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АНОТАЦІЯ
Маноляк І.П. Удосконалення лікування передменструального синдрому
у жінок з ендометріозом. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису
Дисертація на здобуття наукового звання кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.01 «Акушерство та гінекологія». – ДУ «Інститут
педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН
України», Київ, 2019.
Метою дисертаційної роботи було зменшення частоти та важкості
перебігу передменструального синдрому (ПМС) у жінок з ендометріозом
шляхом розробки диференційованих заходів лікування проявів ПМС на
основі вивчення механізмів його розвитку.
Частоту

поєднання

ПМС

та

ендометріозу

визначали

шляхом

ретроспективного аналізу 1196 джерел медичної документації. Для
проспективного обстеження було відібрано 103 жінки із поєднанням ПМС та
ендометріозу. Визначення клініко-соціальних особливостей ПМС на тлі
ендометріозу проводили за допомогою порівняння показників в співставних
за віком групах контрою 1 (33 жінки хворих на ПМС) та 2 (35 жінок із
ендометріозом). В подальшому жінок групи коморбідності було розподілено
на 4 підгрупи згідно призначуваного лікування: група пацієнток які
отримували дидрогестерон з немедикаментозними заходами -(1А), група
пацієнток які отримували дидрогестерон та препарат, що містить магнію
глутамату гідроброміду, γ-аміномасляної кислоти, γ-аміно-β-оксимасляної
кислоти, вітаміну В6 (МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6) з немедикаментозними
заходами–(1В), група пацієнток, які отримували препарат МГГ-ГАМКГАБОМ-віт.В6 з немедикаментозними заходами –(2В), група пацієнток в
якій

застосовувались

тільки

немедикаментозні

ефективності лікування проводилась через 6 місяців.

заходи

–(2А).Оцінка
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Згідно отриманих даних, поєднання ПМС та ендометріозу визначалось у
53%

випадків

діагностованого

ендометріозу.

Жінки

цієї

категорії

характеризувались більш високим освітнім рівнем, проживанням в міській
місцевості, працею в інтелектуальній сфері та наявністю тривалого
стресового чинника в анамнезі при порівнянні із обома групами контролю.
Проведений аналіз таблиць сполучення свідчив, що ймовірність присутності
тривалого та інтенсивного стресового впливу у жінок із ПМС і пацієнток
хворих на ендометріоз достовірно перевищувала таку приблизно в 2,8 разів
при порівнянні зі здоровими особами (χ2–5,186; OR=2,759; СІ=95%; 1,133–
6,716 в групі ПМС та χ2–9.111; OR=2,858; СІ=95%; 1,560–9,538 в групі
ендометріозу). До того ж, жінки групи коморбідності в своїй більшості
характеризувались анамнезом довготривалого ПМС (93% опитаних проти
72,2% та 71,4% опитаних в групах контролю 1 та 2

відповідно). Серед

пацієнток основної групи переважала важка (69,9%) та декомпенсована
(23%) форма передменструальних розладів, тоді як ізольований ПМС мав
значно більш благоприємний перебіг (важку та декомпенсовану форму було
встановлено відповідно в 33,3% та 6,1% випадків). Інтенсивність больового
синдрому серед пацієнток групи поєднаної патології значимо перевищувала
таку в контрольних групах (на 44,2% , р<0,001 та на 27,3%, р<0,05 відповідно
в групі контролю 1 та 2), що асоціювалось із більш низьким показником
якості життя цієї категорії хворих (за фізичним компонентом здоров'я на 18%
та 13% відповідно в групі контролю 1 та 2, р<0,05).
Основними змінами гормонального гомеостазу учасниць дослідження,
які достовірно посилювались в умовах ПМС на тлі ендометріозу були
лютеїнова недостатність та гіперпролактинемія. Гормональні порушення у
досліджуваних жінок поєднувались із гіпомагніемією із найбільшою
вираженістю в основній групі (0,55±0,04 ммоль/л в основній групі проти
0,77±0,07 ммоль/л та 0,68±0,05 ммоль/л в групах контролю 1 та 2 відповідно,
р<0,05).
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В динаміці дослідження було встановлено достатню ефективність
застосування дидрогестерону для лікування проявів ПМС. Лікування
препаратом МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6 в якості моноагента, не знижувало в
повній мірі вираженість клінічної симптоматики, проте, супроводжувалось
пригніченням проявів психо-патологічних реакцій. В умовах одночасного
застосування

обох

препаратів

спостерігалась

сумація

та

взаємопотенціювання їх дії, що мало результатом повну нормалізацію
порушень, або виражену клінічну ефективність. Комплексне застосування
дидрогестерону, комбінованого препарату МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6 та
немедикаментозних заходів дозволило досягнути зниження інтенсивності
больового синдрому за ВАШ на 74% (проти зниження на 64% та 32% в групах
лікування

дидрогестероном

відповідно, р<0,05),

та

препаратом

МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6

інтегрального рангового індексу болю на 91% та

інтегрального числа обраних дескрипторів на 67% за усіма шкалами
опитувальника Мак-Гілла, (відповідно проти зниження на 64% та 32% в групі
лікування дидрогестероном та на 40% та 35% в групі лікування препаратом
МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6,

р<0,05).

В

групі

комплексної

терапії

спостерігалось істотне зростання якості життя на 48% (р<0,001) за психічним
та на 36% (р<0,001) за фізичним комонентом здоров'я, проти збільшення
відповідних показників на 30% та 25% (р<0,01) в групі лікування
дидрогестероном. Застосування немедикаментозних засобів та препарату
МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6

в

самостійному

режимі

із

достовірною

динамікою рівня якості життя не асоціювалось.
Лікування

перепаратом

дидрогестерону

в

самостійному

та

комплексному режимах поєднувалось із суттєвим зростанням рівня
прогестерону в лютеїнову фазу менструального циклу (від 18,27±2,31 до
33,45±3,31нг/мл на початку та в кінці лікування, р<0,001 та від 19,07±2,47 на
початку лікування до 37,76±3,64нг/мл в завершенні, р<0,001 в групах 1А та
1В відповідно). І хоча достовірної різниці між значеннями рівня гормону в
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групах 1А та 1В виявлено не було, в останній групі спостерігався на 25%
(р<0,05) більший його приріст в межах одного менструального циклу. В той
же час, проведене лікування, за вийнятком групи, де застосовувались
немедикаментозні

заходи,

асоціювалось

із

зниженням

вираженості

гіперпролактинемії, достовірність якого, втім, була підтвердженою лише в
групі комбінованого лікування (від

30,46±4,03 нг/мл до18,72±2,45 нг/мл,

р<0,05).
Результатом

покращення

стану

пацієнток

групи

комбінованого

лікування було п'ятикратне зменшення кількості осіб із важким перебігом
ПМС, що істотно перевищувало відповідні дані в групах самостійного
застосування дидрогестерону, або препарату МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6.
Зростання кількості учасниць дослідження в групах медикаментозного
лікування із легким перебігом ПМС закономірно поєднувалось із значним
збільшенням частки його компенсованої форми, яке, знову ж таки, було
максимальним в групі комбінованого лікування (від 25% до 86% осіб в групі
1В), значимо вираженим в групах застосування монопрепаратів (від 26% до
74% осіб в групі 1А та від 26% до 35% осіб в групі 2В) та, практично,
відсутнім в групі немедикаментозних заходів (від 24% до 29% осіб в групі
2А).
Таким чином, одночасне лікування дидрогестероном, комбінованим
препаратом МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6 та немедикаментозними заходами
характеризувалось максимальною ефективністю в корекції проявів ПМС.
Згідно динаміки інтегрального показника патології (ІПП) - (ІПП до лікування
169,0, після завершення – 53,25), таке лікування було в 10,7 разів, на 61% та
на

20%

більш

результативним

при

порівнянні

відповідно

із

немедикаментозними заходами, застосуванням препарату МГГ-ГАМКГАБОМ-віт.В6 та дидрогестерону в якості моноагентів. Було установлено,
що ефективність лікування, незалежно асоціювалась із тривалістю ПМС
(β=0,159), вмістом прогестерону в лютеїнову фазу менструального циклу (β=-
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3,07), рівнем пролактину (β=1,46) та магнію в сироватці крові (β=-2,17), що
підтверджує важливість різнонаправленого підходу при виборі терапевтичної
тактики.
В дисертаційній роботі вперше проведено визначення клінічних
особливостей ПМС у жінок із генітальним ендометріозом та встановлена
його роль як передумови розвитку ендометріозу. Доповнено наукові дані
щодо ролі гіпофізарно-яєчникової системи в патогенезі ПМС із урахуванням
його поєднання із ендометріозом. Визначено роль магнію у виявлених
порушеннях та його значимість як терапевтичного засобу. На основі
отриманих даних вперше запропоновано патогенетично-обгрунтований
підхід до лікування ПМС в умовах генітального ендометріозу та
підтверджено його клінічну ефективність.
Отримані результати дозволили запропонувати індивідуалізований, із
урахуванням патогенетичних та клінічних особливостей, підхід до лікування
пацієнток із поєднанням ПМС та генітального ендометріозу, в основі якого
лежить

комплексне

застосування

дидрогестерону

та

комбінованого

препарату МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6. та немедикаментозних заходів.
Ключові слова: передменструальний синдром, ендометріоз, дисменорея,
лютеїнова недостатність, пролактин, стрес, магній
SUMMARY
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Kyiv, 2019.
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The dissertation was aimed to reduce the frequency and severity of
premenstrual syndrome (PMS) in women with endometriosis by developing
differentiated measures of the treatment of PMS on the basis of studying the
mechanisms of its development.
The frequency of PMS and endometriosis comorbidity was determined by
retrospective analysis of 1,196 medical records. For the prospective examination,
103 women with a combination of PMS and endometriosis were selected.
Determination of clinical and social features of PMS in conditions of
endometriosis was performed by comparing dataes with age-matched control
groups 1 (33 women with PMS) and 2 (35 women with endometriosis).
Subsequently, the women of the comorbidity group were divided into 4 subgroups
according to the prescribed treatment for the next 6 months of observation and
evaluation of the effectiveness of the treatment: dydrogesterone group (1A),
dydrogesterone group and a preparation containing magnesium glutamate
hydrobromide, γ-aminobutyric acid, β-aminobutyric acid -oxybutyric acid, vitamin
B6 (MGG-GABA-GABOM-vit.B6), a group of the drug MGG-GABA-GABOMvit.B6, a group in which medicines were not used. All study participants were
prescribed non-drug measures.
According to the data obtained, the combination of PMS and endometriosis
was determined in 53% of diagnosed endometriosis cases. Women in this category
were characterized by higher educational level, urban living, intellectual work, and
a long history of stress in comparison with the two control groups. An analysis of
the pairing tables showed that the chance to meet prolonged/intense stress exposure
in women with PMS and patients with endometriosis significantly exceeded that of
approximately 2.8-fold when compared with healthy subjects (χ2-5.586; OR =
2.759; OR = 2.759; 1,133–6,716 in the ICP group and χ2–9.111; OR = 2,858; CI =
95%; 1,560–9,538 in the endometriosis group). In addition, women in the
comorbidity group were, mostly characterized by a history of long-term PMS (93%
of respondents vs. 72.2% and 71.4% of respondents in control groups 1 and 2,
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respectively). Among the patients in the main group, severe (69.9%) and
decompensated (23%) form of premenstrual disorders prevailed, whereas isolated
PMS had a significantly more favorable course (severe and decompensated form –
respectively in 33.3% and 6.1% of cases). Pain intensity among patients with the
combined pathology significantly exceeded that in the control groups (by 44.2%,
p<0.001 and by 27.3%, p<0.05, respectively, in the control group 1 and 2), what
was associated with a lower life quality level of this category of patients (by
physical component of health by 18% and 13% respectively in control group 1 and
2, p <0,05).
The main changes in the hormonal homeostasis of the study participants, such
as luteal insufficiency and hyperprolactinemia, were more significantl in the
conditions of PMS and endometriosis comorbidity. Hormonal disorders in the
study women were combined with hypomagnesemia with the highest severity in
the main group (0.55 ± 0.04 mmol / l in the main group versus 0.77 ± 0.07 mmol / l
and 0.68 ± 0.05 mmol / l in control groups 1 and 2, respectively, p<0.05).
In the dynamics of the study was found sufficient effectiveness of the use of
dydrogesterone for the treatment of PMS. Treatment with the drug MGG-GABKGABOM-vit.B6, as a monoagent, did not completely reduce the severity of all
clinical symptoms, but was accompanied by suppression of psycho-pathological
reactions. In the conditions of simultaneous use of both drugs, there was a
summation and mutual potentiation of their action, which resulted in the complete
normalization of the disorders, or pronounced clinical efficacy. The complex use of
dydrogesterone, the combined drug MGG-GABA-GABOM-vit.B6 and non-drug
measures allowed to reduce the intensity of pain syndrome for VAS by 74%
(against a decrease of 64% and 32% in the groups of treatment with
dydrogesterone and MGG-GABA-GABOM-vit.B6, respectively, p<0.05), the
integrated rank pain index and the integrated number of descriptors on all of the
Mc-Hill questionnaires by 91% and 67%, respectively (respectively a decrease of
64% and 32% in the dydrogesterone treatment group and 40% and 35% in the
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group treatment with the drug MGG-GABA-GABOM-vit.B6, p<0,05). In the
combined treatment group, there was a significant increase in quality of life by
48% (p<0.001) in mental and 36% (p <0.001) in the physical health component,
against an increase of 30% and 25%, respectively (p<0, 01) in the group of
dydrogesterone treatment. The use of non-medicaments and the drug MGGGABK-GABOM-vit.B6 in independent mode with was not associated with reliable
dynamics of the life quality. Treatment by dydrogesterone alone and in complex
the drug MGG-GABK-GABOM-vit.B6 was combined with a significant increase
in progesterone levels in the luteal phase of the menstrual cycle (from 18.27 ± 2.31
to 33.45 ± 3.31 ng / ml at the beginning and end of treatment, p <0.001 and from
19.07 ± 2.47 at the start of treatment to 37.76 ± 3.64 ng / ml at the end, p <0.001 in
groups 1A and 1B, respectively). Although, no significant difference was found
between hormone levels in groups 1A and 1B, but patients of 1B was characterized
by 25% increase (p <0.05) of progesterone within one menstrual cycle. At the same
time, in almost all study groups, with the exception of the group where non-drug
measures were applied, there was a decrease in the severity of hyperprolactinemia,
whose reliability, however, was confirmed only in the combination treatment
group (from 30.46 ± 4.03 ng / ml to 18.72 ± 2.45 ng / ml, p <0.05).
As a result of the clinical improvement, the number of people with severe
PMS was five-fold reduced in the combined treatment group, what significantly
exceeded the corresponding data in the groups of dydrogesterone, or the drug
MGG-GABK-GABOM-vit.B6 administration. The increasation of the participants
number with mild PMS was proportionally combined with the rising part of
compensated form, which, was the maximum in the combination treatment group
(from 25% to 86% of the patients in group 1B), significantly expressed in monodrug use groups (26% to 74% of individuals in group 1A and 26% to 35% of
persons in group 2B) and practically absent in the group of non-drug measures
(24% to 29% of persons in group 2A).
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Thus, concurrent treatment with dydrogesterone, a combination of MGHGABA-GABOM-vit.B6 and non-drug measures was characterized by maximum
effectiveness in the correction of PMS. According to the dynamics of the integrated
pathology index (IPI) (IPI before treatment 169.0, after completion - 53.25), such
treatment was 10.7 times, 61% and 20% more effective when compared
respectively with non-drug measures, use of the drug MGG-GABK-GABOMvit.B6 and dydrogesterone as monoagents. Treatment efficacy was found to be
independently associated with duration of PMS (β = 0.159), progesterone blood
level in the luteal phase of the menstrual cycle (β = -3.07), prolactin level (β =
1.46) and serum magnesium (β = -2.17), what confirms the importance of a
multidirectional approach when choosing therapeutic tactics.
In the dissertation, the clinical features of PMS in women with genital
endometriosis were determined for the first time and its role as preconditions for
the development of endometriosis was established. Scientific data on the role of the
pituitary-ovarian system in the pathogenesis of PMS have been supplemented,
taking into account its combination with endometriosis. The role of magnesium in
the identified disorders and its importance as a therapeutic agent have been
determined. Based on the data obtained, a pathogenetic-based approach to the
treatment of PMS in conditions of genital endometriosis was first proposed and its
clinical efficacy confirmed.
The results obtained, allowed us to propose an individualized approach to the
treatment of patients with combination of PMS and genital endometriosis, taking
into account pathogenetic and clinical features, which is based on the complex use
of dydrogesterone with the combined preparation MGG-GABK-GABOM-vit.B6
and non-medication activities.
Keywords: premenstrual syndrome, endometriosis, dysmenorrhea, luteal
insufficiency, prolactin, stress, magnesium
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ВСТУП
Актуальність теми.
Вивчення механізмів розвитку передменструального синдрому (ПМС)
та вирішення питання вибору ефективної тактики лікування постає вкрай
актуальним в умовах сьогодення. Такий стан речей є обумовленим значною
поширеністю синдрому, частка якого становить 25-75% осіб молодого та
середнього віку [1], а за даними деяких авторів охоплює 95% жінок в
репродуктивному періоді [2, 3]. Разом із цим, сучасний темп життя ставить
перед жінкою все більше завдань, тоді як клінічні прояви ПМС, не зважаючи
на доступність симптоматичного лікування, є причиною зниженої соціальної
активності, розвитку сімейної та інтимної дезадаптації, а також падіння
працездатності упродовж значимого періоду щомісячно [4, 5].
Існує ряд теорій, покликаних внести ясність в розуміння природи
передменструальних розладів [6]. Втім, чіткого патофізіологічного та
біохомічного обгрунтування розвитку ПМС жодна із існуючих сьогодні
гіпотез надати не в змозі.
Згідно чисельних літературних даних спостерігається тісний зв’язок
між наявністю ПМС та хронічним стресом у жінок [7, 8], внаслідок
«викривленості» у них психоемоційних реакцій [9] із запуском каскаду
патологічних гормональних реакцій [10].
Ще в 1996р. в результаті проведених U. Halbreich досліджень було
виявлено найбільш часте поєднання ПМС із різного роду гормональними
порушенням,

депресивними

розладами,

зловживанням

алкоголю

та

психотропними засобами, а також ендометріозом [11]. Наявність спільних
етіопатогенетичних механізмів, в першу чергу відносної, або абсолютної
гіперестрогенії, та стрес-асоційованість обох патологій, робить поєднання
ПМС

та

ендометріозу

закономірним

явищем,

обумовлює

їх

взаємопотенціюючий вплив та обгрунтовує доцільність однонаправленого
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підходу в виборі лікування [12]. Тож, застосування терапевтичної тактики,
яка забезпечить вплив на спільні ланки патогенезу ПМС та ендометріозу
дозволить уникати поліпрагмазії, підвищити прихільність пацієнток до
лікування та досягнути високої ефективності лікування.
Зв'язок теми з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних
робіт ДУ «ІПАГ ім.О.М.Лук'янової НАМН України» і є фрагментом
комплексних НДР: "Удосконалити сучасні методи діагностики, лікування та
реабілітації жінок репродуктивного віку, хворих на генітальний ендометріоз"
(№ держреєстрації 01.08U000309); «Вивчити стан репродуктивного здоров'я
жінок з метаболічним синдромом» (№ держреєстрації 01.14.U003090).
Мета дослідження.
Зменшення

частоти

та

важкості

перебігу

передменструального

синдрому у жінок з ендометріозом шляхом розробки диференційованих
заходів лікування ранніх проявів передменструального синдрому у таких
жінок на основі вивчення механізмів його розвитку.
Завдання дослідження.
1.

Вивчити

частоту

та

особливості

клінічного

перебігу

передменструального синдрому у жінок з ендометріозом .
2.

Визначити роль хронічного стресу, соціальних факторів та

репродуктивного анамнезу в генезі передменструального синдрому на тлі
ендометріозу.
3.

Вивчити

особливості

функціонального

стану

гіпофізарно

-

яєчникової системи (ФСГ, ЛГ, пролактин та статеві стероїдні гормони),
наднирникової системи (кортизол, альдостерон).
4.

Визначити спільні ланки патогенезу передменструального синдрому

і ендометріозу та особливості клінічних проявів передменструального
синдрому на тлі ендометріозу.
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5.

Встановити роль магнію в розвитку перед менструального синдрому

шляхом визначення його вмісту в сироватці крові.
6.

Розробити

та

патогенетично

обґрунтувати

алгоритм

диференційованого підходу до лікування перед менструального синдрому на
тлі ендометріозу та провести його клінічну апробацію.
7.
з

Вивчити ефективність запропонованого алгоритму лікування жінок
передменструальним

синдромом

на

тлі

ендметріозу

на

підставі

мультифакторної регресійної моделі.
Об’єкт дослідження – передменструальний синдром у жінок із
генітальним ендометріозом.
Предмет дослідження – клінічні прояви ПМС, фізичний та психічний
компонент здоров'я, гормональний гомеостаз, вміст магнію в сироватці крові.
Методи дослідження: загально клінічне обстеження, анкетування
пацієнток за менструальним дистресс-опитувальником Р.Д.Муса, визначення
інтенсивності

болю за візуальною аналоговою шкалою, визначення

рангового індексу болю та числа обраних дескрипторів за опитувальником
Мак-Гілла, визначення психічного та фізичного компоненту здоров’я за “The
Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey”, визначення рівнів
стерїдних гормонів яєчників та гіпофізарної ланки регуляції менструального
циклу, визначення концентрації магнію в сироватці крові, статистичні методи
(методи описової статистики, непараметричні методи, кореляційний аналіз,
регресійний аналіз).
Наукова новизна отриманих результатів.
Вперше

проведено

визначення

клінічних

особливостей

передменструального синдрому у жінок із генітальним ендометріозом та
встановлена його роль як передумови розвитку ендометріозу. Доповнено
наукові дані щодо ролі гіпофізарно-яєчникової системи в патогенезі
передменструального

синдрому

із

урахуванням

його

поєднання

із

ендометріозом. Визначено роль магнію у виявлених порушеннях та його

18

значимість як терапевтичного засобу. На основі отриманих даних вперше
запропоновано

патогенетично-обгрунтований

підхід

до

лікування

передменструального синдрому в умовах генітального ендометріозу та
підтверджено його клінічну ефективність.
Практичне значення отриманих результатів.
Проведене

проспективне

рандомізоване

відкрите

6-місячне

дослідження ефективності різних типів комбінованого лікування хворих із
ПМС

на

тлі

генітального

ендометріозу

дозволило

запропонувати

індивідуалізовані, із урахуванням патогенетичних та клінічних особливостей
такого поєднання, підходи до лікування цієї категорії пацієнток, а також
встановити, що ефективність лікування не залежить від віку хворих, рівнів
естрадіолу та прогестерону на 5-7 менструального циклу, рівню естрадіолу
на 21-23 день менструального циклу, вираженості клінічних проявів за
менструальним дистресс-опитувальником Р.Д.Муса до початку лакування,
тривалістю передменструального синдрому, тоді як терапевтична дієвість
лікування визначалась рівнем прогестерону в крові на 21-23 день
менструального циклу, вмістом пролактину, а також концентрацією магнію в
сироватці крові. На основі проведеного аналізу пацієнткам категорії
коморбідного поєднання ПМС та генітального ендометріозу рекомендовано
визначення вмісту магнію, а також пролактину та прогестерону в лютеїнову
фазу МЦ, а також застосування комплексного терапевтичного підходу на
основі поєднання препарату дидрогестерону та комбінованого препарату, що
містить магнію глутамату гідроброміду (безводного) (МГГ), γ-аміномасляної
кислоти (ГАМК), γ-аміно-β-оксимасляної кислоти (ГАБОМ), вітаміну В6
(МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6.).
Впровадження результатів дослідження в практику.
Результати дисертаційної роботи були впроваджені в клінічну практику
відділень гінекології Київської міської клінічної лікарні № 9, медичного
центру «Verum» (м. Київ), Івано-Франківського обласного перинатального
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центру (м.Івано-Франківськ), хірургічної клініки «Garvis» (м.Дніпро),
медичного центру Оксфорд Медікал Вінниця (м.Вінниця).
Особистий внесок здобувача.
Дисертантом самостійно сформовано завдання дослідження, проведено
інформаційно-патентний пошук, відбір тематичних хворих, їх клінічне та
інструментальне

обстеження.

ультразвукову,

лапароскопічну

Дисертант

самостійно

діагностику

захворювань,

виконував
проводив

анкетування хворих а також моніторинг пацієнток упродовж періоду
проспективного спостереження. Автором особисто проведено гінекологічне
обстеження, заплановано клініко-лабораторні та функціональні обстеження,
проаналізовано особливості психопатологічних, вегето-судинних розладів,
змін гормонального гомеостазу за умов розвитку ПМС на тлі ендометріозу.
На основі зібраних даних дисертантом самостійно створено базу даних на
персональному комп’ютері, виконано статистичний аналіз та узагальнення
отриманих результатів. Приймав активну участь в представленні результатів
на наукових конференціях, симпозіумах та конгресах. Автором не
використовувались ідеї та напрацювання співавторів наукових публікацій.
Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням автора.
Апробація матеріалів дисертації.
Основні положення дисертації було викладено на міжнародній
науково-практичній конференції «Актуальні питання охорони материнства та
дитинства в Україні» (Київ, 2015 р.), на науково-практичній конференції з
міжнародною

участю

«Репродуктивне

здоров'я

в

Україні

:

тенденції,досягнення, виклики та пріоритети» (Київ, 2018 р.).
Публікації.
За матеріалами дисертації опубліковані 7 наукових праць (7 у фахових
наукометричних журналах, з них – 1 зарубіжна публікація).
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Структура та обсяг дисертації.
Дисертацію викладено на 171 сторінці. Робота складається зі вступу,
огляду літературних джерел, матеріалів і методів дослідження, 3 розділів
власних

досліджень, аналізу

практичних

рекомендацій,

й узагальнення результатів, висновків,

списку

використаних

джерел,

додатків.

Дисертація ілюстрована 19 рисунками, 48 таблицями, що займають 1 окрему
сторінку. Список використаної літератури містить 212 робіт, які займають 21
сторінку.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1 Передменструальний синдром: епідеміологічні та історичні аспекти.
Не зважаючи на тривалу історію передменструального синдрому як
нозології, і сьогодні питання механізмів його розвитку, а, значить, і
ефективного лікування, не мають однозначних відповідей [13, 14, 15, 16]. В
той же час, необхідність пошуку в даному напрямку продиктована значною
поширеністю передменструальних розладів серед молодого працездатного
жіночого населення, що, беззаперечно, відображається на соціальних,
сімейних та інтимних сферах їхнього життя [17, 18, 19, 20].
Одними із перших згадок про зміни в стані жінок циклічного
характеру належать Соранусу Ефесському (98-138р.н.е). До того ж, відомими
є ідеї Галена про наявність залежностей між погіршенням самопочуття
напередодні циклічних кровотеч та фазами Місяця [21]. Первинне наукове
обгрунтування синдром отримав в кінці XIX сторіччя в результаті
проведених досліджень російськими вченими - Репревим Л.В., Оттом Д.О. та
Жигаревим С.С. Першою опублікованою науковою працею, що містила
визначення

синдрому,

систематизувала

прояви

та

визначала

роль

прогестеронової недостатності для його розвитку, була робота Р.Франка в
1931році [22]. Проте сам термін «передменструальний синдром», а також
комплексне узагальнення та розвиток, нозологія отримала завдяки працям
Катарини Дальтон в 1948 році [23].
Нині

передменструальний

симптомокомплекс,
психопатологічними,

який

синдром

розглядають,

характеризується

вегето-судинними

та

як

складний

різноманітними

oбмінно-ендoкринними

порушеннями, що прoявляються у лютеїнову фазу менструального циклу [24]
За даними різних авторів частота ПМС серед жінок різного віку
коливається в межах 25%-95%, із зростанням його поширеності паралельно
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тривалості репродуктивного періоду. Так, у віці 19-20 років прояви синдрому
можна зустріти у 20% жінок, тоді як до 39-40 років його частка подвоюється,
та надалі становить близько 55% у віковій категорії понад 40 років [25].
Згідно точки зору ряду дослідників, практично кожна жінка в лютеїнову фазу
МЦ відмічає той чи інший симптом, характерний для ПМС [26, 27]. Разом із
цим, прояви ПМС можуть мати інвалідизуючий характер, що змушує близько
35% таких жінок приймати медикаментозні засоби, або звертатись за
медичною допомогою, а у 4-5% випадків передменструальні розлади
унеможливлюють трудову діяльність [28]. Так, у одному із досліджень було
виявлено, що зростання ступеню важкості передменструального синдрому
асоціювалось із зниженням продуктивності праці та збільшенням кількості
відгулів [29]. Результати опитування, проведеного серед студенток показали
зниження ефективності навчання в наслідок пропусків занять та недостатньої
концентрації уваги в пізню лютеїнову фазу менструального циклу [30]. З
іншої сторони, згідно підрахунків J. Borenstein та співавторів витрати лише
на

медико-консультативну

допомогу

хворим

у

зв’язку

із

передменструальним синдромом упродовж двох років становлять 500 доларів
США, тоді як в комплексі із порушенням трудового режиму їх вартість
державному, або ж особистому рахунку зростає до 4333 доларів [31, 32].
1.2 Основні теорії розвитку та фактори ризику передменструального
синдрому.
Не дивлячись на беззаперечну актуальність та тривалий час вивчення,
і в наш час не існує єдиної етіологічної концепції та чітко визначених
патогенетичних механізмів розвитку ПМС. Відсутність ясності в основах
патогенезу спричинило появу безлічі уявлень про клінічні прояви синдрому,
кількість яких за різними даними перевищує 200 симптомів [33]. Існують
чисельні теорії, покликані пояснити походження даного патологічного стану,
серед яких виділяютья гормональну теорію, теорію водної інтоксикації,
теорію циклічного авітамінозу, теорію нестачі магнію та кальцію в організмі,

23

теорію порушення синтезу простагландинів, алергічну теорію та інші.
Вищеперераховані концепції виникали в процесі еволюціїї розуміння
регуляції менструального циклу, втім, жодна із них не охоплює всі прояви
ПМС в повній мірі [34].
Історично першою та найбільш широкоприйнятою є гормональна
теорія в основі якої лежить положення про ПМС – як наслідок абсолютної,
або відносної гіперестрогенії в лютеїнову фазу менструального циклу [35,
36]. Розвиток

гормонального

дисбалансу

традиційно пов’язували із

недостатністю жовтого тіла в лютеїнову фазу менструального циклу [37, 38].
Хоча, згідно даних ряду авторів, функція жовтого тіла у таких жінок може
бути не тільки збереженою, а й підвищеною [39]. Згідно думки деяких
авторів, клінічні прояви ПМС в умовах абсолютної, або відносної
гіперестрогенії зумовлені зв’язком між рівнем естрогенів та затримкою
рідини. В основі такого феномену лежить потенціююча дія гормонів на
ренін-ангіотензин-альдостеронову систему та зростання рівню альдостерону,
що призводить в кінцевому результаті до розвитку набрякання тих чи інших
тканин [40]. Крім того, підвищення рівню естрогенів в сироватці крові
поєднується із затримкою натрію та рідини в міжклітинному просторі, що
вносить свій вклад в розвиток набрякового та больового синдромів [41]. З
іншої сторони, зростання концентрації естрогенів зазвичай поєднується із
збільшенням вмісту серотoніну, епінефрину та нoрепінефрину, що зумовлює
відносну недостатність дoфаміну. До того ж, естрогени мають здатність до
накопичення

в лімбічній

системі головного

мозку, що

спричинює

психоневрологічні та поведінкові прояви ПМС [42, 43].
З часу своєї появи гормональна теорія отримала значний розвиток та
доказову обгрунтованість. Так, було встановлено психопатологічні ефекти
стероїдних яєчникових гормонів, які здатні потрапляти до тканин головного
мозку із током крові, а також самостійно синтезуватись клітинами глії.
Зокрема естрогени підвищують продукцію ацетилхоліну та збільшують
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кількість синаптичних зв’язків між нейронами в гіпокампі [44]. До того ж, в
умовах їх зростання спостерігається підвищення синтезу норадреналіну,
пригнічення

активності

моноаміноксидази,

модуляція

активності

дофамінових рецепторів, збільшення рівню β-ендорфіну та серотоніну,
потенціювання доступу серотоніну до клітин мозку та посилення синтезу
ацетилхоліну

шляхом

стимуляції

катехол-О-метилтрансферази

[45].

