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АНОТАЦІЯ 

Єфіменко О.О. Профілактика, діагностика та лікування 

перименопаузальних розладів у жінок. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Державна установа 

«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової 

НАМН України», Київ, 2020. 

Метою дослідження стало поліпшення якості життя жінок в 

перименопаузі шляхом розробки та впровадження системи надання лікувально-

профілактичної допомоги на основі створення диференційованих методів 

діагностики, профілактики та лікування перименопаузальних розладів залежно 

від віку жінки та тривалості менопаузального періоду. 

На початку дослідження обстежено 1050 жінок віком 40-51 років, що 

розподілені за віком на 2 групи: група І – 500 пацієнток пізнього 

репродуктивного віку (40-45 років), група ІІ – 550 жінок віком 46-51 років.  

Після проведення анкетування за шкалою MRS було виявлено, що у 

жінок І групи 69,4% пацієнток не мали жодної скарги, що характеризують 

клінічні прояви клімактеричного синдрому і відповідно решта жінок 30,6% 

відмічали ті чи інші ознаки клімактеричного синдрому. У жінок ІІ групи (45-51 

роки) зазначено вже більш суттєвий відсоток клімактеричних розладів різного 

ступеню тяжкості – 62,9%, тоді як 37,1% жінок не мали скарг, що 

характеризують клімактеричний синдром.  

На другому етапі дослідження, приймаючи до уваги деякі генетичні, 

соціальні та медіко-біологічні фактори, виявлені в ході клініко-параклінічної 

оцінки обстежених жінок з метою вивчення чинників, що можуть впливати на 

раннє настання та перебіг менопаузи в залежності від віку, жінки були поділені 

на підгрупи залежно від наявності, чи відсутності клімактеричних розладів та 

віку. Іа підгрупа – 153 жінки віком 40-45 років з наявністю КС, Іb підгрупа – 

347 жінки 40-45 років без наявності КС, IIa підгрупа – 346 жінок віком 46-51 рік 

з наявністю КС та ІIb підгрупа – 204 жінки того ж віку без наявності КС. Саме 

ІІb група жінок викликає великий інтерес, щодо вивчення важливих чинників, 

що призводять до збереження  менструальної, а де коли і репродуктивної 

функції у віці 45 та старші. Всі групи жінок були рандомізовані по віку: 
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середній вік пацієнток Іа підгрупи становив 43,7+0,61, Іb підгрупи – 44,1+0,32 

(р>0,05); ІІа підгрупа – 47,9+0,41 та ІІb підгрупи – 47,3+0,68 (р>0,05). 

Аналіз умов праць та рівень освіти жінок досліджуваних груп, показав що 

питома вага пацієнток з більш вираженим інтелектуальним рівнем праці в Іа та 

ІІа підгрупах, більшість з яких при цьому відмічають також і наявність 

стресових ситуацій на роботі, в сім'ї та в побуті,  тощо.  

При цьому досить висока питома вага жінок, що зловживали палінням в 

групі пацієнток з проявами клімактеричного синдрому. 

При аналізі даних щодо спадкового анамнезу, виявлено, що висока 

питома вага пацієнток Іа групи відмічають ранню менопаузу у матері і 

близьких родичів, що вказує на генетичну обумовленість цієї патології. 

Пацієнтки ІІа групи відмічають настання менопаузи у найближчих родичів 

після 50 років. У пацієнток, які мали 2 і більше спроб ЕКЗ (57 жінок) і, 

особливо, при невдалих спробах та втратах вагітностей (важливе підґрунтя для 

розвитку стресових розладів та депресивних станів), рання менопауза 

відмічалася у 23 (40,4%). При цьому слід зазначити, що у цих пацієнток у 

найближчих родичок відмічається своєчасне настання менопаузи.  

Оцінка гінекологічного анамнезу виявила раннє менархе (9-11 років) у 

більш молодиш жінок з проявами КС, а питома вага пацієнток 45-46 років 

вказують на більш пізнє становлення менструальної функції старше 15 років, 

що суттєво вище за відповідний  показник у жінок без проявів КС. Слід 

відмітити, що питома вага пацієнток без проявів КС відмічала фізіологічне 

настання менархе у віці 12-14 років. Також більша частина пацієнток з КС 

перенесли в період становлення менструальної функції (тобто в 11-16 років) такі 

інфекційні захворювання, як кір, паротит, краснуха, вітряна віспа (відносний 

ризик (ВР) 2,88; 2,82; 2,79 та ВР 3,01, відповідно), що визивають негативні 

наслідки у вигляді порушень повноцінного оогензу в подальшому 

репродуктивному житті жінок та знижують яєчниковий резерв.  

При вивченні акушерського анамнезу виявлено питому вагу пацієнток з 

проявами КС, що не народжувала (37,9 в Іа та 29,2% в ІІа групах) і вірогідно 

більша у порівнянні з жінками відповідної вікової категорії без проявів КС 

(17,6% та 15,2% відповідно (р1-3,2-4<0,05). При цьому, пацієнтки з проявами КС 
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мали в анамнезі більше ніж 3 мимовільних абортів, 4 та більше штучних 

абортів, ніж у пацієнток без проявів КС.  

Аналіз гінекологічної патології показав, що у пацієнток з наявністю КС, 

незалежно від вікової категорії, переважали запальні захворювання геніталіїв, 

ДЗМЗ, гіперплазія ендометрія (ГЕ), лейоміома матки (ЛМ), наявність 

оперативних втручань на органах репродуктивної системи, порушення 

менструального циклу. Також звертає на себе увагу висока частота 

гіпероліферативних процесів ендометрія (ГПЕ) у жінок з КС (41,2% при КС, 

порівняно  з 18,6% у пацієнток без проявів КС; р<0,001).  Звертає на себе увагу 

також і високий рівень дисгормональних захворювань молочних залоз у жінок з 

КС, порівняно із жінками без КС відповідної вікової категорії, що становить 

відповідно 68,9% та 26,5% (р<0,05).  

Аналіз соматичної патології в анамнезі у жінок досліджуваних груп 

показав, що у пацієнток з наявністю КС частіше зустрічалися такі патологічні 

стани як: серцево-судинні та церебро-васкулярні захворювання, нервово-

психічні захворювання, захворювання шлунково-кишкового тракту (ШКТ) та 

патології кістково-м’язевої системи. При чому більшість жінок вказувала на 

наявність серцево-судинної патології і у найближчих родичів, тобто 

позитивний сімейний анамнез. 

Дослідження індексу маси тіла (ІМТ) у обстежених жінок показало, що 

серед жінок з КС незалежно від віку переважали пацієнтки з зайвою вагою 

(ІМТ=25-29,9 кг/м2), натомість серед пацієнток без проявів КС надлишкову 

вагу мала лише кожна п’ята жінка (відповідно, 353 (70,7%) та 212 (38,5), 

р<0,05).  

Аналіз показників якості життя згідно проведеного анкетування за 

шкалою SF-36 у жінок досліджуваних груп показав, що показники наявності 

фізичного болю, а також фізичної та соціальної активності особливо не 

різнилися. Натомість за всіма іншими показниками жінки з КС мали суттєві 

відмінності від таких у пацієнток без проявів КС відповідної вікової категорії.  

Для поглибленого вивчення симптомів та синдромів перебігу 

менопаузального переходу у жінок після 40 років з визначенням біологічних та 

соціально-психологічних передумов та ускладнень протягом 10 років (період з 

2008 по 2018 роки) під динамічним спостереженням знаходилося 478 жінок зі 
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збереженою менструальною функцією середній вік яких на початок 

дослідження становив 41,2+2,1 роки.  

Згідно отриманим даним на початок спостереження ті чи інші ознаки КС 

мали лише 10,5% пацієнток. Середній ступінь вираженості  згідно шкали MRS 

становив 25,4+3,6 бали. Слід відмітити, що вже через 5 років спостереження на 

прояви КС скаржилася майже кожна друга жінка 49,4% і цей показник 

збільшувався з кожним роком, а через 10 років спостереження прояви КС мали 

вже 95,6% жінок.  

Крім того виявлений прямий корелятивний зв’язок між поглибленням 

гормональних порушень та ступенем тяжкості клімактеричного синдрому. Так, 

у жінок з більш вираженими проявами КС відмічається різке зниження 

Естрадіолу (r=-0,79) та збільшення ФСГ (r=0,74), зниження рівня АМГ, 

головного маркеру фолікулярного резерву (r=-0,86). 

На порушення сну (тривалість, безперервність, терміни, регулярність та 

задоволеність) скаржилися понад 327 (68,4%) досліджуваних жінок, незалежно 

від наявності вазомоторних проявів. Так, 123 (25,7%) жінки пов’язували часте 

прокидання вночі з припливами, хронічними стресами, проблемами в сім’ї та 

партнерами, з дизуричними розладами, тощо. При цьому відмічено 

корелятивний зв’язок між порушенням сну та зниженням рівнів естрадіолу (Е2) 

(r= -0,79) і підвищенням рівня ФСГ (r=0,87), тобто порушення сну, а саме часте 

прокидання вночі були пов’язані із терміном менопаузи та наявністю вегето-

судинних проявів, депресивним настроєм та тривогою. Крім того, 60% 

досліджуваних жінок зазначали проблеми з пам’яттю та відсутність ефекту 

навчання. Аналіз вульвовагінального здоров’я показав певні закономірності 

залежно від віку жінок, терміну настання та тривалості менопаузально періоду. 

Так, на сухість вагіни скаржилося приблизно 98 (20,5%) пацієнток 

перименопаузального віку, а в постменопаузі до 167 (34,9%) жінок.  

Виявлено, що в структурі КС у жінок більш молодшого віку переважають 

психоемоційні та вегето-судинні скарги, в той час коли у більш старших жінок 

переважають прояви вульво-вагінальної атрофії та сексуальні розлади, тобто 

більш виражені прояви ГУМС.  

Залежно від тяжкості проявів КС жінкам, з врахуванням психологічного 

та загального стану здоров’я, було запропоновано персоналізований підхід 
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щодо лікування КС та розроблено профілактичні заходи щодо його 

передчасного виникнення. Ми рекомендували починати  терапію на протязі 1 

року після перших ознак проявів КС.  

При проведенні доплерографії сонних артерій по закінченню 10 річного 

динамічного спостереження у жінок, що приймали МГТ, було виявлено  

найменший показник товщини КІМ в порівнянні з жінками, що відмовилися від 

МГТ. У жінок що приймали фітотерапію цей показник був майже в межах 

норми, але більш вищим ніж у пацієнток що приймали МГТ. Найбільш суттєві 

зміни в ліпідограмі з підвищенням атерогенних фракцій були відмічені у 

пацієнток, які не приймали ніяких лікувальних заходів. При аналізі показників 

вагінального здоров’я після 10 років спостереження залежно від лікувальних 

методів кращі показники відмічені у жінок, які почали прийом МГТ в перші 12 

місяців після настання менопаузи. Така тенденція відмічена і при вивченні 

ступеня атрофічних змін в слизових ургенітального тракту. При чому слід 

зазначити що у пацієнток, які відмовилися від застосування різних методів 

лікування КС, було відмічено швидке прогресування цієї патології.  

Поряд з лонгітудинальним проспективним дослідженням в рамках 

соціально-інформаційного проекту «Жіночність майбутнього» було проведено 

аналіз стану поінформованості, як лікарів, так і жінок перименопаузального 

віку 40+. Виявлено, що серед 5000 жінок, які приймали участь в даному 

проекті, найбільш розповсюдженим джерелом інформованості на сьогодні є 

Інтернет та соцмережі, на відміну від показника 10 років тому. Більшість жінок 

відмітили, що про перебіг і можливі ускладнення КС більше ніж в 50% 

інформують акушери-гінекологи.  

Стосовно отримання сучасної інформації щодо ускладнень та лікування 

КС більшість лікарів різних спеціальностей зазначила інтернет-бібліотеки, 

медичні сайти та участь у тематичних школах та конференціях, присвячених 

жіночому здоров'ю. Слід зазначити, що жінки обізнані щодо необхідності 

проведення мамографії та УЗД органів малого тазу, але питома вага пацієнток 

не виконує лікарських призначень. Такі показники можуть свідчити про 

недооцінку підвищення ризиків розвитку онкологічних процесів і відсутності 

певної відповідальності за своє здоров'я серед жіночого населення. З 87% добре 

обізнаних лікарів-гінекологів, що саме МГТ є «золотим стандартом» та 
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найефективнішим методом лікування клімактеричних розладів тільки 15% 

особисто погодились би застосовувати  гормональну терапію. 

Отримані нами дані свідчать про незадовільний рівень обізнаності  

фахівців в питаннях перименопаузальних порушень, і що вкрай важливо, 

акушер-гінекологів в тому числі, та взагалі  упереджене ставлення  лікарів до 

МГТ майже у всіх регіонах України. Недостатня обізнаність фахівців  в 

питаннях клімактеричних розладів у жінок та упереджене відношення до 

менопаузальної гормональної терапії спонукало  до подальших досліджень. 

Більш поглиблений аналіз вивчення розвитку ВВА та ГУМС у 408 жінок 

досліджуваних груп, які скаржилися на сухість і свербіж піхви, нетримання 

сечі, сексуальні зміни, диспареунію, що становило 38,9% від загальної кількості 

спостережених жінок, показав залежність розвитку ГУМС від віку жінки, віку 

настання менопаузи та тривалості менопаузального періоду. У жінок більш 

старшої вікової категорії дана патологія зустрічалася в 2,8 разів частіше. Також 

звертає на себе увагу високі показники клімактеричних проявів згідно шкали 

MRS у пацієнток ІІ групи, відповідно 10,5+2,5 проти 5,6+0,9 (р<0,05).  Жінки 

віком 45-50 років серед скарг виділяли такі пізні урогенітальні розлади, як 

диспареніунію та нетримання сечі в порівнянні з пацієнтками І групи: 

відповідно 59 (20,4%) проти 12 (10,1%) та 68 (23,5%) проти 10 (8,4%, р1-2, 3-4< 

0,05). Оцінка якості життя жінки при наявності вульвовагінальної 

симптоматики, згідно шкали  Барлоу, показала, що питома вага пацієнток ІІ 

групи вказувала на більш виражений вплив даної патології на її повсякденне 

життя (4,5+0,6 проти 2,9+0,3 балів пацієнток І групи, р <0,05). Середнє 

значення ІВЗ, а відповідно і ступінь важкості ГУМС, становив 2,9+0,09 у жінок 

ІІ групи проти 4,3+0,4 бали у жінок І групи (p<0,05). Аналіз ВВА та ГСМ у 

жінок залежно від КС показав, що наявність клімаксу посилює перебіг та 

частоту виникнення даної патології у жінок різної вікової категорії.  

Частота захворювань на дисгормональні захворювання МЗ у жінок більш 

старшої вікової категорії (група II, r=0,89) вища, ніж у жінок молодшої вікової 

групи (група I, r=0.64), така частота вказує на тісний зв’язок між 

гормональними змінами, що відбуваються в перименопаузі та станом МЗ. При 

цьому слід зазначити, що достовірно більша кількість захворювань дифузного 
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типу була виявлена у жінок більш старшого віку – 57 (24,4 %) проти 64 (17,7 %) 

у молодших жінок (р<0,05).  

Під час детального аналізу структури захворюваності МЗ залежно від 

наявності КС, виявлено, що відсутність патології достовірно вища у жінок обох 

підгруп, що не мають проявів клімаксу, відповідно 56,4% проти 68,2%, в II 

групі, відповідно – 42,1% проти 76,9% (р1-2, 3-4<0,05). Отже, розвиток КС, 

особливо в більш молодому віці до 45 років, та гормональні зміни, які його 

супроводжують негативно впливають  на стан молочних залоз, як орган-мішень 

статевих стероїдних гормонів.  

