження була наявність міоматозних
вузлів І та ІІ типу за гістероскопічною класифікацією, а критерієм
виключення – «0» типу. Отже, обстежені не мали вузлів 0 типу та більша
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частка з них мала ІІ тип вузла, а саме: 67,39; 62,50% та 72,34% відповідно
по групах, (p>0,05).
Допплерометричні параметри кровообігу в міоматозних вузлах
визначали за допомогою тривимірної енергетичної доплерографії. За
характером кровообігу у вузлі всі пацієнтки розподілилися наступним
чином: дифузний кровообіг мали 63,04; 70,83% та 57,44% обстежених
відповідно у О1-й, О2-й та групі П, а периферичний – 36,96; 29,17% та
42,55%, (p>0,05). Отже, більше половини обстежених жінок з субмукозним
ростом вузлів мали дифузний кровообіг.
У всіх пацієнток відмічено зниження індексу резистентності в
маткових артеріях у порівнянні з жінками без гінекологічної патології, що
співпадає з даними інших авторів [68 ̶ 70].
При

аналізі

індивідуальних

показників

з’ясувалося,

що

допплерометричні параметри кровообігу у жінок з периферичним та
дифузним кровообігом дещо відрізняються.
При наявності периферичного кровообігу індекс резистентності в
міометрії на рівні аркуатних артерій (0,65±0,05; 0,63±0,04 та 0,68±0,05) та в
міоматозному вузлі (0,57±0,06; 0,59±0,04 та 0,56±0,06) був вище
розрахованого середнього значення, а максимальна систолічна швидкість
артеріального кровотоку в міоматозних вузлах – нижче (21,13±1,09;
(25,42±1,27)

та

характеризується

(23,66±1,31)
зниженням

см/с).
швидкості

Тобто

проста

кровотоку

в

лейоміома
міометрії

і

міоматозних вузлах. Значення індексу резистентності в маткових артеріях
склали 0,75±0,05; 0,73±0,07 та 0,76±0,04 відповідно по групах.
У пацієнток з дифузним кровообігом у вузлі індекс резистентності в
міометрії на рівні аркуатних судин (0,51±0,04; 0,53±0,05 та 0,50±0,05) та в
міоматозних вузлах (0,41±0,04; 0,40±0,05 та 0,43±0,06) був вірогідно
менше такого при периферичному кровообігу, (p<0,05). Максимальна
систолічна швидкість дорівнювала 27,84±2,11; (29,33±1,96) см/с та
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(30,45±1,59) см/с. Індекс резистентності в маткових артеріях в середньому
був 0,69±0,06; 0,70±0,05 та 0,67±0,07 відповідно.
Подібні дані щодо особливостей стану судин при різних видах
кровообігу получили й деякі інші автори, хоча є дослідники, які не
підтвердили подібної тенденції [68 ̶ 70].
З метою порівняння діагностичних можливостей УЗД та МРТ всім
жінкам

на

етапі

обстеження

була

виконана

магнітно-резонансна

томографія. Порівняння розмірів вузла показало, що діаметр, виміряний
при МРТ був дещо більшим, але різниця не була статистично достовірною,
(p>0,05). Оцінка типу вузла також співпала майже в усіх випадках, у той
час як дані про локалізацію вузлів повністю співпадали.
Отже, проведене порівняння результатів обстеження жінок з єдиним
субмукозним вузлом за допомогою УЗД та МРТ показало наявність
кореляції між даними обох видів дослідження. Враховуючи це та додаткові
позитивні можливості УЗД (можливість визначення стану кровообігу у
тканинах), нами для подальшого вивчення стану міоматозного вузла після
лікування використовувалося лише УЗД. Таким чином, ультразвукове
дослідження є високоінформативним методом дослідження, результати
якого повністю корелюють з даними магнітно-резонансної томографії.
Одним