Специфічні внутрішньоклітинні рецептори до естрогенів локалізуються в
мигдалеподібному ядрі та гіпоталамусі, тоді як рецептори до прогестерону
локалізуються в основному в корі, гіпоталамусі та гіпокампі [46]. Існує
думка, що відносне зростання рівню прогестерону в лютеїнову фазу МЦ або
при прийомі прогестеронового компоненту замісної гормональної терапії
супроводжується

зменшенням

кількості

естрогенових

рецепторів

в

центральній нервовій системі та призводить до відносного дефіциту
естрогенів в головному мозку. Як і естрогени, прогестерон здатен
з'єднуватись із цитоплазматичними рецепторами стероїдних гормонів, що в
результаті прямо впливає на функціональні властивості мембран нейронів та
утворення синапсів [47, 48, 49]. Крім того, прогестерон має стимулюючий
вплив на моноаміноксидазу знижуючи тривалість дії норадреналіну,
серотоніну та дофаміну. В умовах непорушеного метаболізму прогестерону
продуктом його нейро-обміну є аллопрегненолон, що володіє здатністю
стимулювати А-рецептори гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), наслідком
чого є ріст активності хлоридних іонних канальців в мембранах нейронів із
розвитком протисудомної, антидепресивної та анксіолітичної дії [50, 51]. У
випадку ж ПМС обмін прогестерону відбувається по аномальному шляху із
утворенням прегненолону-сульфату, який є антагоністом як А так і В-ГАМК
рецепторів [52]. Відомим є дозозалежний ефект прегненолону, який у високій
концентрації спричинює седативну дію, а в низькій (що характерно для
ПМС) – навпаки викликає тривожність та страх [53, 54, 55]. До ефектів
прегнанолону
серотоніну

та

також
вплив

відносять
на

пригнічення

моноаміни,

що

зворотнього
є

наслідком

захоплення
зростання
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моноамінооксидази

и

катехол-о-метил-трансферази

–

інактиваторів

серотоніну та катехоламінів, що в умовах дефіциту метаболіту пояснює
депресивні розлади на тлі ПМС. (Рис.1)
Прогестерон

Алопрегнанолон

Прегнанолон

Стимуляція

Блокування
ГАМК-рецептори

Пригнічення

Зворотнє захоплення
серотоніну

Анксіолітична дія

Рис. 1. Можливі шляхи метаболізму прогестерону в центральній
нервовій системі (за Oettel M., 1999 зі змінами та доповненнями)
Разом із цим, прогестерон має властивість пригнічувати клітинну
фільтрацію та збільшувати натрійурез. В основі посилення діуретичної дії
прогестерону лежить конкуренція із альдостероном на рецепторному рівні
[56], що пояснює зменшення вираженості затримки рідини в умовах його
підвищеної концентрації.
До інших гормональних факторів розвитку ПМС відносять зміни
вмісту андрогенів (тестостерону, дегідроандростерону, етихоланолону),
кортикостероїдів, порущення гормонутворюючої функції щитовидної залози,
гіперпродукція

пролактину,

вазопресину,

альдостерону

та

меланоцитстимулюючого гормону [46, 50].
Серед нових даних, відомих про розвиток ПМС варто виділити
гіперпролактинемію, як фактор генезу передменструальних розладів. Існує
думка, що латентна гіперпролактинемія, для якої є характерним підвищення
гормону в нічний час, або ж під час стресового навантаження, лежить в
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основі передменструальних розладів [57]. Вперше подібного роду інформація
прозвучала 1971 році, коли T.Hоrrobin висловив думку про значимість
пролактину в регуляції водно-електролітного обміну [58]. Пролактин, як і
інші гормони, що регулюють статеву сферу у жінок, зазнає циклічних
коливань із зростанням його рівню в другу фазу менструального циклу [59],
що в умовах ПМС набуває гіпертрофованого характеру [60,61]. Медіаторами,
що пригнічують активність пролактину є дофамін та ГАМК [61]. Загалом,
фізіологічна гіперпролактинемія може спостерігатись при заняттях спортом,
під час сну, вагітності, лактації та стрес-асоційованих станах [31]. Іншою
точкою зору на роль пролактину в генезі ПМС, є його визначення як
модулятора дії інших гормонів, такого, що потенціює дію альдостерону та
знижує антидіуретичний ефект вазопресину (M.Oettel,1999). Полегшення
перебігу кризової форми ПМС на фоні емпіричного призначення карбеголіну
доводить значимість пролактину в процесах його розвитку [62, 63].
В тісному зв’язку із гормональною теорією є теорія «водної
інтоксикації, основні акценти якої зміщені в сторону зростання активності
ренін-ангіотензин-альдостеронової системи. Так, збільшення концентрації
альдостерону призводить до затримки натрію і води в організмі, локальними
проявами якої є здуття кишечника та головний біль внаслідок внаслідок
ангіоневротичного

набряку

тканин

кишково-шлункового

тракту

та

гіпергідратації головного мозку [64, 65]. Проте, дана теорія не дає
вичерпного пояснення патогенезу синдрому затримки рідини при ПМС, тим
паче, що деякі науковці не виявили значного зростання вмісту альдостерону
та зниження прогестерону в другу фазу менструального циклу.
Найбільш сучасною є теорія порушення обміну нейромедіаторів в
центральній нервовій системі, згідно якої ПМС є її функціональним розладом
внаслідок впливу неблагоприємних зовнішніх факторів на фоні вродженої чи
набутої лабільності гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної системи [66, 67]. До
того ж, нещодавно з’явились дані про взаємодію меланостимулюючого
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гормону та β-ендорфіну, що може мати вплив на настрій, підвищувати апетит
та посилювати спрагу.
З

іншої

сторони,

беззаперечною

є

роль

порушення

обміну

простагландинів в патогенезі ПМС, яке, згідно одноіменної теорії, лежить в
основі розвитку тривожністі, дратівливості, здуття живота, болючості
молочних залоз та інших симптомів. Під час лютеїнової фази ендометрій
виділяє простагландини, що вносить вклад в розвиток дисменореї та ПМС
[68,69]. Зокрема, підвищення рівню простагландину Е1 призводить до
афективних розладів, зростання вмісту простагландину Е2 спричинює спазм
інтракраніальних

судин,

тоді

як

при

підвищені

й

концентрації

простагландину F2a та зниженні рівню магнію в крові спостерігається
вазодилятація та венозний застій в органах малого тазу із розвитком гіпоксії
тканин, накопиченням метаболітів та появою клінічних ознак дисменореї.
Крім

того,

шляхом

простагландинового

механізму

розвитку

ПМС

реалізуються недостатність цинку, поліненасичених жирних кислот, вітаміну
С, В6 та магнію [68, 69].
Згідно думки деяких авторів прояви ПМС можуть бути наслідком
недостатності

вітаміну

В6

(теорія циклічного

авітамінозу), який

є

коферментом на завершальному етапі утворення дофаміну та серотоніну та
сприяє утримуванню внутрішньоклітинного магнію [70,71]. Відомо, що
такому стану речей може сприяти надлишок концентрації естрогенів. На
користь цієї теорії виступає зменшення вираженості клінічної симптоматики
ПМС на фоні застосування піридоксину [72].
В основі алергічної теорії лежить твердження про гіперчутливость до
ендогенного прогестерону, доказом якої вважають реакцію гіперчутливості
на внутрішньошкірне введення статевих стероїдних гормонів в лютеїнову
фазу менструального циклу [73, 74].
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До

факторів

ризику

ПМС

відносять

підвищене

стресове

навантаження, працю в інтелектуальній сфері, європеоїдну расу, генетичну
схильність, пізній репродуктивний вік, часті вагітності та повну їх
відсутність, наявність викиднів в анамнезі, токсикозу вагітних, побічних
ефектів оральних контрацептивів, гінекологічних оперативних втручань,
запапальних захворювань статевих органів, в тому числі генітального
кандидозу в минулому. Крім того, до чинників впливу на розвиток
передменструального синдрому відносять недостатню фізичну активність,
дисбаланс праці та відпочинку, перенесені нейроінфекції та черепно-мозкові
травми [25,75].
Загалом, нині ПМС, як і ряд інших патологій причислюють до так
званих хвороб цивілізації, що не в останню чергу пов’язано із переважаючою
більшістю уражених жінок в межах агломерацій великих міст та
характерним,

зазвичай,

сповненим

психоемоційним

навантаженням,

способом життя [76]. Згідно чисельних літературних даних спостерігається
тісний зв’язок між наявністю ПМС, хронічним стресом у жінок та високою
інтенсивністю життя в великих містах [77]. Відомо, що жінки цієї категорії
характеризуються «викривленою» реакцією на повсякденні стресові чинники
[78]. Так, згідно робіт Arslantaş H. та співавторів прояви ПМС найбільш часто
зустрічаються серед осіб зниженої валентності, інтровертів та особистостей
невротичного типу [79]. До того ж, в умовах уже наявного ПМС напружений
психоемоційний фон призводить до запуску каскаду гормональних реакцій
[80, 81] та декомпенсації його перебігу із значним погіршенням самопочуття
[82, 83]. Більше того, результати проведених вітчизняних та зарубіжних
досліджень дозволяють розглядати ПМС як стрес-індуковане захворювання,
зумовлене порушенням адаптації організму до підвищеного психоемоційного
навантаження [84,85].
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1.3

Особливості

гормональної

регуляції

та

перебігу

передменструального синдрому в умовах хронічного стресу
Хронічне психоемоційне навантаження є значимим фактором впливу
на гормональну регуляцію статевої сфери у жінок уцілому та, особливо, в
умовах ПМС (Рис.2). Стресовий чинник приймає участь в розвитку ряду
захворювань, як то ПМС, порушень менструального циклу, безпліддя та
невиношування,

гіперпроліферативних

станів

ендометрію,

міоми,

ендометріозу, гіперпролактинемії та інших [88].

Примітки: взаємодія системи, що забезпечує реакцію жіночого організму на стрес здійснюється
через:
1. Гіпоталамо-гіпофизарно-нанирникову систему, шляхом пригнічення секреції гонадотропінрилизинг-гормону (ГТРГ) кортикотропін-рилизинг-гормоном (КТРГ), β-эндорфіном и кортизолом.
2. Норадренаргічну Н систему голубої плями (норадреналін стимулює секрецію ГТРГ).
3. Репродуктивну систему (естрадіол стимулює синтез КТРГ, секрецію кортизолзв’язуючого
глобуліну, посилює дію норадреналіну) [81, 82]

Рис. 2. Механізми взаємодії репродуктивної системи із гіпоталамогіпофізарно-наднирниковою

системою

(ГГНС)

системами голубого місця (НАС/ГМ) при стресі.

і

норадренаргічними
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Однією

із

основних

та

найбільш

еволюційно-давніх

систем

нейромедіації в умовах депресії у жінок є серотонінова система, яка бере
участь в значній кількості актів поведінки, емоційних реакцій, харчових
звичок, сну, терморегуляції та опосередковує роботу нейроендокринних
систем,

зокрема

регулює

продукцію

пролактину,

кортиколіберину,

соматотропіну та гонадотропних гормонів [89, 90]. Вважають, що існує
певний оптимальний рівень серотоніну, відхилення від якого призводять до
агресії та депресії.

Пригнічення соматотропним гормоном механізмів

зворотнього зв’язку та порушення зворотнього захоплення серотоніну в
умовах ПМС лежать в основі розвитку депресивних розладів таких жінок [91,
92].
Тож в процесах розвитку та прогресування ПМС задіяні як
безпосередньо

органи

репродуктивної

системи,

так

і

центральні

гіпоталамічні структури, які забезпечують регуляцію усіх нейроендокринних
процесів

та

поведінкових

нейромедіаторами

як

реакцій,

енкефаліни,

опосередкованих

ендорфіни,

серотонін,

такими
дофамін,

катехоламіни, γ-аміно-масляна кислота та інші [93, 94]. Саме зі змінами
рівню серотоніну в умовах ПМС пов’язують випадки суїцидальних спроб та
агресії, та опосередковано – затримку рідини в організмі [95, 96] Рівень
серотоніну є зниженим в передменструальний період, що підтверджується
зниженою реакцією на стимуляцію триптофаном в пізню лютеїнову фазу при
порівнянні із такою в ранній та середній її періоди [97].
1.4 Особливості

гормональної

регуляції

та

перебігу

передменструального синдрому в умовах хронічного стресу
Враховуючи поліетіологічність ПМС та значну варіабельність його
клінічних проявів, закономірним є його поєднання із рядом гінекологічної та
соматичної патології [11]. Ще в 1996р. в результаті проведених U. Halbreich
досліджень було виявлено найбільш часте поєднання ПМС із різного роду
гормональними

порушенням, депресивними

розладами, зловживанням
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алкоголю та психоактивними речовинами, артеріальною гіпертензією,
системним червоним вовчаком та ендометріозом [11].
Частка ендометріозу серед жінок репродуктивного віку коливається в
межах 7-50% [98], що у зв’язку із великою кількістю вражених та, практично,
рівнозначною поширеністю ПМС, передбачає їх часте поєднання. Як і для
осіб із ПМС, так і для жінок із ендометріозом притаманними є певні
психоемоційні зрушення, які, згідно літературних джерел, у випадку
останнього мають місце в 77,2% випадків хвороби [99]. Серед найбільш
частих проявів спостерігається нестійкість настрію, дратівливість, емоційна
лабільність (55,6% випадків); тривожність, фобії, безсоння (12,3% випадків);
іпохондрія, істерія, депресія (9,3% випадків). Згідно думки деяких авторів,
для жінок хворих на ендометріоз є характерним формування патологічної
ососбистості,

із

розвитком

аутизації,

афективної

ригідності

та

інтравертованості [100,101]. Наявність взаємозалежностей між дебютом
хвороби та впливом гострого стресового чинника, або хронічного
негативного психоемоційного напруження, а також конституціональної
схильності, на думку більшості науковців, розцінюється як докази
психосоматичної природи захворювання. Зачасту хворі на ендометріоз є
конфліктними, одинокими, нещасними в сімейному житті, бездітними та
мають погані стосунки в колективі. З іншої сторони, психічний фенотип
таких

пацієнток

є

результатом

тривалої

невротизації

особистості

«травмуючими» ситуаціями [102]. Результати ряду проведених досліджень
показали відсутність залежності між інтенсивністю больового синдрому та
поширеністю патологічного процесу при ендометріозі, який втім тісно
корелював із особистісними рисами [103], такими як високий рівень
невротизації, іпохондричний стан, лабільність, реактивна депресію, емоційна
незрілость, «втеча в хворобу», депресивний тип реагування в ситуації стресу
та висока сенситивність [104]. Зокрема, в дослідженнях Y. Chen et al. (2014),
в яких вивчалась роль нейропатичного компоненту вираженості больових
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проявів при аденоміозі показали, що індукування у мишей

аденоміозу

супроводжувалось втратою ГАМК-ергічного гальмування в ядрі шва в
довгастому мозку, що корелювало із підвищеною алгезією. [105]
Ендометріоз, як і ПМС є хворобою овулюючих жінок: відсутність
циклічної

функції

яєчників

(період

менопаузи,

вагітності,

лактації)

пов’язується із покращенням перебігу обох патологій. До того ж, у обох
випадках спостерігається порушення лютеїнової фази, розвиток відносної
гіперестрогенії та хронічної гіперпролактинемії. В деяких дослідженнях було
показано кореляційний зв’язок між вираженістю порушеннь в лютеїновій
фазі

менструального

циклу

та

секрецією

пролактину,

згідно

яких

гіперпролактинемія поглиблює вираженість прогестеронової недостатності
[106].
Загалом, наявність спільних етіопатогенетичних механізмів, в першу
чергу відносної, або абсолютної гіперестрогенії та стрес-асоційованості обох
патологій, робить поєднання ПМС та ендометріозу закономірним явищем,
обумовлює їх взаємопотенціюючий вплив та обгрунтовує доцільність
однонаправленого підходу в виборі лікування [107, 12].
1.5 Роль дефіциту магнію в розвитку та прогресуванні ПМС
В останні роки в клінічній практиці дефіцит магнію, як важливої
ланки патогенетичного механізму, стає все більш очевидним не тільки при
ПМС та ендометріозі, але і при міомі матки, патологічному клімаксі та
дисменореї [108].
Додаткове поступлення магнію в організм є необхідним при
вагітності, лактації, підвищеній фізичній та розумовій активності, стані
хронічного стресу. Існує думка, що ряд таких хвороб цивілізації як цукровий
діабет, ожиріння, метаболічний синдром, депресія, синдром хронічної втоми
та,

безумовно,

ПМС

в

значній

мірі

спричинені

дефіцитом

цього

мікроелементу [109]. Відомо, що у здорових жінок перед менструацією
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зростає кількість магнію в еритроцитах. В той же час, у жінок із ПМС
концентрація іонізованого магнію в другу фазу менструального циклу є
зниженою, а коефіцієнт Са2+/Mg2+ є підвищеним [110]. Наслідком
гіперестрогенії та додатковим обтяжуючим фактором є зниження вмісту
вітаміну В6, який забезпечує внутрішньоклітинне укримання магнію, а також
є коферментом заключної стадії утворення дофаміну та серотоніну. Дефіцит
магнію та вітаміну В6 у свою чергу супроводжується недостатністю
прогестерону та розвитку відносної гіперестрогенії [111]. Варто відзначити
що, синтез усіх відомих нейропептидів в головному мозку, а також усі
процеси за участю АТФ, відбуваються при опосередкуванні магнію,
зниження якого може призвести до недостатності дофаміну та стати
тригером розвитку ПМС [97, 112]. Крім того, клінічні ефекти магнію можна
пов’язані із гальмуванням кальцієвих каналів та розслабленням міоцитів
різної локалізації, в тому числі гладких м’язів ендометрію [113]. За межами
клітини, іони магнію здатні блокувати нейросинаптичну передачу та
вивільненню ацетилхоліну, а також попереджувати синтез в мозковому шарі
наднирників катехоламінів, що в результаті має модулюючий вплив реакцію
організму вплив стресового фактору. Саме тому магній, гальмуючи розвиток
процесів збудження в центральній нервовій системі та знижуючи чутливість
до зовнішніх подразників, виконує роль природнього антистресового
фактору. Таким чином, дефіцит позаклітинного магнію, як кальцієвого
антагоніста, відіграє значну роль в формуванні стрес-реакції та накопиченні
внутрішньоклітинного кальцію при ендометріозі [114]. Разом із цим,
чутливість до магнієвої недостатності у здорових жінок є значно меншою та
має

компенсований

перебіг,

тоді

як

жінки

хворі

на

ендометріоз

характеризуються значним зростанням рівню тривожності в таких умовах
[115].
З іншої сторони, магній та вітамін В6 сприяють зростанню продукції
простагландину

Е1

та

пригніченню

синтезу

простагландину

Е2

із
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аліментарних ненасичених жирних кислот, що має опосередкований
позитивний вплив на перебіг депресивних розладів при ПМС [116, 117]. Ще
одним механізмом протективної ролі магнію, як при ПМС, так і при
аденоміозі, є зниження концентрації простагландину F2a клітинами
ендометрію, його розслаблення та зменшення вираженості больового
синдрому [117, 118]. До того ж, магній має здатність викликати гіпертрофію
гломерулярної зони кори наднирників, яка синтезує альдостерон, що веде до
затримки рідини.
1.6 Сучасне лікування пацієнток із передменструальним синдромом та
особливості терапевтичного підходу при поєднанні із ендометріозом
Лікування

ПМС

легкого

та

середнього

ступеню

важкості

рекомендовано починати із корекції способу життя та зміни харчових звичок
[119, 120, 121]. Пацієнткам пропонується обмежити кухонну сіль, цукор,
кофеїн, молочні продукти, шоколад та алкоголь. Корисними при ПМС
вважають злаки, бобові, овочі та всі продукти багаті на клітковину [122, 123].
Прийоми їжі повинні бути частими та невеликими в об’ємі. Вважають, що
дотримання такої дієти сприяє збільшенню рівня триптофану – попередника
серотоніну, зростання якого сприяє покращенню настрою [124]. Додаткову,
проте, не меншу ефективність при лікуванні ПМС мають регулярні помірні
фізичні навантаження [125]. Результати проведеного J.C. Prior (1987)
дослідження показали, що серед жінок із ПМС, які пробігали близько 12
миль на тиждень упродовж 6 місяців спостерігалось зменшення набряку
молочних залоз, покращувався настрій та толерантність до стресових
факторів [126]. Зміна способу життя також передбачає застосування методів
управління стресом, оптимізацію міжособистісних стосунків, дотримання
режиму сон-неспання. [127, 128, 129]. Значною ефективністю при лікування
ПМС, ендометріозу та хронічного тазового болю вцілому, характеризуються
психотерапевтичні методи та когнітивні практики, застосування яких
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виправдане не лише у осіб, які відмовляються від медикаментозного
лікування, але як спосіб його посилення [130, 131, 132, 133, 134].
В умовах переважання симптоматики пов’язаної із затримкою
рідині, зокрема, набрякового синдрому, масталгії, збільшення маси тіла,
симптоматично

та

патогенетично

обгрунтованим

буде

застосування

антагоністів альдостерону, зокрема спіронолактону, який окрім прямої дії
має вплив на рецептори до андрогенів та пригнічує їх синтез у наднирниках,
що має особливе значення при андро-залежній формі ПМС [135]. Крім того,
враховуючи вагому роль простагландинів для розвитку проявів ПМС та,
особливо, больового синдрому, доцільним є включення до терапевтичних
схем інгібіторів синтезу простагландинів – нестероїдних протизапальних
препаратів.
Для подолання лютеїнової недостатності при лікування ПМС та
ендометріозу, застосовують препарати групи гестагенів. Так, у невеликому
дослідженні із застосуванням дидрогестерону у жінок із діагностованим
ПМС

призводило

до

зникнення,

або

значимого

послаблення

його

симптоматики [136]. Загалом, вибір медикаментозного засобу повинен
проводитись

із

урахуванням

рецепторної

чутливості,

прогестагенної

активності препарату та передбачуваних побічних ефектів [137, 138, 139].
Тож, лікування синтетичними гестагенами, які позбавлені естрогенної,
андрогенної та глюкокортикоїдної активності у зв’язку із високою
селективністю

до

прогестеронових

рецепторів,

є

патогенетично

обгрунтованим, перевіреним часом, безпечним та ефективним в лікуванні
важких форм ПМС та ендометріозу [1440, 141, 142].
Враховуючи виражену психопатологічну складову перебігу ПМС та
ендометріозу, що знаходить своє відображення в гормональних порушеннях
та поглиблює їх ступінь, необхідним компонентом лікування є вплив на
психоемоційні реакції медикаментозним, або немедикаментозним шляхом
[143]. Нині, широкого застосування при лікування ПМС та ендометріозу
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набули препарати бензодіазепінового ряду, дія яких базується на впливі на
хлор-ГАМК-бензодіазепіновий комплекс, що призводить до пригнічення
емоційної напруги, тривожності, страху та спазматичної активності [144].
Варто відзначити, що додатковим терапевтичним ефектом препаратів цієї
групи є зниження синтезу пролактину, що забезпечує їхню не лише
симптоматичну, але і патогенетичну дію [145, 146]. Загалом, своє практичне
застосування при лікуванні ПМС та ендометріозу знаходить цілий ряд
препаратів із активністю відносно ГАМК-ергічної ланки синаптичної
передачі, до яких відносять ноотропні засоби, малі нейролептики, седативні
та снодійні препарати. Відомо, що ГАМК є природнім медіатором передачі
імпульсів нервової тканини відіграє важливу роль в регуляції активності
дофамінергічної системи. Найбільша її кількість міститься в гіпоталамічній
ділянці, а найменша – в спинному мозку. Виступаючи в якості гальмівного
трансміттера ГАМК приймає участь в пригніченні реакцій страху,
занепокоєння, тривожності та зменшення впливу стресу на організм, що
обумовлює доцільність застосування препаратів-агоністів в таких ситуаціях.
Тим не менше, все більш затребуваними в такій ситуації стають сучасні
антидепресанти групи селективних інгібіторів захоплення серотоніну та
норадреналіну, що пов’язано із їх значною ефективністю та зменшеним
спектром побічної дії. До висновку про максимальну ефективність перших
при коливаннях настрою, та других – при фізичних симптомах, дійшли M.
Steiner та співавтори в результаті проведеного метааналізу ряду плацебоконтрольованих випробувань [147, 148, 149].
Саме із впливом на метаболізм нейротрансміттерів пов’язана
ефективність піридоксину та препаратів магнію в умовах ПМС. В
дослідженні Holly R. Harris та співавторів було установлено, що харчування
жінок із недостатнім вмістом магнію поєднувалось із підвищеним ризиком
розвитку ендометріозу [150]. Недостатність піридоксину, який виконує
транспортну функцію для доставки чотирьох атомів магнію в клітини,
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опосередковує

утримання

магнію

внутріклітинно

та

перетворення

триптофану в серотонін, обтяжує перебіг передменструальних розладів та
погіршує психоемоційний стан жінок при ендометріозі [151]. Відомо, що
магнієвий метаболізм тісно пов’язаний із рівнем естрогенів в крові. Існують
дані,

що

застосування

естроген-вмісних

препаратів

асоціюється

із

підвищеним затримкою магнію в твердих компартментах (кістках, нігтях,
сухожиллях, волосяних фолікулах) та падінням рівню піридоксину, що
зумовлює необхідність сумісного прийому препаратів магнію та вітаміну В6
[152, 153]. Гіперестрогенія, яка є характерною для ендометріозу та ПМС,
підвищує потребу в піридоксині та потенціює в таких умовах гіпомагніемію.
Так, К. Wyatt та співавтори провівши метааналіз 9 рандомізованих
досліджень, встановили, що прийом піридоксину в дозуванні 50-60мг/добу
тривалістю 2-6 місяців поєднувався із вираженою редукцією симптомів ПМС
та відсутністю побічних ефектів (ВШ – 2,32; 95% ДІ – 1,95–2,54) [154]. Ще
більш

значимого

клінічного

ефекту

вдалось

досягнути

в

іншому

випробуванні за участю 170 жінок, де вивчалось поєднання органічної форми
магнію та вітаміну В6 в порівнянні із препаратами магнію, або плацебо [155].
Тож,
розладів,

ефективне

враховуючи

та

значне

безпечне

лікування

охоплення

ними

передменструальних
жіночого

населення

репродуктивного віку та виражений вплив на їхнє самопочуття, якість життя
та працездатність, є актуальним питанням для лікарів акушерів-гінекологів.
Не зважаючи на тривалу історію ПМС як самостійної нозологічної одиниці,
на сьогоднішній день не існує загальноприйнятої думки фахівців щодо
механізму його розвитку. Існує більше 10 теорій, покликаних внести ясність
в патогенетичні аспекти ПМС, та більше 200 симтомів, які відносять до його
клінічних проявів, що обумовлює широке коло коморбідних синдрому
захворювань, одним із яких є ендометріоз. Підгрунтям патогенетичної
спорідненісті ендометріоїдної хвороби та ПМС є ряд екзогенних та
ендогенних процесів, основним та найбільш важливим серед яких є
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абсолютний підвищений рівень естрогенів, або ж відносна гіперестрогенія
при

лютеїновій

недостатності.

Варто

відзначити

важливу

роль

психоемоційних порушень в розвитку і прогресуванні як ендометріозу так і
ПМС. Психоемоційний фон у таких пацієнток є викривленим та
гіпертрофованим,

в

основі

чого

лежить

патологічний

обмін

нейротрансміттерів та їх вплив на рівні гормонів репродуктивної системи.
Характерним для обох захворювань є наявність хронічного магнієвого
дефіциту та недостатності вітаміну В6 у пацієнток, що знаходить своє
відображення в поглибленні психоемоційних порушень та гормонального
дисбалансу. За таких умов поєднання ПМС та ендометріозу супроводжується
зростанням вираженості нейрогуморальних порушень та градації клінічної
проявів. Проте, наявність спільних патогенетичних механізмів дозволяє
визначити точки можливого терапевтичного впливу, що потенційно дозволяє
зменшити

кількість

медикаментозних

препаратів

ефективності та прихильності до лікування пацієнток.

зі

збереженням
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для досягнення мети дослідження та реалізації поставлених в роботі
завдань нами було обстежено 171 жінку репродуктивного віку, серед яких
було виділено основну та дві контрольні групи. До основної групи увійшло
171 жінка (середній вік 34,5±5,2 років), контрольну групу 1 склали 33 жінки
із

установленим

передменструальним

синдромом

(середній

вік

32,1±6,1років), контрольну групу 2 становили 35 жінок із діагностованим
генітальним ендометріозом (середній вік 36,8±4,5 років). Групою порівняння
були 30 практично здорових жінок-добровольців.
Обстеження та спостереження за учасницями дослідження велось на
базі поліклініки ДУ «Інституту педіатрії, акушерства та гінекології імені
академіка О.М. Лук'янової НАМН України» та стаціонарного гінекологічного
відділення Київської міської клінічної лікарні №9. Для оцінки частоти
поєднання передменструального синдрому та ендометріозу проведено
ретроспективний аналіз даних 465 амбулаторних карт та 731 архівних історії
хвороби вищезазначених лікувальних закладів.
Протокол, критерії включення/невключення пацієнтів, планований
об'єм обстеження та лікування учасниць дослідження затверджено на
засіданні Комісії з питань етики при ДУ «ІПАГ імені акад. О.М. Лук'янової
НАМН України» (Протокол №2, від 20.06.2014).
Критеріями включення до основної групи були:
- установлений діагноз генітальньного ендометріозу;
- установлений діагноз передменструального синдрому;
- вік пацієнток 18-40 років;
- підписання пацієнткою інформованої згоди пацієнта на участь у
дослідження.
Критеріями невключення були: вагітність, лaктація, aномальні мaткові
кровотечі, новоутворення матки та яєчників, пухлинні процеси молочних
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залоз, менопауза, клімактеричний синдром, гострі інфекційні та запальні
захворювання будь-якої локалізації, виражені порушення роботи залоз
внутрішньої секреції (патологія наднирників, щитовидної залози та ін.),
психічні розлади, ожиріння ІІІ ступеню, цукровий діабет, наявність важкої
соматичної патології, захворювання травного тракту, які могли б призвести
до всмоктування медикаментозних засобів.
Для визначення частоти поєднання передменструального синдрому та
ендометріозу, а також виявлення спільних характеризуючих рис таких жінок,
нами було проведено ретроспективний аналіз медичної документації. Другий
етап роботи передбачав оцінку осболивостей клінічного стану відібраних
жінок із поєднанням передменструального синдрому та ендометріозу, а
також порівняльний аналіз основних досліджуваних показників із групою
контролю 1 та групою контролю 2. В подальшому, методом рандомізації
жінки основної групи були розподілені на підгрупи для призначення
диференційованих схем терапії (Таб 2.1).
До запропонованих схем медикаментозного лікування включали:
Солвей

лікарський засіб, що містить дидрогестерону 10мг («Дуфастон»,
Фармацеутікалз

Б.В./Солвей

Біолоджікалз

Б.В.,

Нідерланди/Нідерланди). Далі в тексті – препарат дидрогестерону.
- лікарський засіб комбінований, мг що містить магнію глутамату
гідроброміду (безводного) (МГГ) 75 мг; γ-аміномасляної кислоти (ГАМК) 75
мг, γ-аміно-β-оксимасляної кислоти (ГАМК) 75 (ГАБОМ); вітаміну В6
(піридоксину гідрохлориду) 37мг («Гамалате В6», Феррер Інтернаціональ,
С.А. Іспанія). Далі в тексті – МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6.
- немедикаментозні заходи у вигляді корекції способу життя,
нормалізації співвідношення часу праці та відпочинку, збалансоване
харчування, уникнення шкідливих звичок та інше.
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Таблиця 2.1 - Розподіл хворих із поєднанням передменструального
синдрому та ендометріозу (основна група) на підгрупи відповідно до
призначуваного лікування

Група 1 (n=67)
Отримували дирогестерон

Група 1А (n=31)

Група 1В (n=36)

Група 2 (n=36)
Відмовились від прийому (або
непереносимість) дидрогестерону
Група 2А (n=17)

Група 2В (n=19)

Дидрогестерон
Дидрогестерон
Немедикаментозн МГГ-ГАМКНемедикаментозн
і заходи
ГАБОМ-віт.В6
і заходи
МГГ-ГАМКГАБОМ-віт.В6
Немедикаментозн
Немедикаментозн
і заходи
і заходи
Таким чином, до першої групи (група 1) увійшли жінки, які
отримували препарат дидрогестерону в дозуванні 10мг 2 рази на добу із 5 по
25 день менструального циклу. Учасницям другої групи (група 2), у зв’язку із
непереносимістю гестагенів, або ж відмови від їх прийому гормональне
лікування призначено не було. В свою чергу, в обох групах було виділено
підгрупу В, в якій до вищеописаного лікування додатково призначався
комбінований препарат МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6 в дозуванні 2 таблетки 3
рази на добу. Решта жінок в межах досліджуваних груп увійшли в підгрупи
А.
Запропоноване лікування призначалось пацієнткам курсом, тривалістю
6 місяців. Обстеження учасниць дослідження проводилось двічі – перед
початком лікування та одразу після його завершення. У випадку виявленої
неефективності запропонованого терапевтичного підходу, пацієнткам було
призначено альтернативне лікування відповідно до їх захворювання та
важкості стану.
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Діагностику передменструального синдрому та визначення його форми
проводили згідно наказу МОЗ України № 676 від 31.12.2004 “Про
затверджeння клінічних протoколів акушерської та гінеколoгічної допомоги
«Передменструальний синдром» [20]. Оцінювали наявність клінічних ознак
та

циклічність

проявів

методом

самооцінювання

при

допомозі

спеціалізованих опитувальників.
Визначення клінічної форми проводили із застосуванням класифікації
В.П. Сметник, згідно якої виділяли: нейропсихічну форму, набрякову форму,
цефалгічну форму та кризову форму [151].
Оцінку ступеню важкості виконували

згідно класифікації Н.Н.