Під час дослідження морфо-функціонального стану МЗ встановлено, що 

достовірно більша кількість захворювань вузлового типу була виявлена у жінок 

більш старшого віку. Так, серед жінок молодшого віку, які мають прояви КС, 

достовірне вище зустрічається така патологія як фіброаденоми МЗ, ніж у жінок, 

що не мають прояви КС, відповідно 60,0% проти 41,2% (p<0,05). У жінок більш 

старшої вікової категорії відмічається закономірність між ступенем тяжкості 

КС та наявністю вузлових форм ДЗМЗ, а саме кіст молочних залоз. Слід 

зазначити що серед пацієнток 40-45 років з проявами КС відмічається 

достовірне збільшення захворюваності на фіброаденоми МЗ 18 (60,0%) 

порівняно з пацієнтками більш старшої вікової категорії відповідно 26 (59,1%, 

р<0,05). В  групі жінок з наявністю КС частота патології молочних залоз 

зростає з віком і спостерігається прямий коррелятивний зв’язок з тривалістю  

менопаузи (r=0,87, p<0,05). 

Оцінюючи частоту виявлення склерозу інтрамамарних артерій (СМА), 

було помічено достовірне збільшення кількості склерозу з віком, тобто, 

патологія зустрічалася частіше у більш старших жінок – 3,7% у I групі 

порівняно з 8,4% у II групі (p<0,05). При цьому, серед жінок, що мали прояви 

КС частота зустрічаємості СМА більша, ніж у жінок без проявів КС, відповідно 

3,7% проти 1,9% у жінок І групи та 8,4% проти 3.8% у жінок ІІ групи (р 1-2, 3-

4<0,05). При більш детальному дослідженні  було виявлено додаткові фактори 

ризику розвитку СМА, серед яких наявність КС важкого ступеню (ВР 4,7 (ДІ 

2,3-9,8)), вік настання менопаузи (ВР 5,2 (ДІ 2,6-10,2)), ІМТ більше 30 (ВР 6,6 

(3,18-13,5)), позитивний сімейний анамнез щодо атеросклерозу (ВР 2,9 (1,6-

52,2)), а також наявність ДЗМЗ (ВР 10,6 (2,9-31,4)). При чому нами відмічений 
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високий рівень ДЗМЗ у жінок з надмірною вагою та високий ІМТ (>30), 

порівняно із жінками з нормальним ІМТ. Під час проведення доплерографії 

судин голови та шиї у 88,0%  пацієнток з наявністю СМА показник комплексу 

інтима-медіа залишався в межах норми. Було відмічено підвищення рівнів 

показників загального холестерину, тригліцеридів, холестерину (ЛПНЩ). 

Показники коагулограми знаходились в межах норми. Виявлення СМА при 

маммографії вважається додатковою неінвазивною діагностичною перевагою і 

дозволяє своєчасно виявляти групи ризику щодо існування або виникнення 

серцево-судинної патології в майбутньому. 

В структурі ГПЕ у жінок I  і ІІ групи превалювала проста ГЕ без атипії та 

поліпи ендометрія . У жінок більш старшої вікової категорії також зустрічалася 

кистозна атрофія ендометрію та синехії порожнини матки. При більш 

детальному вивченні впливу терміну менопаузи на структуру патології 

ендометрію, було відмічено проградієнте зростання патології з терміном 

менопаузи. За результатами гістологічного дослідження ендометрія визначили 

більшу частоту гіперпроліферативних захворювань у жінок пізньої вікової 

категорії при аналогічній УЗ-картині ендометрія в порівнянні з жінками 

молодшого віку. При цьому у пацієнток при наявності КС незалежно від віку 

частіше зустрічалися патологічні стани ендометрія, що може бути пов'язано з 

гормональним дисбалансом і запальними процесами та тривалим хронічним 

стресом. Так, гіперпроліферативні процеси слизової оболонки матки згідно 

результатів гістологічного дослідження ендометрія діагностовано у 297 (84,6%) 

жінок досліджуваних груп. Слід відмітити, що  майже у 234 (66,7%) жінок з 

ГПЕ  мали асимптомний перебіг. При цьому, із 6 випадків аденокарциноми 

ендометрія, що була гістологічно підтверджена, у 3 випадках показаннями до 

проведення гістерорезектоскопії були тільки УЗ-критерії вираженої 

гіперпроліферації в ендометрії, а саме збільшення товщини ендометрію, 

підвищення ехопровідності і відсутність чіткого розмежування між міометрієм 

і ендометрієм. Окрім тривалості менопаузи нами також було відмічено 

кореляційний негативний вплив надмірної ваги та ІМТ на розвиток ГПЕ 

(r=0,89).  

Проведений аналіз  ультразвукових діагностичних методик ендометрія та 

диференційний аналіз інформативності УЗД МЗ та комбінації його з 
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мамографією. Доведено, що більш інформативним в діагностиці патології 

молочної залози є комбінація УЗД та мамографії, що в 2,3 рази перевищує 

діагностичну ефективність при лише мамографії. Специфічність даного методу 

склала 62%, що в 5 разів перевищує відповідний показник лише при 

використанні УЗД.  Застосування 3D-комбінації в поєднанні з обчисленням 

тривимірних індексів і об’єму ендометрія підвищують діагностичну 

ефективність трансвагінального сканування в порівнянні зі звичайним 

двовимірним режимом в 6,92 рази. 

З метою прогнозування імовірності розвитку раннього клімаксу на тлі 

біологічного старіння організму жінки розроблено алгоритм та створено 

математичну модель прогнозу. Методом покрокового дискримінантного 

аналізу визначено 12 із 145 чинників, що найбільшою мірою впливали на 

виникнення даної патології. Саме метод багатофакторного математичного 

аналізу з урахуванням усіх найбільш інформативних факторів та варіантів їх 

вираженості дав можливість створення даної прогностичної моделі. Серед 

факторів найбільш впливовими на розвиток РК виявилися: вік настання 

менопаузи у найближчих родичок, паління, кількість штучних абортів, 

наявність екстрагенітальної патології; наявність стресових ситуацій в побуті, на 

роботі; хірургічні втручання на матці та додатках; неадекватні фізичні та 

розумові навантаження; ожиріння; низькі рівні естрадіолу та АМГ в сироватці 

крові; висока концентрація ФСГ, застосування ДРТ, а саме ЕКЗ (особливо 

невдалі).  

Виходячи із виявлених особливостей перебігу КС у жінок в 

перименопаузі, з урахування морфо-функціонального стану ендометрія, 

молочної залози та наявності СС ризиків розроблено та апробовано 

диференційоване лікування КС. 

Базисна терапія (БТ) включала визначені існуючими нормативними 

документами для лікування КС препарати естроген-рецептор моделюючої дії, 

зокрема екстракт циміцифуги, комбінований естроген-гестагенний препарат, що 

містить1-2 мг 17β естрадіолу та 10 мг дідрогестерону. Жінкам при наявності 

високих ризиків, призначався  трансдермальний гель 17β естрадіол в поєднанні з 

мікронізованим прогестероном 200 мг внутрішньо. Жінкам в пери- та ранньому 

постменопаузальному періоді з наявністю гіперпроліферативних процесів в 
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ендометрії після лікування застосувалась внутрішньо маткова система з 

левоноргестрелом в поєднанні з трансдермальним гелем 17β естрадіолу. 

Враховуючи виявлені особливості клінічного перебігу та вираженість 

стресорного напруження вважали за доцільним доповнити БТ засобами, що 

направлені на стабілізацію психоемоційного стану пацієнток. 

Пацієнтки з кожної групи були розподілені на підгрупи відповідно до 

ступеня важкості КС та лікувальних схем, що призначалися. Жінкам основної 

групи призначався вдосконалений комплекс на тлі БТ, жінки групи порівняння 

одержували тільки БТ.  

Найбільш виражений темп зворотнього розвитку симптомів КС 

спостерігався при застосуванні вдосконаленої комплексної терапії, на відміну 

від пацієнток, які приймали лише базисну терапію. В той же час застосування 

комплексної терапії виявило і більш швидкий темп редукції патологічної 

симптоматики КС, що надзвичайно важливо для жінок з проявами 

психопатологічної дезадаптації. 

Також на позитивний вплив запропонованих лікувальних комплексів 

вказують і показники згідно шкали здоров’я SF-36, що клінічно проявлялося в 

зниженні фізичних обмежень життєдіяльності пацієнток, покращенні 

емоційного стану і збільшенням фізичної активності, покращенням психічного 

здоров’я, життєдіяльності, соціальної активності та загального сприйняття 

здоров’я. Застосування комплексної терапії виявило також більш суттєве 

зниження вираженості масталгії як відносно показника обраних дескрипторів, 

так і показника Рангового індексу болі. Застосування МГТ в даному 

комплексному лікуванні не спричинило негативного впливу на сонографічні та 

показники мамографічної щільності МЗ та на товщину ендометрія. Введення 

внутрішньо маткової системи з левоноргестрелом в поєднанні з 

трансдермальним естрадіолом показало не тільки високу ефективність 

запропонованого лікування а й профілактичний вплив на розвиток ГПЕ. 

Доведена ефективність вдосконалених методів профілактики та терапії 

дозволила сформувати схему вибору пріоритетних методів лікування КС в 

залежності від ступеня його проявів та наявності супутньої патології та 

урахуванням онкологічних та серцево-судинних ризиків. 
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SUMMARY 

Efimenko ОО. - Prevention, diagnosis and treatment of perimenopausal 

disorders in women. - On the rights of the manuscript 

The dissertation for the degree of Doctor of Medical Sciences in the specialty 

01/14/01 - obstetrics and gynecology. - State institution "Institute of Pediatrics, 

Obstetrics and Gynecology named after academician O.M. Lukyanov’s NAMS of 

Ukraine", Kiev, 2020. 

The aim of the study is to improve the quality of life in perimenopause by 

developing and implementing a system of therapeutic and prophylaxis methods based 

on the creation of differentiated diagnostic methods, prevention and treatment 

modalities of perimenopausal disorders, depending on the age of the woman and the 

duration of the menopausal period. 

At the beginning of the study, 1050 women aged 40-51 years were examined, 

then were divided by age into 2 groups: group I - 500 patients of late reproductive 

age (40-45 years), group II - 550 women aged 46-51 years. 

After conducting surveys on the MRS scale, it was found that 69.4% women of 

group I  did not have complaints that characterized the clinical manifestations of 

menopausal syndrome and, accordingly, the remaining women (30.6%) noted some 

signs of menopausal syndrome. 

In women of group II (45-51 years), a more significant percentage of 

menopausal disorders of varying severity was already noted - 62.9%, while 37.1% of 

women had no complaints characterizing climacteric syndrome (CS). 

At the second stage of the study, taking into account some genetic, social and 

biomedical factors identified during the clinical and paraclinical evaluation of the 

examined women in order to study factors that may affect the early onset and course 

of menopause depending on age, the women were divided into subgroups depending 

on the presence or absence of menopausal disorders and also age. Ia subgroup - 153 

women aged 40-45 years with the presence of CS, Ib subgroup - 347 women 40-45 

years old without the presence of CS, IIa subgroup - 346 women aged 46-51 years 
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with the presence of CS and IIB subgroup - 204 women of the same age without a 

CS. A group IIb is a group of women of our great interest regarding the study of 

important factors leading to the preservation of menstrual, and sometimes 

reproductive function, at the age of 45 and older. All groups of women were 

randomized by age: the average age of patients of the Іa subgroup was 43.7+0.61, the 

Іb subgroup was 44.1+0.32 (p>0.05), the IIa subgroup was 47.9+0.41 and IIb of the 

subgroup - 47.3+0.68 (p>0.05). 

An analysis of working conditions and the level of education of women in the 

studied groups showed that the proportion of patients with a more intellectual work 

were in Іа and ІІа subgroups, most of which also noted the presence of stressful 

situations at work, in the family and at home, ets. 

At the same time, a rather high proportion of women were smokers in the 

group of patients with manifestations of menopausal syndrome. 

When analyzing the data of the family history, it was revealed that the high 

proportion of group I patients whose mothers and close relatives had early 

menopause  indicates a genetic origin of this pathology. Group IIa patients report 

onset of menopause in their close relatives after 50 years. 

In patients who had 2 or more IVF attempts (57 women) and, especially with 

unsuccessful attempts and loss of pregnancy (an important reason for the 

development of stress disorders and depressive states), early menopause was noted in 

23 (40.4%) cases. However, it should be noted that the closest relatives of these 

patients have a timely onset of menopause. 

Evaluation of the gynecological history revealed an early menarche (9-11 

years) in younger women with manifestations of CS, and the proportion of patients 

45-46 years old indicates a later onset of menstrual function older than 15 years, 

significantly higher than the corresponding indicator in women without 

manifestations of CC. It should be noted that the proportion of patients without 

manifestations of CS noted the physiological onset of menarche at the age of 12-14 

years. 

Also, the majority of patients with CS suffered such infectious diseases as 

measles, mumps, rubella, chickenpox during the period of the establishment of 

menstrual function (i.e., at 11-16 years) (relative risk (RR) 2.88; 2.82; 2,79 and BP 
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3.01, respectively), which cause negative consequences in the form of impaired 

ovogenesis in the future reproductive life of women and reduce ovarian reserve. 

In the study of obstetric history, the proportion of patients with manifestations 

of CS who did not gave birth (37.9 in Ia and 29.2% in IIa groups) was revealed, 

which is significantly higher compared with women of the corresponding age 

category without manifestations of CS (17.6% and 15.2%, respectively (p1-3.2-4 

<0.05). At the same time, patients with manifestations of CS have a history of more 

than 3 spontaneous abortions, 4 or more artificial abortions than patients without 

manifestations of CS. 

Analysis of gynecological pathology showed that in patients with CS, 

regardless of age, inflammatory diseases of the genitals, dishormonal diseases of the 

breast, endometrial hyperplasia, uterine fibroids, the presence of surgical 

interventions on the reproductive system, and menstrual irregularity prevailed. Also 

noteworthy is the high frequency of endometrial hyperproliferative processes in 

women with CS (41.2% in patients with CS compared to 18.6% in patients without 

manifestations of CS p <0.001). Also the level of dishormonal breast diseases is high 

in women with CS, compared with women without CS of the corresponding age 

category, which is 68.9% and 26.5%, respectively (p <0.05). 

An analysis of the somatic pathology in the history of women in the studied 

groups showed that patients with the presence of CS more often had such 

pathological conditions as: cardiovascular and cerebrovascular diseases, 

neuropsychiatric diseases, diseases of the gastrointestinal tract and pathology of the 

musculoskeletal system. 

Moreover, most women indicated the presence of cardiovascular pathology in 

their immediate family, i.e. a positive family history. 

A study of body mass index (BMI) of the examined women showed that 

among women with CS, regardless of age, overweight patients prevailed (BMI = 25-

29.9 kg / m2), but among patients without symptoms of CS, only every fifth was 

overweight (respectively, 353 (70.7%) and 212 (38.5), p <0.05). 

The analysis of quality of life indicators according to the SF-36 scale survey of 

women in the study groups showed that indicators of physical pain and physical and 

social activity did not differ significantly. Instead, by all other indicators, women 
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with CS had significant differences from those in patients without manifestations of 

CS of the appropriate age category. 

For more thorough study of menopausal transition symptoms and syndromes in 

women after 40 years of age, with the identification of biological and socio-

psychological conditions and complications over 10 years (2008 to 2018), were 

medically monitored 478 women with persistent menstrual function, whose age  the 

beginning of the study was 41.2+2.1 years. 

According to the data obtained at the beginning of the observation, only 10.5% 

of patients had certain signs of CS. The mean severity according to the MRS scale 

was 25.4+3.6 points. It should be noted that after every 5 years of observation, almost 

every second woman complained of manifestations of CS (49.4%), and this indicator 

increased every year, and after 10 years, 95.6% of women had manifestations of CS. 

In addition, a direct correlation was found between the deepening of hormonal 

disorders and the severity of menopausal syndrome. So, in women with more 

pronounced manifestations of CS, there is a sharp decrease in estradiol levels (r = -

0.79) and an increase in FSH levels (r = 0.74), a decrease in the level of AMH, the 

main marker of the follicular reserve (r = -0.86). 