з

напрямків

нашого

дослідження

було

виявлення

особливостей внутрішньопухлинного кровообігу у жінок репродуктивного
віку з субмукозною міомою матки за допомогою тривимірної енергетичної
доплерографії і зіставлення отриманих результатів зі станом його
рецепторного статусу.
Нами було виявлено, що співвідношення рецепторів прогестерону до
рецепторів естрогенів (РПр/РЕ2) в субмукозних міоматозних вузлах до
лікування склало в середньому 1,25: 1 в усіх групах. Детальний
внутрішньогруповий аналіз показав, що кількість рецепторів до естрогенів
та прогестерону була більшою у жінок з дифузним кровообігом у вузлі.
Рецепторів до естрогенів було вірогідно у 1,8 рази більше, а рецепторів
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прогестерону

–

у

3,7

рази,

Наявність

(p<0,05).

дифузного

внутрішньопухлинного кровоообігу свідчить про підвищену експресію
прогестеронових та естрогенових рецепторів у вузлі.
При проведенні кореляційного аналізу встановлений високий,
позитивний, статистично значущий взаємозв'язок між експресією РПр та
індексами васкуляризації і кровотоку: r = 0,76, (р<0,05) і r = 0,83, (р<0,05)
відповідно.

Васкулярізаціонно-потоковий

пропорційний

концентрації

рецепторів

індекс

також

прогестерону

був
у

прямо

вузлі

і

співвідношенню РПр/РЕ2: r = 0,69, (р <0,05) і r = 0,72, (р <0,05) відповідно.
При

вивченні

взаємозв'язку

доплерометричних

показників

кровообігу у вузлі з рецепторами до естрогенів, були виявлені зв'язки
меншої сили, але також статистично релевантні. Так, індекс васкуляризації
корелював з РЕ2 з коефіцієнтом r = 0,53 (р<0,05), індекс кровообігу r = 0,49
(р<0,05), васкулярізаціонно-потоковий індекс r = 0,47 (р <0,05).
Отримані дані доводять високу прогностичну цінність неінвазивної
діагностики пухлинного процесу на підставі тривимірної енергетичної
доплерографії.

Даний

метод

дослідження

дозволяє

ідентифікувати

характер васкуляризації міоми матки, а також побічно судити про
співвідношення прогестеронових та естрогенових рецепторів в тканині
пухлини.
Отже, ультразвукові дані про тип кровотоку в міоматозних вузлі
(дифузний і периферичний) відповідають гістологічному варіанту пухлини
(проліферуюча і проста лейоміома) та корелюють з ступенем експресії
стероїдних гормонів за даними імуногістохімічного дослідження, тобто
дозволяють

визначити

тактику

медикаментозного

лікування

даної

патології у жінок репродуктивного віку [13, 84 ̶ 90].
Таким чином, після аналізу отриманих даних ретроспективного
дослідження та обстеження пацієнток, та враховуючі дані сучасної
літератури був розроблений модифікований підхід до комплексного
органозберігаючого лікування жінок з субмукозною міомою матки.
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Він включав виконання офісної гістероскопії з розрізом капсули
вузла за методикою Стефано Бетоккі з подальшим призначенням
медикаментозного лікування на 3 місяці (аГнРГ або антігестагени) й
виконанням по його закінченні гістерорезектоскопічної міомектомії.
На першому етапі лікування проводилася оперативна офісна
гістероскопія з використанням гістероскопа із зовнішнім діаметром 5 мм з
операційним каналом для введення в порожнину матки робочого
інструмента – напівжорстких ножиць 5 Fr. Процедуру виконували під
місцевою анестезією (парацервікальна блокада). Під час гістероскопії
ножицями проводився еліптичний розріз слизової оболонки на межі вузла і
стінки матки. Завдяки використанню цієї техніки відбувається часткова
ішемізація вузла і його «народження» в порожнину матки за рахунок
скорочень міометрію.
Більшість дослідників рекомендують використання аГнРГ перед
проведенням консервативної міомектомії, у тому числі гістероскопічним
доступом. Застосування аГнРГ сприяє зменшенню об'єму матки та розміру
вузла. Окрім цього, аГнРГ зменшують вираженість болю у животі та
побальної оцінки свого стану пацієнткою у щоденнику [1, 21, 113]. Однак,
є інша точка зору, згідно з якою міоми після впливу аГнРГ
“вмуровуються” у міометрій, що ускладнює їх пошук та вилущування,
тому призначення цієї групи препаратів до операції не є доцільним
[1,22,23]. Таким чином, необхідні подальші дослідження у цьому
напрямку.
Терапія аГнРГ починалася на 5 - 7 день менструального циклу. У
даній роботі ми використовували препарат гозереліна ацетат 3,6 мг.
Препарат вводився одноразовим шприцем - системою в передню черевну
стінку у вигляді капсули довжиною 10 мм і діаметром 1 мм з інтервалом в
28 днів №3.
Останні роки запропоновано застосування міфепристону в якості
потенційного терапевтичного засобу для лікування маткових лейоміом.
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Модулятори