Кузнецової [152]:
- легка форма – пацієнтки скаржаться на 3-4 симптоми, що виникають
за 2-10 днів до початку менструації, при умові значної вираженості 1-2
симптомів;
- важка форма – пацієнтки скаржаться на 5-12 симптоми, що виникають
за 3-14 днів до менструації, при умові значної вираженості 2-5 з них (або
всіх).
Оцінку ступеню компенсації визначали за цією ж класифікацією:
- компенсована стадія — симптоми ПМС з роками не прогресують,
з’являються в другу фазуменструального циклу і з наступленням менструації
припиняються
- субкомпенсована стадія — випадки, у яких важкість захворювання
прогресує, а зникнення симптоматики відбувається разом із закінченням
менструації
- декомпенсована стадія — прояви ПМС тривають під час менструації
та ще декілька днів ро її завершенню.
Для діагностики передменструального синдрому, уточнення кількості
симптомів, наявності циклічності та фіксування часу їх появи потенційним
учасницям дослідження було запропоновано упродовж 3 місяців проводити
самоспостереження із внесенням скарг до індивідуального щоденника.
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Поглиблену характеристику передменструальних розладів, а також оцінку їх
динаміки

на

тлі

проведеного

лікування

здійсювали

при

допомозі

менструального дистрес-опитувальник Р.Д.Муса, методику виконання та
оцінювання результатів якого буде приведено нижче.
Діагноз генітального ендометріозу установлювали згідно рекомендацій
Європейського товариства з питань репродукції людини та ембріології
«Тактика ведення жінок із ендометріозом» від 2013 року (Management of
women with endometriosis. Guideline of the European Society of Human
Reproduction and Embryology (ESHRE), 2013) та ремомендацій Канадського
товариства акушерів-гінекологів «Ендометріоз: діагностика та тактика
ведення» (Endometriosis: Diagnosis and Management of the Society of
Obstetricians and Gynaecologists (SOGC) of Canada, 2010). Оцінювали
наявність клінічних, ультразвукових, кольпоскопічних, гістероскопічних,
лапароскопічних

та

лапаротомічних

ознак.

Для

визначення

форми

ендометріозу користувались класифікацією американського товариства
фертильності, 2013р.
Форму ендометріозу відповідно до локалізації гетеротопій визначали за
класифікацією:
І. Генітальний ендометріоз.
1. Внутрішній ендометріоз.
- Ендометріоз тіла матки (аденоміоз) І - III стадії в залежності від
вираженості враження міометрію: залозиста, кістозна, фіброзна форми, або
вогнищева, вузлова, дифузна форми.
- Ендометріоз цервікального каналу.
- Ендометріоз інтрамуральної частини маткових труб.
2. Зовнішній ендометріоз.
2.1 Очеревинний ендометріоз:
- ендометріоз яєчників (інфільтративна, пухлинна форми);
- ендометріоз маткових труб;
- ендометріоз тазової очеревини (червоні, чорні, білі форми);
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2.2. Позаочеревинний ендометріоз:
- ендометріоз вагінальної частини шийки матки;
- ендометріоз піхви та вульви;
- ретроцервікальний ендометріоз;
- ендометріоз маткових зв'язок;
-

ендометріоз

параметральної,

паравезикальної,

паракольпальної

клітковини з/без проростання в сечовий міхур та пряму кишку.
3. Зовнішньо-внутрішній ендометріоз.
4. Поєднані форми генітального ендометріозу (генітальний ендометріоз
у поєднанні з іншою генітальною або екстрагенітальною патологією)
II. Екстрагенітальний ендометріоз (ендометріоз шлунково-кишкового
тракту, сечовивідних шляхів, шкіри, постопераційних ран, дихальної системи
та ін.)
Для установлення діагнозу генітального ендометріозу користувались
даними клінічного обстеження, на основі опитування, збору анамнезу та
об’єктивного обстеження.
Ультразвукове обстеження органів малого тазу виконували на
сонографічних апаратах Siemens Acuson x-150 та Sonoline-400SL при
допомозі абдомінального та вагінального датчиків (застосовані частоти 3,5–
7,5 МГц). Критеріями наявності генітального ендометріозу вважали
виявлення кіст ендометрію, потовщення стінок матки асиметричного типу,
кулясту форму матки, збільшення в розмірах матки без ознак міоматозних
утворень, множинні дрібні включення в міометрії гіперехогенного характеру
без чітких контурів, лінійна гіперехогенна покресленість біометрію,
нечіткість сполучної зони, підвищена васкуляризація за даними судинного
доплеру.

У

випадках

необхідності

лапароскопічного

обстеження

користувались лапароскопом фірми «Джонсон і Джонсон» з відеосистемою
фірми «Philips».
На етапі первинного обстеження та при оцінці динаміки проявів
передменструального синдрому нами було використано менструальний
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дистрес-опитувальник Рудольфа Муса (Menstrual distress Questionnaire —
MDQ), до складу якого входять 8 шкал та 47 симптомів [153]:
1.

Больові прояви (м'язева напруга, головний біль, спазми і судоми,

втома, люмбалгія, генералізовані болі).
2.

Порушення

концентрації

(безсоння,

забудькуватість,

заторможеність, сором'язливість, утруднення концентрації, розсіяність,
травматизм).
3.

Зміни поведінки (зниження активності, сонливість, зниження

працездатності, зниження соціальної активності, зниження ефективності
праці).
4.

Вегетативні реакції (запаморочення, втрата свідомості, холодний

піт, нудота, рвота, приливи жару).
5.

Затримка рідини (збільшення маси тіла, шкірні прояви, головний

біль, пастозність, масталгія).
6.

Негативна

афектація

(плаксивість,

відчуття

одинокості,

тривожність, труднощі в розслабленні, дратівливість, зміни настро, депресія,
напруженість)
7.

Дієздатність (турботливість, акуратність, збудження, хороше

самопочуття, енергійність, активність).
8.

Контроль (відчуття задухи, торакалгія, сльозотеча, серцебиття,

заніміння, парестезії, порушення зору).
Ступінь вираженості вищеперерахованих симптомів оцінюється в
баллах: 1 бал – відсутність симптому, 2 бала – ледь помітні прояви, 3 бала –
явні, слабкого ступеню, 4 бала – явні, середньої інтенсивності, 5 – явні,
виражені, 6 – гострі, спричинюють непрацездатність
Сума набраних пацієнткою балів при заповненні опитувальника є його
інтегральним показником та використовувалась нами для оцінки динаміки
перебігу передменструального синдрому та була критерієм ефективності
лікування.
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Беручи до уваги, що в умовах передменструального синдрому та
ендометріозу, характерною та інвалідизуючою скаргою є виражений та
тривалий біль, нами було прийнято рішення детально дослідити його
наявність та особливості в учасниць дослідження.
Одним із використаних способів визначення інтенсивності больового
синдрому був метод самооцінювання за Візуальною аналоговою шкалою,
згідно якого пацієнткам пропонувалось відмітити на смужці довжиною 10см
вираженість їхнього відчуття болю, при умові, що 0-це відсутність болю, а 10
– нестерпний біль.
Для детальної характеристики та незалежної оцінки больових проявів
було використано Мак-Гіловський больовий опитувальник (McGill Pain
Questionnaire – MPQ), до складу якого входять 3 шкали оцінювання сенсорної, афективної й евалюативної (оцінної) [154]. Сенсорна шкала, є
найобширнішою (містить 13 підшкал) та відображає біль у вигляді проекції
механічного чи термічного типу. В свою чергу сенсорна та евалюативна
шкала містять відповідно 6 та 1 підшкалу, що характеризують емоційне
забарвлення та сприйняття інтенсивності болю. До кожної із підшкал
запропоновано

описуючі

слова

–

дескриптори,

якими

опитуваний

характеризує свій біль, а кожному дескриптору, в залежності від місткості
слова, відповідає певний ранг. При заповненні опитувальника пацієнт
відмічає слова, які найбільш повно відповідають його сприйняттю болі (не
обов’язково в кожній підшкалі, але лише одне слово в кожній). При
підрахунку визначаються 2 показники: ранговий індекс болю (сума
порядкових номерів дескрипторів) та число обраних дескрипторів (сума
обраних слів), динаміку яких і визначали упродовж дослідження.
Для оцінки сумарного впливу усіх симптомів на самопочуття
доліджуваних жінок нами було застосовано неспецифічний опитувальник
якості життя «SF-36 Health Status Survey» [155]. Анкета складається із 36
пунктів, що згруповані у вісім шкал (фізичне функціонування, рольова
діяльність,

біль,

загальне

здоров’я,

життездатність,

соціальне
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функціонування, емоційний стан та психічне здоров’я). Значення показника
за шкалою може варіювати від 0 до 100, де 100- це повне здоров’я. Після
обрахування результатів опитування згідно усіх шкал було отримано
інтегральні показники: фізичний компонент здоров’я (Physical health – PH),
що утворений чотирма першими шкалами, та психічний компонент здоровья
(Mental Health – MH), що утворений чотирма наступними шкалами.
В подальшому, для визначення значень загальних показників Фізичний
компонент здоров’я (Physical health – PH) та психічний компонент здоров’я
(Mental Health – MH) розраховували показник Z для значень усіх восьми
шкал.
PF-Z = (PF - 84,52404)/ 22,89490
RP-Z = (RP - 81,19907)/33,797290
BP-Z = (BP - 75,49196)/23,558790
GH-Z = (GH - 72,21316)/20,16964
VT-Z = (VT - -61,05453)/20,86942
SF-Z = (SF - 83,59753)/22,37642
RE-Z = (RE – 81,29467)/ 33,02717
MH-Z = (MH – 74,84212)/ 18,01189
Проводили обчислення значення Фізичного компоненте здоров’я (PH)
за формулою:
PHsum = (PF-Z * 0,42402) + (RP-Z * 0,35119) + (BP-Z * 0,31754) + (SF *
- 0,00753) + (MH-Z * -0,22069) + (RE-Z * -0,19206) + (VT-Z * -0,02877) + (GHZ * -0,24954)
PH = (PHsum * 10) + 50
Проводили обчислення значення Психічного компоненте здоров’я (PH)
за формулою:
Mhsum = (PF-Z * -0,22999) + (RP-Z * -0,12329) + (BP-Z * -0,09731) +
(SF * 0,26876) + (MH-Z * 0,48581) + (RE-Z * 0,43407) + (VT-Z * 0,23534) +
(GH-Z * -0,01571)
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Інтерпретували отримані показники:
0%-20% - низький показник якості життя;
21%-40% - знижений показник якості життя;
41%-60% - середній показник якості життя;
61%-80 - підвищений показник якості життя;
81%-100% - високий показник якості життя;
Лабораторне обстеження включало в себе визначення основних
гормонів

гіпофізарної

ланки

регуляції

менструального

циклу

(фолікулостимулюючого гормону, лютеїнізуючого гормону), стероїдних
гормонів яєчників (естрадіолу, прогестерону, тестостерону), гормонів
«стресу» (пролактину, кортизолу) а також вміст магнію в сироватці крові.
Усім пацієнткам провдили забір венозної крові із кубітальної вени на 5-7 та
21-23 день менструального циклу, до цього пацієнтки не вживали їжі не
менш ніж 8 годин. Визначення лабораторних показників проводили в
лабораторіях «Сінево» міста Києва. Для визначення лютеїнізуючого гормону,
фолікулостимулюючого гормону, прогестерону, естрадіолу, тестостерону,
пролактину,

кортизолу

застосовувався

імунохімічний

аналіз

із

електрохемілюмінісцентною детекцією. Для визначення концентрації магнію
в крові використано колориметричний метод. Всі лабораторні дослідження
виконувались на аналізаторі та при допомозі тест-систем Cobas 6000, Roche
Diagnostics (Швейцарія).
Для оцінки ефективності запропонованих схем лікування нами було
використано метод різниць. Для об’єктивізації даних та можливості
інтегральної оцінки результатів проведеного лікування застосовували бальну
оцінку клінічних проявів, де 0 балів – відсутність симптомів, 1бал – незначні
явища, 2 бали – симптоматика середнього ступеню інтенсивності, 3 бали –
виражені

клінічні

прояви.

В

подальшому

при

допомозі

формули

вираховували інтегральний показник патології (ІПП). Критеріями, за якими
оцінювали ефективність лікування, було прийнято ступінь компенсованості
передменструального

синдрому

(компенсований,

субкомпенсований,
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декомпенсований), а також найбільш інвалідизуючу

скаргу

– біль

(незначний, середньої інтенсивності, виражений).
Формула обчислення ІПП:

ІПП = α1 ΣПЕ + α2 ΣПВ

де: α1 та α2 – частота симптому, що обчислюється
ΣПЕ та ΣПВ, – сума вираженості симптомів в балах
Частоту симптому вираховували: α =n/N
де: n – кількість хворих, у яких був наявним хоча б один обчислюваних
симптомів
N – кількість осіб у групі.
Для кожної кожного окремого випадку обчислення проводились за
формулою в окремому порядку.
Різниця двох послідовних ІПП становила ступінь покращення клінічної
картини.
Результати обстежень заносились до бази даних в системі програмного
пакету IBM Statistics 21. Статистичне опрацювання виконували при допомозі
методів описової статистики із обчисленням середнього арифметичного
значення (М) та його похибки (m). Наявність нормального розподілу
перевіряли із застосуванням тесту Колмогорова-Смірнова. Достовірність
відмінностей визначали при допомозі коефіцієнта достовірності (Р),
відмінності вважали достовірними при Р<0,05). Розрахунок достовірності
відмінностей проводили при допомозі парного двохвибіркового тесту із
використанням t-критерію Стьюдента для середніх величин. Для оцінки
значимості різниці наслідків в залежності від дії факторів ризику при аналізі
таблиць взаємної спряженості використовували непараметричний метод –
визначення критерію χ2-Пірсона. Зважаючи на наявність даних в таблицях
значенням від 5 до 9, а також менше 5, розраховували поправку Йейтса та
точний

критерій

Фішера.

Для

визначення

наявності

та

характеру

взаємозв'язків між величинами використовували парний кореляційний аналіз
Спірмана. Для визначення міри впливу величини на іншу залежну
виконували множинний лінійний регресійний аналіз.
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РОЗДІЛ 3
КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ХВОРИХ В ДОСЛІДЖУВАНИХ ГРУПАХ

Для вирішення поставлених в дослідженні завдань нами було
ретроспективно проаналізовано дані із 731 історій хвороби пацієнток із
діагностованим

генітальнім

ендометріозом,

які

знаходились

на

стаціонарному лікуванні в гінекологічному відділенні КМКЛ №9 міста
Києва, а також 465 карт амбулаторного спостереження із бази даних
поліклініки ДУ «Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН
України».
В ході проведення аналізу вищезазначеної медичної документації було
установлено

часте

поєднання

генітального

ендометріозу

із

передменструальним синдромом, яке спостерігалось в представленій нами
добірці в 388 випадків, що склало 53% проаналізованих пацієнтів. Значна
поширеність передменструального синдрому на тлі ендометріозу у жінок
активного репродуктивного віку може бути пояснена спільними ланками їх
патогенезу, в першу чергу відносною гіперестрогенією.
Для участі в дослідженні нами було відібрано 171 жінку віком від 19 до
40 років. Згідно дизайну дослідження та діагностованої патології було
сформовано 3 групи зіставних по віку жінок, які підлягали подальшому
обстеженню та моніторингу. До основної групи було включено 103 жінки із
поєднанням генітального ендометріозу та передменструального синдрому
(середній вік склав 34,5±5,2 роки) в групи контролю увійшли 33 жінки із
ознаками передменструального синдрому без ендометріозу - 1 група
контролю (середній вік склав 32,1±6,1 роки) та 35 жінок із установленим
діагнозом генітального ендометріозу без проявів перед менструального
синдрому - 2 група контролю (середній вік 36,8±4,5 роки). Групу порівняння
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склали 30 практично здорових жінок, зіставних по віку (середній вік
33,6±3,9 років).
Характеризуючи основну групу досліджуваних жінок, необхідно
зазначити,

що

при

передменструального

поєднанні

синдрому

генітального

нами

ендометріозу

та

було установлено переважання

набрякової форми останнього (60,2% випадків) при порівнянні із пацієнтками
групи ізольованого передменструального синдрому (45,5% випадків), що
обумовлює важчий клінічний перебіг у зв’язку із присутністю більш
вираженого больового синдрому (Таб.3.1; Рис 3.1).
Таблиця 3.1 - Форми передменструального синдрому у паціенток
основної групи та групи контролю 1.
Клінічна форма

Основна група

Група контролю 1

передменструального

(n=103)

(n=33)

Нервово-психічна

n=30 (29,1%)

n=13 (36,4%)

Набрякова

n=62 (60,2%)

n=15 (45,5%)

Цефалгічна

n=11 (10,7%)

n=5 (15,1%)

n=0 (0%)

n=0 (0%)

синдрому

Кризова

Що

стосується

форм ендометріозу, які

були

діагностовані

у

досліджуваних жінок, то нами було установлено абсолютне переважання
частки внутрішнього ендометріозу як в основній групі (71,8%), так і в групі
контролю 2 (68,6%) (Таб. 3.2; Рис. 3.1)
При проведенні клініко-анамнестичного обстеження нами оцінювались
наявність та вираженість медико-біологічних та соціальних умов, які
потенційно можуть асоціюватись із наявністю досліджуваної патології.
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Таблиц 3.2 – Порівняльна характеристика структури форм ендометріозу в
основній групі та групі контролю 2.
Форма ендометріозу

Основна група

Група контролю 2

(n=103)

(n=35)

Внутрішній ендометріоз

n=74 (71,8%)

n=24 (68,6%)

Зовнішній ендометріоз

n=8 (7,8%)

n=3

(8,6%)

Зовнішньо-внутрішній

n=21 (20,4%)

n=8

(22,8%)

ендометріоз

Основна група

Група контролю 2

Внутрішній

Внутрішній

Зовнішній

Зовнішній

Зовнішньо-внутрішній

Зовнішньо-внутрішній

20%

23%

8%

9%
72%

68%

Рисунок 3.1 Структура форм ендометріозу в досліджуваних групах

Результати проведеного порівняльного аналізу місця проживання
досліджуваних жінок усіх груп свідчили про більшу частоту мешканців міст
серед хворих на ендометріоз (Таб. 3.3). В той же час, в групі здорових жінок
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спостерігався рівномірний розподіл за місцевістю проживання із незначним
переважанням жителів сільської місцевості.
Таблиця 3.3 – Розподіл пацієнтів в досліджуваних групах в залежності
від місця проживання.
Група

Місце проживання
Місто

сільська місцевість

Основна група (n=63)

n=77 (74,8%)

n=23 (25,2%)

Група контролю 1 (n=33)

n=18 (54,5%)

n=15 (45,5%)

Група контролю 2 (n=35)

n=24 (68,6%)

n=11 (31,4%)

Здорові (n=30)

n=13 (43,3%)

n=17 (56,7%)

Разом

із

цим,

хворі

основної

групи

та

групи

ендометріозу

характеризувались вищим освітнім рівнем (65,0% та 68,6% відповідно) при
порівнянні із групами передменструального синдрому та групою здорових
(39,4% та 43,3% відповідно), і в більшій мірі були залучені до сфери
інтелектуальної праці (Таб. 3.4, Таб.3.5)
Таблиця 3.4 Розподіл досліджуваних хворих у групах залежно від
рівня освіти
Група

Освіта
Середня

середньо-

Вища

спеціальна
Основна група (n=63)
Група

n=18 (17,5%)

n=18 (17,5%)

n=67 (65,0%)

контролю

1

n=8 (24,2%)

n=12 (36,4%)

n=13 (39,4%)

контролю

2

n=6 (17,1%)

n=5 (14,3%)

n=24 (68,6%)

n=9 (30,0%)

n=8 (26,7%)

n=13 (43,3%)

(n=33)
Група
(n=35)
Здорові (n=30)
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Так, було встановлено, що хворі основної групи та групи ендометріозу
були в більш ніж половині випадків працевлаштовані в сферах, пов’язаних із
розумовою діяльністю (60,2% та 54,3% відповідно). Змішаний характер праці
жінки цих же груп відмітили в 22,3% (основна група) та 22,8% (група
контролю 2), тоді як частка осіб задіяних в фізичній сфері та домогосподарок
була порівняно меншою (9,7% та 7,8% відповідно – в основній групі; 14,3%
та 8,6% відповідно – в групі контролю 2). В групі здорових жінок та групі
пацієнток з передменструальним синдромом спостерігався рівномірний
розподіл за заявленим працевлаштуванням в різних сферах із незначним
переважанням інтелектуальної праці в групі контролю 1 (Таб.3.5)
Таблиця 3.5 - Розподіл хворих в досліджуваних групах за характером
зайнятості
Група
Фізичний

Основна група (n=63)
Група контролю 1
(n=33)
Група контролю 2
(n=35)
Здорові
(n=30)

n=10
(9,7%)
n=7
(21,2%)
n=5
(14,3%)
n=9
(30,0%)

Характер зайнятості
Розумовий Змішаний

n=62
(60,2%)
n=11
(33,4%)
n=19
(54,3%)
n=6
(20%)

n=23
(22,3%)
n=7
(21,2%)
n=8
(22,8%)
n=7
(23,3%)

Домашнє
господарс
тво
n=8
(7,8%)
n=8
(24,2%)
n=3
(8,6%)
n=8
(26,7%)

В результаті проведеного нами аналізу непараметричних статистичних
критеріїв була установлена значимість відмінностей наслідків (наявність та
відсутність ендометріозу) в залежності від наявності фактору ризику
(розумова праця), або його відсутность (фізична праця), при цьому було
встановлено середньої сили зв’язок між характером зайнятості та наявністю
досліджуваної патології (Таб 3.6; Таб. 3.7).
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Таблиця 3.6 – Критерії оцінки значимості різниці наслідків
(наявність/відсутність ендометріозу) в залежності від дії факторів ризику
(розумова/фізична праця)
Назва критерію

Значення

Рівень

критерію

значимості

Критерій Хі-квадрат

11.841

<0,001

Критерій Хі-квадрат із поправкою

10.249

0.002

11.369

<0,001

0.00143

p<0,05

Йейтса
Критерій Хі-квадрат із поправкою на
правдоподібність
Точний критерій Фішера
(двосторонній)
Мінімальне значення очікуваного значення - 8.82

Таблиця 3.7- Критерії сили зв’язку між факторами ризику (розумова/фізична
праця) і наслідками (наявність/відсутність ендометріозу)
Назва критерію

Значення критерію

Сила зв’язку*

Критерій φ

0.342

середня

Критерій V Крамера

0.324

середня

Критерій К. Чупрова**

0.458

відносно сильна

Примітки: * - Інтерпритація отриманих значень статистичних критеріїв згідно Rea & Parker; ** Всі три критерії приймають одне значення

Гіпотеза

значимості

розвитку/наявності

розумової

ендометріозу

в

праці,

ході

як

нашого

фактору
дослідження

ризику
була

підтверджена шляхом аналізу відношення шансів із інтервалом довіри 95%
(ІД), згідно результатів якого у пацієнток із ендометріозом шанс зустріти
жінку розумової праці переважає
здоровими (P<0,05). (Таб 3.8)

майже у 5 разів при порівнянні із
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Таблиця 3.8 - Відношення шансів фактор ризику/наслідок (розумова
праця/ендометріоз) в досліджуваних групах.
Шанс знайти фактор ризику в основній групі

5,182

Шанс знайти фактор ризику в контрольній групі

1,063

Відношення шансів (OR)

4,877

Нижня межа ІД (CI)

1,906

Верхня межа ІД (СІ)

12,479

Разом із цим, застосовуючи аналогічні статистичні методи, нами було
проаналізовано
зайнятості

наявність

(праця

в

взаємозалежності

інтелектуальній

між характером

сфері)

та

трудової

наявністю

ознак

передменструального синдрому, в ході якого було установлено достовірні,
проте меншої сили, взаємозв’язки (Таб. 3.9; Таб 3.10).
Результати

обчислення

відношення

шансів

«розумова

праця/передменструальний синдром» дозволяє із достатньою вірогідністю
стверджувати про переважання передменструального синдрому серед жінок
із інтелектуальним навантаженням більш ніж у 2 рази при порівнянні із
особами, робота яких пов’язана переважно із фізичним навантаженням
(Таб 3.10)
Таким чином, згідно отриманих нами результатів, сфера діяльності
жінок із діагностованим ендометріозом в значній мірі відносилась до
інтелектуальної та змішаної категорії (OR=4,877; CI=95%; 1,906 – 12,479), що
може

бути

свідченням

важливості

розумового

та психо-емоційного

навантаження при розвитку та прогресуванні даної патології. Незначне
переважання інтелектуальної праці в групі передменструального синдрому
(33,4%; OR=2,111; CI=95%; 0,457 – 5,68) та більшу її частоту в групі
поєднання передменструального синдрому із ендометріозом (60,2%) при
порівнянні із групою ендометріозу (54,3%) на рівні тенденції може свідчити
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про важливість стресу та психоемоційного навантаження в перебігу як
ізольованого передменструального синдрому, так і при його поєднанні із
ендометріозом.
Таблиця 3.9 - Вираженість зв’язку між характером трудової діяльності
(розумова праця) та наявністю передменструального синдрому у хворих
досліджуваних груп.
Критерії оцінки значимості різниці наслідків в залежності від дії фактору
ризику (розумова праця)
Назва критерію

Значення

Рівнь

критерію

значимості

Критерій Хі-квадрат

2.724

0.099

Критерій Хі-квадрат із поправкою Йейтса

2.016

0.156

Критерій Хі-квадрат с поправкою на

2.680

0.102

0.11142

p>0,05

правдоподібність
Точний критерій Фішера (двосторонній)

Мінімальне значення очікуваного явища - 10.43
Критерії оцінки сили зв’язку між фактором ризику та наслідком
Назва критерію

Значення

Сила зв’язку*

критерию
Критерій φ

0.164

слабка

Коефіцієнт спряженості Пірсона (С)

0.162

слабка

Нормоване значення коефіцієнту Пірсона C')

0.229

середня

Критерій V Крамера
Критерій К Чупрова**

Примітки: * - Інтерпритація отриманих значень статистичних критеріїв згідно Rea & Parker; ** Всі три критерії приймають одне значення
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Таблиця 3.10 - Відношення шансів фактор ризику/наслідок (розумова
праця/передменструальний синдром) в досліджуваних групах.
Шанс знайти фактор ризику в основній групі

3,769

Шанс знайти фактор ризику в контрольній групі

1,786

Відношення шансів (OR)

2,111

Нижня межа ІД (CI)

0,457

Верхня межа ІД (СІ)

5,168

Більш детальний аналіз характеру та тривалості емоційної напруги
(наявності в анамнезі короткотривалих та довготривалих стресових ситуацій)
у жінок досліджуваних груп, а також оцінку можливих взаємозалежностей із
наявною у них патологією було виконано шляхом опитування та самостійної
характеристики пацієнтами стресових ситуацій в анамнезі (Таб.3.11).
Таблиця 3.11 - Розподіл хворих у групах за наявністю, вираженістю та
тривалістю стресових ситуацій у минулому
Група

Основна група
(n=103)
Група контролю
1 (n=33)
Група контролю
2 (n=35)
Здорові
(n=30)

Наявність, вираженість та тривалість стресових ситуацій
в минулому
Відсутні/
малозначні
n=7 (6,8%)

Короткотривалі/
або помірнозначні
n=28 (27,2%)

Тривалі/значні

n=6 (18,2%)

n=13 (39,4%)

n=14 (42,4%)

n=6 (17,1%)

n=9 (25,7%)

n=20 (57,2%)

n=10 (33,7%)

n=11 (36,7%)

n=9 (30%)

Згідно отриманих результатів, жінки

n=68 (66,0%)

усіх досліджуваних груп

відмічали більш високу частоту та інтенсивність стресового навантаження
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порівняно із здоровими особами, із досягненням максимального значення
(66%) в групі поєднання передменструального синдрому та ендометріозу.
Разом із цим, вірогідність та значимість відмінностей наслідків
хронічної/значної психо-емоційної напруги було підтверджено при аналізі
чотирьохпольних таблиць із застосуванням непараметричних статистичних
критеріїв, які дозволили установити достовірну середньої сили залежність
між даними про тривалий/сильний стресовий чинник в минулому та
наявністю ендометріозу на теперішній час (Таб.3.12).
Таблиця 3.12 - Вираженість зв’язку між стресовим навантаженням в
анамнезі (тривалий/значний стрес) та наявністю ендометріозу у хворих
досліджуваних груп.
Критерії оцінки значимості різниці наслідків (ендометріоз) в залежності від
дії фактору ризику (тривалий/значний стрес)
Назва критерію
Значення
Рівень
критерія
значимості
Критерій Хі-квадрат
9.111
0.003
Критерій Хі-квадрат із поправкою Йейтса
7.766
0.006
Критерій Хі-квадрат с поправкою на
8.801
0.004
правдоподібність
Точний критерій Фішера (двосторонній)
0.0476
p<0,05
Мінімальне значення очікуваного явища- 9.49
Критерії оцінки сили зв’язку між фактором ризику та наслідком
Назва критерію
Значення
Сила зв’язку*
критерию
Критерій φ
0.286
середня
Критерій V Крамера
Критерій К Чупрова**
Коефіцієнт спряженості Пірсона (С)
0.275
середня
Нормоване значення коефіцієнту Пірсона
0.389
середня
(C')
Примітки: * - Інтерпритація отриманих значень статистичних критеріїв згідно Rea & Parker; ** Всі три критерії приймають одне значення
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Кількісну оцінку статистичної значимості взаємозалежності між
наявністю фактору ризику (тривалий/інтенсивний стрес) та наслідком
(ендометріоз) стало можливим оцінити шляхом застосування методу
відношення шансів із інтервалом довіри 95%, де було установлено
переважання тривалого сильного стресу в минулому серед жінок із
ендометрізом у 2,86 разів більшим при порівнянні із здоровими (Р<0,05)
(Таб.3.13)
Таблиця

3.13

-

Відношення

шансів

фактор

ризику/наслідок

(інтенсивний стрес в анамнезі/ендометріоз) в досліджуваних групах.
Шанс знайти фактор ризику в основній групі

5,545

Шанс знайти фактор ризику в контрольній групі

1,438

Відношення шансів (OR)

2,858

Стандартна похибка відношення шансів (S)

0,462

Нижня межа ІД (CI)

1,560

Верхня межа ІД (СІ)