More than 327 (68.4%) of the studied women  complained on violation of sleep 

(duration, continuity, regularity and satisfaction), regardless of the presence of 

vasomotor manifestations. Thus 123 (25.7%) women associated frequent awakening 

at night with hot flashes, chronic stress, family problems and problems with their 

partners, with dysuric disorders i.e. 

At the same time, there was a correlation between sleep disturbance and a 

decrease in estradiol (E2) (r = -0.79) and an increase in FSH levels (r = 0.87), that 

mean that sleep disturbances (frequent waking up at night) were associated with the 

duration of menopause and the presence of vegetative-vascular manifestations, 

depressive mood and anxiety. In addition, 60% of the studied women reported 

memory problems and a lack of learning effect. Analysis of vulvovaginal health 

showed certain patterns depending on the age of women, the onset and duration of the 

menopausal period. So, about 98 (20.5%) patients of perimenopausal age and up to 

167 (34.9%) of postmenopausal women complained on vaginal dryness. It was 

revealed that psychoemotional and vegetative-vascular complaints predominate in the 

structure of CS in younger women, while manifestations of vulvovaginal atrophy and 
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sexual disorders, that is, more pronounced manifestations of genitourinary 

menopause syndrome (GSM), predominate in older women. 

Depending on the severity of the manifestations of CS, women, taking into 

account the psychological and general health status, were offered a personalized 

approach to the treatment of CS and preventive measures for its premature 

occurrence were developed. We recommended starting therapy within 1 year after the 

first signs of CS. 

When conducting dopplerography of the carotid arteries at the end of a 10-year 

dynamic observation of women taking HRT, the smallest measure of the thickness of 

the intima-media complex (IMT) was found compared with women who refused 

HRT. In women taking herbal medicine, this index was almost within the normal 

range, but higher than in patients taking HRT. The most significant changes in the 

lipid profile with an increase in atherogenic fractions were noted in patients; no 

therapeutic measures were used. When analyzing vaginal health indicators after 10 

years of observation, depending on the treatment methods, the best indicators were 

observed in women who started taking HRT in the first 12 months after menopause. 

This trend was also noted in the study of the degree of atrophic changes in the 

mucous membrane of the urogenital tract. It should be noted that in patients who 

refused to use various methods of treating CS, the rapid progression of this pathology 

was noted. 

Along with a longitudinal, prospective study in the framework of the social 

informational project “Femininity of the Future”, an analysis of awareness was 

conducted for both doctors and women of perimenopausal age 40+. It was revealed 

that among the 5000 women who participated in this project, the most common 

source of knowledge today is the Internet and social networks, in contrast to the 

indicator 10 years ago. Most women noted that obstetrician-gynecologists inform 

about the course and possible complications of CS in more than 50%. 

On receiving up-to-date information on complications and treatment of CS, 

most doctors of various specialties noted online libraries, medical sites and 

participation in thematic schools and conferences on women's health. It should be 

noted that women are aware of the need for mammography and pelvic organs 

ultrasound, but the great proportion of patients does not fulfill medical prescriptions. 

Such indicators may indicate an underestimation of the increased risks of developing 
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oncologic processes and the lack of a certain responsibility for their health among the 

female population. Of 87% of gynecologists who are aware that HRT is a "gold 

standard" and the most effective method of treating menopausal disorders, only 15% 

have personally agreed to use hormone therapy. 

Our data indicate an unsatisfactory level of awareness of specialists in 

perimenopausal disorders, and it is extremely important, including obstetrician-

gynecologists, and generally biased doctors attitude to HRT in almost all regions of 

Ukraine. Lack of specialist knowledge of menopausal disorders in women and a 

biased attitude towards menopausal hormone therapy prompted further research. 

A more in-depth analysis of the study of the development of vulvovaginal 

atrophy (VVA) and GSM in 408 women in the study groups who complained of 

vaginal dryness and itching, urinary incontinence, sexual changes, and dyspareunia, 

which accounted for 38.9% of the total number of women in development, showed 

dependence GSM from the age of the woman, the age of onset of menopause and the 

duration of the menopausal period. In women of older age, this pathology was found 

2.8 times more frequent. High rates of menopausal manifestations according to the 

MRS scale in patients of group II are also noteworthy, respectively 10.5+2.5 vs. 

5.6+0.9 (p <0.05). Women 45 to 50 years of age reported late urogenital disorders, 

such as dyspareunia and urinary incontinence, compared with group I patients: 59 

(20.4%) versus 12 (10.1%) and 68 (23.5%), respectively. vs. 10 (8,4 %, р1–2, 3–4< 

0,05). 

An evaluation of the quality of life of a woman in the presence of vulvovaginal 

symptoms, according to the Barlow scale, showed that the proportion of patients in 

group II indicated a more pronounced impact of this pathology on her daily life 

(4,5+0,6 vs.2,9+0,3 points of I group of patients, p <0.05). The mean value of  index 

of vaginal health, and accordingly the severity of fuels, was 2,9+0,09 in women of 

group II versus 4.3+0.4 points in women of group I (p <0.05). Analysis of VVA and 

GSM in women, depending on CS, showed that the presence of menopause increases 

the course and frequency of this pathology in women of different age categories. 

The incidence of dishormonal breast diseases in older women (group II, r = 

0.89) is higher than in younger women (group I, r = 0.64), indicating a close 

relationship between hormonal changes that occur in perimenopause and condition of 

the breast. It should be noted that a significantly greater number of diffuse-type 
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diseases were detected in older women - 57 (24.4%) versus 64 (17.7%) in younger 

women (p <0.05). 

During a detailed analysis of the disease structure of the MH, depending on the 

presence of COP, it was found that the absence of pathology was significantly higher 

in women of both subgroups with no climax, respectively 56.4% versus 68.2%, in 

group II, respectively - 42.1 % vs. 76.9% (p1–2, 3–4 <0.05). Thus, the development 

of CS, especially at a younger age of 45, and the hormonal changes that accompany it 

have a negative effect on the state of the mammary glands, as a target organ of the 

sex steroid hormones. 

During the study of the morpho-functional state of the mammary glands, it was 

found that a significantly higher number of nodal type diseases were detected in older 

women. Thus, among younger women who have manifestations of menopausal 

syndrome, such pathology as fibroadenomas is significantly higher than in women 

without menopause, respectively, 60.0% versus 41.2% (p <0.05). In older women, 

there is a pattern between the severity of menopause and the presence of nodal forms 

of mammary hormones, namely cysts. It should be noted that among patients of 40-

45 years with menopause showed a significant increase in the incidence of breast 

fibroadenoma 18 (60.0%) compared with patients of the older age category, 

respectively 26 (59.1%, p <0,05). In the group of women with menopausal syndrome, 

the incidence of breast pathology increases with age and there is a direct correlation 

with menopause duration (r = 0.87, p <0.05). 

Assessing the incidence of intramammary artery sclerosis, a significant 

increase in sclerosis with age was observed, that is, pathology was more common in 

older women - 3.7% in group I compared to 8.4% in group II (p <0.05). However, 

among women who had symptoms of menopausal syndrome, the incidence of 

intramammary artery sclerosis was higher than in women without manifestations of 

menopausal syndrome, 3.7% versus 1.9% in women in group I and 8.4% versus 3.8% 

in women in II, respectively. groups (p 1–2, 3–4 <0.05). In a more detailed study, 

additional risk factors for intramammary artery sclerosis were identified, including 

the presence of severe menopausal syndrome (BP 4.7 (CI 2.3–9.8)), age of 

menopause (BP 5.2 (CI 2, 6–10.2), BMI over 30 (BP 6.6 (3.18–13.5)), positive 

family history of atherosclerosis (BP 2.9 (1.6–52.2)), and the presence of hormonal 

diseases of the breast (BP 10.6 (2.9-31.4)). In addition, we observed a high level of 
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breast hormone disease in overweight women and high BMI (> 30), compared with 

women with normal BMI. During the dopplerography of the vessels of the head and 

neck in 88.0% of patients with sclerosis of the intramammary arteries, the index of 

the intima-media complex remained within the normal range. There was an increase 

in the levels of total cholesterol, triglycerides, cholesterol. Coagulogram indicators 

were within normal limits. Detection of sclerosis of intramammary arteries during 

mammography is considered an additional non-invasive diagnostic benefit and allows 

timely identification of risk groups for the existence or occurrence of cardiovascular 

pathology in the future. 

In the structure of endometrial hyperproliferative pathology, women with 

group I and II predominated with simple endometrial hyperplasia without atypia and 

endometrial polyps. Cystic endometrial atrophy and synechia of the uterine cavity 

were also found in older women. A more detailed study of the effect of the term 

menopause on the structure of endometrial pathology revealed a gradient increase in 

pathology with the term menopause. Based on the results of histological examination 

of the endometrium, we determined a higher incidence of hyperproliferative diseases 

in women of the older age category with a similar ultrasound picture of the 

endometrium compared with younger women. However, in patients with menopausal 

syndrome, regardless of age, pathological conditions of the endometrium are more 

common, which may be associated with hormonal imbalance and inflammatory 

processes and prolonged chronic stress. Thus, according to the results of histological 

examination of the endometrium, hyperproliferative processes of the uterine mucosa 

were diagnosed in 297 (84.6%) women of the studied groups. It should be noted that 

almost 234 (66.7%) women with endometrial hyperproliferative pathology had an 

asymptomatic course. However, of the 6 cases of endometrial endometrial 

adenocarcinoma, histologically confirmed, in 3 cases, only ultrasound criteria for 

pronounced endometrial proliferation, namely increased endometrial thickness, 

increased echocardiography, and lack of sharpness, were indications for 

hysteroresectoscopy. In addition to the duration of menopause, we also noted a 

correlative negative effect of overweight and BMI on the development of endometrial 

hyperproliferative pathology (r = 0.89). 

The analysis of ultrasound diagnostic methods of endometrium and differential 

analysis of informativeness of breast ultrasound and its combination with 
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mammography were performed. It is proved that the combination of ultrasound and 

mammography is more informative in the diagnosis of breast pathology, which is 2.3 

times higher than the diagnostic efficiency with mammography alone. The specificity 

of this method was 62%, which is 5 times higher than the corresponding indicator 

only when using ultrasound. The use of 3D ultrasound in combination with 3D 

indices and the volume of the endometrium increases the diagnostic efficiency of 

transvaginal scanning in comparison with the usual two-dimensional mode 6,92 

times. 

In order to predict the likelihood of developing early menopause on the 

background of biological aging of the woman's body, an algorithm was developed 

and a mathematical model of the forecast was created. 12 out of 145 factors were 

identified by step-by-step discriminant analysis, which mostly influenced the 

occurrence of this pathology. It is the method of multivariate mathematical analysis, 

taking into account all the most informative factors and variants of their expression, 

made it possible to create this prognostic model. Among the factors most influential 

on the development of early menopause were: age of onset of menopause in 

immediate relatives, smoking, number of artificial abortions, presence of extragenital 

pathology; the presence of stressful situations at home, at work; uterus and 

appendages surgery; inadequate physical and mental activity; adiposity; low levels of 

estradiol and AMG in serum; high concentration of FSH, the use of IVF (especially 

unsuccessful). 

Based on the revealed features of the course of CS in perimenopausal women, 

differentiated treatment of CS was developed and tested taking into account the 

morpho-functional state of the endometrium, breast and the presence of 

cardiovascular risks. 

Baseline therapy (BT) for the treatment of CS included estrogen-receptor 

modeling drugs, such as cimicifugae extract, a combination estrogen-gestagenic 

preparation, containing 1-2 mg of 17β estradiol and 10 mg of dydrogesterone. 

Women at high risk were prescribed transdermal 17β estradiol  gel in combination 

with micronised progesterone 200 mg internally. Women in the peri- and early 

postmenopausal period with the presence of hyperproliferative processes in the 

endometrium after treatment were administered an intrauterine system with 

levonorgestrel in combination with the transdermal gel 17β estradiol. Given the 
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identified features of the clinical course and the severity of stress, it was considered 

advisable to supplement the BT means aimed at stabilizing the psycho-emotional 

state of patients. 

Patients from each group were divided into subgroups according to the severity 

of the CS and the prescribed treatment regimens. The women of the main group were 

assigned an advanced complex on the background of BT, women of the comparison 

group received only BT. 

The most pronounced rate of recurrence of symptoms of CS was observed with 

the use of advanced complex therapy, unlike patients who received only basic 

therapy. At the same time, the use of complex therapy revealed a faster rate of 

reduction of pathological symptoms of CS, which is extremely important for women 

with manifestations of psychopathological maladaptation. 

Also, the positive impact of the proposed treatment complexes are indicated by 

indicators according to the SF-36 health scale, which is clinically manifested in the 

reduction of physical limitations of patients' lives, improvement of emotional state 

and increase of physical activity, improvement of mental health, vital activity, social 

activity. The use of complex therapy also revealed a more significant decrease in the 

severity of mastalgia, both relative to the index of selected descriptors and the index 

of the Rank Pain Index. The use of HRT in this complex treatment did not have a 

negative effect on the sonographic and mammographic density of the breast and on 

the thickness of the endometrium. The introduction of an intrauterine system with 

levonorgestrel in combination with transdermal estradiol showed not only the high 

effectiveness of the proposed treatment but also the prophylactic effect on the 

development of hyperproliferative endometrial pathology. 

Proven effectiveness of advanced methods of prevention and therapy has 

allowed to form a scheme of choice of priority methods of treatment of CS, 

depending on the degree of its manifestations and presence of concomitant pathology 

and taking into account oncological and cardiovascular risks. 

Key words: perimenopause, hormone replacement therapy, menopausal 

syndrome, prevention, treatment, prognosis, endometrium, mammary glands. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Приймаючи до уваги гендерну ситуацію в Україні, 

де з кожним роком збільшується кількість жінок віком понад 40 років, 

проблема збереження здоров’я саме цієї категорії жінок має не тільки медичне, 

а й велике соціальне значення (Ю.Г.Антипкін, Т.Ф.Татарчук, 2018; A.Genazzani, 

2019, Nick Pannay, 2018). 

Адже за даними численних авторів, у 60-80% жінок перехідного віку 

спостерігаються тяжкі порушення стану здоров’я, що часто призводить до 

зниження соціальної адаптації та продуктивності їх праці (Ю.Г.Антипкін, 

Т.Ф.Татарчук, 2018; A.Genazzani, 2019, Nick Pannay, 2018).  

І якщо проблема постменопаузальних розладів глибоко вивчалась 

спеціалістами різних спеціальностей, то перехідний період в житті жінки, коли 

починаються фазові зміни гормонального гомеостазу, лише в останні роки 

почав привертати увагу вчених усього світу. І це не випадково, адже, 

загальновідомо, що саме перименопауза є періодом найбільш виражених 

клінічних проявів клімактеричного синдрому з нейровегетативними та 

психопатологічними розладами, які потребують вчасної адекватної терапії, 

направленої на корекцію гормонального гомеостазу (M.Birkhaeuser, 

A.Genazzani, 2019; Nick Pannay, 2018, Alessandro D.Genazzani, 2018; 

G.Stevenson, 2019; E.Russo, 2019; T.Simoncini, 2019).  

Крім того, за даними останніх досліджень, саме в періоді ранньої 

перименопаузи існує так зване «вікно терапевтичних можливостей», коли 

застосування сучасних методів профілактики та лікування менопаузальних 

розладів, включаючи і призначення менопаузальної гормональної терапії, 

здатне максимально позитивно вплинути на стан здоров’я жінок в майбутньому 

(Т.Ф.Татарчук та співав, 2018; З.М.Дубоссарська, 2016; О.В.Грищенко, 2015; 

M.Birkhaeuser, A.Genazzani, 2019; S.Vujovic et al., 2019). 

В той же час, дисгормональні розлади, що викликають прояви 

клімактеричного синдрому призводять до порушень циклічності фізіологічних 
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процесів в усіх органах репродуктивної системи, які є органами-мішенями цих 

гормонів, збільшуючи ризик розвитку дисгормональних, а іноді навіть і 

онкологічних захворювань. 