прогестеронових

рецепторів

зменшують

біль,

крововтрату, розмір міоми, поліпшують якість життя. На відміну від
тривалої дії аГнРГ, вони не призводять до дефіциту естрогенів і зниження
мінеральної щільності кісткової тканини [14]. За даними літератури,
застосування препаратів, що блокують прогестеронові рецептори у
пацієнток з лейоміомою, які планують вагітність, призводить до
нормалізації

процесів

міоматозних

вузлах,

неоангіогенезу,
дозволить

проліферації

провести

та

адекватне

апоптозу

в

відновлення

репродуктивної функції та отримати життєздатну дитину [14].
В нашому дослідженні міфепристон призначався у день операції
(офісної гістероскопії) по 50 мг 1 раз на добу безперервно на протязі 3
місяців.
Після проведення офісної гістероскопії пацієнткам О1-ї групи
призначалися агоністи гонадотропінрілізінг гормона (аГнРГ), а О2-ї –
модулятор рецепторів прогестерону (міфепрістон).
Призначення медикаментозної передопераційної підготовки перед
другим

етапом

хірургічного

лікування

–

гістерорезектоскопічної

міомектомії сприяє пролабуванню вузла в порожнину матки, ішемізації
міоми, гальмує проліферацію клітин вузла, а також знижує інтенсивність
маткової кровотечі.
На ІІІ етапі дослідження впроваджено у клінічну практику
розроблений підхід до лікування.
В літературі повідомляється про розвиток побічних явищ при
використанні препаратів для лікування міоми матки [14, 152], тому нами
було оцінено їх розповсюдженість у обстежених пацієнток. Найбільш
розповсюдженими у групі О1 та П були скарги на припливи (82,60% та
87,23% відповідно по групах) та пітливість (65,21% та 74,47%). На
наявність цих скарг вказувала значна частка жінок О1-ї та групи П, тоді як
в О2-й групі таких було достовірно (майже в 10 разів) менше (8,33% та
10,42% відповідно до симптомів).
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Серед інших скарг пацієнтки називали зміни настрою (41,30; 4,17%
та 29,78% відповідно по групах), сухість у піхві (32,60; 0% та 40,43%) та
зменшення лібідо (36,95; 0% та 34,04%). Жінок О2-ї групи вказані
симптоми майже не турбували, тоді як серед жінок, які отримували аГнРГ
їх було вірогідно більше, (p<0,05).
Таким чином, аналіз скарг в динаміці медикаментозного лікування
показав, що через 3 місяці прийому як агоністівГнРГ, так й антипрогестину,
скарги, пов’язані з наявністю міоми матки (рясні менструації та
дисменорея) зникли.
Вивчення динаміки зміни показників гормонального фону у
пацієнток