9,538

Як

серед

жінок

передменструальним

групи

синдромом,

ендометріозу,

так

спостерігалася

і

серед

більша

осіб

із

поширеність

негативного психо-емоційного фону в минулому, який досліджувані
характеризували як присутність інтенсивної/тривалої стресової ситуації.
Статистична значимість асоціації психогенних чинників в анамнезі та
фактично наявного передменструального синдрому була підтверджена в ході
аналізу таблиць сполучення із застосуванням непараметричних методів
(Таб 3.14).
Згідно оцінки результатів аналізу відношення шансів «інтенсивний
стрес в минулому/передменструальний синдром» було установлено, що серед
досліджуваних осіб із ознаками передменструального синдрому ймовірність
присутності тривалого/інтенсивного стресового чинника перевищує таку в
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2,76 разів при порівнянні із здоровими особами (OR=2,759; СІ=95%; 1,133 –
6,716) (Таб. 3.15)
Таблиця 3.14 - Вираженість зв’язку між стресовим навантаженням в
анамнезі (тривалий/значний стрес) та наявністю передменструального
синдрому у хворих досліджуваних груп.
Критерії оцінки значимості різниці наслідків (передменструальний синдром)
в залежності від дії фактору ризику (тривалий/значний стрес)
Назва критерію

Значення

Рівень

критерію

значимості

Критерій Хі-квадрат

5,186

0.023

Критерій Хі-квадрат із поправкою

4,211

0.041

5,116

0.024

0.02645

p<0,05

Йейтса
Критерій Хі-квадрат с поправкою на
правдоподібність
Точний критерій Фішера (двосторонній)

Мінімальне значення очікуваного явища- 10,95
Критерії оцінки сили зв’язку між фактором ризику та наслідком
Назва критерію

Значення

Сила зв’язку*

критерію
Критерій φ

0.216

середня

Коефіцієнт спряженості Пірсона (С)

0.211

середня

Нормоване значення коефіцієнту Пірсона

0.299

середня

Критерій V Крамера
Критерій К Чупрова

(C')
Примітки: * - Інтерпритація отриманих значень статистичних критеріїв згідно Rea & Parker; ** Всі три критерії приймають одне значення

Про наявність та значущість негативного психо-емоційного фону в
житті пацієнток із ендометріозом та, особливо, в умовах його поєднання із
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передменструальним синдромом, можна опосередковано судити за більшою
частотою серед них асоційованих зі стресом шкідливих звичок (Таб.3.16).
Так, кількість жінок, які палять, в основній групі перевищило 60,2% (n=62),
Таблиця
(інтенсивний

3.15

-

стрес

Відношення
в

шансів

фактор

ризику/наслідок

анамнезі/передменструальний

синдром)

в

досліджуваних групах.
Шанс знайти фактор ризику в основній групі

5,000

Шанс знайти фактор ризику в контрольній групі

1,813

Відношення шансів (OR)

2,759

Стандартна похибка відношення шансів (S)

0,454

Нижня межа ІД (CI)

1,133

Верхня межа ІД (СІ)

6,716

тоді як в групі ендометріозу їх часта становила 40% (n=14), в групі
передменструального синдрому – 27,3% (n=9) та в групі здорових 16,6%
(n=5), що істотно відрізнялось від усіх вищеперерахованих груп. Що
стосується надмірного споживання алкогольних напоїв, можна відмітити
аналогічну тенденцію, де найбільша його частота визначалась в основній
групі (32%), із зменшенням частки в групах ендометріозу (25,8%),
передменструального
Закономірно,

синдрому

характерною

була

(21,2%)
більша

та

здорових

частка

осіб

випадків

(13,3%).
поєднання

тютюнопаління та зловживання алкоголем в основній групі (16,5%) при
порівнянні із групою контролю 2 (14,3%), групою контролю 1 (9,1%) та із
найменшим значенням показника в групі порівняння - здорових осіб (3,3%).
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Таблиця 3.16 - Оцінка частоти зловживання алкоголем та тютюнопаління, а
також їх поєднання серед жінок досліджуваних груп
Основна

Група

Група

Група

Характер шкідливої

група

контролю 1

контролю 2

порівняння

звички

(n=103)

(n=33)

(n=35)

(здорові)
(n=30)

Тютюнопаління

n=62

n=9

n=14

n=5

(60,2%)

(27,3%)

(40%)

(16,6%)

Зловживання

n=33

n=7

n=9 (25,8%)

n=4

алкоголем

(32%)

(21,2%)

Поєднання

n=17

n=3

n=5

n=1

(16,5%)

(9,1%)

(14,3%)

(3,3%)

n=8

n=17

n=12

n=21

(7,8%)

(51,5%)

(34,3%)

(70%)

тютюнопаління та

(13,3%)

зловживання алкоголем
Відсутні шкідливі
звички

При проведенні клініко-анамнестичного обстеження нами оцінювалась
наявність та гармонійність статевого життя у досліджуваних жінок,
порушення якого може бути як наслідком наявності патології, так і
додатковим чинником хронічного стресового навантаження. Так, нами було
установлено, що жінки із поєднанням генітального ендометріозу та
передменструального синдрому лише у 9,7% випадків відмічали присутність
регулярного статевого життя. Цей показник був дещо більшим у групі
ізольованого ендометріозу (25,7%), та зростав в групах передменструального
синдрому та здорових осіб (55,5% та 63,3% відповідно) (Таб.3.17). Наявність
больового синдрому під час статевого акту турбувала лише жінок основної
групи (80 осіб – 77,7%) та групи контролю 2 - (20 осіб – 57,1%), тоді як
досліджувані групи: контролю 1 та група здорових - больових відчуттів та
дискомфорту не відмічали (Таб.3.18).
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Таблиця 3.17 - Оцінка наявності регулярних статевих стосунків жінками
досліджуваних груп
Група

Регулярність статевого життя

Основна група (n=103)

Регулярне
n=10 (9,7%)

Нерегулярне
n=93 (90,3%)

Група контролю 1 (n=33)

n=15 (55,5%)

n=18 (54,5%)

Група контролю 2 (n=35)

n=9 (25,7%)

n=24 (68,6%)

Група порівняння
(здорові) (n=30)

n=19 (63,3%)

n=11 (36,7%)

Таблиця 3.18 - Оцінка наявності диспареунії серед жінок досліджуваних
груп
Група
Основна група (n=103)

Болючість при статевому акті
Відсутня
Наявна
n=23 (22,3%)
n=80 (77,7%)

Група контролю 1 (n=33)

n=25 (75,8%)

n=8 (24,2%)

Група контролю 2 (n=35)

n=15 (42,9%)

n=20 (57,1%)

Група порівняння
(здорові) (n=30)

n=28(93,3%)

n=2 (6,7%)

Оцінюючи віддалені анамнестичні дані, нами було установлено більш
ранній вік становлення менструальної функції у досліджуваних пацієнток із
наявністю діагностованого ендометріозу. В переважній більшості таких
жінок вік менархе знаходився в межах 12-13 років (55,3% в основній групі та
54,3% в групі контролю. Проте, серед жінок групи поєднання ендометріозу
та передменструального синдрому відмічено більшу частку осіб, у яких вік
становлення менструальної функції знаходився в межаж 9-11 років (27,2%
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проти 20% в групі ендометріозу, 9,1% в групі передменструального
синдрому та 3,3% в групі здорових осіб) (Таб 3.19).
Таблиця 3.19 - Характеристика досліджуваних жінок відносно віку
становлення менструальної функції
Група
Основна група
(n=103)
Група контролю
1 (n=33)
Група контролю
2 (n=35)
Здорові
(n=30)

Вік менархе (роки)
9-11
n=28 (27,2%)

12-13
n=57 (55,3%)

14-15
n=16 (15,5%)

після 16
n=2(1,9%)

n=3 (9,1%)

n=15 (45,5%)

n=12 (36,4%)

n=0

n=7 (20%)

n= 19
(54,3%)
n=9 (30%)

n=9 (25,7%)

n=1(2,9%)

n=18 (60%)

n=2 (6,7%)

n=1 (3,3%)

Разом із цим, у жінок як із наявністю передменструального синдрому,
так і у жінок із діагностованим ендометріозом вже в підлітковому віці
спостерігались ознаки дисменореї, частота та вираженість якої була
найбільшою в групі поєднання обох патологій (80,6% досліджуваних осіб),
тоді як наявність больового синдрому була значно менш характерною для
здорових осіб (Таб.3.20).
Таблиця 3.20 - Характеристика досліджуваних груп відносно наявності
больового синдрому в період менархе.
Група

Наявність дисменореї в період менархе
Спостерігалась
n=83 (80,6%)

Була відсутня
n=20 (19,4%)

Група контролю 1 (n=33)

n=22 (66,7%)

n=9 (27,3%)

Група контролю 2 (n=35)

n=27 (77,1%)

n=8 (22,9%)

n=6 (20%)

n=24 (80%)

Основна група (n=103)

Група порівняння
(здорові) (n=30)
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В результаті оцінки гінекологічного анамнезу було установлено, що
серед пацієнток із ендометріозом

основної

групи та групи контролю-2

кількість пологів та вагітностей була значно меншою при порівнянні із
здоровими особами (Таб 3.21 та 3.22). Так, в умовах однієї вікової категорії в
серед пацієнток групи поєднання ендометріозу та передменструального
синдрому у обстежуваних жінок вагітностей (47,6% випадків) та пологів
(80,6% випадків) на момент опитування не було, в групі ендометріозу
значення цих показників становило 42,8% та 57,1% відповідно. З іншої
сторони, серед осіб із передменструальним синдромом рівень фертильності
був відчутно вищим, хоча значимо відрізнявся від такого серед здорових
осіб, оскільки 60,6% досліджуваних пацієнток вказували на наявність від 1 до
3 вагітностей в анамнезі. Що стосується аналогічних показників, отриманих в
групі здорових, то згідно отриманих нами результатів, можна констатувати у
них найвищі показники даних про кількість вагітностей та пологів (86,7% та
80% відповідно). Таким чином, отримані дані можуть бути свідченням
важливості етіо-патогенетичної ролі тривалої відносної гіперестрогенії в
зниженні

фертильної

функції

в

пацієнток

з

ендометріозом

та

передменструальним синдромом.
Таблиця 3.21 - Порівняльна характеристика жінок в досліджуваних
групах відносно кількості вагітностей в анамнезі
Група

Кількість вагітностей
0

1-2

3 та більше

Основна група (n=103)

n=49 (47,6%)

n=39 (37,9%)

n=15 (14,5%)

Група контролю 1 (n=33)

n=13 (39,4%)

n=17(51,5%)

n=3 (9,1%)

Група контролю 2 (n=35)

n=15 (42,8%)

n=18 (51,4%)

n=2 (5,7%)

Здорові (n=30)

n=4 (13,3%)

n=17 (56,7%)

n=9 (30%)
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Таблиця 3.22 - Порівняльна характеристика жінок в досліджуваних
групах відносно наявності та кількості пологів в анамнезі
Група

Кількість пологів у жінок досліджуваних груп
0

1-2

3 та більше

Основна група (n=63)

n=83 (80,6%)

n=16 (15,5%)

n=4 (3,9%)

Група контролю 1 (n=33)

n=14 (42,4%)

n=17 (51,5%)

n=2 (6,1%)

Група контролю 2 (n=35)

n=20 (57,1%)

n=15 (42,9%)

n=0 (5,7%)

n=6 (20%)

n=16 (53,3%)

n=8 (26,7%)

Здорові (n=30)

Оцінюючи результати аналізу кількості мимовільних абортів у жінок
досліджуваних груп, на перший погляд, найбільша їх частка спостерігається
в групах контролю 1 та 2 (Таб. 3.23). Проте, при більш поглибленому
вивченні виявилось, що менша кількість мимовільних абортів в групі
поєднання ендометріозу та передменструального синдрому пов’язана не із
нижчою загрозою переривання вагітності, а із порівняно невеликою їх
абсолютною кількістю, пов’язаною із більш високим рівнем безплідності
досліджуваних жінок.
Таблиця 3.23 - Порівняльна характеристика досліджуваних груп
відносно кількості мимовільно перерваних вагітностей.
Група

Кількість мимовільних абортів
0

1-2

3 та більше

Основна група (n=63)

n=91 (88,3%)

n=8 (7,8%)

n=4 (3,9%)

Група контролю 1 (n=33)

n=29 (87,9%)

n=3 (9,1%)

n=1 (3,0%)

Група контролю 2 (n=35)

n=30 (85,7%)

n=4 (11,4%)

n=1 (2,9%)

n=27 (90%)

n=3 (10%)

n=0 (0%)

Здорові (n=30)
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При

оцінці

даних

анамнезу

гінекологічної

захворюваності

досліджуваних жінок нами було установлено відносно незначну поширеність
патології запального характеру та уражень шийки матки (Таб. 3.24). В той же
час, обстежувані хворі характеризувались порівняно високою частотою
порушень менструального циклу, зокрема, на їх наявність в основній групі
вказувала 67 жінка (65%), в групах контролю 2 та 1 – 16 та 10 жінок (45,7%
та 30,3% відповідно). Відомості про присутність передменструального
синдрому в минулому були підтверджені у 93% випадків в групі поєднання,
та в меншій мірі з рівним розподілом в групах контролю 1 та 2 (72,2% та
71,4% відповідно), тоді як частка таких жінок в групі здорових становила
лише

3,3%.

Отримані

передменструального

дані

синдрому

можуть
як

бути

можливої

свідченням

передумови

ролі

розвитку

ендометріозу, так і подальшої їх асоціації із обтяженням клінічного перебігу.
Таблиця 3.24 - Структура гінекологічної патології в анамнезі серед
жінок досліджуваних груп
Гінекологічні

Основна

Група

Група

Здорові

захворювання

група

контролю 1

контролю 2

(n=30)

(n=103)

(n=33)

(n=35)

Патологія статевих

n=15

n=5

n=4

n=4

органів запального

(14,6%)

(15,6%)

(11,4%)

(13,3%)

n=11

n=2

n=3

n=4

(10,6%)

(6,1%)

(8,6%)

(13,3%)

Порушення

n=67

n=10

n=16

n=5

менструального циклу

(65%)

(30,3%)

(45,7%)

(16,7%)

Новоутворення

n=26

n=5

n=7

n=1

(25,2%)

(15,2%)

(20%)

(3,3%)

n=55

n=8

n=12

n=2

(53,4%)

(24,2%)

(34,3%)

(6,7%)

генезу
Патологія шийки матки

придатків доброякісного
характеру
Безпліддя
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Одним із найважливіших гінекологічних станів, пов’язаних із
досліджуваною патологією, було безпліддя, наявність якого відзначала
кожна друга жінка основної групи (53,4%), тоді як в групі контролю 2 та
групі контролю 1 частка таких жінок була дещо меншою (34,3% та 24,2%
відповідно). Отримані дані, щодо фертильності жінок в досліджуваних
групах знаходять паралелі із вищенаведеними даними про кількість пологів
та вагітностей, і в такій же мірі визначають більш важкий клінічний статус
хворих із поєднанням передменструального синдрому та ендометріозу.
Разом із тим, в результаті дослідження

наявності та характеру

соматичної захворюваності серед обстежуваних жінок було виявлено деякі
клінічні особливості. Так, найбільш характерною патологією асоційованою із
наявністю ендометріозу та передменструальним синдромом та, особливо, при
їх поєднанні, були нейроциркуляторна дистонія, ураження щитовидної
залози та ожиріння (Таб. 3.25).
Зокрема, частка жінок із ознаками нейроциркуляторної дистонії в
основній групі, групах контролю 1 та 2 становила 37,9%, 21,2% та 28,6%
відповідно порівняно із здоровими особами - 13,3%. Враховуючи відомі
наявні зв’язки між розвитком нейро-циркуляторної дистонії і хронічним
негативним психоемоційним навантаженням, та, беручи до уваги вище
приведені нами дані, можна опосередковано судити про важливість ролі
стресового

чинника

при

розвитку

та

прогресуванні

ендометріозу,

передменструального синдрому та їх асоціації. Разом із цим, жінки основної
групи характеризувались найбільшою кількістю осіб із ожирінням (n=34;
33% випадків) порівняно із відносно меншою їх часткою в групах контролю
1 (n=4; 12,1%), 2 (n=7; 20%) та в групі порівняння (n=2; 6,7%). Відомо, що
надлишкова маса тіла, як і нейро-циркуляторна дистонія, є стресасоційованим порушенням, що, разом із спричиненим ним оксидативним
стресом, може бути додатковим чинником обтяженого клінічного перебігу
передменструального синдрому та ендометріозу.
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Згідно результатів аналізу соматичної патології серед обстежуваних
жінок спостерігались більш висока поширеність патології щитоподібної
залози (34% - в основній групі, 21,2% - в групі контролю 1 та 25,7% - в групі
контролю 2 проти 3,3% - в групі здорових осіб) із переважанням в її
структурі аутоімунного тиреоїдиту та вузлового зобу.
Варто зазначити про більшу поширеність алергічних явищ та
гіперсенсибілізації у жінок із поєднанням передменструального синдрому та
ендометріозу (20,4%) та ізольованого ендометріозу (14,3%), при відносно
нижчих значеннях показників в групі контролю 1 (9,1%) та групі порівняння
(6,7%)
Поширеність урологічних, кардіоваскулярних захворювань та патології
дихальної системи була рівномірно розподілена серед жінок усіх груп, в тому
числі здорових осіб.
Підсумовуючи отримані нами дані, в структурі проаналізованої
медичної

документації

жінок

репродуктивного

віку

поєднання

передменструального синдрому із генітальним ендометріозом спостерігалось
в більш ніж половині випадків діагностованого ендометріозу (53%). Разом із
цим, така асоціація характеризувалась вагомим зниженням репродуктивної
функції та більш інтенсивними проявами передменструального синдрому, що
обумовлює актуальність вивчення питань їх спільних патогенетичних
механізмів та розробки обгрунтованого підходу до лікування таких хворих.
В результаті аналізу соціальних та клінічних параметрів досліджуваних
жінок із поєднанням передменструального синдрому та ендометріозу було
встановлено переважання стресогенних чинників, таких як переважно
інтелектуальна праця, проживання в умовах міста, наявність дисгармонії в
статевому житті, або його відсутність, та безпліддя. Разом із цим для жінок
основної групи були характерними захворювання асоційовані із тривалим
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психо-емоційним навантаженням, а саме, ожиріння та нейро-циркуляторна
дистонія.
Таблиця 3.25 - Структура соматичної патології в анамнезі серед жінок
досліджуваних груп.
Захворювання

Кардіоваскулярна патологія

Основна

Група

Група

Здорові

група (n=63)

контролю 1

контролю 2

(n=30)

(n=33)

(n=35)

n=5

n=1

n=2

n=1

(4,9%)

(3,0%)

(5,7%)

(3,3%)

Урологічна та нефрологічна

n=8

n=2

n=2

n=2

патологія

(7,8%)

(6,1%)

(5,7%)

(6,7%)

Патологія венозної системи

n=10

n=2

n=4

n=2

(9,7%)

(6,1%)

(11,4%)

(6,7%)

n=21 (20,4%)

n=3

n=5

n=2

(9,1%)

(14,3%)

(6,7%)

n=34

n=4

n=7

n=2

(33%)

(12,1%)

(20%)

(6,7%)

Нейро-церкуляторна

n=39

n=7

n=10

n=4

дистонія

(37,9%)

(21,2%)

(28,6%)

(13,3%)

Патологія дихальних шляхів

n=8

n=2

n=1

n=0

та легень

(7,8%)

(6,1%)

(2,6%)

(0%)

Патологія молочних залоз

n=11

n=3

n=6

n=1

дисгормонального генезу

(10,7%)

(9,1%)

(17,1%)

(3,3%)

n=21 (20,4%)

n=3

n=5

n=2

(9,1%)

(14,3%)

(6,7%)

Патологія шлунковокишкового тракту
Ожиріння

(мастопатії)
Гіперсенсибілізація
Захворювання щитовидної

n=35

n=7

n=9

n=1

залози

(34%)

(21,2%)

(25,7%)

(3,3%)

Патологія опорно-рухового

n=8

n=1

n=2

n=0

апарату неаутоімунного

(7,8%)

(3,0%)

(5,7%)

(0%)

генезу
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Сукупність приведених даних свідчить про важливість хронічного стресу, як
чинника обтяженого клінічного перебігу передменструального синдрому на
тлі ендометріозу, та про можливість оптимізації лікування таких хворих із
досягненням більш значної клінічної ефективності шляхом корекції
психоемоційного статусу у поєднанні із основним лікуванням.
Основні результати даного розділу висвітлено в наступних публікаціях:
1. Татарчук Т Ф, Захаренко Н Ф, Маноляк И П, Коваленко Н В, Ковбасий
В П. Особенности проявления климактерического синдрома у женщин
с эндометриозом и возможные пути его коррекции. Наук. журн. МОЗ
України. 2014;2(6):71-8.
2. Захаренко Н Ф, Коваленко Н В, Маноляк И П. Клинические
особенности течения єндометриоза у женщин в перименопаузе.
Georgian medical news. 2018;10(283):26–29.
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РОЗДІЛ 4
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМУ
У ЖІНОК ІЗ ГЕНІТАЛЬНИМ ЕНДОМЕТРІОЗОМ
4.1. Клінічна характеристика передменструального синдрому та оцінка
якості життя у жінок досліджуваних груп
Для оцінки клінічного перебігу, вираженості проявів, визначення
важкості та стадії передменструального синдрому на тлі генітального
ендометріозу нами було проведено опитування досліджуваних жінок із
уточненням скарг та деталізацією анамнезу хвороби. Порівняльний аналіз
показників групи поєднання передменструального синдрому та ендометріозу
із групою контролю 1 (передменструального синдрому без ендометріозу) та
групою контролю 2 (ендометріозу без передменструального синдрому)
дозволив виявити посилення симптоматики в групі коморбідності та
виключити можливості її розвитку лише за рахунок однієї із патологій.
Застосування усіх шкал менструального дистрес-опитувальника Р.Д.Муса
дало змогу характеризувати прояви захворювання в числовому еквіваленті.
Кількісна оцінка вираженості больових проявів проводилась за візуальною
аналоговою шкалою, тоді як якісну її інтерпретацію виконували за
допомогою опитувальника Мак-Гілла. В якості сурогатного показника стану
досліджуваних
ендометріозу,
обрахування

жінок
а

також

фізичного

в

умовах
їх

та

передменструального

поєднання,
психічного

використовували
компоненту

синдрому,
результати

здоров´я

згідно

опитувальника якості життя SF-36.
Опитування жінок виконувалось тричі протягом менструального
циклу – на 7, 15 та 23 його день, що дозволило виявити появу, або зростання
вираженості порушень у жінок основної групи та групі контролю 1 в період
другої його половини. В той же час, в групі жінок з ендометріозом клінічні
симптоми, особливо, больові

прояви, мали місце протягом усього
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менструального циклу та характеризувались певною постійністю, хоча і
інтенсифікувались до кінця менструального циклу. Зважаючи на наявність
найбільш виражених відхилень у жінок усіх груп в пізню лютеїнову фазу далі
приводитимуться дані отримані на 23 день менструального циклу.
Характеризуючи особливості передменструального сидрому в умовах
ендометріозу (згідно Н.Н. Кузнецової), варто відзначити, що жінки основної
групи відмічали наявність більшої кількості та інтенсивності його симптомів
(від 5 до12 симптомів за 3-14 днів до початку менструації, із яких 2-5 були
значної вираженості), що дозволяло віднести 60% обстежених до категорії
важкого перебігу передменструального синдрому (Таб. 4.1.1, Рис. 4.1.1). З
іншої сторони, для осіб групи ізольованого передменструального синдрому
більш характерною була легка форма (наявність 3-4 симптомів за 2-10 днів
до початку менструації, при значній інтенсивності лише 1-2 симптомів).
Таблиця 4.1.1 - Розподіл пацієнтів в основній групі та групі контролю
1 в залежності від тяжкості перебігу передменструального синдрому
Ступінь тяжкості

Основна група
(n=103)

Група
контролю 1 (n=33)

Легкий

n=31 (30,1%)

n=22 (66,7%)

Тяжкий

n=72 (69,9%)

n=11 (33,3%)

Основна група
Легкий
30%
Важкий
70%

Група контролю 1
Важкий
33%
Легкий
67%

Рисунок 4.1.1. Порівняльна характеристика жінок основної групи та
групи контролю 1 за ступенем важкості передменструального синдрому
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Результати аналізу розвитку хвороби дозволили визначити, що в групі
контролю 1 перебіг передменструального синдрому мав, переважно,
тривалий стабільний характер, без ознак прогресування та інтенсифікації
своїх проявів, що дозволяло у 72,7,% (n=24) випадків установити
компенсовану стадію захворювання. Тільки 21,2% (n=7) жінок цієї ж групи
при порівнянні із минулим відзначили погіршення свого стану на період
передменструальних розладів. Разом із цим, жінки основної групи в
більшості вказували на зростання тривалості та сили проявів хвороби
протягом останніх років (n=52; 50,5% випадків), збереження патологічних
проявів увесь період менструації (n=43; 41,7% випадків), або ж, навіть,
упродовж кількох днів після (n=24; 23,3% випадків), що згідно Н.Н.
Кузнецової класифікується як субкомпенсована та декомпенсована стадії
даної патології (Рис. 4.1.2).
Декомпен
сація
23%

Основна група
Компенса
ція
26%
Субкомпе
нсація
51%

Декомпе
нсація
6%

Група контролю 1

Субкомп
енсація
21%
Компенс
ація
73%

Рисунок 4.1.2. Розподіл жінок в досліджуваних групах згідно стадії
компенсації передменструального синдрому (класифікація Н.Н. Кузнецової)
Згідно результатів аналізу анкетування при допомозі дистрес-опитувальника,
найбільш частими та, в той же час, найбільш інвалідизуючими скаргами
серед учасниць дослідження були больові відчуття в області низу живота та
малого таза в пізній лютеїновій фазі менструального циклу. До того ж,
більшість жінок в усіх досліджуваних групах вказували на наявність
головного болю, люмбалгії, м´язевої напруги та спазмів. Найбільш виражені
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больові прояви відмічали пацієнтки в групі поєднання передменструального
синдрому та ендометріозу, інтенсивність яких в більш ніж 6,3 разів
перевищувала такі показники у здорових осіб (8,08±0,51 балів в основній
групі проти 1,28±0,06 балів у здорових осіб, р<0,001), та була значимо
більшою відповідних показників в групі передменструального синдрому (на
44,4%, р<0,001) та групі ендометріозу (на 35,4%, р<0,001) (Таб. 4.1.2).
Таб. 4.1.2. Порівняльна характеристика проявів передменструального
синдрому серед жінок досліджуваних груп за результатами оцінки шкал
компонентів дистрес-опитувальником Р.Д. Муса
Компонент,
бали
Больові
прояви

Основна група
8,08±0,51
p<0,001

Порушення 6,44±0,50
концентрації p<0,001
Зміна
поведінки

5,71±0,39
p<0,001

Вегетативні
реакції

4,80±0,33
p<0,001

Затримка
рідини

6,45±0,52
p<0,001

Афективні
реакції

8,64±0,72
p<0,001

Порушення
дієздатності

7,11±0,64
p<0,001

Порушення
контролю

5,25±0,48
p<0,001

Інтегральній 51,63±5,12
показник
p<0,001

Група
контролю 1
4,49±0,28
p<0,001
p1<0,001
3,43±0,15
p<0,001
p1<0,001
4,11±0,25
p<0,001
p1<0,01
3,89±0,24
p<0,001
p1<0,05
5,62±0,34
p<0,001
p1>0,05
5,47±0,30
p<0,001
p1<0,001
2,54±0,27
p<0,001
p1<0,001
1,63±0,09
p<0,001
p1<0,001
32,07±3,80
p<0,001
p1<0,001

Група
контролю 2
5,22±0,31
p<0,001
p1<0,001
4,44±0,30
p<0,001
p<0,01
4,07±0,37
p<0,001
p1<0,001
2,99±0,22
p<0,001
p1<0,001
4,85±0,40
p<0,001
p1<0,05
6,81±0,52
p<0,001
p1<0,05
3,54±0,27
p<0,001
p1<0,001
2,33±0,19
p<0,001
p1<0,001
34,63±4,51
p<0,001
p1<0,05

Здорові
1,28±0,06
1,43±0,09
1,33±0,09
1,40±0,10
1,45±0,08
1,61±0,12
0,9±0,07
0,3±0,09
10,32±0,91

Примітки: р - при порівнянні із групою здорових осіб; р1 - при порівнянні із основною групою
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Отримані дані дозволяють судити про сумацію сили больового
синдрому, характерного для передменструального синдрому та внутрішнього
ендометріозу у осіб із їх коморбідним поєднанням, що обумовлювало більш
важкий клінічний стан таких жінок та необхідність терапевтичного
втручання.
Окрім того, пацієнтки основної групи відмітили достовірно більш
виражену затримку рідини в організмі при порівнянні із групою ендометріозу
(6,45±0,52 балів в групі поєднання при порівнянні із 4,85±0,40 балів в групі
контролю 2, р<0,05), що могло бути однією із причин більшої інтенсивності
больових реакцій при поєднанні обох патологій. Разом із тим, вираженість
набрякового синдрому в основній групі та групі порівняння 1 достовірно не
відрізнялись (6,45±0,52 балів в групі поєднання при порівнянні із 5,62±0,34
балів в групі контролю 1, р>0,05). Проте, при комплексному розгляді
результатів оцінки усіх шкал компонентів та аналізуючи діапазон
відмінностей при порівнянні із здоровими особами (на 243% та 178% більш
високі значення в основній групі та групі контролю 1 відповідно), можна
було судити про тенденцію до посилення затримки рідини у групі
коморбідності.
Порушення фізичного стану досліджуваних жінок обтяжувалось
появою вегетативних порушень у вигляді запаморочень, нудоти, холодного
поту та приливів жару, вираженість яких була найбільшою в групі поєднання
передменструального синдрому та ендометріозу (4,80±0,33 балів за шкалою
«вегетативні реакції»), дещо менш значною в групі контролю 1 (на 19%,
р<0,05) та в групі контролю 2 (на 38%, р<0,001) та була мінімальною серед
здорових жінок (1,40±0,10 балів в групі здорових осіб). Разом із цим, частина
жінок скаржились на появу в другій половині менструального циклу
відчуття, що за шкалою «порушення контролю» відповідало в середньому
5,25±0,48 балам в основній групі, 1,63±0,09 балам в групі контролю 1 та
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2,33±0,19 балам в групі контролю 2 тоді як подібних проявів серед здорових
практично не відмічалось (0,3±0,09 балів).
Наявність больового фону у поєднанні із вегетативними розладами
серед учасниць дослідження закономірно асоціювалось із функціональними
порушеннями, як то розлади уваги, появу розсіяності та безсоння. Тож, в
результаті оцінювання за шкалою «порушення концентрацї» у жінок
контрольних груп 1 та 2 середня кількість набраних балів за цією шкалою
перевищувала аналогічні показники у відносно здорових жінок в 2,4 та 3,1
рази відповідно (3,43±0,15 балів в групі контролю 1 та 4,44±0,30 балів в групі
контролю 2 при порівнянні із 1,43±0,09 балів в групі здорових осіб, р<0,001).
Разом із цим, найбільш виражені відхилення від нормального значення
спостерігались у групі поєднання передменструального синдрому та
ендометріозу (6,44±0,50 балів в основній групі при порівнянні із 3,43±0,15 та
4,44±0,30 балів в групах контролю 1 та 2 відповідно, р<0,001 та р<0,01
відповідно), що могло бути результатом як більшої інтенсивності больових
проявів так і важчого перебігу передменструального синдрому уцілому.
Характерними

ознаками

передменструального

синдрому

у

досліджуваних жінок, на рівні із больовими проявами, була виражена
негативна афектація, про наявність якої судили за значною частотою скарг
на

тривожність,

плаксивість,

дратівливість

та

напруженість

(74,7%

опитуваних в основній групі та 49,3% в групі контролю 1). Знову ж таки,
жінки основної групи характеризувались найвищим середнім балом за
шкалою афективних реакцій (8,64±0,72 балів), значення якого було в 5,4 разів
більшим аналогічного показника у здорових осіб та перевищувало відповідні
значення в групі контролю 1 та 2 на 36,4% (р<0,001) та 21,2% (р<0,05)
відповідно.
Таким чином, передменструальний синдром на тлі ендометріозу
характеризувався обтяженим перебігом за рядом компонентів дистресопитувальника Р.Муса. Разом із цим, посилення больового синдрому,
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зниження концентрації уваги, негативна афектація, зміни вегетативних
проявів, а також нестабільність контролю закономірно асоціювались із
значимим порушенням «компоненту дієздатності» жінок основної групи
(2,54±0,27 балів та 3,54±0,27 балів в групах контролю 1 та 2 при порівнянні із
основною групою - 7,11±0,64 балів, р<0,001) та змінами їх поведінки
(4,11±0,25 балів та 4,07±0,37 балів в групах контролю 1 та 2 при порівнянні із
основною