Висока частота дисгормональних захворювань у жінок в 

перименопаузальному віці і потенційний ризик їх злоякісної трансформації, 

зумовлюють значну актуальність вивчення особливостей перебігу 

перименопаузальних розладів і розробки диференційованих методів 

діагностики, профілактики та лікування у жінок відповідного віку (Nick Pannay, 

2019; P.Sismondy et al., 2019). Також, особливої уваги заслуговує контингент 

жінок з клімактеричним синдромом після пластичної корекції молочних залоз із 

застосуванням імплантів, що потребує розробки нових стратегій моніторингу та 

диференційованих сучасних методів лікування.  

На сьогодні немає чітких рекомендацій та схем лікування 

перименопаузальних порушень у жінок пізнього репродуктивного та 

перехідного віку, незважаючи на широке впровадження геропротекторних 

програм із застосуванням як негормональних методів, так і менопаузальної 

гормональної терапії (МГТ), яка вважається "золотим стандартом" в лікуванні 

клімактеричного синдрому (Т.Ф. Татарчук та співав, 2018; З.М.Дубоссарська, 

2016; О.В.Грищенко, 2015; M.Birkhaeuser, A.Genazzani, 2019; S.Vujovic et al., 

2019), а довге пасивне спостереження за безсимптомним перебігом 

перименопаузи небезпечно з приводу розвитку пізніх ускладнень, коли вже 

виникає необхідність корекції гормональних порушень на тлі серйозних 

церебро- або кардіоваскулярних захворювань. 

Таким чином, подальше вивчення механізмів розвитку та розробка схем 

профілактики, діагностики та лікування перименопаузальних розладів і 

поліпшення якості життя жінок набуває все більшої актуальності в умовах 

сьогодення України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

ДУ "ІПАГ ім.акад.О.М.Лук'янової НАМНУ" «Удосконалити методи 
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профілактики та лікування дисгормональних захворювань матки і молочної 

залози у жінок перехідного віку та в різні фази клімактеричного періоду» (№ 

держреєстрації 0102U001068), «Удосконалити методи профілактики та 

лікування дисгормональних захворювань матки і молочної залози у жінок 

репродуктивного віку» (№ держреєстрації 0105U000318), «Вивчити стан 

ендометрія у жінок репродуктивного віку залежно від соматичної та 

гінекологічної патології» (№ держреєстрації 0117U004539). 

Мета дослідження - поліпшення якості життя жінок в перименопаузі 

шляхом розробки та впровадження системи надання лікувально-профілактичної 

допомоги на основі створення диференційованих методів діагностики, 

профілактики та лікування перименопаузальних розладів залежно від віку 

жінки та тривалості менопаузального періоду. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості перебігу перехідного періоду у жінок на основі 

лонгітудинального спостереження протягом 10 років залежно від застосування 

різних методів профілактики та лікування вікових змін і тривалості терапії. 

2. Визначити стан поінформованості жіночого населення та лікарів 

різних спеціальностей (гінекологів, кардіологів, неврологів та лікарів загальної 

практики - сімейної медицини) щодо перименопаузальних розладів та ризиків, з 

ними пов’язаних. 

3. Вивчити особливості ендокринного статусу у жінок на різних етапах 

перименопаузального періоду залежно від віку та тривалості менопаузального 

періоду і визначити його зв’язок з перебігом клімактеричного синдрому. 

4. Вивчити морфо-функціональний стан молочної залози у жінок в 

період менопаузи та його зв’язок з гормональним статусом і наявністю та 

ступенем вираженості клімактеричного синдрому. 

5. Вивчити гормонообумовлені зміни ендометрія, як органа-мішені 

статевих стероїдних гормонів у жінок перехідного віку та стан регіональної 

гемодинаміки у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія. 
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6. Довести наявність та особливості атрофічних змін слизових 

урогенітального тракту та у нижніх відділах сечовивідних шляхів у жінок при 

перименопаузальних порушеннях.  

7. Оцінити інформативність діагностичних методів при обстеженні 

молочних залоз та ендометрія у жінок в перименопаузі. 

8. На підставі отриманих результатів створити алгоритм та математичну 

модель прогнозування виникнення ранніх перименопаузальних порушень у 

жінок з урахуванням показників репродуктивного та біологічного віку. 

9. Розробити систему надання лікувально-профілактичної допомоги 

жінкам в перименопаузі на основі диференційованих методів профілактики та 

лікування менопаузальних порушень. 

Об’єкт дослідження – перименопаузальний період у жінок віком від 40 

до 51 року. 

Предмет дослідження – клімактеричний синдром, психоемоційний стан, 

гормональний гомеостаз, ліпідний обмін та згортаюча система крові, 

ехографічні параметри органів малого тазу та молочних залоз, фактори 

прогнозування розвитку клімактеричного синдрому. 

Методи дослідження – анамнестичні, загальноклінічні, інструментальні, 

антропометричні, ехографічні, психологічні, анкетно-опитувальні, 

радіоімунологічні, біохімічні, морфологічні, математично-статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше сформовано 

концепцію щодо ключової ролі перименопаузального періоду, як можливого 

предиктора у формуванні патологічного клімактеричного синдрому з тяжкими 

наслідками для загального здоров’я та якості життя жінок у майбутньому. 

Вперше на основі проспективного лонгітудинального дослідження 

протягом 10 років жінок перименопаузального періоду доведена необхідність 

ранньої корекції клімактеричних порушень з використанням «терапевтичного 

вікна», що дозволяє призначення менопаузальної гормональної терапії, як 

фактора лікування не тільки проявів клімактеричного синдрому але і 
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профілактики серцево-судинної патології, остеопорозу та 

гіперпроліферативних процесів ендометрія та молочної залози. 

Визначено стан поінформованості лікарів різних спеціальностей 

(гінекологів, кардіологів, неврологів та лікарів загальної практики - сімейної 

медицини) та жіночого населення щодо переменопаузальних розладів та 

ризиків для здоров’я з ними пов’язаних. 

Вперше на сонові порівняльної оцінки ефективності двовимірної та 

тривимірної ехографії в співставленні з результатами ПГЗ, отриманого під час 

проведення гістероскопії, в діагностиці гіперпроліферативних процесів 

ендометрія у жінок пізнього репродуктивного віку доведено доцільність 

тривимірної ехографії при оцінці стану ендометрія в перименопаузі. Вперше 

виявлено, що при наявності гідросальпінксів, які були встановлені під час 

проведення ультразвукового сканування та підтверджені при виконанні 

гістероскопії, значно частіше виявляється атипова гіперплазія і рак ендометрія. 

Це додатково вказує на необхідність та важливість раннього виявлення і 

своєчасного лікування довготривалих хронічних запальних процесів у 

придатках, а при наявності ускладнень спонукає до більш радикального 

хірургічного втручання з видаленням маткових труб.  

Показано переваги тривимірної ехографії в поєднанні з доплерометрією у 

діагностиці гіперпластичних процесів ендометрія різної локалізації та при 

супутній внутрішньоматковій патології. Вперше проведено порівняльну оцінку 

інформативності мамографію та УЗД в поєднанні з мамографією при 

діагностиці дисгормональної патології молочної залози у пацієнток пізнього 

репродуктивного віку. 

Доповнені дані відносно морфо-функціонального стану молочної залози у 

жінок в період перименопаузи та його зв’язок з гормональним статусом і 

наявністю та ступенем вираженості клімактеричного синдрому. Вперше при 

проведенні мамографії було визначено роль склерозу інтрамамарних артерій, як 

раннього діагностичного маркеру розвитку атеросклерозу, для подальшою 

моніторингу кардіологічної патології.  
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Створено математичну модель прогнозування та профілактики 

виникнення ранніх перименопаузальних порушень у жінок з урахуванням 

показників репродуктивного та біологічного віку, визначених факторів ризику 

ускладнень менопаузальної гормональної терапії. Розроблена система їх 

профілактики на основі даних лонгітудинального дослідження.  

Вперше створено патогенетично обгрунтовані диференційовані 

комплекси профілактики та лікування перименопаузальних порушень з 

подальшим вивченням їх впливу на стан здоров’я та показники якості жінок 

перехідного віку.  

Практичне значення роботи. Створені моделі прогнозування дають 

можливість вчасно формувати групи ризику виникнення ранніх порушень та 

своєчасно запобігати виникненню тяжких проявів клімактеричного синдрому і 

проводити відповідні диференційовані профілактичні та лікувальні заходи.  

Використання запропонованих методів лікування та профілактики дає 

можливість індивідуалізувати ведення жінок в перименопаузі з урахуванням їх 

віку, тривалості менопаузального періоду, особливостей перебігу 

гінекологічної і екстрагенітальної патології в цей період. Вивчення факторів 

ризику виникнення ускладнень менопаузальної гормональної терапії дає 

можливість створити алгоритм профілактичних заходів для жінок залежно від 

стану їх здоров’я, генетичних факторів, способу життя, та ступеня тяжкості 

клімактеричних розладів. 

Впровадження. Теоретичні положення та практичні рекомендації 

дисертаційної роботи використовуються в лекціях для лікарів акушерів-

гінекологів, ендокринологів, лікарів загальної практики - сімейної медицини, на 

школах жіночого здоров’я, курсах тематичного удосконалення лікарів (кафедри 

акушерства та гінекології НМАПО ім.П.Л.Шупика МОЗ України), Центру 

інноваційних медичних технологій НАН України та клініки «Медичний центр 

Верум».  
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Результати впроваджені в роботу поліклінік, жіночих консультацій та 

гінекологічних відділень міста Києва, Вінниці, Рівного, Луцьку, Львова, 

Тернополя, Одеси, Дніпра, Полтави, Івано-Франківська, Житомира.  

Особистий внесок здобувача. Самостійно проводилось клінічне 

обстеження хворих із застосуванням методів УЗД, набір матеріалу для 

ендокринологічних, біохімічних, імунологічних досліджень, оцінювався 

психоемоційний стан пацієнток із застосуванням психодіагностичних методик, 

терапевтичне і хірургічне лікування пацієнток.  

Проводилось анкетування жінок та створення алгоритмів і моделей для 

прогнозування раннього клімаксу з урахування біологічного віку, проведена 

статистична обробка даних із застосуванням комп’ютерних програм та 

узагальнення отриманих результатів.  

Особисто розроблено клініко-параклінічні критерії диференційованої 

діагностики раннього клімаксу (РК), профілактики і лікування та здійснена 

наступна їх клінічна апробація. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

доповідалися та обговоренні на: міжнародному Конгресі з ендокринологічної 

гінекології (Флоренція, 2014); Пленумах Асоціації акушерів-гінекологів 

України та науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Акушерство, гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка, наука” (Одеса, 

2017; Київ, 2018; 2019); ХVIII, ХIX, ХX Національних конгресах кардіологів 

України (Київ 2017; 2018; 2019); XI щорічному засідання Українського 

товариства з атеросклерозу “Новітні досягнення в діагностиці,  профілактиці та 

лікуванні атеросклерозу та IXC» (Київ, 2017); XII щорічному засіданні 

Українського товариства з атеросклерозу “Діагностика, профілактика і 

лікування атеросклерозу та IXC: сучасні підходи та новітні досягнення» (Київ, 

2018); IX науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні 

питання репродуктивного здоров’я молоді» (Київ, 2017); міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених, присвяченої 25-річчю Національної 

академії медичних наук України» (Київ, 2018); науково-практичній конференції 
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з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я 

жінки» (Вінниця, 2018, 2019); Південноукраїнському науковому симпозіумі 

«Мультимодальний підхід до лікування акушерсько-гінекологічних 

захворювань» (Запоріжжя, 2019); науково-практичній конференції «Новітні 

технології в акушерстві, гінекології і перинатології» (Запоріжжя, 2019); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

репродуктивної медицини в Україні» (Дніпро, 2016, 2017, 2018, 2019); ІІІ 

Україно-німецькому конгресі «Інноваційні технології в гінекології, мамології та 

естетичній медицині» (Одеса, 2019); науково-практичній конференції «Жінка та 

гормональні ритми її здоров’я» (Київ, 2019); науково-практичній конференції 

«Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» 

(до 100-річчя заснування НМАПО імені П.Л. Шупика) (Київ, 2018); науково-

практичній конференції «Жіноче здоров’я. Міждисциплінарний підхід» 

(Яремче, 2017); науково-практичній конференції «Гінекологічні захворювання. 

Чи існує незакрите вікно можливостей?» (Київ, 2017);  школі ендокринної 

гінекології «Гармонія гормонів - основа здоров’я жінки» (Київ, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019);  школа жіночого здоров’я «Запалення та репродуктивне 

здоров’я жінки (Анталія, 2019); «100 питань про здоров’я жінки: 

гормонокорекція, онкоризики, профілактика» (Гудаурі, 2019); науково-

практичних семінарах в форматі телемосту «Міжнародні та вітчизняні 

стандарти надання гінекологічної допомоги» (Київ-Черкаси-Кропивницький-

Чернігів, 2017; Київ-Одеса-Миколаїв-Херсон, 2018; Київ-Львів-Луцьк-Рівне, 

2018); науково-практичному семінарі «Мистецтво підтримки здоров’я жінки» 

(Бути здоровою! Народити дитину! Жити довго!) (Трускавець, 2018, 2019); 

науковому симпозіумі для гінекологів «Якість життя жінки очима експертів» 

(Поляниця, 2018); науковому симпозіумі «Урогенітальні інфекції. 

Міждисциплінарний підхід» (Київ, 2018); науково-практичній конференції 

«Жінка та гормональні ритми її здоров’я» (Київ, 2019); міні-семінарі для 

косметологів, дерматологів, гінекологів «Жирна шкіра та акне у підлітків і 

жінок різного віку», «Шкірні прояви гінекологічних захворювань» (Київ, 2017); 



39 

науковому симпозіумі для гінекологів «Качество жизни женщины глазами 

экспертов» (Одеса, 2018); «Phytoneering Research & Experience Summit «Misuse 

of Antibiotics – a Global Threat» (Majorka, 2018); на науково-практичному уїк-

енді присвяченого Всесвітньому дню захисту від раку (Буковель, 2017); 

науково-практичній конференції у рамках освітнього проекту «Школа 

ендокринолога» (Київ, 2017); науково-практичній конференції «Код жінки, або 

гормональна рівновага. Як гормони впливають на наше життя» (Київ, 2018); 

школа жіночого здоров’я «Репродуктивне здоров’я жінки» (Київ, 2018).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 42 наукових праці (3 

самостійні), з них 35 статей у фахових виданнях, 1 – у збірнику наукових праць.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 377 сторінках 

тексту і складається з вступу, огляду літератури, 9 розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел (323 посилань), що займає 37 

сторінок та 2 додатків, які займають 12 сторінок. Робота ілюстрована 87 

таблицями, 38 рисунками, які займають 18 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ЖІНКИ В 

КЛІМАКТЕРИЧНОМУ ПЕРІОДІ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ 

(огляд літератури) 

  

1.1. Морфо-функціональні зміни в організмі жінок у ранньому 

клімактеричному періоді. 

 

Великим надбанням сьогодення є суттєве збільшення тривалості життя, 

що, з одного боку, напряму пов’язане з розвитком сучасних медичних 

технологій, а з іншого — підвищує й без того вкрай високі вимоги до медичної 

науки та практики. Особливо це стосується питань жіночого здоров’я, оскільки 

саме жінки живуть довше за чоловіків і більш завзято протистоять віковим 

змінам та старінню, намагаючись зберегти не тільки красу та молодість, а й 

репродуктивну функцію. 

Новітня система життєвих цінностей, притаманна другій декаді ХХІ 

століття ставить на перше місце освіту, кар’єрні можливості, саморозвиток на 

насолоду власним життям, а також дає жінкам свободу розпоряджатися 

власним тілом та репродукцією, що є однією з причин відкладення народження 

першої дитини на пізніший вік [206]. 

Це явище підтверджують дані про те, що внесок жінок 35–39 років у 

сумарний показник народжуваності за період 1997–2008 рр. збільшився у 2 рази 

у порівнянні з попередніми роками, і цей показник наслідує європейську 

тенденцію до відкладання пологів на потім. Зростає кількість міського 

населення для якого притаманна однодітність, а несприятливі економічні умови 

та погіршення репродуктивного здоров’я населення призводять до зниження 

рівня народжуваності [63]. 