з

субмукозною

медикаментозної

терапії

міомою
виявивило

матки
суттєві

на

тлі

трьохмісячної

відмінності

в

рівні

гіпофізарних (ФСГ, ЛГ) та стероїдних гормонів (Пр та Е2) між деякими
групами та у порівнянні з вихідним станом.
При прийомі агоністів ГнРГ (О1 та група П) розвивається
гіпогонадотропна гіпоестрогенія та гіпопрогестеронемія, тоді як при
використанні антіпрогестинів – нормогонадотропна гіпопрогестеронемія.
Деякими авторами отримані подібні результати [21 ̶ 23].
Вивчення анкет пацієнток показало, що наявність субмукозної міоми
матки та безпліддя, а також необхідність проходження тривалої терапії
суттєво впливає на якість життя. Нами не було виявлено суттєвої різниці
між обстеженими групами за всіма шкалами до початку лікування (p>0,05).
Такі компоненти, як фізичне функціонування та рольова діяльність всіма
пацієнтками оцінені високо (біля 80 балів зі 100). Результати за шкалами
оцінки болю та загального стану здоров’я були значно нижчими
(приблизно на 20 балів). Оцінка психічного благополуччя виявилася досить
низькою.
Вивчення якості життя жінок з субмукозною міомою та безпліддям
виявило її зміни під час лікування, а саме: її покращання за рахунок
покращання «загального здоров’я», «емоційного стану» та зникнення болю у
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пацієнток на тлі прийому міфепристону, та погіршення за більшістю
показників після 3-х місяців прийому гозереліну ацетату. Вказані дані
підтверджують динаміку скарг у пацієнток обстежених груп, так як при
наявності симптомів, пов’язаних з гіпоестрогенією, якість життя жінки
знижується.
У результаті лікування об’єм міоматозних вузлів зменшився в усіх
обстежених: в середньому на 40% в О1-й групі, на 50% – вО 2-й та на 36%
– в групі П. Треба відзначити, що внутрішньогруповй аналіз показав
відсутність відмінностей у динаміці зменшення розміру вузлів в
залежності від типу кровообігу у пацієнток на тлі прийому агоністів ГнРг,
тоді як при прийомі антипрогестину виявлена вірогідна різниця. А саме:
при периферичному типі кровообігу об’єм вузла зменшився в середньому
на 38%, тоді як при дифузному – на 71%, (p<0,05). Аналіз літератури
показав, що в більшості досліджень отримано подібні результати щодо
середнього

зменшення

об’єму

вузла

на

тлі

прийому

аГнРГ

та

міфепристону [21 ̶ 3], але даних щодо кореляції ефективності зменшення
вузла з типом кровообігу нам знайти не вдалося.
Щодо зміни типу вузла у динаміці лікування, то важливо відзначити,
що на початку дослідження обстежені жінки не мали вузлів «0» типу, що
було критерієм виключення з дослідження. В процесі лікування розподіл
пацієнток за типом вузла змінився. В групах О1 та О2 з’явилася частка
жінок, в яких відбулося «народження» вузла у порожнину матки , а саме у
5 або 10,87% в О1-й групі та у 9 або 18,75% – у О2-й групі), тобто їх тип
змінився на «0» за гістероскопічною класифікацією. В групі порівнянні був
лише 1 випадок (2,13%) з «0» типом вузла. Кількість жінок з 2 типом вузла
зменшилася на тлі медикаментозного лікування в усіх групах (в 1,9; 2,7 та
1,3 рази відповідно по групах), але різниця виявилася вірогідною лише в
групі О2, (p<0,05). У той же час відсоток пацієнток з I типом вузла
збільшився в середньому в 1,5 рази в усіх обстежених групах. У 3 жінок із
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групи П (6,38%) вузол II типу став інтрамуральним, у зв’язку з чим їм було
відмінено оперативне втручання.
Як