групою

5,71±0,39

балів, р<0,001),

які

є

беззаперечними

показниками життєвої активності та працездатності.
В результаті підрахунку інтегрального показника важкості перебігу
передменструального синдрому за усіма шкалами дистрес-опитувальника
Р.Муса було встановлено значимо більш високе його значення у жінок групи
коморбідного поєднання передменструального синдрому та ендометріозу при
порівнянні з обома контрольними групами (51,63±5,12 балів в основній групи
при порівнянні із 32,07±3,80 та 34,63±4,51 балів в групах контролю 1 та 2
відповідно, р<0,001 та р<0,05 відповідно), що дозволяло розцінювати його
перебіг в таких умовах як важкий.
Враховуючи те, що наявність больового синдрому, а також значна
його вираженість була однією із найбільш частих скарг серед обстежених
нами хворих, необхідною була подальша оцінка його сили та визначення
основних характеристик. Так, згідно результатів самостійного оцінювання
пацієнтками інтенсивності больового синдрому за візуальною аналоговою
шкалою, найбільш високі його значення були встановлені у жінок основної
групи, дещо нижчими були показники в групі передменструального
синдрому та групі ендометріозу (на 44,2% , р<0,001 та на 27,3%, р<0,05
відповідно), а також практично відсутністю ознак болю в пізню лютеїнову
фазу серед здорових жінок (Рис.4.1.3).
Більш детальну характеристику больових проявів у досліджуваних
хворих дозволив отримати аналіз результатів анкетування згідно трьох шкал
опитувальника Мак-Гілла (Таб. 4.1.3)
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Рисунок 4.1.3 - Порівняльна характеристика інтенсивності болю в
досліджуваних групах за даними самооцінювання при допомозі візуальної
аналогової шкали
Таблиця 4.1.3 -Порівняльна характеристика больового синдрому серед жінок
досліджуваних груп згідно результатів опитувальника Мак-Гілла
Шкала
Сенсорна

Афективна

Евалюативна

Ранговий
індекс болю

Основна
група
29,1±4,13
р<0,001

Число обраних
дескрипторів

11,4±1,45
р<0,001

Ранговий
індекс болю

13,6±2,01
р<0,001

Число обраних
дескрипторів

6,7±0,51
р<0,001

Ранговий
індекс болю

3,6±0,42

Число обраних
дескрипторів

1,4±0,10

Група
контролю 1
7,8±0,61
р<0,001
р1<0,001
7,3±0,53
р<0,001
р1<0,05
3,8±0,31
р<0,001
р1<0,01
3,2±0,21
р<0,001
р1<0,001
1,15±0,10
р1<0,001

Група
контролю ІІ
18,4±1,91
р<0,001
р1<0,05
10,3±0,94
р<0,001
р1>0,05
8,2±0,83
р<0,001
р1<0,05
5,4±0,42
р<0,001
р1<0,05
1,5±0,12
р1<0,001

1,07±0,08
р1<0,05

1,2±0,10
р1>0,05

Здорові
0,51±0,04
0,44±0,03
0,56±0,04
0,47±0,03

Примітки: р - при порівнянні із групою здорових осіб; р1 - при порівнянні із основною групою

-
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Так, згідно сенсорної шкали опитувальника, яка характеризує
різноманіття больових відчуттів, найширший їх спектр спостерігався серед
жінок із поєднанням передменструального синдрому та ендометріозу, що
підтверджувалось як ранговим індексом болю за даною шкалою (29,1±4,13 в
основній групі порівняно із 7,8±0,61 та 18,4±1,91 в групах контролю 1 та 2,
р<0,05), так і кількістю обраних дескрипторів (11,4±1,45 в основній групі
порівняно із 7,3±0,53 та 10,3±0,94 в групах контролю 1 та 2, р<0,05). Варто
зазначити, що приведені показники в контрольних групах навіть при
математичній їх сумації не досягали рівня вираженості в групі коморбідності,
що може бути свідченням потенціювання больового синдрому в умовах
поєднання обох патологій.
Характерною особливістю жінок, хворих на ендометріоз є психоемоційна лабільність, яка в ході нашого дослідження проявлялась високими
показниками згідно афективної шкали опитувальника Мак-Гілла, що було
наслідком посиленого впливу больового чинника на психічну сферу
(ранговий індекс - 8,2±0,83, число обраних дескрипторів - 5,4±0,42 в групі
контролю 2 при порівняні із ранговий індекс - 0,56±0,04, число обраних
дескрипторів - 0,47±0,03 в групі здорових, р<0,001). Разом із цим, жінки,
групи передменструального синдрому також характеризувались вираженою
афективною реакцією на біль, хоча і в меншій мірі порівняно із групою
контролю 2. Разом із цим, найбільш виражені відхилення за даною шкалою,
які достовірно перевищували відповідні показники в обох контрольних
групах та свідчили про гіпертрофоване сприйняття больових проявів,
спостерігались в групі коморбідності (на 72% та 40% за ранговим індексом, а
також на 51% та 14% за кількістю обраних дескрипторів порівняно із групою
контролю 1 та 2 відповідно, р<0,05). Результати, отримані в процесі
анкетування за евалюативною шкалою, що відображає інтенсивність болю,
підтверджували загальну тенденцію найбільш виражених порушень в
основній групі.
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Загалом, інтегральний індекс інтенсивності болю та інтегральний
індекс числа обраних дескрипторів у пацієнток основної групи перевищували
відповідні показники в групі контролю 1 в 3,9 та в 1,7 разів, а також були
достовірно більшими в 1,6 та 1,2 разів при порівнянні із такими в групі
контролю 2 (Рис. 4.1.4). Тож, підсумовуючи, больовий синдром у жінок на
тлі

поєднання

передменструального

синдрому

та

ендометріозу

характеризувався значною інтенсивністю із перевищенням математичної
суми відповідних еквівалентів у групах кожної патології окремо (групи
контролю 1 та 2), що дозволило припустити наявність потенціювання
больових проявів в умовах їх коморбідності. Більше того, жінки основної
групи характеризувались підвищеною сприйнятливістю та гіпертрофованим
відчуттям болю, про що свідчило зростання не тільки порядкового номеру
дескрипторів, але й обраної їх кількості при заповненні афективної шкали.
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Рисунок 4.1.4 - Порівняльна оцінка больового синдрому у жінок
досліджуваних груп згідно результатів анкетування за опитувальником МакГілла.

83

Загалом, більш важкий клінічний стан жінок основної групи не міг не
відобразитись на їх працездатності, соціальній адаптації

та якості життя у

цілому. Якість життя є складною єдністю різних його складових, що
реалізується, в першу чергу, ступенем задоволеності самої людини різними
аспектами свого існування. Для об´єктивної оцінки, порівняльного аналізу та
визначення динаміки якості життя в досліджуваних групах нами було
застосовано найбільш поширений та адаптований опитувальник “The Medical
Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey”, який включає в себе дві
основні складові гармонійного функціонування організму людини – фізичний та
психічний компоненти здоров´я.
Оцінюючи

параметри фізичної активності пацієнток досліджуваних

груп, наявність чи відсутність обмежуючого впливу в повсякденні та
працездатності, нами було виявлено значне і достовірне зниження показників у
порівнянні із жінками групи здорових, що мало прямий зв´язок із якістю життя
та свідчило про зниження його рівню (Таб. 4.1.4).
Таблиця 4.1.4 - Порівняльна характеристика фізичного компоненту якості
життя у жінок досліджуваних груп згідно шкал опитувальника SF-36
Групи жінок

Основна
група
Фізичне
59,32±4,11
функціонування р<0,001

Група
контролю1
76,13±5,27
р<0,05
р1<0,05

Група
контролю 2
71,15±5,98
р<0,001
р1<0,05

Здорові

Рольове
52,24±3,83
функціонування р<0,001

64,46±4,94
р<0,001
р1<0,001

62,49±4,71
р<0,001
р1<0,001

96,34±6,26

Інтенсивність
болю

47,35±2,93
р<0,001

71,81±5,01
р<0,001
р1<0,05

65,81±5,72
р<0,001
р1<0,05

93,82±8,48

Загальне
здоров'я

49,71±3,13
р<0,001

71,81±5,01
р<0,001
р1<0,05

66,77±5,34
р<0,001
р1<0,05

91,80±7,39

95,54±7,16

Примітки: р - при порівнянні із групою здорових осіб; р1 - при порівнянні із основною групою
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Зокрема, за шкалою фізичного функціонування, яка відображає
самообслуговування та повсякденне фізичне навантаження, значення середньої
відмітки у здорових жінок становило 95,54±7,16 балів, тоді як у жінок групи
передменструального синдрому спостерігалось його зниження на 20% (<0,001),
у жінок групи ендометріозу – на 26% (р<0,001)

та досягало мінімального

значення в групі жінок поєднання обох патологій (62% від значення показника у
здорових осіб, р<0,001). До того ж, результати опитування за шкалою рольового
функціонування дозволили оцінити міру впливу обмеження фізичних функцій в
процесі рутинної життєдіяльності. В результаті аналізу отриманих даних нами
було встановлено практично рівноцінне зниження даного показника в обох
контрольних групах (до 64,46±4,94 та 62,49±4,71балів в групах контролю 1 та 2
відповідно проти 96,34±6,26 балів у здорових осіб, р<0,05) та достовірно більш
значне його відхилення серед жінок основної групи (на 46%, р<0,001).
Результати анкетування жінок за дистрес-опитувальником Р.Муса та
опитувальником Мак-Гілла дозволили установити, що больовий синдром в тій
чи іншій мірі є характерним для пацієнток усіх досліджуваних груп. В свою
чергу шкала інтенсивності болю за опитувальником SF-36 дає можливість
визначити вплив даного прояву на повсякденну діяльність та якість життя
вцілому. Як і при аналізі результатів попередніх опитувань найбільш значимі
відхилення та порушення щоденної життєдіяльності, що характеризувались
достовірною різницею відносно груп контролю, спостерігались серед жінок
групи коморбідності (47,35±2,93 балів в основній групі проти 71,81±5,01 та
65,81±5,72 балів в групах контролю 1 та 2 відповідно (р<0,05) та проти
93,82±8,48 балів в групі здорових (р<0,001). Загалом, жінки групи здорових
оцінили стан свого фізичного здоров´я на 79,80±2,39 балів, серед жінок групи
передменструального синдрому та групи ендометріозу цей показник був
нижчим (на 22% та 27% відповідно, р<0,001), тоді як жінки основної групи були
невдоволені своїм фізичним станом, що відповідало на 46% (р<0,001) меншому
значенню показника за даною шкалою при порівнянні із здоровими особами.
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Першим етапом оцінки психічних аспектів якості життя було визначення
пацієнтками відчуття власної сили та енергії за шкалою життєвої активності,
згідно результатів якого найбільш виражена втомлюваність та знижена
активність спостерігалась у жінок групи поєднання передменструального
синдрому та ендометріозу. У випадку наявності лише однієї із двох патологій
також відмічалось достовірне зниження показників, проте в меншій мірі
порівняно із основною групою (Таб. 4.1.5).
У ході подальшого аналізу було установлено, що жінки основної групи
відмічали найнижче вдоволення рівнем своєї соціальної активності. Так, за
шкалою «соціальне функціонування», яка відображає обмежуючий вплив
психічного стану особистості на її повсякденну активність, у них спостерігались
найнижчі бали при порівнянні із групами контролю 1 та 2, а також групою
здорових осіб (50,08±3,03 балів при порівнянні із 58,97±2,18 та 57,68±2,79 балів
в групах контролю 1 та 2 відповідно (р<0,05), та порівняно із 92,27±5,63 балів в
групі здорових осіб, р<0,001).
Таблиця 4.1.5 - Порівняльна характеристика психічного компоненту якості
життя у жінок досліджуваних груп згідно шкал опитувальника SF-36
Групи жінок

Основна група

Група
контролю1

Група контролю Здорові
2

Соціальне
функціонування

50,08±3,03

58,97±2,18

57,68±2,79

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р1<0,05

р1<0,05

55,85±3,55

56,38±4,61

р<0,001

р<0,001

р1>0,05

р1>0,05

66,37±4,74
р<0,001
р1<0,01

58,45±3,02
р<0,001

67,81±3,74
р<0,001

64,72±3,01

р1<0,05

р1<0,05

Рольове
функціонування,
пов´язане із
емоційним станом

54,64±2,87
р<0,001

Життєва активність

48,14±2,21
р<0,001

Психічне здоров'я

56,19±2,46
р<0,001

92,27±5,63

91,61±5,26

89,32±4,85

р1<0,05
97,96±6,02

р<0,001

Примітки: р - при порівнянні із групою здорових осіб; р1 - при порівнянні із основною групою
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Разом із цим, пацієнтки групи коморбідності при заповненні іншої шкали
– «Рольове функціонування, пов´язана із емоційним станом», вказували на
більші часові затрати на виконання рутинної роботи, зменшення її об´єму та
зниження її якості (Таб. 4.1.5). Загалом, в результаті самохарактеристики
настрою, наявності тривоги, депресії та позитивних емоцій за шкалою
«Психічне здоров´я» середній бал в групі здорових склав 97,96±6,02, був на 31%
та 34% нижчим в групах контролю 1 та 2 (р<0,001), та становив лише 57% від
значення здорових у жінок в групі поєднання передменструального синдрому та
ендометріозу (р<0,001).
Наступним етапом виконуваної нами роботи був обрахунок інтегральних
параметрів - «фізичний компонент здоров´я» та «психічний компонент
здоров´я», які б ураховували дані кожної із шкал та дозволили комплексно
оцінити якість життя згідно опитувальника SF-36 (Рис 4.1.5).
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Рисунок 4.1.5 - Порівняльна оцінка фізичного та психічного компонентів якості
життя згідно опитувальника SF-36 серед жінок досліджуваних груп
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Результати отримані в обох групах контролю перебували в проміжку 4060%, що дозволило характеризувати якість їх життя за обома складовими, як
«середня». В той же час відсоток фізичного компоненту якості життя серед
здорових також перебував в діапазоні «середнього» значення, проте знаходився
практично на межі із його «підвищеним» показником та достовірно відрізнявся
від такого в контрольних групах 1 та 2 (58,44±2,51% в групі здорових проти
48,14±2,47% та 46,36±1,98% в групах контролю 1 та 2 відповідно, р<0,001).
Разом із цим, психічний компонент здоров´я в групі здорових осіб повністю
відповідав «підвищеному» рівню якості життя, що характеризувало таких жінок,
як активних та задоволених своїм сьогоденням. В той же час, серед жінок групи
поєднання передменструального синдрому та ендометріозу спостерігалось
достовірне зниження обох компонентів якості життя, як по відношенню до
здорових осіб, так і при порівнянні із кожною контрольною групою. До того ж,
показник психічного компоненту здоров´я в досліджуваній групі чітко
відносився до діапазону «зниженого» його рівню, що було свідченням хронічної
втомлюваності, наявності депресій, зниження соціальних контактів та
працездатності таких жінок.
4.2. Характеристика гомеостазу статевих гормонів та оцінка рівню магнію
сироватки крові у обстежених жінок .
Відомо, що в патогенезі розвитку передменструального синдрому та
ендометріозу ключову роль відіграють кількісні та якісні порушення балансу
статевих гормонів. До того ж, гормональний фактор є важливим механізмом у
реакції жіночого організму на зовнішні впливи, як то хронічні стресові ситуації.
За таких умов, вивчення особливостей гормонального фону, його взаємозв´язків
із зовнішніми чинниками та клінічними проявами у хворих із поєднанням обох
патологій є вкрай важливим.
В

результаті

визначення

концентрації

синтезованих

яєчниками

стероїдних гормонів в сироватці крові на період середньої фолікулярної фази
(на 5-7 день) достовірних відмінностей рівнів естрадіолу та прогестерону серед
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жінок основної групи, обох контрольних груп та групи здорових виявлено не
було (Таб. 4.2.1).
Таблиця 4.2.1 - Порівняльна характеристика гормональної функції яєчників в
першу фазу (5-7день) менструального циклу серед жінок в досліджуваних
групах
Гормон

Здорові

Естрадіол,
нмоль/л

0,27±0,03

Прогестерон,
нг/мл

3,96±0,68

Група

Група

Основна

контролю 1

контролю 2

група

0,23±0,02
р>0,05
р1>0,05
2,94±0,33
р>0,05
р1>0,05

0,20±0,01
р>0,05
р1>0,05
3,1±0,41
р>0,05
р1>0,05

0,22±0,02
р>0,05
р1>0,05
2,87±0,50
р>0,05
р1>0,05

Примітки: р - при порівнянні із групою здорових осіб; р1 - при порівнянні із основною групою

При динамічному визначенні вмісту естрадіолу на 21-23 день одного
менструального циклу статистично-вірогідних відмінностей між групою
здорових осіб, групами контролю 1 та 2, а також основної групи не
спостерігалось (0,21±0,03 нмоль/л у здорових осіб при порівнянні із 0,24±0,02
нмоль/л в групі контролю 1, із 0,26±0,03 нмоль/л в групі контолю 2 та із
0,31±0,04 нмоль/л в основній групі, р>0,05). Разом із цим, концентрація
прогестерону в лютеїновій фазі менструального циклу у жінок досліджуваних
груп була різною. Так найбільшим приростом прогестерону (в 10,7 разів) до
кінця другої фази

характеризувались досліджувані в групі здорових (від

3,96±0,68 нг/мл в першій фазі менструального циклу до 42,37±6,18 нг/мл в
другій фазі менструального циклу, р<0,001). В групі передменструального
синдрому та групі ендометріозу приріст був менш вираженим - у 8,4 разів та 7
разів відповідно (від 2,94±0,33нг/мл до 24,62±2,37 нг/мл в групі контролю 1,
р<0,001; від 3,1±0,41нг/мл до 21,6±3,5 нг/мл в групі контролю 2, р<0,001).
Найменше

зростання

концентрації

прогестерону

в

сироватці

крові

спостерігалось у пацієнток основної групи, у яких його рівень збільшився лише
у 6,4 раз (від 2,87±0,50 нг/мл на 5-7 день до 18,5±2,11 нг/мл на 21-23 день
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менструального циклу, р<0,001). І хоча при статистичному співставленні
середніх значень кількісного вмісту прогестерону в лютеїнову фазу достовірна
різниця відмічена лише при порівнянні між групою контролю 1 та основною
групою (24,62±2,37нг/мл в групі контролю 1 проти 18,5±2,1нг/мл в основній
групі, р<0,05; 21,6±3,5нг/мл в групі контролю 2 проти 18,5±2,1нг/мл в основній
групі, р>0,05).

При обчисленні динаміки приросту показника упродовж

менструального циклу із урахуванням початкового рівню в контрольних групах
1 та 2 спостерігалось на 36% та 10% більш значиме його зростання.
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Примітки: *** - р<0,001 при порівнянні із 5-7 днем менструального циклу.
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менструального циклу у жінок досліджуваних груп.
Таким чином, серед жінок досліджуваних груп нами установлено
наявність відносної гіперестогенемії в основному за рахунок зниження рівня
прогестерону сироватки крові в лютеїнову фазу менструального циклу.
Виявлений

гіполютеїнізм

спостерігався

як

при

наявності

лише

передменструального синдрому, або ендеметріозу, так і при їх поєднання із
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тенденцією до зростання вираженості у жінок основної групи. У 3 жінок (10%)
групи здорових також не спостерігалось зростання концентрації прогестерону в
другу фазу менструального циклу, що могло бути результатом відсутності
жовтого тіла у відповідь на ановуляцію, або ж бути наслідком недостатності
лютеїнової фази.
Середні значення концентрації тестостерону в сироватці крові не мали
вірогідних міжгрупових відмінностей та склали в першу та другу фазу МЦ
відповідно в основній групі - 3,02±0,33 нмоль/л та 2,84±0,25 нмоль/л, в групі
контролю 1 - 2,75±0,23 нмоль/л та 2,90±0,25 нмоль/л, в групі контролю 2 2,38±0,29 нмоль/л та 2,26±0,27 нмоль/л, а також в групі здорових осіб - 2,65±0,50
нмоль/л та 2,35±0,36 нмоль/л (р>0,05).
При вивченні гіпофізарної ланки регуляції менструального циклу в
сироватці крові пацієнток досліджуваних груп на 5-7 день менструального
циклу нами було установлено більш високі рівні фолікулостимулюючого
гормону при порівнянні із групою здорових жінок (Таб. 4.2.2)
Таблиця 4.2.2 - Порівняльна характеристика гіпофізарної ланки гормональної
регуляції в першу фазу (5-7день) менструального циклу серед жінок
досліджуваних груп
Гормон

Здорові

ФСГ, МО/л (5-7
день МЦ)

4,52±0,35

ФСГ, МО/л
(21-23 день
МЦ)

5,97±0,58

ЛГ, дМО/л
(5-7 день МЦ)
ЛГ, дМО/л
(21-23 день
МЦ)

р2>0,05
7,81±0,77
6,77±1,24
р2>0,05

Група контролю
1
6,74±0,72
р<0,05
р1>0,05
6,15±0,44
р>0,05
р1>0,05
р2>0,05
8,74±0,81
р>0,05
р1>0,05
9,57±0,98
р>0,05
р1<0,05
р2>0,05

Група контролю
2
7,21±0,81
р<0,05
р1>0,05
7,1±0,97
р>0,05
р1>0,05
р2>0,05
12,80±0,7
р<0,05
р1>0,05
11,1±1,52
р<0,05
р1>0,05
р2>0,05

Основна група
7,9±1,03
р<0,05
6,92±0,82
р>0,05
р2>0,05
13,03±0,69
р<0,05
12,04±1,01
р<0,01
р2>0,05

Примітки: р - при порівнянні із групою здорових осіб; р1 - при порівнянні із основною групою; р2 –
різниця показника на 21-23 день МЦ при порівнянні із даними на 5-7 день МЦ
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Так, рівень ФСГ перевищував значення у здорових жінок на 50% в групі
передменструального синдрому, на 60% - в групі ендометріозу та на 75% - в
групі їх поєднання (6,74±0,72МО/л, 7,21±0,81МО/л та 7,9±1,03МО/л в групі
контролю 1, групі контролю 2 та основній групі відповідно

проти

4,52±0,35МО/л в групі здорових, р<0,05), не зважаючи на відсутність
достовірної різниці даних серед досліджуваних груп між собою. Разом із цим,
більш високі значення лютеїнізуючого гормону відмічались лише в групі
контролю 2 та основній групі (12,80±0,7дМО/л та 12,80±0,7дМО/л в групі
контролю 2 та основній групі відповідно

проти

7,81±0,77дМО/л в групі

здорових, р<0,05), тоді як його рівень в групі контролю 1 значимо не різнився
від такого у здорових (8,74±0,81 дМО/л в групі контролю 1 проти
7,81±0,77дМО/л
гонадотропних

в

групі

гормонів

здорових,

р>0,05).

у

досліджуваних

жінок

Підвищення
груп

концентрації
може

бути

опосередкованим свідченням зниження функціональних резервів яєчників, а
саме здатності останнього до розвитку повноцінного фолікула, що узгоджується
із раніше приведеними даним про порушення фертильності в анамнезі таких
пацієнток.
Оцінюючи

динаміку

показників

гонадотропних

гормонів

варто

зазначити, що їх рівні в крові при початковому підвищенні мали тенденцію до
зниження в кінці лютеїнової фази та, врешті, значимо не відрізнялись від таких
у здорових осіб.
В процесі вивчення гормонального гомеостазу нами були проаналізовані
рівні пролактину у груп досліджуваних пацієнток. Зокрема, було встановлено,
що жінки усіх груп, за виключенням групи здорових, характеризувались в тій чи
іншій мірі навністю гіперпролактинемії (рис. 4.2.2).
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Примітки: За 0 на графіку узято 100% середнього значення показника рівню пролактину крові у
здорових осіб; *** - р<0,001 при порівнянні із групою здорових; * - р<0,05 при порівнянні із
групою здорових; ооо - р<0,001 при порівнянні із основною групою;

о

- р<0,05 при порівнянні із

основною групою.

Рисунок 4.2.2 - Порівняльна характеристика вираженості гіперпролактинемії в
лютеїнову фазу менструального циклу у жінок досліджуваних груп
Так, середня концентрація пролактину на 21-23 день менструального
циклу у здорових жінок становила 13,12±2,17нг/мл, тоді як в групі
передменструального

синдрому

та

групі

ендометріозу

спостерігалось

перевищення цих показників на 25,5% (16,56±3,09 нг/мл, р>0,05) та на 63,4%
(21,42±2,20нг/мл,

р<0,05)

відповідно.

Найбільший

рівень

пролактину

спостерігався в групі коморбідності (28,98±3,01 нг/мл), який відрізнявся від
значення у здорових у 2,2 рази (р<0,001), а також достовірно перевищував його
показники в обох контрольних групах (на 42,9% в групі контролю 1, р<0,01; на
26,1% в групі контролю 2, р<0,05). Зважаючи на те, що у досліджуваних жінок
були відсутні чинники розвитку фізіологічної гіперпролактинемії, виявлені нами
зміни концентрації пролактину крові були розцінені як патологічні прояви.
Відомо, що зазвичай гіперпролактинемія має характер адаптативної реакції в
умовах хронічного психо-емоційного навантаження, для підтвердження чого
нами було проаналізовано рівень стресового гормону – кортизолу. Втім,
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концентрації кортизолу в крові досліджуваних пацієнток значимо не
відрізнялись від таких у здорових, та навіть мали тенденцію до зниження
(394,45±36,18 нмоль/л в групі здорових проти 369,67±19,32 нмоль/л в групі
контролю 1, 354,16±37,81нмоль/л в групі контролю 2 та 324,35±40,03 нмоль/л в
основній групі, р>0,05). Враховуючи наявність хронічного стресового фактору в
анамнезі жінок досліджуваних груп, а також підвищеного вмісту пролактину в
крові, можна зробити припущення про виснаження процесів адаптації із
зниженням рівня кортизолу, внаслідок хронізації неблагоприємних психоемоційних умов.Зважаючи на те, що психічний та фізичний стрес зазвичай
призводить до підвищення виведення магнію із організму із формуванням
магніємії, яка, в свою чергу, обтяжує відповідь та посилює реакцію на стрес,
нами було проведено визначення концентрації магнію в сироватці крові (Рис.
4.2.3). Виявлені відмінності між групами відносно концентрації магнію в
сироватці крові відповідали та опосередковано підтверджували раніше отримані
дані щодо різної інтенсивності стресового фактору та наявних психосоматичних
особливостей досліджуваних жінок.
ммоль/
1

0,97±0,07

0,9

0,77±0,07*

0,8
0,7
0,6

0,55±0,04***

0,5
0,4

0,3
0,2
0,1
0
ЗДОРОВІ

ГРУПА КОНТРОЛЮ 1

ГРУПА КОНТРОЛЮ 2

ОСНОВНА ГРУПА

Примітки: *** - р<0,001, ** - р<0,01, * - р<0,05 при порівнянні із групою здорових; о - р<0,05 при
порівнянні із основною групою.

Рисунок 4.2.3 Порівняльна оцінка вмісту магнію в сироватці крові
досліджуваних жінок
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Так вміст магнію в сироватці крові здорових досліджуваних жінок
відповідав референтним значенням та становив 0,97±0,007 ммоль/л. Що
стосується групи передменструального синдрому та групи ендометріозу, то у
них відмічалась гіпомагніемія легкого ступеню (0,77±0,07 ммоль/л та 0,68±0,05
ммоль/л в групі контролю 1 та 2 відповідно). Найбільший дефіцит магнію
(0,55±0,04ммоль/л), який достовірно відрізнявся від такого в контрольних
групах (на 40% та 23% в групах контролю 1 та 2, р<0,05), та, практично,
знаходився на межі помірного та вираженого ступеню важкості, спостерігалась в
групі коморбідності.