З кожним роком кількість жінок старших вікових груп прогресивно 

зростає, і на сьогодні біля 10 % всієї жіночої популяції складають пані 

клімактеричного віку. Водночас, за даними ВООЗ, у більшості країн світу 

тривалість життя жінок після 50 років коливається від 27 до 32 років. Це 

величезний пласт життя за якого жінки найбільш уразливі до розвитку 

захворювань за зниження якості життя. [55,61] 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Станом на 2016 р. 46,7 % жінок у структурі жіночого населення України є 

старшими за 50 років, у той час як середній вік настання менопаузи в нашій 

країні складає 48,7 років. [25]  

Варто зазначити, що Пенсійною Реформою 2011 року пенсійний вік для 

жінок України підвищено до 60 років [51], що означає що більша кількість 

жінок потребуватимуть медикаментозної підтримки, оскільки за даними 

численних авторів, уже у 40–80 % жінок клімактеричного віку спостерігаються 

серйозні порушення в стані здоров’я, що часто призводить до зниження 

продуктивності праці та соціальної дезадаптації у віці потенційно найбільшої 

громадської активності, що з переходом у старший вік лише поглиблюються. 

Погіршує становище те, що за повідомленням Єврокомісії 2016 року, з віком 

погіршується якість життя та здоров’я населення, а також зростає 

нерівномірність доступу населення до кваліфікованої медичної допомоги [74]. 

Саме тому питання збереження і зміцнення здоров’я, покращення якості і 

тривалості життя жінок пізнього репродуктивного віку набуває планетарних 

масштабів і з кожним роком не втрачає актуальності. 

Вік завершення функціонування гонад — менопаузи, варіює у різних 

європейських країнах, поступово зсуваючись у старші вікові категорії. Ця 

тенденція здається парадоксальною, оскільки в Європі домінують такі фактори 

ризику ранньої менопаузи як надлишкова вага, паління, малорухомий спосіб 

життя та відсутність пологів протягом життя. Також існує залежність між 

етнічною групою та регіоном проживання жінки. У дослідженні середній вік 

настання менопаузи у Європі був 54 роки, 51.4 в Північній Америці, 48.6 в 

Латинській Америці, та 51.1 в Азії [231, 269].  

Власне термін «менопауза», на думку низки авторів, визначається як 

постійна відсутність менструації на фоні втрати яєчникової функції. Більшість 

науковців єдині у думці що менопауза визначається як припинення менструацій 

протягом 12 послідовних місяців [297]. 

Щодо визначення поняття постменопаузи у більшості авторів також не 

виникає суперечок. Його визначають як період що починається через 12 місяців 

після останньої менструації та продовжується до завершення життя жінки [55, 

61, 149]. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
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На даний момент найбільш активно досліджуваним періодом, повним 

прихованих можливостей впровадження геропротекторних технологій, є 

перименопауза, або клімактеричний період. Це період від появи перших 

клімактеричних симптомів (порушення менструального циклу, та інші 

симптоми естроген-дефіцитного стану, такі як вегето-судинні та психоемоційні 

порушення, сухість шкіри, дизурія та інше), що зазвичай починається у віці 40–

45 років до 1 року після останньої самостійної менструації (власне менопаузи) 

[8, 93, 162, 251]. 

За драматичністю змін клімактерій можна порівняти лише з підлітковим 

періодом, та від перебігу обох будуть залежати подальше здоров’я та соціальна 

активність жінки. У перименопаузі на фоні вікових змін усіх органів і систем 

організму інволютивні процеси переважають саме в репродуктивній системі, і з 

неї вони починаються. В основі цього лежить зниження гормональної 

активності яєчників, що призводить до гормонального дисбалансу, а головне, 

дефіциту естрогенів [168]. 

Особливою рисою перименопаузального періоду є те, що частина жінок у 

цей період страждають на клімактеричний синдром (за деякими даними 80 % 

жінок) та потребують специфічної терапії, іншим необхідна контрацепція, або 

навпаки, терапевтичні підходи що сприяють продовженню фертильності [164]. 

Оскільки вікові зміни як репродуктивної системи, так і організму загалом 

започатковуються саме в перименопаузі, це потребує прискіпливої уваги 

фахівців, адже саме на цьому етапі важлива розробка довготривалих програм 

задля збереження здоров’я жіночого населення. 

 Загальноприйнята концепція патогенезу менопаузального переходу 

полягає у тому, що період ранніх стадій репродуктивного старіння тривалість 

фолікулярної фази скорочується, рівень ФСГ у ранню фолікулярну фазу 

збільшується та рівень інгібіну В знижується. На думку деяких авторів, 

біологічним «пісочним годинником» репродуктивного віку жінки є пул 

фолікулів. Математичне моделювання продемонструвало, що зниження числа 

фолікулів експоненційне та біфазне, з прискоренням приблизно у віці 38 років 

із залишковими 25000 фолікулами [22, 128]. Коли кількість фолікулів досягає 

критичної величини, яка за даними різних авторів складає 1000 (з 5 млн у 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE


43 

період гестації та 2 млн фолікулів при народженні), припиняється їх циклічне 

дозрівання [119, 149]. 

Вважається, в атрезії фолікулів грають ролі інгібін та активін, які 

належать до групи трансформуючих факторів росту β (TGF-β). У синергії ці 

речовини пригнічують апоптоз клітин гранульози, а при зниженні їхньої 

продукції зростають рівні проапоптичних факторів Bax та Caspase-3 та рівню 

ФСГ, що сприяє прискоренню втрати фолікулярного запасу яєчників [162, 319].  

Більшість науковців, на сьогодні, розрізняють репродуктивний та 

біологічний вік кожної конкретної людини на основі значень тих чи інших 

показників, які характеризують стан репродуктивного та загального здоров’я. 

При цьому вікові зміни в жіночому організмі відбуваються поступово, що дає 

сучасній медицині шанс досліджувати та впливати на процеси старіння. 

Важливо відмітити, що репродуктивне та біологічне старіння не завжди йдуть 

паралельно, і важливою тенденцією на сьогодні є передчасне виснаження саме 

репродуктивних показників. 

Патофізіологічно центральною ендокринною подією, що маркує початок 

менструальної невпорядкованості є падіння концентрацій інгібіну В у 

фолікулярну фазу з незначним підйомом рівня ФСГ та незмінними естріолом та 

інгібіном А. Рівень естрогену падає та ФСГ зростає приблизно за два роки до 

останньої менструації [286].  

З часом прогресування менопаузального переходу відбувається виснаження 

фолікулів, яєчники стають менш чутливими до стимуляції гонадотропіном і 

виникає стан відносної гіпоестрогенії. Концентрація гонадотропінів підвищена 

протягом усього менструального циклу, овуляторних циклів стає все менше, 

менструації втрачають регулярність. Однак, на відміну від постменопаузи, 

овуляція та нормальні (пременопаузальні) рівні естрадіолу ще реєструються 

[162, 251, 267]. 

На момент останньої менструації рівень ФСГ на 50 % менший від 

постменопаузального, а естрадіол на 50 % нижчий рівня репродуктивного віку. 

Повноцінні овуляторні цикли можуть відбуватись у жінок у яких менструації 

стали нерегулярними, навіть після 3 місяців аменореї, аж до останньої 

менструації [98]. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
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Найчастіше менструальні цикли причиною яких є ановуляція або 

відстрочена реакція яєчників на ФСГ, поєднуються з короткотривалими, 

внаслідок надмірної стимуляції високими рівнями ФСГ. Через таку 

гормональну нестабільність і виникають менопаузальні симптоми [254]. 

Отже, для перименопаузи характерні такі зміни в гіпоталамо-гіпофізарно-

яєчниковій системі: прогресуючі виснаженість фолікулярного апарату яєчників, 

підвищення рівня ФСГ у крові, зниження рівня естрадіолу в крові; зниження 

секреції інгібіну яєчниками та частоти овуляторних циклів, зниження 

фертильності. 

Задля ефективного лікарського супроводу та відповідної медикаментозної 

корекції симптомів менопаузального переходу необхідна точна діагностика що 

дозволить виявити перші ознаки виснаження репродуктивної системи. 

Більшість вчених сходяться на тому, що показниками оваріального 

резерву та маркерами старіння репродуктивної системи можуть бути 

хронологічний вік, АМГ, ФСГ та інгібін В у ранню фолікулярну фазу, та об’єм 

яєчників та число антральних фолікулів, регулярність менструального циклу в 

комплексній діагностиці. Однак щодо специфічності та достовірності кожного з 

цих біологічно активних речовин у передбаченні початку пременопаузи та 

настання останньої менструації серед науковців досі немає згоди. 

Одні автори вважають, що єдиними маркером яким можна користуватись 

є Антимюллерів гормон. АМГ відображає пул незростаючих фолікулів (non-

growing follicle (NGF) population), або таких, що перебувають у спокої [47, 119, 

180, 199, 294]. 

Деякі автори зауважують важливу перевагу у використанні АМГ — його 

рівень не змінюється протягом менструального циклу. Існує думка що 

зниження його рівня в сироватці починається за 5 років до менопаузи, що 

відповідає загальноприйнятому віку початку перименопаузи [1, 61, 254, 297]. 

На доказ цього було підраховано, що в жінок у яких менструації 

відбувається регулярно у віці 40–50 років рівень АМГ більший за 0.39 нг/мл 

володіє 80 % позитивною прогностичною цінністю щодо не вступлення в 

менопаузу протягом 6 наступних років [14, 78]. Однак інші дослідники 

вважають, що АМГ у комбінації з ФСГ найкраще віддзеркалює стан оваріальної 

функції [28]. Деякі вчені вважають, що вірогідність входження в 
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менопаузальний перехід та пересування по кожній його стадії пов’язана з 

підвищенням рівню ФСГ та зниженням рівнів інгібіну В [60]. 

Існують дані, що свідчать про те, що інсуліноподібний фактор росту І 

(ІФР-І) має потенціал стати ще одним маркером оваріального резерву та 

менопаузального переходу [282]. Також вагінальний рН може 

використовуватись як замінник ФСГ у оцінці менопаузального стану жінки, 

оскільки відображає естрогенну насиченість організму [115, 214]. 

За останні 5–10 років з’явилися поодинокі наукові публікації щодо 

можливості предикції перименопаузи та визначення біологічного віка загалом 

завдяки методам що визначають ступінь метилювання ДНК у тканинах 

організму, зокрема нервовій тканині, тканині репродуктивних органів та 

молочної залози. Визначення цього процесу також дає інформацію щодо ризику 

розвитку раку молочної залози, ступеню злоякісності; репродуктивного 

потенціалу на основі аналізу ендометрію, та тривалості життя [81, 177]. 

Використання УЗД малого тазу для вивчення структури яєчників є допоміжним 

методом прогнозування оваріального резерву, і хоча, за думкою більшості 

авторів не може стати замінником дослідження гормональних змін у організмі 

жінки, його використанням не варто нехтувати [61]. 

Підсумувати ознаки початку інволютивних процесів у репродуктивній 

системі, що відбуваються в періоді 40–45 років можна в такий спосіб: 

- скорочення менструального циклу на 2–3 дні 

- епізоди підвищення рівня ФСГ > 15 МЕ/ л 

- епізоди зниження інгібіну В < 40 пг/мл 

- рівень АМГ 1,0 нг/мл 

- об′єм яєчників від 3 до 5 см3 

- кількість антральних фолікулів не більш ніж 3 в кожному яєчнику. 

Так саме вкрай низький оваріальний резерв має важливу прогностичну 

цінність настання менопаузи в найближчі 4–5 років (у період 45–50 років), і 

має такі характеристики: 

- стійке порушення менструального циклу 

- стійке підвищення рівня ФСГ > 15 МЕ/ л 

- стійке зниження інгібіну В < 40 пг/мл 

- рівень АМГ 0,01 нг/мл 
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- об′єм яєчників > 3 см3 

- кількість антральних фолікулів не більш ніж 2 в кожному яєчнику.[22, 

50, 55, 119] 

Не менш важливим, на нашу думку, є реально оцінити й саме біологічний 

вік людини на предмет виявлення відхилення найважливіших гомеостатичних 

параметрів життєдіяльності організму з метою їх корекції та подальшою 

профілактикою захворювань, до яких ці зміни призводять. Поряд із 

репродуктивними маркерами пліч-о-пліч стоять параметри визначення 

біологічного віку, що дозволяють нам оцінити індивідуальний віковий статус, 

адже люди одного й того ж паспортного віку можуть мати різні показники 

біологічного віку. Біомаркери старіння допомагають оцінити предиктори віко-

залежних захворювань, і, як наслідок, своєчасно підібрати геропротектори. 

Вони поєднують у собі комплекс генетичних (вимірювання довжини теломер), 

біохімічних (визначення рівню мелатоніну, гомоцистеїну, соматомедину С) та 

функціональних тестів (вимірювання товщини комплексу інтима-медіа сонної 

артерії, щільність кісткової тканини), що дозволяє виявити ризик виникнення 

хвороб, асоційованих саме зі старінням, таких, як атеросклероз, остеопороз, 

онкологічні захворювання.  

Найсучаснішим та найоб’єктивнішим методом вважається визначення 

довжини теломер — «клітинного годинника», що обмежує число можливих 

поділів клітини — тривалість її здорового життя. Вимірювання довжини 

теломер, на думку вчених, вважається максимально інформативним методом 

оцінки біологічного віку, тому що найбільш показовими є вікові зміни на 

молекулярному рівні. Саме тому вони запропонували гіпотезу про те, що кінці 

лінійних хромосом (теломери) з кожним діленням вкорочуються. Оскільки в 

організмі людини 23 пари ядерних хромосом, тобто їх загальна кількість 46, 

отже, усього налічується 92 теломери. Була знайдена дуже важлива 

закономірність — вік людини залежить від довжини теломер: чим старша 

людина, тим менша середня довжина теломер. Ось тому ця методика допомагає 

об’єктивно оцінити біологічний вік [88, 179, 239, 275, 303]. 

Мелатонін синтезується епіфізом та є гормоном широкого спектру дії — 

бере участь у регуляції імунної та ендокринної систем, володіє 

антипроліферативною дією, модулює диференціювання та апоптоз клітин, 
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http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%81
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B5-%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B5-%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
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приймає участь у регуляції зорової функції, знижує рівень холестерину, 

підвищує опірність організму до стресів, сприяє зниженню артеріального тиску 

та пригнічує дію вільних радикалів, відповідає за біоритми. З віком 

концентрація мелатоніну зменшується. Визначення товщини комплексу інтима-

медіа, що являється одним із найголовніших детермінантів атеросклерозу, 

метаболічного синдрому та інсулінорезистентності, що зі свого боку, впливає 

на виникнення інсульту та серцево-судинних захворювань. Цей показник 

збільшується з віком: у 25 років товщина комплексу інтима-медіа не перевищує 

0,6 мм, тоді як до 45 років вона збільшується до 0,8 мм. Потовщення комплексу 

інтима-медіа достовірно підвищує ризик виникнення інфаркту — на 15 %, 

інсульту — на 18 %; а також прогнозує ризик виникнення порушення роботи 

мозку — від легкого когнітивного до хвороби Альцгеймера [43]. 

Разом із проведенням вимірювання товщини комплексу інтима-медіа 

сонної артерії важливо визначати рівень гомоцистеїну в крові. Гомоцистеїн 

відображає стан серцево-судинної системи та тромбоутворення. Багато 

досліджень підтверджують, що гіпергомоцистеінемія має більшу 

інформативність у прогнозуванні розвитку хвороб серця та судин, аніж 

підвищений вміст холестерину в крові. Збільшення рівня гомоцистеїну на 5 

мкмоль/л достовірно підвищує ризик розвитку атеросклеротичного ураження 

судин у жінок на 80 % [36]. 

Зважаючи на результати досліджень багатьох авторів, ми можемо бачити, 

що підвищення рівня гомоцистеїну вдвічі збільшує ризики виникнення хвороби 

Альцгеймера у жінок старших 60 років [271, 302, 310]. 