свідчать

результати

нашого

дослідження,

ультразвукове

дослідження виявило зменшення на тлі медикаментозного лікування
розмірів та об’єму вузлів та матки, зміну типу вузлів як при використанні
агоністівГнРг так і антипрогестіну.
За характером кровообігу у вузлі всі пацієнтки до початку лікування
розподілялися наступним чином: дифузний кровообіг мали 63,04; 70,83%
та 57,44% обстежених відповідно у О1-й, О2-й та групі П, а
периферичний– 36,96; 29,17% та 42,55%, (p>0,05). Через 3 місяці лікування
в усіх випадках відмічено наявність лише периферичного кровообігу.
Відзначено зменшення кольорових сигналів в міоматозних вузлах, що
підтверджує факт зменшення кількості судин.
Отже, на тлі медикаментозного лікування зареєстровано зменшення
розмірів та об’єму вузлів та матки, зміну типу вузлів як при використанні
агоністу ГнРг так і антипрогестіну.
При використанні УЗД для оцінки індексів васкуляризації (VI),
кровотоку (FI) і васкуляризаціонно-потокового індексу (VFI) після
лікування виникли труднощі, тому що кількість локусів васкуляризації
значно зменшилася, а внутрішньопухлинний кровообіг не визначався
взагалі. Отже зареєстровано зменшення всіх індексів, але воно не було
вірогідним у зв’язку з низькою кількістю спостережень.
Таким чином, отримані дані вказують на зниження васкуляризації
міометрію та розвиток склеротичних змін у міоматозних вузлах на тлі
медикаментозної терапії.
На третьому етапі модифікованого лікування жінкам О1 та О2 груп
під внутрішньовенною анестезією проводилася гістерорезектоскопія з
використанням гістероскопа із зовнішнім діаметром тубуса 8,6 мм з
операційним каналом для введення в порожнину матки робочого
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інструмента

(монополярного

електрода-петлі).

На

цьому

етапі

виконувалася гістерорезектоскопічна міомектомія.
Ведення жінок групи порівняння проводилося згідно існуючих
рекомендацій. Перший етап включав в себе передопераційну підготовку
агоністами ГнРГ протягом 3-х місяців. Після чого виконувалася
гістерорезектоскопічна міомектомія. Іншими словами лікування жінок
основних груп і групи порівняння відрізнялося тим, що в першій та другій
підгрупах

основної

групи

перед

призначенням

медикаментозного

лікування проводилася офісна гістероскопія з розтином псевдокапсули
міоматозного вузла.
При виконанні гістерорезектоскопії виявлені достовірні відмінності
між групами за тривалістю операції і обсязі крововтрати, які можливо,
були пов’язані з різним розподілом жінок за типом вузла у групах.
На ІV етапі нашого дослідження проведена оцінка ефективності
запропонованого лікувального підходу. Під час спостереження 10
пацієнток вибули

з дослідження. Таким чином, було

проведено

статистичний аналіз даних 141 жінки.
Спостереження показало, що в усіх пацієнток відбулося відновлення
менструальної

функції

на

протязі

3

місяців

після

оперативного

лікувавання.
Основним показником відновлення репродуктивної функції є
настання

вагітності.

Протягом

першого

року

після

проведення

оперативного втручання вагітність настала у 35 (76,09%) жінок в О1-ї
підгрупи основної групи, у 40 (83,33%) – у О2-й і тільки у 25 (53,19%) – у
групі П, (p1-3,2-3 <0,05).
Отриманий результат пояснюється, мабуть, тим, що у частини жінок
у зв'язку з повторним втручанням період активної репродукції був
набагато коротшим.
З 3 жінок, у яких вузол змінив тип на інтрамуральний 1 (2,13%)
завагітніла на протязі першого року, тоді як у інших 2 вагітність не
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наступила, вузли почали збільшуватся у діаметрі, що потребувало
повторного оперативного втручання для видалення субмукозної міоми.
Вагітність у них в період спостереження не настала.
У 7 пацієнток з повністю невидаленим вузлом, відбулося його
«народження», у зв’язку з чим була повторена гістерорезектоскопія через 3
місяці з позитивним результатом в усіх випадках.
При дослідженні гістологічних препаратів видалених вузлів у 70,83
пацієнток О2 групи виявлено гіаліноз, а у О1-й та П він був більш
розповсюджений та візуалізувався в усіх препаратах. Іншою характерною
ознакою препаратів міоми після лікування була наявність набряку, однак
після