4.3

Дослідження наявності та характеру взаємозв´язків між

клінічними проявами, якістю життя та лабораторними показниками у
жінок досліджуваних груп.
Результати проведеного парного кореляційного аналізу свідчать про
наявність ряду взаємозалежностей між порушенням гормонального гомеостазу
та основними клінічними проявами передменструального синдрому. Зокрема,
вміст прогестерону та естрадіолу в сироватці крові характеризувався наявністю
достовірних

середньої

сили

зв´язків

із

інтегральним

показником

за

опитувальником Р.Д.Муса (r= -0,65 та r= -0,5 відповідно, р<0,05) та
інтенсивністю больового синдрому за візуальною аналоговою шкалою (r= -0,61
та r= 0,54 відповідно, р<0,05 (Таб. 4.3.1).
До того ж, концентрація прогестерону, навіть без урахування рівня
естрадіолу в сироватці крові, характеризувалась наявністю сильних достовірних
асоціацій із ранговим індексом болю за шкалою Мак-Гілла (r= -0,76, р<0,05) та
психічним компонентом здоров´я за опитувальником SF-36 (r=0,73, p<0,01).
Отримані дані свідчать про важливу роль відносної гіперестрогенії та
гіполютеїнізму в патогенезі передменструального синдрому та ряду його
клінічних проявів. Разом із цим, проведений кореляційний аналіз підтверджує
наявність взаємозалежностей між вмістом пролактину в крові досліджуваних
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жінок та інтенсивністю болю за візуальною аналоговою шкалою та ранговим
індексом болю за шкалою Мак-Гілла (r=0,63, p<0,01 та r=0,52, r<0,001
відповідно), що може бути наслідком посилення набрякового синдрому при
гіперпролактинемії

внаслідок

потенціювання

натрійретенційного

ефекту

альдостерону та антидіуретичної дії вазопресину. Про важливу роль
підвищеного вмісту пролактину в порушенні фізичного та психічного стану
учасниць дослідження свідчила наявність тісних достовірних зв´язків між
концентрацією гормону та показником компоненту психічного (r=0,73, р<0,05)
та фізичного (r=0,81, р<0,05) здоров´я за опитувальником SF-36.
Таблиця 4.3.1 - Коефіцієнт кореляції між вмістом досліджуваних
гормонів, магнію сироватки крові та оцінюваними параметрами клінічного
перебігу передменструального синдрому.
Вміст
естрадіолу
в сироватці
крові

Вміст
прогестерону
в сироватці
крові

Вміст
пролактину
в сироватці
крові

Концентрація
магнію
в
сироватці
крові

r=0,50
р<0,05

r= -0,65
p<0,05

r=0,44
р>0,05

r= -0,6
p<0,05

r=0,61
р<0,05

r= -0,54
р<0,05

r=0,63
p<0,01

r=0,36
р>0,05

індекс r=0,37
шкалою р<0,05

r= -0,76
р<0,05

r=0,52
р<0,001

r=0,48
р>0,05

Число
обраних r=0,39
дескрипторів
за р>0,05
шкалою Мак-Гілла

r= -0,40
р>0,05

r=0,48
р>0,05

r=-0,59
p<0,01

Фізичний компонент r=0,45
здоров´я за опиту- р>0,05
вальником SF-36

r=0,63
р<0,05

r=0,81
р<0,05

r=0,70
р<0,01

Психічний
r=0,57
компонент здоров´я р>0,05
за опитувальником
SF-36

r=0,73
p<0,01

r=0,73
р<0,05

r=0,82
p<0,001

Інтегральний
показник
за
опитувальником
Р.Д.Муса
Інтенсивність болю
за ВАШ
Ранговий
болю за
Мак-Гілла
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Серед можливих причин розвитку гіперпролактинемії, а також
вірогідного безпосереднього, або непрямого, негативного фактору впливу на
розвиток

і

прогресування

передменструального

синдрому,

відзначають

персистенцію хронічного стресового навантаження. Опосередкованою ознакою
такого стану на рівні із підвищеним вмістом пролактину, можна розглядати
наявність гіпомагніемії, яка спостерігалась серед жінок досліджуваних груп. До
того

ж,

проведений

нами

парний

кореляційний

аналіз

виявив

ряд

взаємозалежностей між концентрацією магнію в крові та клінічними проявами
передменструального синдрому. Зокрема, було установлено наявність оберненої
асоціації між вмістом мікроелементу та інтегральним показником за
опитувальником Р.Д. Муса (r= -0,6, p<0,05), а також сильних високодостовірних
прямих зв´язків із психічним та фізичним компонентом здоров´я за
опитувальником SF-36 (r=0,82, p<0,001 та r=0,70, p<0,01відповідно).
Таким чином, в результаті проведеної нами роботи було встановлено,
що учасниці дослідження групи коморбідного поєднання ендометріозу та
передменструального синдрому характеризувались обтяженим клінічним
перебігом останнього. Важкість клінічного стану цих пацієнток була
обумовлена більш інтенсивним больовим синдромом, гіпертрофованим
сприйняттям болю та наявністю супутньої симптоматики. До того ж, для жінок
цієї групи характерними були більш значні порушення в психологічній сфері,
що

призводило

до

соціальної

дезадаптації,

зниженої

працездатності,

дисгармонізації сімейного життя. Результатом вищеописаних розладів стало
значне та достовірне зниження якості життя при порівнянні як із здоровими
жінками, так і з пацієнтками обох контрольних груп, яке згідно шкали
оцінювання результатів опитувальника SF-36 було пограничним між «середня
якість життя» та «знижена якість життя». Крім того, жінки основної групи
характеризувались наявністю більш значимих порушень гомеостазу статевих
гормонів, як то зменшений приріст вмісту прогестерону в лютеїнову фазу
менструального циклу та наявність певного перманентно-підвищеного рівня
пролактину. Ще однією характерної особливістю цих пацієнток був знижений
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рівень магнію в сироватці крові, що в поєднанні із підвищеним вмістом
пролактину могло бути свідченням погіршеного психо-емоційного стану та
перебування в стані хронічного стресу. Проведений парний кореляційний аналіз
установив наявність взаємозалежностей між рівнями статевих гормонів,
концентрацією магнію та більшістю порушень фізичного та психічного
функціонування за більшістю використаних шкал.
Тож, враховуючи більш важкий перебіг передменструального синдрому
на тлі ендометріозу, такі жінки потребують більш ретельного діагностичного
підходу, а також додаткових заходів лікування із урахуванням усіх аспектів
специфіки

їхнього

стану,

що

б

дозволило

досягнути

оптимального

терапевтичного ефекту.
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РОЗДІЛ 5
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ, ЯКОСТІ
ЖИТТЯ, ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗУ ТА ОЦІНКА
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНИХ СХЕМ ЛІКУВАННЯ У
ЖІНОК ІЗ ПОЄДНАННЯМ ПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМУ
ТА ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ
Наступним етапом нашої роботи була корекція наявних порушень із
урахуванням особливостей перебігу передменструального синдрому на тлі
ендометріозу та визначення ефективності запропонованих терапевтичних
схем. Згідно установленого протоколу, обстеження досліджуваних жінок
проводилось двічі – до та після проведеного лікування, що дозволило
оцінити міжгрупові відмінності, а також провести порівняльний аналіз даних
між початковим та завершальним етапом дослідження.
Усі пацієнтки із поєднанням передменструального синдрому та
ендометріозу були рандомізовані в підгрупи, співставні за віком та
вираженістю

клінічної

симптоматики,

із

подальшим

призначенням

диференційованого лікування їх захворювання. Зважаючи, на наявність
лютеїнової недостатності в патогенетичній основі як передменструального
синдрому так і ендометріозу, до запропонованих терапевтичних схем було
включено синтетичний гестаген – дидрогестерон. З іншої сторони, беручи до
уваги установлені взаємозв´язки хронічних стресових факторів та частоти
досліджуваної

патології,

вираженість

психопатологічної

складової

у

досліджуваних хворих, а також роль дефіциту магнію та вітаміну В6 в
розвитку

функціональних

психо-емоційних

розладів,

додатковим

медикаментозним засобом було обрано комбінований комплексний препарат,
що містить магнію глутамат гідроброміду (безводного) (МГГ), 75 мг, ɣаміномасяної кислоти (ГАМК) 75 мг, ɣ-аміно-β-оксимасляної кислоти
(ГАБОМ) 37 мг, вітаміну В6 (піридоксину-гідрохлориду) 37 мг.
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Пацієнткам усіх підгруп застосовувались немедикаментозні заходи, а
саме дотримання режиму праця/відпочинок, позбавлення шкідливих звичок,
аеробні фізичні навантаження, нормалізація сну та інше.
Пацієнтки першої групи (група 1) отримували препарат дидрогестерону
в дозуванні 10мг 2 рази на добу із 5 по 25 день менструального циклу.
Жінкам другої групи (група 2) внаслідок непереносимості гестагенів, або ж
відмови від їх прийому гормональне лікування не призначалось. В свою
чергу, першу та другу групу було розподілено на підгрупи А та В, в останній
із яких до основного лікування додатково призначався комбінований
комплексний

препарат,

що

містить

магнію

глутамат

гідроброміду

(безводного) (МГГ), 75 мг, ɣ-аміномасляної кислоти (ГАМК) 75 мг, ɣ-аміноβ-оксимасяної кислоти (ГАБОМ) 37 мг, вітаміну В6 (піридоксинугідрохлориду) 37 мг) – далі в тексті: МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6 (таб. 5.1).
Таблиця 5.1 - Розподіл жінок із поєднанням передменструального
синдрому та ендометріозу на підгрупи згідно отримуваного лікування
Група 1 (n=67)

Група 2 (n=36)

Отримували дирогестерон

Відмовились від прийому (або
непереносимість) дидрогестерону

Група 1А

Група 1В

Група 2А

(n=31)

(n=36)

(n=17)

Дидрогестерон

Дидрогестерон

Немедикаментозні МГГ-ГАМКзаходи

Група 2В (n=19)

Немедикаментозні МГГ-ГАМКзаходи

ГАБОМ-віт.В6

ГАБОМ-віт.В6

Немедикаменто-

Немедикаментозні

зні заходи

заходи

100

5.1 Оцінка клінічних показників та якості життя у досліджуваних
жінок із поєднанням передменструального синдрому та ендометріозу в
динамічному спостереженні упродовж 6 місяців лікування.
Згідно результатів оцінювання ступеню важкості передменструального
синдрому у досліджуваних жінок в групах застосування дидрогестерону (1А)
та препарату МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6 (2В) після проведеного лікування
було виявлено значиме зменшення кількості осіб із важким його перебігом
(від 20 (64.5%) пацієнток на початку до 8 (25.8%) осіб в його кінці та від 14
(74%) пацієнток на початку до 10 (52.6%) осіб в його кінці в групах 1А та 2В
відповідно) - (Рис 5.1.1).

1В

1А
100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
До лікування

Кінець лікування

Важкий

До лікування

Легкий

Кінець лікування

Важкий

2А

Легкйий

2В

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%
До лікування
Важкий

Кінець лікування
Легкий

0%

До лікування
Важкий

кінець лікування
Легкий

Рисунок 5.1.1 Співвідношення кількості жінок із важким та легким
перебігом передменструального синдрому на початку та в кінці дослідження
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Разом із цим, одночасне застосування обох препаратів у хворих групи
1В характеризувалось значно більш вираженим клінічним ефектом, про що
судили по п´ятикратному зменшенню кількості жінок із важкою формою
передменструального синдрому після проведеного лікування (від 25 (69.4%)
пацієнток із важким перебігом та від 11(30.6%) осіб із легким перебігом
перед початком лікування до 5 (13.8%) осіб із важким перебігом та до
31(86.2%) особи із легким перебігом в його кінці). В той же час, на фоні
застосування немедикаментозних заходів у групі 2А значимої динаміки
важкості передменструального синдрому виявлено не було, про що судили
за збереженням сталого співвідношення кількості осіб із легким/важким
перебігом по завершенню шостого місяця спостереження (від 12 (71%) осіб
із важким перебігом та від 5(29%) осіб із легким перебігом перед початком
лікування до 13(76.5%) пацієнток із важким перебігом та до 4(23.5%) осіб із
легким перебігом в його кінці).
Зростання кількості учасниць дослідження в групах медикаментозного
лікування із легким перебігом передменструального синдрому закономірно
поєднувалось із значним збільшенням частки його компенсованої форми
(Рис.5.1.2).
Враховуючи початкову однорідність пацієнток за досліджуваними
показниками, до кінця спостереження між групами різного лікування було
установлено істотні відмінності. Так, в групі 1А частка осіб із
компенсованим перебігом сягнула 74% (від 8 осіб на початку дослідження до
23 осіб в його кінці). В групі лікування 2В препаратом МГГ-ГАМК-ГАБОМвіт.В6 також спостерігалось покращення клінічної картини – в першу чергу,
за

рахунок

зменшення

частки

декомпенсованого

перебігу

передменструального синдрому (від 5 осіб на початку дослідження до 2 осіб
на завершальному етапі). Досягнути максимального ефекту лікування
вдалось в групі 1В, де компенсований перебіг передменструального
синдрому визначали у 31 жінки (86%), тоді як при первинному обстеженні їх
кількість була рівна 9 (25%). Варто відзначити відсутність покращення
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перебігу, та, навіть незначне збільшення частки декомпенсованої форми
серед жінок групи 2А (від 24% на початку дослідження до 29% на
завершальному етапі).
Декомпенсація
10%
Субкомпенсація
16%

1А

1В

Декомпенсація
Субкомпенсація
1%
13%

Компенс
ація
74%
Декомпе
нсація
29%

2А

Компенсація
24%

Субкомп
енсація
47%

Компенс
ація
86%

2В
Декомпенсація
10%

Компенс
ація
35%

Субкомп
енсація
55%

Рисунок 5.1.2 - Співвідношення кількості досліджуваних жінок згідно
стадії компенсації передменструального синдрому (згідно класифікації Н.Н.
Кузнецової)
Більш детально оцінити ефективність лікування та визначити його
вплив на основні прояви передменструального синдрому на різних етапах
нашого дослідження дозволило застосування в динаміці менструального
дистрес-опитувальника Р.Д. Муса – перед початком та по завершенню курсу
лікування.

Згідно

результатів

повторного

анкетування

за

даним

опитувальником найбільш частими скаргами серед учасниць дослідження,
знову ж таки, були больові відчуття в області низу живота та малого тазу в
пізній лютеїновій фазі менструального циклу. Разом із цим, вираженість
клінічної симптоматики варіювала в залежності від обраного терапевтичного
підходу. Так, застосування дидрогестерону упродовж 6 місяців асоціювалось
із регресом больових проявів на 48% (р<0,001). Лікування препаратом МГГ-
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ГАМК-ГАБОМ-віт.В6

також

призводило

до

достовірного

зниження

інтенсивності болю у досліджуваних пацієнток на 25% (р<0,05). Досягнути
найбільш значимого клінічного ефекту в попередженні розвитку больового
синдрому (на 64%, р<0,001), що достовірно перевищував такий в групах 1А
та 2В вдалось при одночасному застосуванні обох препаратів в групі 1В
(Таб.5.1).
Таблиця 5.1.1 Динаміка показників передменструальних розладів
серед жінок досліджуваних груп за результатами оцінки компонентів
дистрес-опитувальником Р.Д. Муса
Компонент,

Етап

бали

лікування
1

Групи
2

1A(n=31)
3

1В(n=36)
4

2А(n=17)
5

2В(n=19)
6

Больові

До

8,21±0,54

8,31±0,62

7,85±0,60

7,93±0,71

прояви

Після

4,27±0,32

3,02±0,29

8,52±0,69

5,91±0,40

p<0,001

p<0,001

p>0,05

p<0,05

p1<0,05

p2<0,05

Порушення

До

6,77±0,50

5,87±0,42

5,94±0,63

6,47±0,53

концентрації

Після

4,41±0,38

2,39±0,27

6,74±0,55

4,88±0,42

p<0,001

p<0,001

p>0,05

p<0,001

p1<0,001

p2<0,05

Зміна

До

5,91±0,44

5,70±0,28

6,10±0,55

5,33±0,41

поведінки

Після

2,73±0,29

1,32±0,12

5,77±0,61

4,24±0,38

p<0,001

p<0,001

p>0,05

p<0,001

p1<0,001

p2<0,05

Вегетативні

До

4,70±0,32

5,02±0,29

4,97±0,28

5,11±0,39

реакції

Після

2,59±0,18

1,58±0,11

5,16±0,49

3,88±0,33

p<0,001

p<0,001

p>0,05

p<0,05

p1<0,001

p2<0,05

Затримка

До

6,69±0,51

6,19±0,40

5,97±0,65

6,27±0,48

рідини

Після

4,52±0,37

3,25±0,27

6,08±0,64

5,50±0,41

p<0,001

p<0,001

p>0,05

p>0,05

p1<0,05

p2>0,05
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1

2

3

4

5

6

Афективні

До

8,43±0,65

8,77±0,79

8,91±0,68

7,94±0,72

реакції

Після

3,72±0,36

2,02±0,24

7,80±0,71

4,03±0,30

p<0,001

p<0,001

p>0,05

p<0,001

p1<0,001

p2<0,001

Порушення

До

7,04±0,74

7,38±0,61

7,57±0,53

6,76±0,72

дієздатності

Після

4,52±0,38

3,22±0,29

7,28±0,63

5,04±0,49

p<0,001

p<0,001

p>0,05

p<0,001

p1<0,05

p2<0,05

Порушення

До

5,13±0,49

5,63±0,55

4,79±0,50

5,79±0,60

контролю

Після

4,58±0,36

2,94±0,19

5,23±0,47

4,91±0,52

p>0,05

p<0,001

p>0,05

p>0,05

p1<0,05

p2>0,05

Інтегральній

До

52,86±5,77

51,43±5,81

50,28±6,10

51,87±5,14

показник

Після

30,27±3,09

19,21±2,10

53,48±5,71

37,66±2,94

p<0,001

p<0,001

p>0,05

p<0,001

p1<0,001

p2<0,05

Примітки: р – при порівнянні із початком лікування; р1 – при порівнянні із групою 1А; р2
– при порівнянні із групою 2А

Крім того, пацієнтки групи 1В після отриманого курсу лікування
відмічали зниження вираженості набрякового синдрому при порівнянні як із
початковим етапом дослідження (від 6,19±0,40 балів на початку дослідження
до 3,25±0,27 балів в його кінці, p<0,001), так і з групами 1А та 2В (3,25±0,27
балів в групі 1В порівняно із 4,52±0,37 та 5,50±0,41 в групах 1А та 2В
відповідно, р<0,05). Враховуючи механізми формування больових відчуттів
в умовах передменструального синдрому, зменшення ступеню затримки
рідини після проведеного лікування може бути додатковим механізмом
протибольової його ефективності. Разом із тим, застосування лише
немедикаментозних методів лікування упродовж 6 місяців не мало
достовірного ефекту на інтенсивність больових проявів та вираженість
набрякового синдрому, про що судили за відсутністю динаміки показників
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відповідних шкал (за шкалою больових проявів: від 7,85±0,60 балів до
8,52±0,69 балів на початку та в кінці дослідження відповідно; за шкалою
затримки рідини: від 5,97±0,65 балів до 6,08±0,64 балів на початку та в кінці
дослідження відповідно, p>0,05).
Зменшення інтенсивності больових проявів на тлі проведеного
лікування закономірно асоціювалось із зниженням частоти та вираженості
вегетативних порушень. Так, пацієнток групи дидрогестерону та групи
препарату

магнію із вітаміном В6 при

завершальному обстеженні

запаморочення, нудота, холодний піт та приливи жару турбували відповідно
на 45% (р<0,001) та 25% (р<0,05) менш часто, тоді як в групі комбінованого
лікування показник за даною шкалою не перевищував 31% (р<0,001) від
початкового

значення.

Що

стосується

результатів

оцінки

динаміки

самопочуття хворих групи 1А, 2А та 2В за шкалою «порушення контролю»,
то статистично значимих відмінностей до кінця дослідження установлено не
було. Тільки серед пацієнток групи 1В спостерігалось значне зниження
частоти нападів серцебиття, задухи, болю в грудній клітці, що відповідало
зниженню середнього числового еквіваленту за даною шкалою на 48%
(р<0,05).
Згідно результатів опитування за шкалою «порушення концентрації»,
більшість досліджуваних жінок відмічали регрес функціональних порушень,
як то розлади уваги, розсіяність та безсоння, що отримало результат в
наявності

значимої

динаміки

вищеописаних

порушень

в

групах

медикаментозного лікування (на 35%, на 59% та на 25% в групах 1А, 1В та
2В, р<0,001). Варто відзначити відсутність статистично-значимої різниці між
отриманими результатами при оцінюванні за даною шкалою між групою 1А
та 2В, що може бути результатом ефективності препарату магнію в корекції
психоемоційних

передменструальних

дидрогестерону

в

групі

порушень

комбінованого

та

потенціюванні

лікування.

дії

Застосування
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немедикаментозних заходів в якості монотерапії поєднувалось із відсутністю
значимої динаміки за даною шкалою.
Зменшення інтенсивності больового фону та вираженості вегетативних
реакцій поєднувалось із покращенням психоемоційного стану учасниць
дослідження. Так, в результаті анкетування хворих за шкалою «афективні
реакції» скарги на тривожність, плаксивість, дратівливість та напруженість
зустрічались на 77% в групі 1В (від 8,77±0,79 до 2,02±0,24 балів на початку
та в кінці дослідження відповідно, р<0,001), на 56% в групі 1А ( від 8,43±0,65
до 3,72±0,36 балів на початку та в кінці дослідження відповідно, p<0,001) та
на 49% в групі 2В (від 7,94±0,72 до 4,03±0,30 балів на початку та в кінці
дослідження відповідно, p<0,001) менш часто та виражено при порівнянні із
початком дослідження. Знову ж таки, варто відзначити, відсутність
достовірної різниці ефективності лікування за даною шкалою між групою
дидрогестерону та групою препарату МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6, а також
значне покращення стану хворих при одночасному застосуванні обох
препаратів, що свідчить про доцільність додавання препарату МГГ-ГАМКГАБОМ-віт.В6 при лікуванні психоемоційних порушень, асоційованих із
передменструальним синдромом.
Разом

із

цим,

послаблення

больового

синдрому,

відновлення

концентрації уваги, зменшення негативної афектації та вегетативних проявів,
а також покращення стабільності контролю закономірно асоціювались із
значимим відновленням «компоненту дієздатності». В результаті оцінки
опитування

за даною шкалою спостерігалось значиме статистично-

рівноцінне покращення стану в групах 1А та 2В (від 7,04±0,74 до 4,52±0,38
балів на початку та в кінці дослідження та від 6,76±0,72 до 5,24±0,49 балів на
початку та в кінці дослідження в в групах 1А та 2В відповідно, р<0,001).
Додавання

препарату

МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6

до

дидрогестерону

супроводжувалось значимим підвищенням ефективності лікування, що
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проявлялось на 21% та 31% меншою вираженістю симптоматики по шкалі
«дієздатності» при порівнянні із групою 1А та 2В відповідно.
В результаті підрахунку інтегрального показника важкості перебігу
передменструального синдрому за усіма шкалами дистрес-опитувальника
Р.Муса після проведеного лікування було установлено найнижчі його
значення в групі комбінованого застосування дидрогестерону та препарату
МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6 (від 51,43±5,81 балів на початку дослідження до
19,21±2,10 балів в кінці дослідження, p<0,001). В групах 1А та 2В сумарний
показник також достовірно знизився, проте в меншій мірі при порівнянні із
групою 2В (30,27±3,09 балів в групі 1А та 37,66±2,94 балів в групі 2В проти
19,21±2,10 балів в групі 1В), тоді як в групі 2А динаміки даного показника до
кінця дослідження не відзначалось (від 50,28±6,10 балів на початку
дослідження до 53,48±5,71 балів в кінці дослідження, p>0,05).
Зважаючи на те, що наявність та вираженість больового синдрому є
провідною скаргою серед жінок із поєднанням передменструального
синдрому та ендометріозу, нами було проведено деталізацію та визначення
його основних характеристик в динаміці дослідження. Так, згідно результатів
самостійного оцінювання пацієнтками за візуальною аналоговою шкалою
інтенсивності
встановлено

больових
значну

проявів

різницю

після

результатів

проведного
у

лікування

залежності

від

було

обраної

терапевтичної схеми (Рис 5.1.3). Зокрема, серед жінок, які дотримувались
лише немедикаментозних заходів достовірних відмінностей порівняно із
первинним обстеженням за візуальною аналоговою шкалою виявлено не
було (від 6,98±0,60 см на початку дослідження до 7,41±0,74 см в його кінці,
р>0,05).
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р<0,001
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р<0,001
р1<0,01
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До лікування

2А
Після лікування
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Примітки: р – при порівнянні із початком лікування; р1 – при порівнянні із групою 1А; р2
– при порівнянні із групою 2А

Рисунок 5.1.3. Динаміка інтенсивності болю в досліджуваних групах
за даними самооцінювання при допомозі візуальної аналогової шкали
В той же час, медикаментозне лікування характеризувалось більшою
результативністю, про що судили за зниженням інтенсивності болю за ВАШ
на 32% в групі лікування препаратом МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6 (від
7,47±0,71см на початку дослідження до 5,11±0,46см в його кінці, р<0,001) на
64% в групі лікування дидрогестероном (від 7,94±0,68 см на початку
дослідження до 2,89±0,22 см в його кінці, р<0,001) та на 74% в групі їх
поєднаного застосування (від 7,53±0,52 см на початку дослідження до
1,97±0,13 см в його кінці, р<0,001)
Крім того, для деталізації особливостей впливу призначуваного
лікування на больові прояви у жінок із поєднанням передменструального
синдрому та ендометріозу нами було проведено повторне оцінювання
результатів анкетування учасниць дослідження за опитувальником МакГілла.
Так, згідно сенсорної шкали опитувальника, яка характеризує
різноманіття больових відчуттів, найбільше звуження їх спектру до кінця
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дослідження спостерігалося серед жінок групи 1В, що підтверджувалось
практично повною відсутністю скарг за даною шкалою, а також зниженням
показників рангового індексу болю та кількості обраних дескрипторів на
97% та 94% відповідно (р<0,001) (Таб.5.1.2).
Таблиця 5.1.2 Показники сенсорної шкали опитувальника Мак-Гілла у
жінок досліджуваних груп перед початком та після проведеного лікування.
Відношення

1A

1В

2А

2В

до
лікування
Ранговий

До

27,7±4,16

індекс болю

Після

10,02±1,21 2,37±1,97 34,23±2,69 20,13±2,46

(бали)

р<0,001

33,2±3,78 29,7±3,56
р<0,001

р>0,05

р1<0,01

31,4±3,92
р<0,05
р2<0,001

Число

До

11,7±1,33

9,8±1,07

обраних

Після

1,21±0,13

0,56±0,07 10,7±1,74

7,3±0,80

р<0,001

р<0,001

р<0,05

дескрипторів
(бали)

10,2±1,52
р>0,05

р1<0,01

12,0±1,74

р2>0,05

Примітки: р – при порівнянні із початком лікування; р1 – при порівнянні із групою 1А; р2
– при порівнянні із групою 2А

В групах лікування дидрогестероном та препаратом МГГ-ГАМКГАБОМ-віт.В6 також спостерігалось достовірне зниження відповідних
параметрів (в групі 1А - на 64% ранговий індекс болю та 90% індекс обраних
дескрипторів; в групі 2В - на 36% ранговий індекс болю та 39% індекс
обраних дескрипторів, р<0,05), проте, в меншій мірі порівняно із групою
поєднання обох препаратів. Разом, із тим в групі 2А достовірної динаміки
середнього

показника

установлено не було.

сенсорної

шкали

опитувальника

Мак-Гілла
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Лікування досліджуваних пацієнтів медикаментозними заходами
супроводжувалось зменшенням психо-емоційної лабільності, що в ході
нашого дослідження проявлялось зниженням рангового індексу болю та
індексу обраних дескрипторів афективної шкали опитувальника Мак-Гілла
(Таб.5.1.3). Так, у пацієнток групи препарату МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6
ранговий індекс болю та індекс обраних дескрипторів становили лише 51%
та 64% від початкового значення (від 12,5±1,59 балів до 6,4±0,34 балів
ранговий індекс болю та від 6,6±0,62 балів до 4,2±0,3 балів індекс обраних
дескрипторів на початку та в кінці дослідження відповідно, р<0,001).

Таблиця 5.1.3 - Показники афективної шкали опитувальника МакГілла у жінок досліджуваних груп перед початком та після проведеного
лікування.
Відношення

1A

1В

2А

2В

до
лікування
Ранговий

До

14,2±1,98

11,7±1,76 13,4±2,03

12,5±1,59

індекс болю

Після

3,9±0,22

0,58±0,04 12,9±1,10

6,4±0,34

р<0,001

р<0,001

р<0,001

(бали)

р>0,05

р1<0,01

р2<0,01

Число обраних

До

6,7±0,54

6,3±0,49

5,8±0,56

6,6±0,62

дескрипторів

Після

3,1±0,24

0,43±0,03 6,2±0,61

4,2±0,31

р<0,001

р<0,001

р<0,001

(бали)

р1<0,01

р>0,05

р2<0,01

Примітки: р – при порівнянні із початком лікування; р1 – при порівнянні із групою 1А; р2
– при порівнянні із групою 2А

Застосування дидрогестерону асоціювалось із ще більшим зниженням
показників за афективною шкалою – на 73% рангового індексу болю та на
54% індексу обраних дескрипторів (р<0,001). Разом із тим, ефективність
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лікування дидрогестероном значно зростала при додаванні препарату МГГГАМК-ГАБОМ-віт.В6, що, практично, нівелювало вплив больового чинника
на психічну сферу із зниженням рангового індексу болю та індексу обраних
дескрипторів відповідно на 95% та 93% (від 11,7±1,76 балів до 0,58±0,04
балів ранговий індекс болю на початку та в кінці дослідження відповідно та
від 6,3±0,49 балів до 0,43±0,03 балів індекс обраних дескрипторів на початку
та в кінці дослідження відповідно, р<0,001). В той же час, у пацієнток групи
2А до кінця лікування зберігалось гіпертрофоване сприйняття больових
проявів, про що судили за відсутністю динаміки показників афективної
шкали опитувальника Мак-Гілла (від 13,4±2,03 балів до 12,9±1,10 балів
ранговий індекс болю на початку та в кінці дослідження відповідно та від
5,8±0,56 балів до 6,2±0,61 балів індекс обраних дескрипторів на початку та в
кінці дослідження відповідно, р>0,05).
За результатами визначення інтенсивності болю згідно евалюативної
шкали опитувальника Мак-Гілла було виявлено його достовірне зниження до
кінця періоду лікування в групах 1А, 1В та 2В (зниження рангового індексу
болю на 69%, на 77% та на 47% в групах 1А, 1В та 2В відповідно, р<0,001;
зменшення числа обраних дескрипторів на 30% та 62% в групах 1А та 1В
відповідно, р<0,01). При інтерпретації даних опитування жінок групи 2А
згідно евалюативної шкали, як і у випадку двох попередніх шкал, значимої
ефективності лікування щодо пригнічення вираженості больових проявів
установлено не було (ранговий індекс - від 3,3±0,39 балів на початку
дослідження до 3,7±0,29 балів в кінці дослідження та число обраних
дескрипторів - від 1,50±0,18 балів на початку дослідження до 3,24±0,42
балів в кінці дослідження, р>0,05) (Таб.5.1.4).
Підсумовуючи результати обчислення усіх шкал, на завершальному
етапі спостереження інтегральні значення рангового індексу болю та числа
обраних дескрипторів підтверджували загальну тенденцію, згідно якої
немедикаментозні

заходи

у

досліджуваних

жінок

характеризувались
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Таблиця 5.1.4 Показники евалюативної шкали опитувальника МакГілла у жінок досліджуваних груп перед початком та після проведеного
лікування.
Відношення
до

1A

1В

2А

2В

4,1±0,40

3,9±0,33

3,3±0,39

4,0±0,42

1,27±0,09

0,91±0,08 3,7±0,29

2,12±0,13

р<0,001

р<0,001

р<0,001

лікування
Ранговий
індекс болю
(бали)
Число обраних
дескрипторів
(бали)

До
Після
До
Після

р>0,05

р1<0,01

р2<0,001

1,44±0,12

1,32±0,17 1,50±0,18

1,53±0,14

1,01±0,07

0,50±0,03 3,24±0,42

1,20±0,10

р<0,01

р<0,001

р>0,05

р>0,05

р1<0,001

р2<0,001

Примітки: р – при порівнянні із початком лікування; р1 – при порівнянні із групою 1А; р2
– при порівнянні із групою 2А

недостатньою ефективністю, лікування комбінованим препаратом МГГГАМК-ГАБОМ-віт.В6 та дидрогестероном дозволяло досягнути полегшення
больових проявів, тоді як одночасне застосування обох препаратів
призводило до сумації їх ефектів та значимого посилення терапевтичного
впливу (Рис. 5.1.4).
Виявлені зміни в важкості стану досліджуваних жінок закономірно
відображались у вигляді динаміки працездатності, соціальної адаптації та
вдоволеності різними аспектами життя. Для подальшої об´єктивної оцінки
ефективності лікування запропонованими схемами та стану учасниць
дослідження нами було повторно застосовано опитувальник

оцінки якості

життя “The Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey”
(Таб.5.1.5)
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Ранговий індекс болю
52,77±4,95
р>0,05

60
50

48,84±5,11

46,47±4,72

48,15±4.36

47,29±4,98

28,74±2,74
р<0,001
р2<0,001

40
30

15,25±1,24
р<0,001

4,03±0,37
р<0,001
р1<0,001

20
10

0
1А

1В

2А

До лікування

2В

Після лікування

Число обраних дескрипторів
25

20

19,02±1,67

17,61±1,25

17,53±1,43

20,15±1,83
р>0,05

19,58±1,51
12,64±1,07
р<0,001
р2<0,001

15

5,3±0,47
(р<0,001)

10

1,56±0,09
р<0,001
р1<0,001

5

0
1А

1В

2А

До лікування

2В

Після лікування

Примітки: р – при порівнянні із початком лікування; р1 – при порівнянні із групою 1А; р2
– при порівнянні із групою 2А

Рисунок 5.1.4 - Інтегральні показники рангового індексу болю та
числа

обраних

дескрипторів

опитувальника

Мак-Гілла

у

досліджуваних груп перед початком та після проведеного лікування

жінок
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Таблиця 5.1.5 - Показники фізичного компоненту якості життя у жінок
досліджуваних груп згідно шкал опитувальника SF-36 перед початком та
після проведеного лікування
Відношення
до лікування
Фізичне
функціонування
(бали)
Після
До
Рольове
функціонування
(бали)
Після
До
Після
До

Загальне
здоров'я
(бали)

Після
До

Фізичний
компонент
здоров´я
(бали)

1В

2А

2В

59,79±4,61 64,44±5,13 57,23±4,56 60,51±5,04

До

Інтенсивність
болю
(бали)

1A

Після

82,76±5,5 96,47±6,39 51,45±4,77
р<0,001
р<0,001
р>0,05
р1>0,05
55,22±4,19 57,02±5,61 52,37±3,46

70,84±5,01
р>0,05
р2<0,05
50,47±4,24

75,45±6,22 92,65±6,43 49,87±3,56
р<0,001
р<0,001
р>0,05
p1<0,05
44,52±3,90 48,98±4,37 42,16±4,39

67,43±6,34
р<0,05
р2<0,05
48,73±4,71

78,24±6,16 95,37±6,73 44,56±4,22
р<0,001
р<0,001
р>0,05
р1<0,05
47,77±4,35 50,40±4,93 48,21±4,67

61,44±5,03
р<0,05
р2<0,05
49,32±4,87

75,75±6,82 93,74±7,07 44,81±3,37
р<0,001
р<0,001
р>0,05
р1<0,05
39,79±2,23 41,09±2,84 38,21±2,75

62,41±5,22
р<0,05
р2<0,05
38,70±2,81

49,84±3,05 55,76±3,69 38,37±2,34 44,91±3,79
р<0,001
р<0,001
р>0,05
р>0,05
р1<0,01
р2>0,05

Примітки: р – при порівнянні із початком лікування; р1 – при порівнянні із групою 1А;
р2 – при порівнянні із групою 2А

Так, пацієнтки, яким одночасно застосовували, як медикаментозні, так і
немедикаментозні заходи відмічали зростання фізичної активності, а також
зниження обмежуючого впливу хвороби на повсякдення та працездатність.
Зoкрема,

за

шкалoю

самообслугoвування

та

фізичногo
рутинне

функціонування,

фiзичне

яка

навантаження,

відoбражає

спостерігалось

зростання його показника на 38% (від 59,79±4,61 балів на початку дослідження
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до 82,76±5,5 балів в його кінці, р<0,001) та 50% (від 64,44±5,13 балів на початку
дослідження до 96,47±6,39 балів в його кінці, р<0,001) в групах 1А та 1В
відповідно. В той же час, лікування препаратом МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6 у
поєднанні із корекцією способу життя, як і застосування немедикаментозних
заходів у самостійному режимі серед учасниць дослідження, не мало значимого
впливу на динаміку показників шкали фізичного функціонування. Разом із тим,
в групі 2В спостерігалась тенденція до покращення фізичних параметрів,
зважаючи на достовірне перевищення відповідного показника при порівнянні із
групою 2А (51,45±4,77 балів в групі 2А порівняно із 70,84±5,01 балів в групі
2В, р<0,05). Подальший аналіз результатів опитування досліджуваних жінок
передбачав оцінку вираженості обмежуючої ролі фізичних функцій в процесі
щоденної життєдіяльності. Так, застосування шкали «рольове функціонування»
після проведеного лікування дозволило установити серед жінок груп 1А, 1В та
2В зниження інвалідизуючого впливу хвороби та значне розширення об´ємів
виконуваних повсякденних навантажень (на 37% в групі 1А, р<0,001; на 62% в
групі 1В, р<0,001; на 34% в групі 2В, р<0,05). Не останню роль в розширенні
фізичної активності на тлі проведеного лікування відігравало зменшення
інтенсивності больового синдрому, про що судили за зростанням показників
шкали «інтенсивність болю» в групах 1А, 1В та 2В на 76% (р<0,001), 95%
(р<0,001) та 26% (р<0,05) відповідно. Загалом, жінки груп 1А, 1В та 2В на
завершальному етапі дослідження в середньому оцінили стан свого фізичного
здоров´я відповідно на 75,75±6,82 балів, 93,74±7,07 балів та 62,41±5,22 балів, що
перевищувало початкове значення відповідно на 59% (р<0,001), на 86%
(р<0,001) та на 27% (р<0,05). В той же час, значимої динаміки показників усіх
шкал опитувальника “The Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health
Survey” у хворих групи 2А не спостерігалось, що, втім, не заперечує важливість
немедикаментозних заходів, а вказує на недостатню ефективність їх
застосування в якості монотерапії.
Згідно результатів обрахування «фізичного компоненту здоров´я» в
динаміці дослідження, достатньою ефективністю для покращення якості життя
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характеризувались лише лікування дидрогестероном в самостійному режимі, та
в більшій мірі, його поєднане застосування із препаратом МГГ-ГАМК-ГАБОМвіт.В6. При цьому схема одночасного застосування обох препаратів
характеризувалась значно більшою результативністю, як при порівнянні із
монотерапією дидрогестероном (на 44%, р<0,01), так і на фоні всіх інших
запропонованих схем.
Не менш важливим показником ефективності лікування було покращення
психологічного комфорту та вдоволеності сьогоденням. Тож, для повноти
оцінки якості життя учасниць дослідження, нами було проведено вивчення його
психічного компоненту на тлі проведеного лікування.
Так,

за

шкалoю

«сoціальне

функціoнування»,

яка

відoбражає

oбмежуючий вплив психічного стану осoбистості на її повсякденну активність,
найбільш виражені зрушення позитивного характеру спостерігались серед
пацієнток групи 1В на фоні поєднаного лікування (на 86%, від 50,67±5,41балів
до 94,24±7,12 балів на початку та в кінці дослідження відповідно, р<0,001).
Застосування дидрогестерону та препарату МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6, як
самостійних засобів також асоціювалось із благоприємною, практично
рівноцінною, динамікою за даною шкалою (від 48,66±3,79 балів до 75,32±6,04
балів в групі 1А та від 54,32±4,81балів до 66,85±5,71балів в групі 2В на початку
та в кінці дослідження відповідно, р<0,001). Одночасно, найнижчий рівень
вдоволення рівнем своєї соціальної активності до кінця лікування було
установлено в групі 2А на фоні немедикаментозних заходів лікування (від
49,47±4,22балів до 42,52±4,64 балів на початку та в кінці дослідження
відповідно, р>0,05).
Подальше вивчення психологічного стану досліджуваних хворих при
допомозі шкали «Рольове функціонування, пов´язане із емоційним станом» та
«Життєва активність» дозволило виявити зменшення часових затрат на
виконання рутинної роботи жінками групи 1А, 1В та 2В. Вищеописані зміни
мали найбільш виражений позитивний характер в групі комбінованого
лікування, та відзначалися відсутністю динаміки упродовж дослідження в групі
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2А. Одночасно, в результаті самoхарактеристики настрoю, наявнoсті тривоги,
або відсутності депресії та позитивних емoцій за шкалою «Психічне здоров´я»
середній бал в групі 1В до кінця лікування склав 94,53±5,07, що було на 67%
більше початкового значення, перевищувало відповідний показник в групах 1А,
2А та 2В, а також статистично не відрізнялось від раніше обстежених здорових.
Таб. 5.1.6 – Показники психічного компоненту якості життя у жінок
досліджуваних груп згідно шкал опитувальника SF-36 перед початком та після
проведеного лікування.