Одночасно з визначенням рівня гомоцистеїну, одним із лабораторних 

показників біологічного віку є інсуліноподібний фактор росту (ІФР — 1, 

соматомедин С) — ендокринний посередник соматотропного гормону, 

потужний стимулятор клітинного росту та проліферації. Провокує надмірний 

ріст різних тканин організму, тим самим значно підвищує ризик виникнення 

деяких видів раку та рівень смертності від онкологічних захворювань [218, 

279]. 

До моменту коли менопауза підтверджена, залишається можливість 

поступлення вагітності. У віці 45 років лише 55 % жінок є стерильними. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%96-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Натомість 25 % менструальних циклів що тривають більше за 50–60 днів 

можуть бути овуляторними [195, 304]. 

Вагітність у перименопаузальному віці може мати ризики як для дитини, 

так і для матері. На 1000 живонароджень жінки у віці 40–54 років мають діабет 

та гіпертензію в 3–4 рази частіше за жінок 20–29 років відповідно. Материнська 

смертність у жінок 35 років і старше 32.3 смерті на 100000 живонароджень у 

порівнянні із 7.1–12.1 на 100000 живонароджень у молодших жінок. Також 

варто відмітити, що частота генетичних порушень плода при пізній вагітності 

набагато вища [19,198]. 

Також старша вікова група вагітних схильна до формування гестаційного 

діабету, гіпертензії, дистресу та неправильних положень плода, передчасних 

пологів, передлежання та прирощення плаценти та післяпологових кровотеч. 

Пізня вагітність також несе загрози для плода — низька маса тіла при 

народженні, низька оцінка по Апгар та вроджені аномалії, а також вища частота 

кесарських розтинів [76, 85, 148]. 

Однак якщо жінка бажає реалізувати свій репродуктивний потенціал, 

цьому варто посприяти, використовуючи за потребою можливості допоміжних 

репродуктивних технологій. 

За характером проявів та часом виникнення клімактеричні розлади 

поділяють на 3 групи. Першу групу складають ранні симптоми: 

нейровегетативні та психоемоційні, друга група включає відтерміновані 

симптоми з боку сечостатевого тракту, до третьої групи входять порушення що 

«розквітають» у постменопаузі, але започатковуються у період перименопаузи 

— остеопороз, серцево-судинні захворювання та деменція. Така класифікація 

використовується більшістю авторів і досі не була змінена чи скоригована. 

Для більшості жінок період перименопаузи ототожнюється насамперед із 

приливами, що є найбільш відомими з вазомоторних симптомів. Окрім цього 

жінки переживають порушення сну, нічну пітливість та порушення настрою, 

що формують симптомокомплекс «клімактеричного синдрому» [313, 322]. 

Варто відмітити що поширеність клімактеричного синдрому в  залежності 

від географічної зони коливається від 74 % жінок у Європі, 36–50 % у Північній 

Америці, 45–69 % в Латинській Америці та 22–63 % в Азії, як повідомлялося в 

різних великих епідеміологічних дослідженнях [256]. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4
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Останні епідеміологічні дослідження демонструють що від 30 до 70% 

[171] та навіть 75% [301] жінок страждають на приливи під час пременопаузи, 

але найчастіше вони помірного ступеню. Ці прояви ототожнюються жінкою з 

процесом невідворотного старіння, що ще більше пригнічує та поглиблює 

соціальну дезадаптацію, накладаючись на недостатню поінформованість щодо 

можливостей лікування та профілактики цього стану. Було підраховано, що 

жінки в середньому мають 3,5 приливів за ніч. В 69,4 % випадків вони 

супроводжуються прокиданням, що суттєво знижує якість сну та підсилює 

роздратованість, млявість та тривожність [298, 299, 322]. 

Дотепер немає єдиної думки щодо патогенезу вегето-судинних розладів, 

також неможливо передбачити тривалість і тяжкість перебігу приливів.  

Є деякі дані що свідчать про те, що у жінок в перименопаузі звужується 

термонейтральна зона — діапазон температур, у якому організму немає 

необхідності залучати систему терморегуляції, що проявляється тремором, 

потовиділенням, периферичною вазодилатацією. Те, що призначення 

естрогенів розширює термонейтральну зону та зменшує прояви вазомоторних 

симптомів, підтримує цю гіпотезу. Іншими елементами, що потенційно 

залучені до формування приливів за деякими даними є дисбаланс 

серотонінергічної, норадреналінової, опіоїдної, адреналової та автономної 

систем [185, 290]. 

Підвищення тонусу норадренергічних та дофамінергічних структур 

центральної нервової системи зумовлюють пароксизмальне розширення судин 

шкіри і виникнення феномену приливу жару. Вчені висловлюють думку що 

розвиток вазомоторних симптомів детермінується генетично [133]. Але 

провідним чинником виникнення приливів визначено саме естрогенний 

дефіцит. 

Вітчизняні автори висловлюють думку про те, що нестача естрогену 

негативно впливає на метаболізм іонів кальцію, та зменшує його поступлення в 

міоцити, підвищує тонус гладеньких м’язів судин, що збільшує швидкість 

кровоплину та підвищує артеріальний тиск [15]. 

Найбільш розповсюдженими неврологічними порушеннями клімактерію 

є безсоння, зміни настрою, депресія, суб’єктивні скарги на порушення пам’яті 

та когнітивна дисфункція [205, 240].  

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Депресивні симптоми більш поширені серед жінок, ніж серед чоловіків, а 

за деякими свідченнями вражають жінок навіть удвічі частіше [154, 182]. Ця 

тенденція спостерігається протягом усього життя жінки, і за даними літератури 

варіює в залежності від репродуктивного віку [95, 300]. Ризик депресивного 

розладу підвищується під час вагітності, у післяпологовому періоді та в 

перименопаузі [94, 182, 316]. За різними даними частота виникнення депресії 

серед жінок менопаузального віку складає від 26 % до 41.8 % [153]. 

У той час як більшість жінок у перименопаузі не переживають 

депресивний епізод, психоемоційні порушення, такі як роздратованість, 

сльозливість, тривога, втрата енергії, низька зацікавленість життям, апатія, 

лабільність настрою, складність сконцентруватися та поганий сон трапляються 

майже в кожної [134, 313].  

Жінки що страждають на депресію мають нижчу якість життя підвищені 

кардіоваскулярні ризики та ризик розвитку метаболічного синдрому, навіть 

зростає частота гістер- та аднексектомії [134, 202, 232].  

Існує припущення що рівень естрогену, що знижується, підвищує 

нейрональну вразливість [204], оскільки естрогени попереджають атрофію 

холінергічних нейронів та сприяють трофіці мозку [145, 225].  

Велика кількість доказів є на користь того що з часом у жінок 

збільшується ризик розвитку інсульту, розсіяного склерозу, деменції та 

нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера та хвороба 

Паркінсона [240, 241, 253]. Міжнародний журнал «Journal of Hypertension» у 

2012 році опублікував огляд що базувався на спостереженні за 22367 

пацієнтами протягом 9.6 років що довів, що депресія збільшує ризик розвитку 

артеріальної гіпертензії [210]. 

Дослідження свідчать що рецептори до статевих гормонів локалізовані в 

когнітивних зонах мозку та зонах що відповідають за настрій, включно з 

мигдалеподібним тілом, гіпокампом, цингулярною корою, блакитною плямою, 

ядрами шва та сірою речовиною. Естрогени, прогестини та андрогени 

впливають на велику кількість нейромодуляторних процесів, включаючи із 

серотоніном та норадреналіном, що задіяні в розвитку депресії. Естрадіол 

стимулює синаптогенез та призводить до значного збільшення експресії 

серотонінових рецепторів 5-HT2A, підвищує синтез серотоніну, знижуючи 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%96-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%96-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7
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концентрацію моноаміноксидази, що в сумі своїй володіє антидепресантним 

ефектом [105, 184]. 

Естрогени та докозагексаєнова кислота виявляють синергічні ефекти на 

стабілізації ліпідної матриці мозку, що справляє протективний ефект щодо 

нейродегенеративних захворювань [93, 204]. 

Під час коливання рівнів статевих гормонів у пременопаузі відбувається 

дисрегуляція вищевказаних складників нервової системи. Деякі науковці 

вважають що флуктуації естрогену підвищують сенситивність жінки до 

психологічного стресу [154]. Водночас інші вказують на те, що найбільший 

внесок у формування депресивних симптомів вносить тестостерон [146, 207, 

285].  

За деякими даними жінки починають страждати від порушення сну після 

40 років. Частота порушення сну варіює від 16 % до 42 % у пременопаузі, від 

39 % до 47 % у перименопаузі, і від 35 % до 60 % в постменопаузі [191]. 

У формуванні порушень сну грає роль ожиріння, що спричиняє 

респіраторні порушення, що призводять до фрагментації сну [101, 213], а також 

перебування в депресивному епізоді. [232] 

На відміну від вазомоторної симптоматики, з плином часу та переходом у 

постменопаузу, урогенітальні розлади тільки посилюються. Диспареунія та 

вагінальна сухість часто супроводжують жінок клімактеричного періоду. 

Проблема ускладнюється тим, що часто пацієнтки замовчують таку делікатну, 

та, на думку багатьох, сороміцьку симптоматику [222]. 

Саме тому, консультуючи жінку що вступає в менопаузу, необхідно 

приділяти увагу всім аспектам клімактеричного синдрому та наполегливо 

проводити опитування. Завдяки розробленим опитувальникам, можна 

позбавити жінку необхідності проговорювання неприємних тем, і, відповідно, 

викривлення скарг, анамнезу та симптомів [246]. 

Зі зменшенням естрогенної насиченості, слизова оболонка піхви стає 

менш складчастою та соковитою, вона стоншується та стає вразливою до 

механічного пошкодження та сприйнятливою до інфекційних агентів 

(підвищується рН до 6–8). 

В американській популяції за свідченням авторів приблизно одна третя 

частина жінок відчуває біль під час статевого акту час від часу. 1 жінка з 10 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%96
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відчуває біль під час статевого акту кожного разу, приблизно 50 % жінок 

відчували сухість хоча б декілька разів, 25 % жінок повідомляють про 

недостатність зволоження постійно [150, 170, 222]. 

Понад 75 % жінок середнього віку в дослідженні національного здоров’я 

жінок повідомляють, що секс є для них надзвичайно важливою частиною життя 

[246]. 

Не зважаючи на це, є дані що з віком зменшується частота статевих актів. 

Про частоту статевих відносин в 1–4 рази на місяць звітують 74.3 % та 81.4 % 

перименопаузальних та постменопаузальних жінок відповідно [6, 245]. 

Причину цього явища пояснюється тим, що приблизно 10–15 % 

перименопаузальних жінок скаржаться на відсутність лібідо, та менше 5 % 

ніколи не відчувають збудження. Приблизно 20 % час від часу страждають на 

диспареунію, та 5 % майже кожного разу. 20–30 % жінок не здатні відчути 

оргазм під час статевого акту [116]. Підраховано, що з 1 до 6 років після 

менопаузи страждати на вагінальну та вульварну атрофію будуть від 64 до 85 % 

жінок відповідно [139]. На думку вітчизняних фахівців дегенеративні процеси в 

тканинах сечостатевих шляхів виникають унаслідок не дефіциту естрогенів, а 

внаслідок їх хаотичної продукції, що є причиною оксидативного стресу, 

дисбалансу між оксидативними агресією та захистом, дестабілізацією судинної 

стінки, ендотеліального ушкодження та порушення мікроциркуляції в тканинах 

[20, 49, 67, 315]. 

Існує взаємозв’язок між атрофічними змінами слизової піхви та рівнем 

статевих стероїдних гормонів. Більшість жінок із рівнем естрадіолу сироватки 

менше 50 пг/мл страждають на вагінальну сухість та болісність під час 

статевого акту, а за рівня менше 35 пг/мл відмічається суттєве зниження 

статевої активності [6]. Є дані літератури, що в перименопаузальних жінок 

української популяції в спектрі сексуальних розладів перше місце займає 

порушення зволоження під час статевого збудження (85,3 %), друге — 

диспареунія (70,6 %), третє — аноргазмія (55,9 %), а також зниження лібідо 

(47,1 %) та порушення збудження (44,1 %). Автори вважають, що в патогенезі 

наведених розладів грає роль не лише гіпоестрогенемія, а й гіпотестостеронемія 

(концентрація тестостерону вільного становить 43,9 %, а загального — 45,8 % 

від рівня в жінок перименопаузального віку без статевих розладів) [6, 165]. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88-%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
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Симптомом, що має особливо негативний вплив на психоемоційний стан 

та поступово прогресує з віком, є нетримання сечі. Дані крос-секційних 

досліджень свідчать що пік настання нетримання сечі наступає між 45 та 55 

роками. За деякими підрахунками 60 % жінок мають помірний ступінь прояву 

нетримання сечі, 5 % — тяжкий [307]. 

Саме менопаузальний перехід та коливання вмісту гормонів в організмі 

жінки є тригером розвитку помірного нетримання сечі (що виникає декілька 

разів на тиждень) [307]. Важливо відмітити, що одним із визначальних факторів 

ризику розвитку нетримання сечі на думку вчених, є набір маси тіла в жінок 

середнього віку, вірогідно через підвищення внутрішньочеревного тиску [109, 

228]. 

Для того, щоб обрати адекватного клінічній ситуації методу лікування, 

важливо встановити діагноз та оцінити ступінь важкості ГСМ. Одним із 

найбільш розповсюдженим тестом є розрахунок індексу вагінального здоров’я 

(ІВЗ). Для того щоб його розрахувати, необхідно оцінити еластичність, 

цілісність та вологість епітелію піхви, наявність трансудату та рівень рН 

вагінальних виділень.  Кожен з показників оцінюється по шкалі від 1 до 5. ІВЗ 

25 свідчить про нормальний стан епітелію піхви, а менше 15 - про найвищий 

ступінь атрофічних змін [3]. 

У 2015 році був запропонований індекс вульварного здоров’я, для 

розрахунку якого по шкалі від 0 до 3 оцінюють розміри та об’єм великих та 

малих статевих губ а також клітора, стан присінку піхви (еластичність, 

наявність звуження чи стенозу), забарвленість слизової оболонки та шкіри 

вульви (рожевий колір чи блідість), вираженість дискомфорту чи болю під час 

сексу та додаткові знахідки - виразки, розчухи, петехії. Незначна атрофія 

визначається як 0-7 балів, помірна 7-14 та понад 14 балів - важка атрофія [220]. 

Для динамічної оцінки урогенітальних розладів у процесі лікування 

доцільно використовувати шкалу Барлоу (D. Barlow), яка від 1 (мінімальні 

порушення, які не впливають на повсякденне життя) до 5 (критичні порушення 

що впливають на повсякденне життя) оцінює прояви ГСМ [5, 249]. 

Для своєчасного виявлення початкових змін у репродуктивній системі в 

кожної жінці що досягла 40 років необхідно дізнатись, коли була остання 

менструація та чи змінювались останнім часом регулярність, періодичність, 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96
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зміна тривалості та об’єму виділень; чи бувають приливи та нічна пітливість, 

перепади настрою та безсоння; чи турбує підвищений артеріальний тиск, болі 

за грудиною, сухість у піхві, зниження статевого чуття та підвищення маси 

тіла; чи турбують болі в суглобах та руйнування зубів. Для визначення 

важкості менопаузальної симптоматики та її динаміки впродовж лікування 

наразі найчастіше використовують міжнародну шкалу MRS (Menopause Rating 

Scale). MRS є офіційно стандартизованою відповідно до психометричних 

правил, та поділеною на три незалежних змінних: психологічна, сомато-

вегетативна й сечостатева субшкали. MRS складається з 11 пунктів: (симптомів 

або скарг), кожен із яких може отримати від 0 (відсутність скарги) до 4 балів 

(важкі симптоми) залежно від важкості скарг. Виділяються такі скарги: напади 

відчуття жару, пітливості, неприємні відчуття в ділянці серця, проблеми зі 

сном, депресивний настрій, дратівливість, відчуття стурбованості, відчуття 

фізичного та психічного виснаження, проблеми зі статевим життям, проблеми 

із сечовиділенням, сухість слизової оболонки піхви, неприємні відчуття в 

суглобах та м’язах [8, 208, 249]. 