використання

міфепристону

ділянки

набряку

були

менш

розповсюджені, і він супроводжувався розрихленням сполучної тканини,
тоді як на тлі прийому аГнРГ набряк був більш виражений та спостерігався
на тлі розростання сполучної тканини.
Враховуючи розбіжності у термінах лікування пацієнток різних груп,
нами також проаналізовано репродуктивні результати через два роки після
лікування. Більшість жінок реалізували свої репродуктивні плани:
вагітність настала у 41 (89,13%) в О1 підгрупі, у 44 (91,6%) у О2 підгрупі
та у 39 (82,9%) жінок у групі П.
У дослідженні М. Cassini (2006) було виявлено, що проведення
міомектомії у жінок із субмукозною міомою матки підвищує частоту
настання та прогресування вагітності до 43,3%, на відміну від
непрооперованих жінок, з показником у 27% [10]. Jan Bosteels et al. (2010)
провів аналіз рандомізованого контрольованого дослідження в якому було
виявлено, що гістероскопічне видалення субмукозного вузла розміром
більш ніж 4 см у діаметрі має суттєвий позитивний вплив на відновлення
репродуктивної функції порівняно із вичікувальною тактикою.
Таким чином, проведене дослідження показало, що розроблений
підхід до лікування дає можливість на 22,9% при використанні аГнРГ та
30,14% при використанні антипрогестагенів підвищити ефективність
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лікування безпліддя при субмукозній міомі матки І та ІІ типу до 6 см у
діаметрі. Дозволяє покращити результати оперативного лікування на
77,71%, тим самим попередити таке ускладнення, як неповне видалення
вузла. Модифікована комплексна органозберігаюча терапія скорочує
інтервал до настання вагітності майже вдвічі (з 2 до 1 року).
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ВИСНОВКИ
У дисертації запропоновано нове вирішення актуального питання
гінекології та репродуктології – підвищення ефективності лікування
безпліддя у жінок з субмукозною міомою матки І, ІІ типів, розміром ˃ 2 см
у

діаметрі.

На

підставі

вивчення

деяких

аспектів

патогенезу,

диференційованих підходів до діагностики та терапії субмукозної міоми у
жінок репродуктивного віку розроблено та впроваджено комплекс науково
обґрунтованих діагностичних та лікувальних заходів. З метою підвищення
ефективності відновлення репродуктивної функції та скорочення термінів
лікування.
1. За даними літератури розповсюдженість лейоміоми матки серед
жінок репродуктивного віку склдає від 5 до 77 %, а

причиною

безпліддя у 5 – 18 % є субмукозна міома. Ефективність відновлення
репродуктивної функції в цих пацієнток складає лише від 27 до 43,3
%.
2. При лікуванні жінок з субмукозною міомою матки методом
гістерорезектоскопії у пацієнток з 2-м типом вузла в 18,92 %
випадках вузол видаляється не повністю, а ефективність відновлення
репродуктивної функції в них в середньому на 30 % нижче, ніж при
вузлах «0» і I типу.
3. Субмукозна міома розвивається на тлі нормального рівня статевих
гормонів та порушеної функції щитоподібної залози; співвідношення
кількості прогестеронових до естрогенових рецепторів складає
1,25:1; при дифузному кровообігу у вузлі кількість рецепторів до
естрогенів та прогестерону