Соціальне
функціонування
(бали)

Відношення
до лікування
До

1A

1В

48,66±3,79
75,32±6,04
р<0,001

50,67±5,41 49,47±4,22 54,32±4,81
94,24±7,12 42,52±4,64 66,85±5,71
р<0,001
р>0,05
р<0,001
р1<0,05
р2<0,001

52,24±4,58
78,22±5,56
р<0,001

56,32±4,35 51,34±4,26 55,16±3,54
97,65±7,62 48,96±3,99 64,32±3,50
р<0,001
р>0,05
р<0,05
р1<0,05
р2<0,001

Після

46,54±2,37
77,62±4,88
р<0,001

До

53,14±2,74

48,27±2,72
91,43±5,28
р<0,001
р1<0,05
56,84±2,93

Після

78,72±4,14
р<0,001

До

39,40±2,44

Після

51,26±3,32
р<0,01

Після

Рольове
До
функціонування,
пов´язане
із
Після
емоційним
станом (бали)
До
Життєва
активність

Психічне здоров'я

Психічний
компонент
здоров´я

2А

2В

49,88±2,65 45,13±2,64
48,42±2,96 62,77±5,03
р>0,05
р<0,001
р2<0,001
58,37±3,46 55,49±3,03

94,53±5,07 46,55±3,11 67,40±4,51
р<0,001
р<0,05
р<0,001
р1<0,05
р2<0,05
40,63±2,78 41,62±3,31 40,85±3,27
60,12±3,41 37,02±3,04 46,48±3,71
р<0,001
р>0,05
р>0,05
р1<0,05
р2<0,05

Примітки: р – при порівнянні із початком лікування; р1 – при порівнянні із групою 1А;
р2 – при порівнянні із групою 2А
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Аналізуючи інтегральний показник – психічний компонент якості життя
варто відмітити, що як і у випадку кожної окремої шкали опитувальника,
найбільш позитивна динаміка була установлена в групі одночасного лікування
дидрогестероном та препаратом МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6. Узагальнений
показник

психічного компоненту якості життя в групі 1В достовірно

перевищував такий в групах 1А, 2А та 2В (відповідно на 17%, на 59% та на
29%, р<0,05). В той же час, застосування перпарату магнію, як єдиного
медикаментозного
значимого

ефекту,

агенту,
проте,

характеризувалось
абсолютне

відсутністю

значення

показника

статистично
психічного

компоненту здоров´я до кінця спостереження в групі 2В було рівноцінним
такому в групі 1А (Рис.5.1.5).
100

80

%

60

Після лікуванння

40

До лікування

20

0
1А

1В

2А

2В

Фізичний компонент якості

1А

1В

2А

2В

Психічний компонент якості

Примітки: 1-20% - низька якість життя; 21-40% - знижена якість життя; 41-60% - середня якість
життя; 61-80% - підвищена якість життя; 81-100% - висока якість життя.

Рисунок 5.1.5 - Показники фізичного та психічного компоненту якості
життя у жінок досліджуваних груп згідно шкал опитувальника SF-36 перед
початком та після проведеного лікування відносно класифікації якості життя.
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Таким чином, проведене лікування дозволило, в переважній більшості,
значимо покращити якість життя досліджуваних жінок, про що судили згідно
безпосереднього зростання показників опитувальника SF-36 так і за переходом
пацієнток до іншої групи «якості життя» (Рис.5.1.5)

5.2 Оцінка гормонального гомеостазу та вмісту магнію у
досліджуваних жінок із поєднанням передменструального синдрому та
ендометріозу

в

динамічному

спостереженні

упродовж

6

місяців

лікування.
Згідно результатів визначення вмісту статевих гормонів в крові,
асоційованих із досліджуваною патологією, нами було виявлено часткову
нормалізацію

патогенетичних

порушень

в

групах

медикаментозного

лікування.
Зокрема, в групі лікування дидрогестероном та в групі його спільного
застосування із препаратом магнію визначалось зниження вираженості
лютеїнової недостатності та відносної гіперестрогенії. Так, при оцінюванні
естрогенового фону значимої динаміки рівня естрадіолу крові на 5-7 та 21-23
день менструального циклу серед усіх учасниць дослідження виявлено не
було (Таб.5.2.1).
Вийняток становили пацієнтки групи 1В, у якій середня концентрація
естрадіолу в другу фазу менструального циклу, хоча і недостовірно, проте,
знизилась на 38% (від 0,37±0,05 нмоль/л на початку дослідження до
0,23±0,03 нмоль/л на етапі завершення, р>0,05). В той же час, середній вміст
прогестерону на 5-7 день менструального циклу в усіх досліджуваних групах
залишався стабільним, тоді як його приріст до 21-23 дня значимо різнився в
залежності від отриманого лікування. Так, при застосуванні дидрогестерону
у вигляді монотерапії в лютеїнову фазу менструального циклу рівень
прогестерону в сироватці крові значимо зріс (на 83%, від 18,27±2,31нг/мл на
початку дослідження до 33,45±3,31нг/мл в його кінці, р<0,001) (Рис. 5.2.1).
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Таблиця 5.2.1 - Показники рівнів естрадіолу та прогестерону в крові
впродовж менструального циклу у досліджуваних жінок на початковому та
завершальному етапі спостереження.
В процесі
лікування
Естрадіол,
До
нмоль/л (5-7 лікування
день МЦ)
Після
лікування
Естрадіол,
До
нмоль/л (21- лікування
23 день МЦ) Після
лікування
Прогестерон, До
нг/мл (5-7
лікування
день МЦ)
Після
лікування
Прогестерон, До
нг/мл (21-23 лікування
день МЦ)
Після
лікування

1А

1В

2А

2В

0,20±0,03

0,27±0,04

0,25±0,03

0,19±0,02

0,24±0,03
р>0,05
0,29±0,04

0,22±0,03
р>0,05
0,37±0,05

0,26±0,04
р>0,05
0,41±0,05

0,24±0,03
р>0,05
0,33±0,04

0,31±0,04
р>0,05
2,88±0,56

0,23±0,03
р>0,05
3,12±0,65

0,45±0,05
р>0,05
2,94±0,71

0,30±0,03
р>0,05
2,97±0,61

3,28±0,49 3,04±0,72 2,88±0,66 3,03±0,53
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05
18,27±2,31 19,07±2,47 17,52±2,62 20,11±2,86
33,45±3,31 37,76±3,64 18,29±2,11 25,32±2,73
р<0,001
р<0,001
р>0,05
р>0,05

Примітки: р - при порівнянні із значенням до початку лікування

%

1400
1А

1200

1В

1000

1150

920

р<0,001

800
600

534

531

400
200
0
До лікування

Після лікування

Примітки: за 0 на графіку узято 100% значення рівню прогестерону в сироватці крові на 57 день МЦ; р - при порівнянні із значенням на 5-7 день МЦ та до початку лікування

Рис. 5.2.1 Приріст прогестерону в лютеїнову фазу менструального
циклу у жінок групи 1А та 1В
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Одночасне

застосування

препарату

магнію

та

дидрогестерону

супроводжувалось найбільш вираженою корекцією гіполютеїнізму, про що
робили висновок за збільшенням рівня прогестерону в другу фазу
менструального циклу на 98% (від 19,07±2,47нг/мл до 37,76±3,64 нг/мл
перед початком та по завершенні лікування, р<0,001). І хоча достовірної
різниці між рівнями прогестерону між групою 1А та 1В виявлено не було, в
групі комбінованого лікування спостерігався на 25% більший його приріст в
межах одного менструального циклу.
В групах 2А та 2В значимого зростання концентрації прогестерону в
сироватці крові до кінця лікування не спостерігалось. Тим не менше,
визначення міжгрупових відмінностей показало на 38% більш високе його
значення в другій фазі менструального циклу у пацієнток групи 2В
(18,29±2,11нг/мл проти 25,32±2,73нг/мл в 2А та 2В групах відповідно,
р<0,05), що, враховуючи результати отримані при обстеженні групи 1В,
дозволило судити про наявність певної терапевтичної ефективності
препарату магнію та піридоксину на рівні тенденції. В той же час
застосування тільки немедикаментозних заходів у досліджуваних жінок
групи 2А характеризувалось відсутністю динаміки рівнів порегестерону як
на 5-7 день, так і на 21-23 день менструального циклу.
При оцінюванні рівнів тестостерону в усіх досліджуваих групах
достовірних відхилень від початкових значень виявлено не було (Таб.5.2.2).
Значимої реакції на лікування з боку гіпофізарної ланки регуляції
менструального циклу виявлено також не було, про що судили по стабільних
значеннях вмісту фолікулостимулюючого та лютеїнізуючого гормону в
сироватці крові як в динаміці дослідження, так і при визначенні наявності
міжгрупових відмінностей (Таб.5.2.3)
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Таблиця
менструального

5.2.2

Показники

циклу

у

рівнів

досліджуваних

тестостерону
жінок

упродовж

на початковому

та

завершальному етапі спостереження.

Тестостерон,
нмоль/л (5-7
день МЦ)
Тестостерон,
нмоль/л (2123 день МЦ)

В процесі
лікування
До
лікування
Після
лікування
До
лікування
Після
лікування

1А

1В

2А

2В

3,17±0,31

3,29±0,42

2,89±0,37

2,83±0,44

3,35±0,03
р>0,05
2,93±0,35

2,90±0,03
р>0,05
3,18±0,41

3,09±0,03
р>0,05
3,38±0,39

3,27±0,03
р>0,05
2,74±0,44

3,11±0,43
р>0,05

2,96±0,37
р>0,05

3,25±0,28
р>0,05

2,82±0,32
р>0,05

Примітки: р - при порівнянні із значенням до початку лікування

Таблиця
менструального

5.2.3
циклу

-

Показники
у

рівнів

досліджуваних

ФСГ

жінок

та

ЛГ

упродовж

на початковому

та

завершальному етапі спостереження.
Відношення
1А
до лікування
До початку
7,91±0,97

8,02±1,13

7,78±1,05

7,31±0,95

8,14±0,80
р>0,05
6,53±0,90

7,54±0,91
р>0,05
6,16±0,84

7,43±0,84
р>0,05
5,89±0,97

8,07±0,96
р>0,05
6,95±0,93

7,76±0,86
р>0,05
13,7±0,89

8,19±1,10 7,23±0,94 8,48±0,79
р>0,05
р>0,05
р>0,05
11,47±0,69 12,46±0,85 13,25±0,77

ФСГ, МО/л
(5-7
день
По
МЦ)
завершенню
ФСГ, МО/л До початку
(21-23 день
По
МЦ)
завершенню
До початку
ЛГ, дМО/л
(5-7
день
По
МЦ)
завершенню
До початку
ЛГ, дМО/л
(21-23
По
день МЦ)
завершенню

1В

2А

2В

12,64±1,37 11,52±1,60 11,93±1,46 12,37±1,88
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05
12,14±1,05 12,77±0,91 11,32±0,89 13,07±0,97
12,86±1,54 11,43±2,02 11,72±1,75 13,11±1,43
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05

Примітки: р - при порівнянні із значенням до початку лікування

В той же час, практично в усіх групах, за вийнятком групи 2А,
спостерігалось зниження рівня пролактину в крові, достовірність якого,
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проте, була підтвердженою лише в групі 1В (від
до18,72±2,45

нг/мл,

р<0,05)

(Таб.

5.2.4).

30,46±4,03 нг/мл

Зменшення

вираженості

гіперпролактинемії в динаміці дослідження було нами розцінено, як наслідок
синергічної оптимізуючої дії магнію, вітаміну В6 та дидрогестерону на
психологічний стан пацієнток із подальшим пригніченням реакцій адаптації
до стресу. Втім, середні рівні основного «стресового гормону» - кортизолу у
хворих усіх груп, як при початковому, так при завершальному обстеженні
достовірно

не

різнилися,

що

розглядали

як

ознаку

хронізації

психоемоційного навантаження в анамнезі.
Таблиця 5.2.4 Показники рівнів пролактину та кортизолу
досліджуваних

жінок

на

початковому

та

у

завершальному

етапі

2А

2В

спостереження.
Відношення
до
лікування
До
Пролактин,
лікування
нг/мл (21-23
Після
день МЦ)
лікування
До
Кортизол, лікування
нмоль/л
Після
лікування

1А
28,98±3,01

1В
30,46±4,03

27,18±3,92

32,43±3,35

22,45±3,61
18,72±2,45
31,90±4,09
28,64±3,13
р>0,05
р<0,05
р>0,05
р>0,05
327,50±43,06 356,76±54,21 322,71±42,18 318,17±39,55
341±37,22
р>0,05

334±46,83
р>0,05

302±29,42
р>0,05

343±44,47
р>0,05

Примітки: р - при порівнянні із значенням до початку лікування

Результати визначення ще одного стресс-асоційованого показника, а
саме вмісту магнію в сироватці крові, свідчили про зростання концентрації
мікроелементу на фоні лікування комбінованим препаратом магнію та
піридоксину (в групі 2В від 0,57±0,06 ммоль/л до 0,87±0,07 ммоль/л на
початку та вкінці дослідження відповідно та в групі 1В від 0,59±0,06 ммоль/л
до 0,94±0,06 ммоль/л, р<0,001) (Рис 5.2.2). В той же час в групі
немедикаментозного лікування рівень магнію в крові значимо не змінився
(від 0,48±0,05 ммоль/л до 0,44±0,04 ммоль/л на початку та вкінці
дослідження відповідно, р>0,05), тоді як в групі лікування дидрогесетероном
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відмічалось його незначне, хоча і недостовірне, зростання (від 0,56±0,05
ммоль/л до 0,68±0,06 ммоль/л на початку та вкінці дослідження відповідно,
р>0,05)

р<0,001
р<0,001

59,30%

52,60%

21,40%

0%
1А

1В

-8,30%
2А

2В

Примітки: за 0% на графіку узято 100% значення рівню магнію в сироватці крові при
первинному визначенні; р - при порівнянні із значенням до початку лікування

Рисунок 5.2.2 - Динаміка приросту рівня магнію в крові
досліджуваних жінок в залежності від отриманого лікування

5.3 Оцінка ефективності запропонованих схем лікування у жінок
досліджуваних груп.
Оцінка передменструального синдрому в динаміці дослідження
дозволила установити відсутність достатнього клінічного покращення
перебігу захворювання в умовах лікування немедикаментозними заходами в
групі 2А (Таб 5.2.1).
В той же час, застосування препарату МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6
поєднувалось із значним зниженням ІПП (на 43%) після 6 місяців лікування,
в результаті чого розрахована ефективність лікування в групі 2В
перевищувала таку в групі 2А в 6,7 разів.
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Таблиця 5.2.1 - Динаміка клінічних проявів передменструального
синдрому згідно даних ІПП в групах 2А та 2В
Показник

2А (n=17)

2В (n=19)

ІПП до лікування

80,50

88,0

ІПП після лікування

75,33

49,86

СП

5,17

38,14

К (із урахуванням
кількості осіб в групах)

6,7

Ще більш значиме зменшення вираженості клінічної симптоматики на
тлі проведеного лікування спостерігалось в групі дидрогестерону, в якій
значення ІПП до кінця періоду спостереження становило 41% від
початкового (Таб.5.2.2)

Таблиця 5.2.2 Динаміка клінічних проявів передменструального
синдрому згідно даних ІПП в групах 1А та 2В
Показник

1А (n=31)

1В (n=36)

ІПП до лікування

147,0

169,0

ІПП після лікування

62,74

53,25

СП

84,26

115,75

К (із урахуванням
кількості осіб в групах)
Проте,

максимальною

1,19

ефективністю

в

корекції

проявів

передменструального синдрому характеризувалось одночасне застосування
дидрогестерону, комбінованого препарату МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6 та
немедикаментозних заходів. Так, лікування в групі 1В було в 10,7 разів, а
також на 61% та на 20% більш результативним при порівнянні із групою 2А,
2В та 1А відповідно.
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Для виявлення незалежних взаємозв’язків між ІПП та потенційними
предикторами його значення, нами було виконано множинний регресійний
аналіз, результати якого представлені в таблиці 5.2.3. Згідно отриманих в
рівнянні результатів, було установлено, що ІПП досліджуваних хворих був
незалежно пов’язаний із тривалістю передменструального синдрому, рівнем
прогестерону в крові на 21-23 день менструального циклу, вмістом
пролактину, а також концентрацією магнію в сироватці крові.

Таблиця 5.2.3 - Результати мультифакторіальної регресійної моделі
для ІПП (R2=0,72%)
Незалежна перемінна

Коефіцієнт регресії

Вік

β=0,244; Р=0,062

Тривалість хвороби

β=0,159; Р=0,032

Інтегральний показник опитувальника Р.Д.Муса

β=1,542; Р=0,068

Вміст естрадіолу в крові (5-7 день МЦ)

β=1,684; Р=0,097

Вміст естрадіолу в крові (21-23 день МЦ)

β=2,772; Р=0,055

Вміст прогестерону в крові (5-7 день МЦ)

β=-0,790; Р=0,091

Вміст прогестерону в крові (21-23 день МЦ)

β=-3,07; Р=0,007

Вміст пролактину в крові

β=1,46; Р=0,011

Вміст магнію в сироватці крові

β=-2,17; Р=0,046

Дані, отримані в результаті рівняння регресії пояснювали ефективність
комбінованого препарату МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6 та синтетичного
гестагену – дидрогестерону, а також посилення клінічного ефекту при їх
одночасному застосування для корекції проявів передменструального
синдрому.
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Таким

чином,

обстеження

учасниць

дослідження

в

динаміці

дослідження давало змогу визначити достатню ефективність застосування
дидрогестерону для лікування проявів передменструального синдрому, та,
особливо найбільш інвалідизуючого його компоненту – больового синдрому.
Застосування комбінованого препарату магнію в якості моноагента, не
дозволяло в повній мірі знизити вираженість усієї клінічної симптоматики,
проте, супроводжувалось значимим пригніченням проявів, пов’язаних із
психічною сферою досліджуваних жінок. Лікування пацієнток в умовах
одночасного застосування обох вищезазначених препаратів відзначалось
сумацією, та навіть, взаємопотенціюванням їх дії, що на завершальному
етапі дослідження проявлялось вираженою клінічною ефективністю, а в ряді
випадків

–

повною

нормалізаціє

порушень.

Немедикаментозний

терапевтичний підхід характеризувався відсутністю значимого покращення
перебігу передменструального синдрому у продовж періоду спостереження,
що, втім, не заперечує його можливої ефективності в більш віддаленій
перспективі.
Зменшення вираженості патологічної симптоматики у досліджуваних
жінок закономірно поєднувалось із оптимізацією психічної та фізичної
сфери якості життя із максимально позитивною динамікою в групі
поєднаного

лікування

та

з,

практично,

її

відсутністю

в

групі

немедикамензних заходів. Результати обчислення інтегрального показника
патології та ступеню покращення клінічної картини запропонованих схем
лікування підтвердили значимо вищу ефективність поєднаного лікування
дидрогестероном та препаратом МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6 при порівнянні
із монотерапією кожним препаратом окремо. Визначені незалежні зв’язки
інтегрального показника патології із концентрацією магнію та рівнем
прогестерону в крові на 21-23 день менструального циклу дозволили
підтвердити патогенетичну доцільність запропонованого лікування та в
подальшому рекомендувати його в практиці лікування такої категорії жінок.
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
В умовах прогресуючої урбанізації частка жінок, які стражадають на
гіперестрогенові стани, зокрема передменструальні розлади та ендометріоз,
стає все більшою [16,17,18,20,99]. В значній мірі такий стан речей пов’язаний
із зростанням діагностичних можливостей та більшою доступністю
обстеження для населення. Тим не менше, хворі цієї групи характеризуються
переважно молодим працездатним та репродуктивним віком, а самі
захворювання мають тривалий хронічний перебіг із інвалідизуючими
проявами. Так, за різними даними поширеність ПМС становить 25-75% та
сягає 95% в залежності від віку, популяції та особливостей діагностування
[25,26,27]. Разом із цим, частка ендометріоїдної хвороби серед жіночого
населення варіює в межах 15-55% [99,100]. Таким чином уникнути
поєднання обох патологій, практично, не є можливим. Більше того,
враховуючи

наявність

спільних

етіопатогенетичних

механізмів,

коморбідність обох захворювань є закономірним явищем.
Згідно ряду робіт вітчизняних та зарубіжних авторів були встановлені
певні соціальні та особистісні передумови, що обумовлюють групи ризику
розвитку ПМС та ендометріозу. До таких відносять проживання в великих
містах, працевлаштування в інтелектуальних сферах, присутність хронічного,
або

сильного

стресового

чинника,

шкідливі

звички,

нереалізовану

репродуктивну функцію та інші. З іншої сторони, не зважаючи на значну
поширеність

та тривалий

період

вивчення, механізми

розвитку

та

прогресування ПМС, особливо, в умовах його поєднання із іншою
патологією, залишаються неясними. Відсутність чіткого розуміння природи
захворювання не дозволяє визначити та застосовувати ефективне лікування,
яке б базувалося на комплексному патогенетичному підході.
Тож в дисертаційній роботі нами було покладено за мету зменшення
частоти та важкості перебігу передменструального синдрому у жінок з
ендометріозом шляхом розробки диференційованих заходів лікування ранніх
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проявів передменструального синдрому у таких жінок на основі вивчення
механізмів його розвитку.
До початку відбору пацієнтів та проспективної частини дослідження,
нами було проведено ретроспективний аналіз даних 731 історій хвороб
гінекологічного стаціонару а також 465 карт амбулаторного спостереження
жінок із генітальним ендометріозом, що дозволило у 53% випадків
аналізованої добірки установити його поєднання із ПМС. В подальшому
аналізувались
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жінки

із

коморбідністю

ПМС

та

генітального

ендометріозу. Відмінності результатів визначались відносно відповідних
даних в групі контролю 1 (жінки із ПМС), групі контролю 2 (хворі на
генітальний ендометріоз), та групі здорових осіб.
Згідно отриманих нами результатів, в своїй більшості пацієнтки хворі
на ПМС чи ендометріоз, та, особливо у випадку їх поєднання, були
мешканками міста, або агломерацій великих міст [161]. Разом із тим, цю
групу можна було характеризувати як високоосвічених, інтелектульних
жінок, про що судили по перевалюючій частці осіб із вищою освітою та
працевлаштованих в сферах розумової праці. Крім того, нами було
установлено наявність помірної сили високодостовірного зв’язку між
працевлаштування в областях інтелектуальної праці та наявністю як
ендометріозу так і ПМС. Так, шанс зустріти жінку розумової праці у групі
ендометріозу та ПМС відповідно у 5 та 2 рази переважав такий серед
здорових осіб, що зумовлює необхідність враховувати наявні ризики при
обстеженні цієї категорії пацієнтів. Отримані дані відповідають таким в
вітчизняній та зарубіжній літературі. Зокрема, проведений метааналіз
досліджень за участю 9147 жінок репродуктивного віку продемонстрував
найбільшу поширеність ПМС в категорії жінок, які здобувають вищу освіту
[162]. А в дослідженні Skrzypulec V. та співавторів було установлено, що
наявність третинної освіти асоціюється із передменструальними розладами
навіть більш тісно, ніж спосіб життя та репродуктивний анамнез [153]. Разом
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із цим, згідно праць J. L. Marino, спостерігалося переважання кількості
випадків ендометріоїдної хвороби серед учителів, бібліотекарів, працівників
охорони здоров’я. До того ж зв’язок між характером праці та ризиком
ендометріозу

посилювався паралельно тривалості стажу роботи. Тим не

менше, серед науковців біологічного профілю дана патологія була відносно
рідкою та прирівнювалась за частотою до працівників фізичної сфери, що
може бути результатом низького впливу стресового фактору в їхній роботі
[164].
Важливість

саме

стресу

розвитку

прогресуванні

ПМС

була

підтверджена при подальшому аналізі анамнезу досліджуваних пацієнток.
Результати визначення характеру та тривалості емоційної напруги у жінок
досліджуваних
вираженого

груп

продемонстрували

негативного

ендометріозу

та,

переважання

психо-емоційного

особливо,

при

їх

фону

поєднанні.

хронічного,
в

групах

Оцінка

або

ПМС,

можливих

взаємозалежностей між стресовим чинником та наявною досліджуваною
патологією підтвердила гіпотезу невипадковості їх поєднання. Так, згідно
аналізу таблиць сполучення, ймовірність присутності тривалого/інтенсивного
стресового чинника у жінок із ПМС та пацієнток хворих на ендометріоз
достовірно перевищувала таку приблизно в 2,8 разів в обох випадках при
порівнянні із здоровими особами. Подібного роду дані існують в
літературних джерелах, згідно яких ПМС та ендометріоз в більшій мірі
знаходять свій розвиток у жінок із обтяженим психоемоційним фоном та
хронічними депресивними розладами [165, 166].
Ще однією, виявленою нами, характерною ознакою пацієнток із
поєднанням ПМС та ендометріозу була істотно більша частота шкідливих
звичок, таких як паління та надмірне споживання алкоголю, серед них
порівняно із хворими на ендометріоз, ПМС та здоровими жінками. До того
ж, саме у жінок із поєднанням ПМС та ендометріозу в більшості випадків
одночасно

спостерігались

обидві

шкідливі

звички.