Загалом пацієнтка може набрати від 0 (асимптоматичний перебіг КС) до 

44 балів (найвища ступінь важкості). Мінімальні/максимальні бали варіюють 

між трьома вимірами, залежно від наявних скарг - психологічна сфера (0–16 

балів за 4 симптоми: депресія, роздратованість, тривожність, виснаженість), 

сомато-вегетативна сфера (0–16 балів за 4 симптоми: пітливість/приливи, 

серцеві скарги, суглобові та м’язові скарги) та урогенітальна сфера (0–12 балів 

за 3 симптоми: сексуальні та уринарні розлади та вагінальна сухість).  

Також для оцінки клінічних ознак пов’язаних із перименопаузою та 

старінням у цілому використовують інші шкали та опитувальники, наприклад 

— шкала клімактеричних симптомів Гріна, Модифікований індекс Куппермана, 

анкета якості життя в менопаузі [26].   

Модифікований Індекс Куппермана з допомогою бальної оцінки 

суб’єктивних скарг пацієнтки дозволяє розрахувати ступінь важкості 

клімактеричних симптомів. Оцінювані симптоми поділяються на 

нейровегетативні (артеріальний тиск, головний біль, вестибулопатії, 

серцебиття, непереносимість перегріву, остуда, парестезії, дермографізм, 

сухість шкіри, пітливість, схильність до набряків, алергічні реакції, екзофтальм, 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%B7-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
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збудливість, сонливість, порушення сну, приливи, напади задухи, 

симпатоадреналові кризи), обмінно-ендокринні (ожиріння, порушення функції 

щитоподібної залози, цукровий діабет, дисгормональна дисплазія молочних 

залоз, болі в м’язах, спрага, атрофічні зміни піхви), психоемоційні 

(втомлюваність, зниження пам’яті, апетит, нав’язливі думки та дії, настрій, 

лібідо). Оцінка проявів клімактеричного синдрому виконується так: 0-6 балів - 

скарг немає, 7-15 балів - м’який КС, 16-30 балів помірний КС та понад 30 балів 

- важкий КС [16, 295]. 

Окрім клімактеричних розладів та патофізіологічних явищ, які за ними 

стоять, саме наступна проблема вимагає уваги. Ожиріння населення є 

соціокультурним, економічним та історичним явищем, що має особливе 

значення для жінки будь якого віку, починаючи з підліткового, коли вона 

починає усвідомлювати власну зовнішність. Це не лише проблема, що 

стосується загального здоров’я, а і психологічного благополуччя. 

За даними науковців після 48 років швидкість метаболізму 

сповільнюється на 4–5 % кожні наступні 10 років. Це явище пояснюється не 

лише «фактором хронологічного віку», але й гормональними порушеннями 

[12]. Деякі автори вагаються в однозначній відповіді, коли відбувається більш 

швидкий набір маси тіла та жирової тканини — у пре- чи постменопаузі [157]. 

Було виявлено, що в клімактерії відбувається падіння базального рівня 

метаболізму та окиснення жиру, що є причиною набору ваги та проблем за 

подальшим схудненням. За даними літератури гіперандрогенія спричиняє 

розвиток вісцерального ожиріння в жінок у перименопаузі, що формує та 

підтримує каскад метаболічних порушень, викликаних гіперінсулінемією й 

гіпертригліцеридемією [12]. 

У жінок з ожирінням підвищення рівня ФСГ та зниження концентрації 

естрогенів наступає в середньому на 4 роки раніше, тому в жінок 40–44 років, 

що страждають на ожиріння приливи відмічаються частіше, ніж у жінок із 

нормальною вагою, і лише до 50–55 років ці відмінності стираються [29].  

Власне набір маси тіла не є наслідком гормональних змін у менопаузі, 

однак, падіння рівня естрогену є сприятливим чинником ожиріння по 

абдомінальному типу. Ожиріння є незалежним фактором ризику більш важкого 

перебігу клімактеричного синдрому. Однак зрозуміло що зміни маси тіла що 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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запускаються в період гормональних змін тривають і в періоді постменопаузи 

[117]. Раніше була думка, що вища маса тіла має протективний ефект щодо 

вазомоторних симптомів завдяки периферичній ароматизації андрогенів в 

естрогени [129]. Нині вважається що вищий вміст жирової тканини пов’язаний 

із більшою частотою виникнення вазомоторних симптомів, однак це залежить 

від стадії менопаузального переходу — у пізній менопаузі жирова тканина 

дійсно чинить протективну дію. Варто зазначити що існує стадійно-залежний 

зв’язок між рівнем естрадіолу та об’ємом жирової тканини — високий ІМТ 

асоційований із нижчим ендогенним естрадіолом у ранній пременопаузі та 

високим естрогеном у подальшому.  

Особливу небезпеку становить метаболічний синдром (МС), що має 

схильність розвиватися саме в жінок менопаузального віку. Діагностичні 

критерії МС (для жінок) Міжнародної Федерації Діабету виглядають так:  

– окружність талії > 80 см у поєднанні з двома чи більше компонентами:  

– артеріальний тиск (АТ): систолічний АТ ≥130 мм рт.ст. та/або 

діастолічний АТ ≥ 85 мм рт.ст.; 

– гіпертригліцеридемія, за концентрації тригліцеридів >1,7 ммоль/л;  

– низький рівень ліпопротеїдів високої щільності <1,3 ммоль/л  

— гіперглікемія, рівень глюкози в плазмі крові натще ≥ 6,1 ммоль/л [59]. 

Дані літератури показують, що в пацієнток із метаболічним синдромом 

частіше виникає відчуття незадоволеності собою, зниження психоемоційного 

статусу. Підвищується ризик дисгармонії в статевих стосунках та збільшення 

поширеності тютюнопаління [9]. 

Загальновідомо що зі збільшенням маси тіла зростає ризик розвитку та 

погіршення таких хвороб як цукровий діабет 2 типу, серцево-судинні 

захворювання, остеоартрит, та деякі форми раку [73, 211]. 

Систематичний огляд 2010 року, проведений Американським Коледжем 

Кардіології, продемонстрував що метаболічний синдром асоційований із 2-

кратним підвищенням кардіоваскулярних ризиків та 1.5-кратним підвищенням 

смертності від різних причин [215].  

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смерті жінок 

у західних країнах. ССЗ у жінок розвиваються на 10 років пізніше за чоловіків, 

але пік захворюваності припадає на час менопаузи. Це явище сформувало 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
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http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
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http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
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http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
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гіпотезу, що зміни в організмі під час менопаузи підвищують ризик розвитку 

ССЗ, незалежно від віку. Гіпотеза підтверджується тим, що хірургічна 

менопауза також підвищує ризик ССЗ. Доведено, що знижений рівень 

тестостерону та підвищений Глобуліну, що зв’язує статеві гормони (ГЗСГ) 

пов’язані з центральним ожирінням, підвищеним рівнем тригліцеридів, 

низьким рівнем ліпопротеїнів високої щільності серед жінок європеоїдної раси, 

та в інших популяціях [117, 309].  

Механізм впливу естрогенів та їх дефіциту на серцеву судинну систему 

науковці пояснюють так: з віком порушуються процеси вазорелаксації, які 

діють через оксид-азоту-опосередковану відповідь на ацетилхолін. Зниження 

рівня 17β-естрадіолу (E2) також може впливати на вазорелаксацію, шляхом 

зниження вмісту розчиненої гуанін циклази NO-рецепторів. Окрім цього 

порушується структура позаклітинного матриксу, що робить судинну стінку 

більш жорсткою [323].  

Е2 володіють протективним ефектом щодо міоцитів, що пояснюється 

тим, що хірургічна менопауза підвищує експресію генів що відповідають за 

запалення, формування позаклітинного матриксу та апоптоз, знижує експресію 

генів що залучені в регуляції судинного тонусу та адгезії. Дослідження на 

тваринних моделях, які мали оваріектомію, демонструють, що заміщення 

дефіциту естрогенів попереджує розвиток гіпертрофії міокарда. Міокард, у 

якому відбуваються вікові зміни демонструє знижену опірність стресовим 

подіям, натомість лікування Е2 у щурів похилого віку, активує 

цитопротекторний транскрипційний фактор NF-κB за короткий термін, але з 

часом цей ефект знижується [229, 289]. 

У перименопаузі зростає число ановуляторних циклів у результаті чого 

виникає стан хронічної гіперестрогенії. Оскільки молочна залоза є 

гормонозалежним органом, у перименопаузі можуть виникати ризики 

виникнення злоякісних пухлин [7]. 

За визначенням ВООЗ, мастопатія — фіброзно-кістозна хвороба, яка 

характеризується спектром проліферативних і регресивних змін тканини з 

патологічним співвідношенням епітеліального і сполучнотканинного 

компонентів. В останні роки інтерес до ДЗМЗ значно зріс, оскільки зниження 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
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захворюваності на мастопатію є реальним шляхом до зменшення частоти раку 

молочної залози [123].  

Фіброзно-кістозна хвороба за даними різних дослідників виявляється 

приблизно у 50–60 % жінок у віці від 30 до 50 років, на набагато рідше в 

постменопаузі. Пік захворюваності досягає максимуму до 45 років, та 

знижується до постменопаузального віку, разом з інволюцією яєчникової 

функції. Основною інволютивною зміною в молочній залозі протягом 

перименопаузи є заміщення паренхіми жировою тканиною [37, 39, 45].  

Стосовно до раку молочної залози існує зворотна пропорційність, і з 

віком частота виникнення онкопатології зростає — за наявності 

гіперпластичних процесів у протоках і кістах ризик розвитку раку зростає у 2.6 

разів, за наявності атипії — у 6 разів [21, 37, 283].  

Для клініки фіброзно-кістозної мастопатії у віці 40–45 років притаманні 

множинні кістозні утвори до 1–3 см що дає змогу їх пропальпувати, можливі 

коричнево-зеленуваті виділення із соска під час надавлювання, та помірна 

болісність [39]. З початком клімаксу, зумовленого гормональною перебудовою, 

змінюється циклічність фізіологічних процесів у тканині молочної залози, що 

створює додаткові умови для розвитку дисгормональних гіперплазій [126]. 

Щодо патогенезу формування атипової форми дисплазії більшість 

науковці наполягає на зниженні співвідношення прогестерон/естрадіол [11, 

123]. Результатом взаємодії естрогенів, їх рецепторів, та транскрипційних генів 

є стимуляція трансформуючого фактору росту альфа (TGF-α), пригнічення 

трансформуючого фактору росту бета(TGF-β) та стимуляція інсуліноподібного 

фактору росту [37]. 

Варто зазначити, що згідно із сучасними уявленнями про етіопатогенез 

мастопатії в основі морфофункціональної перебудови МЗ лежать 

нейроендокринні зв’язки. Однією з причин розвитку мастопатії є 

гіперпролактинемія що справляє стимулюючий ефект на проліферативні 

процеси, що реалізується в тому числі через стимуляцію впливу естрогенів 

наслідок підвищення сенситивності тканин, зумовленої збільшенням експресії 

естрогенових рецепторів. Якщо відкинути органічну патологію гіпофіза, в 

основному гіперпролактинемія носить транзиторний характер, як результат 
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стресових ситуацій. Тривалі періоди підвищення пролактину стимулюють 

проліферативну активність молочної залози.[39] 

Ризик розвитку раку молочної залози, згідно з останніми дослідженнями 

зростає, якщо жінка має індекс маси тіла > 30. Вікове збільшення пропорції 

жирової тканини в молочній залозі створює сприятливе мікрооточення для 

розвитку атипових змін епітеліальних клітин залози. При ожирінні та 

накопиченні жирової тканини зростає об’єм адипоцитів, що призводить до 

тканинної гіпоксії та зменшення продукції адипонектину — протективного 

адипоцитокіну. Оскільки, за такої умови зменшується чутливість периферичних 

тканин до інсуліну та рівень інсуліну зростає, це індукує проліферативні 

процеси в тканині МЗ напряму, або через інсуліноподібний фактор росту [121]. 

Подальше розуміння регуляції клітинної проліферації й мутагенезу, визваного 

статевими стероїдами, та їхньої здатності блокувати складний пухлинний 

каскад, потребує подальших досліджень, особливо в жінок із 

дисгормональними захворюваннями молочної залози. 

У літературі останніх років усе часто трапляється поняття метаболітів 

естрогену, усе більше праць присвячені їхньому впливу на гормонозалежні 

органи. Наразі стало доступним лабораторне дослідження їх вмісту в сечі, що 

може стати допоміжним інструментом у предикції виникнення 

гіпероліферативної та іншої патології жіночої статевої сфери.  

Клінічне значення на даний момент відіграють 2α- та 16α-

гідроксіестрони, що по різному впливають на клітинну проліферацію. 16α-

гідроксіестрон здатен ушкоджувати ДНК та змінювати геном. Він стимулює 

утворення вільних радикалів, підвищує доступність генетичного матеріалу для 

канцерогенів та послаблює репарацію [4, 27, 32]. 

2α-гідроксіестрон виявляється в інтактному міометрії та проявляє слабку 

естрогенну активність (48 % дії естрадіолу) та підтримує функціонування 

тканин. Більшу активність проявляють 4α-гідроксіестон та 16α-гідроксіестрон. 

Останній володіє мітогенною активність що перевищує естрадіол у 8 разів, 

оскільки цей метаболіт має вищу, ніж у естрадіолу спорідненість з 

естрогеновими рецепторами. Важливо, щоби концентрація 2α-

гідроксіестрадіолу якнайменш удвічі перевищувала концентрацію 16-

гідроксиестрадіолу. 
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http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Саме тому перспективним та відкритим питанням наукового пошуку є 

препарати що регулюють вміст метаболітів естрогену в сироватці жінок у 

різних вікових групах. 

У жінок із діагнозом рак ендометрію потенційними предикторами 

показниками прогнозу можуть бути попередник естрогену E1-S (естрон 

сульфат), протираковий метаболіт 4MeO-E2 (4-метокси-естрадіол) та естріол. 

За даними літератури  2018 року були виміряні рівні метаболітів естрогену 

жінкам із раком ендометрію до та після оперативного лікування. Низький 

рівень естріолу та естрону сульфату до операції та високий рівень 4-метокси-

естролу після передбачали нижчий ризик рецидиву захворювання [77]. 

Перименопауза є важливим періодом для спостереження за здоров’ям 

жінки, оскільки в цей час підвищуються онкоризики. Окрім злоякісної патології 

підвищується частота гіперплазії та поліпів ендометрію, фіброміом, що можуть 

супроводжуватися дисфункціональними матковими кровотечами, полегшуючи 

свою діагностику, а також можуть бути безсимптомними. 

У перименопаузі приблизно 9–20 % жінок страждають на нерегулярні 

аномальні маткові кровотечі [104, 281]. 

Вони найчастіше нерегулярні, рясні та тривалі, і можуть маскувати собою 

більш грізні причини, такі як гіперплазія ендометрію та рак. Ризик виникнення 

гіперплазії ендометрію в жінок із кровотечами складає 30 % [292]. 

Гістологічні зміни перименопаузального ендометрію автори поділяють на 

непроліферативні (атрофічний, неактивний, секреторний ендометрій, 

ендометрит, ендометріальна метаплазія), проліферативні доброякісні 

неінвазивні (поліп, ендометріальна та стромальна гіперплазія) та злоякісні, 

інвазивні (рак ендометрію) [151, 219, 258]. 

Причиною розвитку гіперпроліферативної патології в клімактеричному 

періоді деякі дослідники називають хаотичну продукцію естрогенів та 

гіперестрогенію за ановуляції [35]. Інші вбачають причину малігнізації 

недостатньому рівню прогестерону ановуляторних циклів [183]. 