більше (в 1,8 рази та у 3,7 рази

відповідно, p<0,05); стан кровообігу у вузлі корелює з його
морфологічною

структурою

(при

дифузному

кровообігу

діагностуються проліферуючі міоми, а при периферичному – прості);
існує високий позитивний статистично значущий кореляційний

119

взаємозв'язок між експресією рецепторів прогестерону та індексами
васкуляризації (r=0,76, р<0,05), кровотоку: (r = 0,83, р<0,05) та
васкуляризаційно-потоковим індексом (r = 0,69,
р<0,05); кореляційний взаємозв'язок з рецепторами до естрогенів,
менш виражений аніж з рецепторами до прогестерону: індекс
васкуляризації (r=0,53, р<0,05), індекс кровообігу (r = 0,49, р<0,05),
васкуляризаційно-потоковий індекс (r = 0,47, р<0,05).
4. У пацієнток із субмукозною міомою та безпліддям знижена якість
життя в першу чергу за рахунок його психологічного компоненту,
загального здоров'я, та наявності больового синдрому. В процесі
медикаментозного лікування агоністи гонадотропін-рілізінг гормонів
завдають додатковий негативний вплив на якість життя пацієнток. У
групі 1 та 3 знизилися середні показники за шкалами «Фізичне
функціювання» (з 76,59±3,62 до (53,78±1,22) балів та з 71,48±3,05 до
(49,14±2,57) балів відповідно по групах, p<0,05), «Рольова діяльность»
(з 81,24±2,57 до (60,59±1,83) балів та з 79,56±2,92 до (57,43±2,16)
балів, p<0,05), «Загальне здоров’я» (з 59,48±2,14 до (44,67±1,83)
балів та з 56,85±1,97 до (41,56±1,93) балів, p<0,05). Блокатори
прогестеронових рецепторів навпаки підвищують показники за
шкалою «Загальне здоров’я» (з 51,73±2,05 до (76,54±3,12) балів,
p<0,05). Середні показники якості життя завдяки медикаментозному
лікуванню за шкалою «Тілесний біль» покращилися як у основній
так і у групі порівняння (з 54,33±1,62 до (85,46±3,78) балів; з
47,55±1,83 до (91,02±4,35) балів; з 52,41±1,71 до (86,32±3,77) балів
відповідно по групах, p<0,05).
5. Існує кореляція між результатами обстеження жінок з єдиним
субмукозним вузлом за допомогою УЗД та МРТ, а можливість
визначення

стану

кровообігу

у

тканинах

при

використанні

допплерографії, дає можливість рекомендувати УЗД для вибору виду
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медикаментозного лікування та динамічного обстеження жінок з
субмукозною міомою матки.
6. Проведене дослідження показало, що розроблений комплексний
підхід до лікування субмукозної міоми матки І та ІІ типу дає
можливість на 21,28 % підвищити його ефективність та майже на 30
% ефективність відновлення репродуктивної функції протягом
першого року після оперативного втручання.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. У жінок з субмукозною міомою матки І або ІІ типу та розміром вузла
до 6 см у діаметрі, які планують гістерорезектоскопію, методом
вибору є ультразвукове дослідження трансвагінальним датчиком з
тривимірною енергетичною допплерографією для визначення стану
кровообігу у вузлі.
2. Перед початком медикаментозного лікування жінкам з субмукозною
міомою матки І, ІІ типу та розміром вузла до 6 см в діаметрі
необхідно виконувати офісну гістероскопію з вскриттям капсули
вузла за методикою Стефано Бетоккі.
3. Для медикаментозного лікування субмукозної міоми матки на
передопераційному етапі можна використовувати агоністи ГнРГ та
антипрогестіни, які показали однакову ефективність у зменшенні
розмірів міоми.
4. У

жінок

з

дифузним

кровообігом

перевагу

треба

віддати

використанню антипрогестіну міфепристону у дозі 50 мг на протязі 3
місяців у зв’язку з його більшою ефективністю у даної категорії
жінок та меншим спектром побічних реакцій.
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