Загалом,

вплив
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зловживання алкоголем та паління на розвиток обох патологій є питанням
для дискусії. Одні автори приводять дані про відсутність взаємозалежностей
між шкідливими звичками та розвитком ПМС та ендометріозу [167], інші ж
відносять їх до факторів ризику [168, 169]. Крім того, існують дані про
наявність взаємозв’язків між палінням батьків та розвитком ендометріозу у їх
нащадків [170]. З іншої сторони, шкідливі звички є частим супутником та
опосередкованим свідченням психоемоційного неблагополуччя та стресового
фону повсякденного життя, що, беззаперечно, є частим супутником ПМС та
ендометріозу [171].
Проведена оцінка наявності та гармонійності статевого життя
учасниць дослідження дозволила установити, що жінки із поєднанням
генітального ендометріозу та ПМС лише у 9,7% випадків відмічали
присутність регулярного статевого життя, порушення якого може бути як
наслідком наявності патології, так і додатковим чинником хронічного
стресового навантаження. Зниження сексуальної активності серед жінок із
ендометріозом є відомим фактом, що пов’язано із хронічним тазовим болем
вцілому та присутністю диспареунії при статевому акті. Проте, і наявність
ПМС згідно деяких даних асоціюється із значимими труднощами в інтимній
сфері. Так, опитування проведене İlhan G. та співавторами жінок із
діагностованим ПМС свідчило про присутність у них сексуальної дисфункції
у 51.7% випадків проти наявності такої у 24.5% випадків у здорових [172]. А
Nowosielski K. та співавтори стверджують, що наявність ПМС є фактором
ризику сексуальної невдоволеності [173].
Крім того, результати аналізу віддалених анамнестичних даних
дозволили установити більш ранній вік встановлення менструальної функції
у хворих на ПМС та ендометріоз. Разом із цим, частка осіб із раннім менархе
була найбільшою в групі їх коморбідного поєднання. Раніше вважалось, що
більш раннє становлення менструальної функції є предиктором розвитку
ендометріозу в майбутньому та сприяє більш важкому його перебігу [174].
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Тим не менше, результати метааналізів останніх років ставлять цю точку
зору під сумнів, підкреслюючи помірність таких ризиків та відсутність
взаємозв’язків між раннім менархе та важкістю перебігу хвороби [175,176,
177]. Проте, наявність дисменореї в підлітковому віці як предиктора розвитку
ендометріозу та/або ПМС не викликає сумніву [178, 179, 180], що і
підтверджувалось

нашими

даними,

згідно

яких

вказане

порушення

спостерігалось в групі ПМС, ендометріозу та їх поєднання відповідно в 22%,
27% та 83% випадків.
Що стосується репродуктивного анамнезу відносно розвитку ПМС та
ендометріозу, то на сучасному етапі дані науковців істотно відрізняються.
Класично вважається, що неплідність та наявність ендометріозу замикають
«порочне коло», де відсутність вагітностей призводить до розвитку
ендометріозу, який, в свою чергу зменшує вірогідність зачаття [181, 182]. З
іншої сторони,

існує достатньо даних, що лікування легкої та помірної

важкості ендометріозу не асоціюється із відновленням репродуктивної
функції [183]. Тоді як, Ashrafi M. Та співавтори запропонували модель, згідно
якої

кількість

вагітностей

в

минулому

негативно

асоціювалась

із

захворюваністю на ендометріоз [184]. Крім того, Єдиної думки, щодо зв’язку
репродуктивного анамнезу та захворюваністю на ПМС не існує. Разом із тим,
в деяких дослідженнях показано, що серед жінок із безпліддям частота ПМС
є значно більшою такої в загальній популяції [185], що може бути пов’язано
із гіперпролактинемією характерною для цього стану. Однією із характерних
особливостей перебігу ПМС є дефіцит магнію, який значимо поглиблюється
із настанням вагітності та в ряді випадків асоціюється із невиношуванням
плода [186].
В нашому ж дослідженні при аналізі кількості пологів та вагітностей
серед хворих на ендометріоз

були отримані тотожні літературним

показники. Втім, варто відзначити значимо меншу кількість благополучно
завершених пологів в групі поєднання ПМС та ендометріозу, що вказує на
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поглиблення проблем безпліддя в умовах приєднання ПМС до ендометріозу.
Разом із цим, кількість мимовільних абортів у жінок із поєднанням ПМС та
ендометріозу була меншою порівняно із групами кожної патології окремо,
але такий стан речей був пов’язаний не із кращими показниками
виношуваності, а із порівняно невеликою абсолютною кількістю вагітностей
та більш високим рівнем неплідності. На перший погляд ситуація із
вагітністю та виношуванням в групі ПМС не викликала занепокоєння, проте
порівняння відповідних даних із здоровими особами підтвердили наявність
зниженого репродуктивного потенціалу цієї категорії жінок.
Оцінка анамнезу досліджуваних жінок в аспекті гінекологічної
патології дозволила установити відносно незначну поширеність патології
запального характеру та уражень шийки матки. Проте, обстежувані хворі
характеризувались вищою частотою порушень менструального циклу,
зокрема, на їх наявність в основній групі вказувала 67 жінка , що відповідає
літературним даним про предиктивної цінності дисменореї в підлітковому
віці [178, 179, 180]. В роботі Tonini G. детально охарактеризовано
взаємозв’язки між дисменореєю в підлітковому віці, ПМС та ендометріозом
[187]. Отримані нами результати також дозволяють опосередковано судити
про роль ПМС, як можливої передумови розвитку ендометріозу, подальшої
їх асоціації та обтяження його клінічного перебігу. Такі висновки були
зроблені нами на основі анамнестичних відомостей, отриманих в групі
коморбідності, де наявность ПМС в минулому була підтверджена у 93%, тоді
як в групах ПМС та ендометріозу цей показник був нижчим та приблизно
рівнозначним.
В результаті вивчення літературних джерел та згідно власних
отриманих даних, нами було встановлено, що жінки, які страждали на
передменструальні

розлади

характеризуються

гіршими

показниками

соматичного здоров’я та психологічного благополуччя, що мало більшу
вираженість при поєднанні ПМС та ендометріозу [188]. Найбільш
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характерними виявленими порушеннями в учасниць нашого дослідження
були нейроциркуляторна

дистонія, патологія щитовидної залози та

ожиріння. В основі частого поєднання ПМС та нейроциркуляторної дистонії
вірогідно лежать стрес-асоційованість обох патологій та порушення
серотоніново-дофамінового обміну на фоні характерних для обох станів
гіпомагніемії із недостатністю вітаміну В6 [189]. Більша частота випадків
ожиріння на тлі ПМС, ендометріозу та їх поєднання також вірогідно
пов’язана із негативним психо-емоційним фоном та звичкою заїдати стрес.
Проте, якщо згідно думки фахівців ПМС та ожиріння мають спільні
механізми розвитку та часто супроводжують один одного [190], то відносно
ендометріозу в такій ситуації літературні дані істотно різняться. Так, після
проведеного метааналізу 11 досліджень за участю хворих на ендометріоз
жінок Liu Y. Та співавтори дійшли до висновку, що ризик розвитку
ендометріозу обернено асоціюється із індексом маси тіла [191]. Втім,
механізми такого явища потребують подальшого вивчення та доведення.
Крім того, фахівці пов’язують ряд інших патологій із наявністю ПМС,
як

то

алергічні

шкірні

захврювання,

інсулінорезистентність,

передменструальна астма та інші [192, 193, 194].
На початку проспективного етапу дослідження проведена оцінка
важкості

ПМС

дозволила

установити

переважання

важкої

та

декомпенсованої форми передменструальних розладів серед пацієнток групи
коморбідності, тоді як ізольований ПМС мав значно більш благоприємний
перебіг.
Більш детально оцінити та характеризувати ПМС в умовах
генітального

ендометріозу

дозволило

одномоментне

опитування

досліджуваних жінок та порівняння отриманих даних із такими в обох
контрольних

групах.

Визначення

важкості

ПМС

при

допомозі

менструального дистрес-опитувальника Р.Д.Муса дозволило встановити
значно вищі значення в балах за усіма його шкалами. Варто відзначити
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зростання інтенсивності та тривалості больового синдрому при ПМС на фоні
ендометріозу, формування у них синдрому хронічного тазового болю, що
свідчить про сумацію та потенціювання проявів обох патологій, а також має
непересічну значимість для молодих активних жінок. Подібні дані були
отримані Latthe P. та співавторами в процесі метааналізу 122 досліджень за
участю сумарно 64 286 жінок, де було установлено 54 факторів розвитку
дисменореї, 14 факторів розвитку диспареунії та 48, що мають відношення до
розвитку нециклічного тазового болю. Так, із дисменореєю асоціювались вік
молодше 30 років, раннє менархе, паління, низький індекс маси тіла, ПМС,
тривалий цикл та об’ємні менструальні кровотечі. Для диспареунії були
характерними менопауза, сексуальне насильство, патологія тазових органів
запального характеру та депресія. Тоді як хронічний тазовий біль
пов’язували із зловживанням алкоголю, невиношуванням, масивними
менструальними кровотечами, запальною патологією тазових органів,
кесаревим розтином в анамнезі та психологічною нестабільністю [195].
При цьому, обстежені жінки групи коморбідності скаржились на
виражені вегетативні реакції, як то нудота, запаморочення та холодний піт,
що поєднувалось із порушеннями контролю у вигляді серцебиття, задухи та
болю в грудній клітці. Вищеописані симптоми в тій чи іншій мірі мали місце
і у жінок в групі ПМС, проте їх вираженість та тривалість були достовірно
меншими. Варто відзначити значне посилення негативної афектації та
психопатологічного компоненту ПМС при його асоціації із ендометріозом.
Серед таких жінок превалювали тривожність, плаксивість, дратівливість та
напруженість, тоді як в умовах ізольованих передменструальних розладів
подібні скарги мали переміжний характер та були зовсім малохарактерними
для осіб в групі здорових. З цього приводу в наукових публікаціях
приводяться дані, що найбільш характерними ментальними проявами ПМС є
розсіяність, слабкість, забудькуватість, дратівливість та песимізм [196].
Поряд із цим, серед жінок із ендометріозом значну поширеність мають
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високий рівень невротизації, іпохондричні стани, емоційна лабільність,
реактивна депресія, емоційна незрілість, «втеча в хворобу», депресивний тип
реагування в ситуації стресу та висока сенситивність [104], що, безумовно,
робить свій внесок в формування особистісних рис при приєднанні
ендометріоїдної хвороби до ПМС.
Підсумовуючи опитування обстежуваних пацієнток за усіма шкалами
дистрес-опитувальника

Р.Муса

було

виявлено

значне

перевищення

інтегрального оцінкового показника у жінок групи коморбідного поєднання
ПМС та ендометріозу при порівнянні з обома контрольними групами
(51,63±5,12 балів в основній групи при порівнянні із 32,07±3,80 та 34,63±4,51
балів в групах контролю ПМС та групі ендометріозу відповідно, р<0,001 та
р<0,05 відповідно), що за таких умов характеризувало перебіг ПМС як
важкий.
Результати кількісного визначення вираженості больового синдрому
за шкалою ВАШ у досліджуваних пацієнток вторили раніше отриманим
даним застосованого дистрес-опитувальника. Пацієнтки групи коморбідності
оцінили інтенсивність болю в лютеїнову фазу як на 44% більш виражену при
порівнянні із такими в групі ПМС. В контрольній групі ендометріозу
показник за ВАШ також був нижчим (на 27%) при порівнянні із групою
поєднаної патології.

Паралельно проведена якісна оцінка больового

синдрому за трьома шкалами опитувальника Мак Гілла дозволила
встановити його певні характеристики в умовах поєднання ПМС та
ендометріозу. Так, жінки групи коморбідності при оцінці спектру больових
відчуттів із більшою частотою характеризували свій біль як «нестерпний» та
«виснажливий», що знаходило відображення в достовірно вищих середніх
значеннях рангового індексу болю та числа обраних дескрипторів при
порівнянні із іншими досліджуваними групами. Зокрема, при анкетуванні
учасниць за афективною шкалою опитувальника, нами було виявлено, що
психо-емоційна лабільність, яка є характерною для хворих на ендометріоз,
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при поєднанні із ПМС спричинювала афективну реакцію та посилення
впливу больового чинника на психічну сферу обстежуваних паієнток. Оцінка
інтенсивності болю за евалюативною шкалою, підтверджували загальну
тенденцію присутності найбільш виражених порушень в основній групі.
Інтегральний ранговий індекс та загальний індекс числа обраних
дескрипторів у пацієнток основної групи перевищували такі при ПМС в 3,9
та в 1,7 разів, а також були достовірно більшими в 1,6 та 1,2 разів
відповідних значень при ендометріозі.
Підсумовуючи проведену оцінку больових проявів можна сміливо
стверджувати про їх інвалідизуючий характер, а також про феномен сумації
та взаємопотенціювання при поєднанні обох патологій. В основі такого
взаємопосилюючого ефекту може лежати психопатологічна складова, яка має
місце як при ПМС, так і значно більш виражено при ендометріозі [197].
Ряд авторів в сучасних наукових публікаціях визначають больовий
синдром, психологічні труднощі та порушення емоційного контролю
предикторами зниження якості життя жінок із ендометріозом, що, згідно їх
думки,

обумовлює

необхідність

психотерапевтичного,

або

психомедикаментозного втручання [198]. Результати проведеної нами оцінки
якості життя учасниць дослідження при допомозі опитувальника “The
Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey”, який включає в
себе дві основні складові гармонійного функціонування організму людини –
фізичний та психічний компоненти здоров´я, підтвердили таку позицію. Так,
у зв’язку із значним зниженням параметрів фізичної активності, визначався
обмежуючий вплив на повсякденну працездатність, що мало прямий зв´язок
із якістю життя та призводило до зниження його рівню на 22% та 27%
порівняно із групою контролю 1 та 2 відповідно. При визначені психічних
аспектів якості життя пацієнтками групи коморбідності відмічено зниження
відчуття власної сили та енергії, присутність втомлюваності та зниженої
соціальної активності. У випадку наявності лише однієї із двох патологій
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також відмічалось зниження визначуваних показників, проте в достовірно
меншій мірі порівняно із основною групою.
Результати отримані в контрольних групах ПМС та ендометріозу
перебували в проміжку 40-60%, що класифікує якість їх життя за обома
складовими, як «середню». В той же час відсоток фізичного компоненту
якості життя серед здорових також знаходився в діапазоні «середнього»
значення, проте перебував на межі із показником підвищеного рівня, що
достовірно відрізняло його від такого у жінок всіх інших груп. За своїм
психологічним станом жінок групи здорових можна було із впевненістю
віднести до «підвищеного» рівню якості життя, що характеризувало їх, як
активних та задоволених своїм повсякденням. В той же час, якість життя в
групі коморбідності, згідно оцінки обох компонентів,

була достовірно

зниженою, як по відношенню до здорових осіб, так і порівняно із кожною
контрольною групою. Отримані нами дані в пандан публікаціям різних
авторів свідчили, що ПМС та ендометріоз, як самостійні нозології,
асоціюються із зниженим рівнем якості життя [199,200]. Тим не менше,
аналіз отриманих результатів дослідження дозволяє робити висновок про
значиме зниження якості життя до рівня «низького» в умовах поєднання обох
патологій, що несе в собі важливу медико-соціальну проблему.
В основі патогенезу ПМС та ендометріозу одну із ключових ролей
відіграє кількісний та якісний дисбаланс статевих гормонів. Варто
відзначити, що гормональний фактор приймає участь в механізмах реакції
жіночого організму на екзогенні чинники, як то хронічні стресові ситуації.
Проведене нами вивчення особливостей гормонального гомеостазу, його
взаємозв´язків із зовнішніми впливами та клінічними маніфестаціями у
хворих із коморбідністю ПМС та ендометріозу дозволило встановити ряд їх
особливостей. Так, у пацієнток із поєднанням ПМС та ендометріозу, при
незмінених значеннях рівню естрадіолу в сироватці крові, було виявлено
недостатнє зростання вмісту прогестерону до кінця менструального циклу.
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Лютеїнова недостатність була виявлена також і в контрольних групах, проте
мала достовірно менш виражений характер, тоді як серед здорових осіб
рівень прогестерону в другу фазу менструального циклу відповідав
референтним значенням. Таким чином, серед жінок досліджуваних груп було
установлено наявність відносної гіперестогенемії в основному за рахунок
зниження

рівня

прогестерону

сироватки

крові

в

лютеїнову

фазу

менструального циклу. Отримані дані вписуються до основних положень
гормональної теорії ПМС та до класичного розуміння гормональної регуляції
в умовах ендометріозу [35, 36, 106].
Іншим важливим аспектом порушення гормональної регуляції
досліджуваних жінок групи коморбідності був істотно підвищений рівень
пролактину в крові. І хоча жінки усіх груп за вийнятком здорових,
характеризувались в тій чи іншій мірі навністю гіперпролактинемії, в умовах
поєднання ПМС та ендометріозу рівень лактогенного гормону достовірно
відрізнявся в сторону зростання. Існує думка про роль пролактину в регуляції
водно-електролвтного обміну (T.Hоrrobin, 1971), а також про можливість
модулювання дії інших гормонів - альдостерону та
(M.Oettel,1999).

Крім

того,

існують

дані

про

вазопресину
потенціювання

гіперпролактинемією естрогенової недостатності в умовах ендометріоїдної
хвороби, та навпаки [106,201]. Відомо, що зачасту гіперпролактинемія має
характер адаптативної реакції в умовах тривалого стресового навантаження
[60,62], що у випадку нашого дослідження логічно співвідноситься із даними,
отриманими в процесі вивчення анамнезу пацієнток.
Загальновідомо, що хронічний стрес, зазвичай, розвивається на фоні
магнієвого дефіциту, до того ж в умовах психоемоційного навантаження
посилюється

виведення

мікроелементу

із

організму

[202,203].

Тож,

закономірним явищем було те, що враховуючи анамнестичні дані та дані
проведених обстежень, саме в групі коморбідності рівень магнію був достовірно
найнижчим.
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Проведений

нами

кореляційний

аналіз

наявності

та

сили

взаємозалежностей між показниками гормонального фону та вираженістю
наявної симптоматики вніс важливі доповнення, а також дозволив логічно
«замкнути коло» патогенетичних процесів та клінічних проявів. Зокрема, було
встановлено

наявність

сильних

достовірних

зв’язків

між

відносною

гіперестрогенією та значенням інтегрального показника дистрес-опитувальника
Р.Д.Муса, інтенсивністю больового синдрому за ВАШ та значенням психічного
компоненту здоров’я за анкетою SF-36, що свідчило про важливу роль
недостатності ендогенного прогестерону в розвитку наявних больових проявів
та викликаних ним психо-емоційних реакцій. Разом із цим, було підтверджено
наявність взаємозалежностей між рівнем пролактину в сироватці крові та
інтенсивністю болю за ВАШ та ранговим індексом болю за шкалою Мак-Гілла,
що опосередковано свідчить про посилення набрякового синдрому внаслідок
потенціювання пролактином натрійутримуючого ефекту альдостерону та
антидіуретичної дії вазопресину. Наявність тісних достовірних зв´язків між
концентрацією пролактину та значенням показників компоненту психічного та
фізичного здоров´я за опитувальником SF-36 дозволила судити про роль
гіперпролактинемії в патогенезі психопатологічних та фізичних порушень стану
учасниць дослідження.
Опосередкованою

ознакою

персистенції

хронічного

стресового

навантаження, на рівні із підвищеним вмістом пролактину, був виявлений
дефіцит магнію, який, до того ж, перебував в тісній залежності із проявами
ПМС. Так, було установлено наявність зворотньої асоційованості між
концентрацією мікроелементу та інтегральним показником за опитувальником
Р.Д. Муса, а також сильних високодостовірних прямих зв´язків із психічним та
фізичним компонентом здоров´я за опитувальником SF-36.
Враховуючи мету нашої роботи, подальшим етапом стала розробка
диференційованого та патогенетично-обгрунтованого лікування жінок із
поєднанням ПМС та ендометріозу. Тож, призначення лікування та подальше
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проспективне спостереження велось саме за жінками основної групи.
Медикаментозні засоби, що застосовувались у дослідженні обирались нами із
урахуванням важливих ланок патогенезу як ПМС так і ендометріозу. Згідно
гіпотези

випробування,

запропоноване

комплексне

лікування,

завдяки

встановленим взаємозв’язкам між ланками патогенезу, повинно було охопити
більшість основних механізмів розвитку та прогресування патологічного
процесу, а також могло б мінімізувати кількість застосованих препаратів та їх
побічних ефектів. Для зменшення вираженості лютеїнової недостатності наш
вибір

випав

на

синтетичний

гестаген

–

дидрогестерон.

Корекцію

психопатологічної складової, а також зменшення вираженості магнієвого
дефіциту

та

оптимізації

ГАМК-опосередкованих

процесів

додатковим

медикаментозним засобом було обрано комбінований препарат, що містить
магнію глутамат гідроброміду (безводного) (МГГ), 75 мг, ɣ-аміномасяної
кислоти (ГАМК) 75 мг, ɣ-аміно-β-оксимасляної кислоти (ГАБОМ) 37 мг,
вітаміну В6 (піридоксину-гідрохлориду) 37 мг. Пацієнтки усіх підгруп
дотримувались рекомендованих немедикаментозних заходів, що базувались на
режимі праця/відпочинок, дієтотерапії, позбавлення шкідливих звичок, аеробних
фізичних навантажень, нормалізації сну та інше.
Отримані нами в процесі лікування дані свідчили про найвищу
ефективність комплексного підходу, що ми пов’язували із охопленням більшої
кількості ланок патогенетичного механізму. Так, результати комплексного
застосування дидрогестерону, комбінованого препарату МГГ-ГАМК-ГАБОМвіт.В6 та немедикаментозних заходів дозволили досягнути найбільшого
зниження інтенсивності больового синдрому, про що судили за зниженням
середнього показника за ВАШ на 74%, інтегрального рангового індексу болю та
інтегрального числа обраних дескрипторів за усіма шкалами опитувальника
МакГілла на 67% та 91% відповідно. З цього приводу в літературних джерелах
існують дані

про

зростання больової

чутливості

в

лютеїнову

фазу

ментструального циклу - коли рівень ендогенного прогестерону є високим [204].
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Проте, детального вивчення механізмів такого явища не проводилось. Тож, на
нашу думку такий стан речей може бути обумовлений в більшій мірі
прогестероновою недостатністю в умовах недіагностованого гіполютеїнізму. З
іншої сторони, цікаві дані були отримані Moazen P. Та співавторами, де
додаткове введення прогестерону до гормону спексину самицям мишей
призводило до зниження больової чутливості [205]. До того ж, практично, кожен
із компонентів комбінованого препарату МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6 володіє
власною протибольовою активністю. Так, нещодавно стало відомо, що передача
больових імпульсів в організмі людини забезпечується, локалізованими в задніх
рогах спинного мозку та в більшості нейронів нервової системи, рецепторами
NMDA, AMPA та N-1, активність яких пригнічується іонами магнію [206]. З
іншої

сторони,

терапевтичних

в
схем

відомих
із

дослідженнях

нестероїдними

додавання

піридоксину

протизапальними

до

препаратами

зменшувало інтенсивність больових проявів [207]. В той час, як ГАМК шляхом
конкурентної блокади відповідних рецепторів пригнічує передачу больових
імпульсів та є, безумовно, надзвичайно важливим медіатором гуморального
механізму антиноцицепції на рівні спинного та головного мозку [208, 209, 210].
Разом із зниженням вираженості тазового болю серед досліджуваних
жінок в підгрупі комплексного лікування відзначалось істотне, статистично
значиме та достовірно відмінне від такого в групах монолікування, зростання за
всіма шкалами опитувальника Р.Д. Муса. Так, жінки значно рідше та в меншій
мірі скаржились на прояви вегетативних реакцій, тривожність, плаксивість,
дратівливість та напруженість, що дозволило констатувати покращення психоемоційного стану та відновленн контролю. Цікаві дані було отримано при
порівнянні ефективності лікування дидрогестерону та комбінованого препарату
МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6.

Так,

статистично

достовірної

різниці

між

вищевказаними групами при оцінці за шкалою «афективні реакції» та
«порушення концентрації» виявлено не було, що свідчить про значимість
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корекції дефіциту магнію на рівні із прогестероновою недостатністю для
усунення такого роду порушень.
Для

об'єктивізації

суб'єктивних

показників

стану

здоров'я

досліджуваних жінок нами було застосовано надійний, інформативний та
економічний метод оцінки стану хворих – визначення якості життя [211].
Показники псіхічного та фізичного здоров'я відображають об'єктивний
соматичний статус, сприйнятливість людини до його порушення, ступінь
адаптації до них, а також складний комплекс факторів та умов на момент
опитування [212].
Закономірно, що в групі комплексного лікування спостерігалось істотне
зростання якості життя за психічним та фізичним комонентом здоров'я, про що
судили за розширенням фізичної активності, зниженням обмежуючого впливу
хвороби на повсякдення та працездатність, а також вдоволеності сьогоденням.
Варто відзначити, що в групах застосування дидрогестерону, або МГГ-ГАМКГАБОМ-віт.В6. в якості єдиного медикаментозного засобу також спостерігалось
істотне покращення та зростання якості життя, яке, втім, було достовірно
нижчим порівняно із групою комбінованого лікування. Таким чином, проведене
лікування дозволило, в переважній більшості, значимо покращити якість життя
досліджуваних жінок, про що судили згідно безпосереднього зростання
показників опитувальника SF-36 так і за переходом пацієнток до іншої групи
«якості життя».
Разом із тим, отримані результати дозволяють констатувати відсутність
значимої ефективності немедикаментозних методів лікування в у жінок категорії
поєднання ПМС та ендометріозу, що, втім, не применшує їхньої важливості як
додаткового терапевтичного заходу.
Серед показників гормонального гомеостазу, які зазнали суттєвої
динаміки в процесі проведеної терапії було зростання рівню прогестерону в
лютеїнову фазу менструального циклу в групах застосування дидрогестерону та
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комбінованого лікування. І хоча достовірної різниці між значеннями рівню
гормону виявлено не було, в останній групі спостерігався на 25% більший його
приріст в межах одного менструального циклу. В групах немедикаментозного
лікування в самостійному режимі та із додаванням препарату МГГ-ГАМКГАБОМ-віт.В6. значимого зростання концентрації прогестерону в сироватці
крові до кінця лікування не спостерігалось. Проте, визначалась поява
міжгрупових відмінностей - на 38% більш високого його значення в другій фазі
менструального циклу у пацієнток останньої групи що, дозволило судити про
наявність певної терапевтичної ефективності препарату МГГ-ГАМК-ГАБОМвіт.В6. на рівні тенденції. В той же час, практично в усіх досліджуваних
категоріях, за вийнятком групи, де застосовувались немедикаментозні заходи,
спостерігалось зменшення вираженості гіперпролактинемії, достовірність якого,
втім, була підтвердженою лише в групі комбінованого лікування. Зниження
вмісту пролактину в крові упродовж застосованого лікування було розцінено, як
наслідок синергічної оптимізуючої дії магнію, вітаміну В6, ГАМК-агоніста та
дидрогестерону на психологічний стан пацієнток, а також підвищення
адаптованості до стресу.
Разом із тим, було установлено стале підвищення концентрації магнію в
сироватці крові, яке мало місце у пацієнток на тлі прийому препарату МГГГАМК-ГАБОМ-віт.В6 та було більш вираженим при додатковому прийомі
дидрогестерону. Варто відзначити, що прийом дидрогестерону в самостійному
режимі

також

асоціювався

із

тенденцією до

зростання

концентрації

мікроелементу, що, на нашу думку, опосередковувалось наявністю седативного
ефекту метаболітів прогестерону.
Результатом покращення стану пацієнток групи комбінованого лікування
було п'ятикратне зменшення кількості осіб із важким перебігом ПМС, що
істотно перевищувало відповідні дані в групах самостійного застосування
дидрогестерону, або препарату МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6. Зростання кількості
учасниць дослідження в групах медикаментозного лікування із легким
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перебігом передменструального синдрому закономірно поєднувалось із значним
збільшенням частки його компенсованої форми, яке, знову ж таки, було
максимальним в групі комбінованого лікування, значимо вираженим в групах
застосування

монопрепаратів

та,

практично,

відсутнім

в

групі

немедикаментозних заходів.
Оцінка ефективності лікування із визначенням інтегрального показника
патології дозволила кількісно оцінити ефективність лікування у кожній із
досліджуваних груп. Так, максимальною ефективністю в корекції проявів ПМС
характеризувалось

одночасне

лікування

дидрогестероном,

комбінованим

препаратом МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6 та немедикаментозними заходами.
Згідно динаміки ІПП, таке лікування було в 10,7 разів, а також на 61% та на 20%
більш результативним при порівнянні із немедикаментозними заходами, а також
застосуванням

відповідно

препарату

МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6

та

дидрогестерону в якості моноагентів.
Для визначення патогенетичних ланок розвитку та прогресування ПМС,
які є потенційними «мішенями» терапевтичного впливу, нами було проведено
множинний регресійний аналіз. Згідно результатів лінійної регресії було
установлено, що ІПП, а значить і ефективність лікування, незалежно
асоціювався із тривалістю захворювання, рівнем прогестерону в крові на 21-23
день менструального циклу, вмістом пролактину, а також концентрацією магнію
в сироватці крові. Варто відзначити, що запропонований нами терапевтичний
підхід охоплює, практично, всі вищеперераховані порушення, поєднує в собі
ефективність кожного із них та дозволяє досягнути вираженого клінічного
результату. Таким чином, на основі вивченого анамнезу, результатів оцінки
клінічного статусу та лабораторних показників, визначення взаємозв’язків між
отриманими даними та якістю життя можна рекомендувати комбіноване
лікування

дидрогестероном,

немедикаментозними заходами.

препаратом

МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6

та
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ВИСНОВКИ
1.Частота передменструального синдрому за даними різних авторів
коливається від 25 до 75 % і представляє багатогранний симптомокомплекс,
що проявляється вегето-судинними, обмінно-ендокринними і нервовопсихічними порушеннями, які знижують якість життя жінки. На сьогодні
немає

достатньо

чітких

свідчень

про

особливості

перебігу

передменструального синдому на тлі ендометріозу та взаємний коморбіний
вплив

цих

патологій,

що

диктує

необхідність

розробки

чітких

сфомульованих рекомендацій щодо корекції даної поєднаної патології.
2.В

результаті

проведеного

дослідження

встановлена

роль

передменструального синдрому як передумови розвитку ендометріозу, що
підтверджує його наявність у 81% жінок з ендометріозом у період
становлення менструальної функції, зокрема первинної дисменореї, а
частота поєднання цих патологій складає 53%.
3.Встановлена

значна

роль

хронічного

стресу

в

генезі

передменструального синдрому та ендометріозу, що доведено взаємним
потенціюючим впливом цих коморбідних станів, та взаємний зв'язок між
інтенсивним

стресовим

навантаженням

в

анамнезі

та

наявністю

досліджуваної поєднаної патології (OR =2,858; CI =95%;1,56-9,538 для
ендометріозу та (OR =2,759; CI =95%;1,133-6,716) для ПМС).
4.Передменструальний синдром та ендометріоз характеризуються
спільними ланками патогенезу і клінічними проявами, що призводить до
важчого перебігу передменструального синдрому на тлі ендометріозу: у
жінок з поєднанням передменструального синдрому та ендометріозу
переважали важкі форми та декомпенсований перебіг передменструальних
розладів (перевищення в 3.9 та 1.7 разів рангового індексу болю у порівнянні
з наявністю тільки передменструального синдрому та тільки ендометріозу
відповідно і зниження середнього рівня якості життя майже вдвічі в
порівнянні зі здоровими жінками).
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5.Встановлено, що у жінок з передменстуальним синдромом мало
місце порушення гормонального гомеостазу, вираженість якого була
найбільшою у групі з коморбідним станом, про що свідчив знижений вміст
прогестерону в лютеїнову фазу менструального циклу (на 42,9%) на тлі
підвищеного рівня пролактину (на 26,1%), що корелювало з гіпомагніємією.
6.В результаті парного кореляційного аналізу було встановлено ряд
сильних взаємозалежностей між рівнем прогестерону в сироватці крові та
інтегральним показником передменструальних розладів (r=-0,65), ранговим
індексом болю (r=-0,76) та психічним компонентом здоров'я (r=0,73).
Спостерігалась зворотня асоціація між вмістом магнію в сироватці крові і
інтегральним показником передменстуальних розладів
високодостовірні

прямі

зв'язки

із психічним

(r=0,63) та сильні

(r=0,82)

та

фізичним

компонентом здоров'я (r=0,70).
7.В результаті оцінки ефективності запропонованих терапевтичних
підходів було встановлено зниження вираженості передменструальних
розладів в 3.2 раза після курсу поєднаного ліуквання дидрогестероном та
комбінованим препаратом МГГ-ГАМК-ГАБОМ-віт.В6, що було більш
результативним при порівнянні із застосуванням кожного препарату окремо
(на 61% та 20% відповідно). Вираженість передменструальних розладів та
ефективність

лікування

передменструального

незалежно
синдрому

асоціювались

з

тривалістю

(β=0,159),рівнем

пролактину

(β=0,146),вмістом прогестерону на 21-23 день менструального циклу (β=3,07) та концентрацією магнію в сироватці крові (β=-2,17).
8.Розроблено

алгоритм

диференційного

підходу

та

доведена

ефективність лікування дидрогестероном та комбінованим препаратом МГГГАМК-ГАБОМ-віт.В6 жінок з передменструальним синдромом на тлі
ендометріозу, про що свідчило зменшення кількості паціенток із важкою
формою та декомпенсованим перебігом передменструальго синдрому,
зниженням

вираженості

передменструальних

розладів

на

63%

та
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зменшенням в 12.1 раза рангового індексу болю, значимим покращенням
фізичного та психічного компонентів здоров'я.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.Для визначення ризику поєднання ПМС та генітального ендометріозу
у пацієнток рекомендовано проводити розширений збір анамнезу із оцінкою
місцевості проживання, сфери працевлаштування та наявності стресових
факторів в минулому.
2.У хворих із коморбідним поєднанням ПМС та генітального
ендометріозу рекомендовано виконувати розширене обстеження із оцінкою
больового синдрому, фізичного та психічного компонентів здоров'я за
опитувальником якості життя SF-36, як при первинному обстеженні так і для
оцінки лікування в динаміці.
3.Для визначення групи жінок із більшим ризиком недостатньо
відповіді на лікування, пацієнткам із поєднанням ПМС та генітального
ендометріозу рекомендовано проводити визначення вмісту магнію, а також
пролактину та прогестерону в лютеїнову фазу МЦ.
4.Пацієнткам із ПМС на тлі генітального ендометріозу рекомендовано
призначення комплексного лікування дидрогестероном та препаратом МГГГАМК-ГАБОМ-віт.В6 для досягнення максимальної корекції проявів ПМС,
зниження інтенсивності больового синдрому та оптимізації якості життя.
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Додаток 2

Апробація матеріалів дисертації.
Основні положення дисертації було викладено на міжнародній
науково-практичній конференції «Актуальні питання охорони материнства та
дитинства в Україні» (Київ, 2015 р.), на науково-практичній конференції з
міжнародною участю «Репродуктивне здоров'я в Україні: тенденції,
досягнення, виклики та пріоритети» (Київ, 2018 р.).