Причини формування диспластичної патології ендометрію в молодих 

жінок та жінок у менопаузі мають відмінності, зумовлені метаболічними, 

гормональними та рецепторними особливостями [41]. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Вітчизняні автори свідчать що в пізньому репродуктивному та 

перименопаузальному віці частішають рецидиви гіперплазії ендометрію — 

виникають у кожному четвертому випадку. Ризики рецидиву найбільш часто 

асоційовані з аномаліями розвитку матки, маскулінним психотипом, хронічним 

ендометритом, безсонням, цитомегаловірусною інфекцією, гіпертонічною 

хворобою та ожирінням. Суттєво підвищують ризик рецидиву захворювання 

печінки та щитоподібної залози, емоційна лабільність, невротичність, депресія 

та синдром вегетативної дисфункції [33, 34, 202]. 

За останніми даними, надмірна вага (ІМТ понад 30) асоційована з 20 % 

видів злоякісних пухлин, у тому числі ендометрію та молочної залози, а за 

деякими даними до 90 % жінок із раком ендометрію 1 типу мають надмірну 

вагу або ожиріння [86, 121]. 

Розподіл жирової тканини пов’язаний із ризиком раку молочної залози, 

зважаючи на те, що андроїдний тип ожиріння, характерний високим 

співвідношенням талія-стегна (більший за 0.85) підвищує ризик раку молочної 

залози [12, 32, 73, 100]. 

Жирова тканина, що раніше вважалася пасивним депо метаболізму, на 

сьогодні визнана активним ендокринним органом. Під час набору ваги 

відбувається гіпертрофія жирової тканини, що призводить до гіпоксії та 

некрозу адипоцитів, що запускає хронічне субклінічне запалення. Індукований 

гіпоксією фактор 1 альфа (HIF-1a) бере участь у стимуляції транскрипції генів 

які грають роль у канцерогенезі, є чинником, що стимулює васкуляризацію 

пухлин та асоційований із частотою метастазування шляхом пригнічення 

синтезу адипонектину, індукції інсулінорезистентності, продукції ангіогенних 

факторів, вивільнення прозапальних цитокінів, гіперпродукції вільних 

радикалів та пошкодження ДНК адипоцитів [121, 273]. В умовах ожиріння 

виникає стан лептинової резистентності, що стоїть у центрі зв’язку ожиріння-

рак, оскільки він продукується пропорційно до маси жиру в організмі й 

потенціює мітогенез, ріст та активність клітин [121]. 

Продукція естрогенів жировою тканиною призводить до порушення 

циркадних ритмів синтезу гонадотропінів. У жінок що мають надмірну вагу та 

метаболічний синдром вищі рівні кортизолу, тестостерону, норадреналіну, та 

знижені прогестерон та соматотропний гормон. За умови виникнення 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88-%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88-%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88-%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
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інсулінорезистентності та гіперінсулінемії зростають рівні контрінсулярних 

гормонів — глюкагону, тиреотропного гормону та пролактину. 

Окрім онкоризиків, надмірна маса тіла є причиною погіршення 

менопаузальної симптоматики. Значуща взаємодія між адипокінами та стадією 

менопаузи стосовно приливів була помічена для адипонектину, 

високомолекулярного адипонектину, лептину. У пре- та ранній перименопаузі 

вищий рівень адипонектину та високомолекулярного адипонектину пов’язаний 

із меншою вірогідністю приливів, та вищий рівень лептину з вищою 

вірогідністю припливів [71]. Менопаузальний статус також є найсильнішою 

детермінантою змін у кістковій тканині. При цьому за даними літератури 80 % 

переломів у жінок за 50 пов’язані з остеопорозом [193]. 

Остеопороз — це мовчазний метаболічний процес що може потенційно 

стати причиною переломів із подальшою втратою працездатності. 

Множинними дослідженнями доведено, що всі типи переломів пов’язані з 

вищим рівнем смертності [92, 110, 197]. 

Втрату кісткової маси традиційно відносили до нестачі естрогену. Але 

стабільно низький рівень естрогену спостерігається лише в постменопаузі, у 

той час як у клімактеричному періоді рівні естрогенів залишаються 

нестабільними, і неможливо передбачити, наскільки втрата кісткової маси буде 

значущою для жінки [125, 182, 312]. Важливо наголосити, що саме в 

перименопаузі починається швидка втрата кісткової щільності, така ж 

інтенсивна як і ранній постменопаузі, що вимагає ретельного контролю стану 

опорно-рухової системи жінки та проведення профілактики дегенеративних 

змін кісток [235]. 

Під час перименопаузи рівень естрадіолу падає з 10 % до 20 %, а рівень 

естрону з 25 % до 35 %. За цей період резорбція кістки зростає до 90 %, у той 

час як формація перебуває на рівні 45 %. У такий спосіб, ремоделювання кістки 

призводить до швидкої втрати кісткової тканини [65, 261]. Літературні дані 

підтримують думку про те, що зростання рівню ФСГ, нестача прогестерону та 

зниження секреції інгібіну В є факторами втрати кісткової тканини в 

перименопаузі [272, 274]. 

Лабораторна детекція змін мінеральної щільності стає доступною 

діагностиці коли ФСГ досягає 34–56 МО/л, що відбувається за 2 роки до 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B5-%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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останньої менструації. З 1.7 % втрати щільності хребта в перименопаузі з 

рівнем ФСГ 34–56 МО/л до 3.3 % протягом 2 років після останньої менструації 

та зменшується на 1.1 % на рік у постменопаузі [106, 276]. 

 

 

1.2 Сучасні підходи до збереження здоров’я та якості життя жінок у 

перименопаузі 

 

Профілактика та лікування клімактеричних порушень є галуззю 

гінекологічної науки що динамічно розвивається та шукає новітні способи 

продовження життя та здоров’я жінки, використовуючи можливості 

немедикаментозної й медикаментозної гормональної та негормональної терапії. 

Застосування новітніх геропротекторних технологій, дотримання різноманітної 

дієти, за необхідності гіпокалорійної, для підтримання маси тіла, достатній сон, 

уникнення стресів, адекватні підготовці жінки фізичні навантаження, є основою 

менеджменту перименопаузи [188]. 

Завдяки зростанню популярності та частоти застосування альтернативної 

та комплементарної медицини в серед населення США [108, 173], а у Великій 

Британії систематичний огляд 2013 року показує що майже 52 % населення 

використовувало засоби альтернативної медицини хоча б раз у житті [247, 248]. 

Це явище дає поштовх дослідження ефективності даних методів лікування та 

включення тих, що мають суттєву доказову базу до клінічної практики. 

Деякі дослідники надають дані щодо доцільності застосування 

фізіотерапії в лікування клімактеричного синдрому та підвищення якості 

життя: електропунктура [103, 321], акупунктура [161], ароматерапія [79], 

підводний душ-масаж [53, 54], хіропрактика [132, 155]. 

Окрім силових вправ, що мають неоціненну користь для серцево-

судинної системи, останні публікації зазначають позитивний ефект на 

менопаузальні симптоми йоги [66, 112, 175, 226], стретчінгу [178, 317] та 

пілатесу [69]. 

За останні роки з’явилися дані щодо психологічних та духовних практик, 

об’єднаних у поняття «майндфулнес» або самообізнаність, як допоміжний 

спосіб у терапії приливів, безсоння, пригніченості настрою, апатії, депресії та 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2
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навіть у корекції метаболізму глюкози в пацієнток із надмірною вагою [101, 

140, 252]. 

Широкого застосування наразі набули негормональні препарати, що 

мають на меті коригувати метаболічні процеси. Більшість дослідників 

визначають, що такі препарати слід застосовувати як додаткові засоби на фоні 

основної терапії. У численних дослідженнях зарекомендували себе як 

ефективні в боротьбі з проявами клімактеричного синдрому мелатонін [64, 159, 

190, 191, 308, 311], Вітамін Д [56, 127, 187, 188, 242], також існують поодинокі 

повідомлення щодо успішного застосування вітаміну Е [156], вітаміну К [174, 

236], Омега-З-жирних кислот [134, 213, 264], дегідроепіандростерон (ДГЕА) 

[142, 237]. 

Величезна кількість авторів вказують на ефективність антидепресантів у 

лікуванні вегето-судинних та психоемоційних розладів, вважають необхідним 

їх використання в комплексній терапії пери- та постменопаузальних зрушень і 

власне депресії. Препаратами вибору зазвичай є інгібітори реаптейку 

серотоніну-адреналіну (венлафаксин та десвенлафаксин) та селективні 

інгібітори реаптейку серотоніну (пароксетин, флуоксетин, циталопрам, 

есциталопрам) [113, 122, 135, 243, 278]. У той час деякі дослідники 

наголошують на побічних ефектах притаманних антидепресантам за тривалого 

застосування — сексуальна дисфункція, набір маси тіла та порушення сну [83, 

90, 255, 257]. 

Особливе місце в арсеналі боротьби з проявами КС займають 

фітоестрогени (ФЕ). ФЕ належать до слабких естрогенів, їхня активність у 100–

1000 разів менша за 17β-естрадіол (Е2) [23, 260]. До цієї групи лікарських 

речовин належать: ізофлавони, флавони, флавоноли, флаванони, куместани, 

лігнани, стілбени [137, 163, 176, 320]. Ці природні речовини, що містяться в 

основному в рослинних компонентах, і на даний момент активно 

досліджуються і виводяться на ринок у вигляді біологічно активних добавок 

(БАДів) і справляють різноманітну метаболічну дію, коригуючи природні 

процеси в організмі. Так, наприклад, Ресвератрол, що належить до групи 

Стілбенів наряду з забезпеченням імуномодулюючого та антиоксидантного 

впливу, має кардіопротекторну дію, стимулює синтез NO в ендотелії судин, 

знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера та є геропротектором [118, 230]. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
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Дані літератури також свідчать про позитивний ефект ізофлавонів на 

тривожність, що призводить до порушень сну [160]. Однак існує огляд, що 

свідчить про те, що немає достатніх доказів, що фітоестрогени є ефективними в 

терапії приливів та нічної пітливості [124]. 

Окремо варто відмітити речовини Д-хіро-інозитол та Міо-інозитол, що 

належать до сімейства вітаміну В, діють як молекули посередники для 

клітинних сигнальних шляхів, включно з трансдукцією сигналу інсуліну, 

метаболізмом кальцію, ліпідним обміном. Інозитоли проявляють 

антипроліферативну дію та можуть застосовуватися для профілактики                     

раку молочної залози та гіперпроліферативної патології ендометрію [91, 212, 

265]. 

Окремим пунктом у переліку лікарських субстанцій стоїть 

дегідроепіандростерон. Вийшовши зі сфери спортивної медицини ДГЕА є 

одним із попередників біосинтезу стероїдних гормонів. Оскільки ДГЕА 

проявляє свою біологічну дію через конверсію в андроген та/або естроген, його 

розглядають як потенційно новий вид МГТ. Андрогенним ефектом є 

підвищення лібідо та загального самопочуття, у той час як естрогенним — 

поліпшення менопаузальної вазомоторної симптоматики [238]. Також він 

займає позицію харчового додатка що сприяє зменшенню депресивних 

симптомів [192], та покращує відповідь на програми ЕКЗ у жінок зі зниженим 

оваріальним резервом [227]. 

На сьогодні більшість дослідників довели позитивний вплив андрогенів 

на усунення симптомів вульвовагінальної атрофії (ВВА), а саме підвищення 

товщини та зволоження епітелію,щільності колагенових волокон та товщини 

базального шару клітин, кількості рецепторів до андрогенів у всіх шарах стінки 

піхви; стимулюють розвиток м’язового шару стінки піхви та нервових 

закінчень У 2018 році було доведено ефективність вагінальних супозиторіїв із 

ДГЕА в лікуванні вагінальної атрофії та диспареунії [268, 291]. 

Отже, за неможливості проведення гормональної терапії є безліч опцій 

мінімізації симптоматики клімактеричного синдрому та збереження якості 

життя у віці 40+. 

Аналізуючи сучасну літературу присвячену менеджменту перименопаузи, 

менопаузи та постменопаузи, стає очевидним, що більшість авторів сходяться 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
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http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
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на думці що стійкого терапевтичного ефекту в лікуванні клімактеричних 

патологічних розладів, особливо трофічних та метаболічних зрушень вдається 

досягти лише при застосуванні препаратів менопаузальної гормональної терапії 

(МГТ), оскільки їхня дія спрямована на ключові механізми формування цих 

розладів. Період перименопаузи є «вікном терапевтичних можливостей» для 

призначення МГТ, оскільки тільки так можливо попередити та профілактувати 

метаболічні порушення притаманні шляхетному віку жінки [17, 25, 181, 201]. 

Вітчизняні автори в останніх публікаціях наводять дані про те, що 

тривала, вчасно розпочата МГТ має потенціал справляти кардіопротекторну 

дію через балансування рівнів тригліцеридів сироватки, посилення 

вазодилатації шляхом індукції генів NO-синтази, зниження проявів хронічного 

запалення судинної стінки завдяки зниження синтезу молекул адгезії судинного 

ендотелію 1-го типу (VCAM-1), продукції Фактору некрозу пухлин-α (ФНП-α), 

зниження рівня фібриногену, посилення пригнічення фібринолізу через 

зниження активності інгібітору активатора плазміногену 1 (РАІ-1).[26] 

Щодо попередження серцево-судинних захворювань вчені сходяться на 

тому, що необхідні подальші дослідження в цій сфері [82, 288]. 

Однак за останні два роки з’явилися публікації щодо користі МГТ у 

профілактиці та зниженні ризиків серцево-судинних захворювань, особливо 

ішемічної хвороби серця [75, 287]. 

МГТ може сприяти зменшенню ризику розвитку серцево-судинних 

ускладнень завдяки сприятливій дії на судинну функцію, зменшувати рівень 

ліпідів у крові та покращувати метаболізм глюкози, причому ці ефекти 

характерні лише для третього покоління низькодозованої комбінації естрогену з 

прогестероном. Призначення даної терапії можливе після аналізу ліпідного 

спектру крові та інших основних факторів ризику з подальшим визначенням 

серцево-судинного ризику за шкалою SCORE. MГT також знижує ризик 

розвитку цукрового діабету і, завдяки поліпшенню чутливості до інсуліну в 

жінок з інсулінорезистентністю, позитивно впливає на інші пов’язані фактори 

ризику ССЗ, такі як профіль ліпідів і МС [8, 30]. 

Згідно до останніх даних EURAS-HRT (European Active Surveillance Study 

of Women taking HRT), різні режими МГТ різняться по розвитку ризиків ССЗ. У 

дослідженні, що проводилося на європейській популяції на 101 715 жінок 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
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http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%B7-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
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протягом 8.5 років, частота серйозних серцево-судинних подій на фоні 

комбінації естрогену з дроспіреноном була значно нижчою по відношенню до 

інших комбінацій МГТ на 10 тис. жінко-років и склала 98,4, а при використанні 

інших препаратів для безперервного комбінованого режиму МГТ — 169,7 

подій, з них частота артеріального тромбозу — 10,9 и 29,7 подій на 10 

тис.жінко-років відповідно. Важливо відмітити що використання ДРСП/Е2 не 

супроводжувалася більш високим ризиком венозної тромбоемболії по 

відношенню до інших препаратів МГТ. Комбінація ДРСП/Е2 сприятливо 

впливала на серцево-судинні ризик завдяки потужної 

антимінералокортикоїдній активності дроспіренону. Окрім цього, зменшують 

ризики ССЗ завдяки сприятливим метаболічним ефектам, виведенню надлишку 

рідини з організму та зниженню маси тіла, що особливо важливо для жінок із 

гіпертонічною хворобою. Суттєве зниження рівня САТ та ДАТ на фоні 

препаратів ДРСП/Е2 було продемонстровано в клінічних дослідженнях та 

EURAS-HRT. [120] 

Отримані в Данському дослідженні профілактики остеопорозу (Danish 

Osteoporosis Prevention Study — DOPS) дані свідчать про те, що при припиненні 

10 річного курсу МГТ сукупність летальних виходів та госпіталізації через ІМ 

або гострої серцевої недостатності була нижчою, у порівнянні з групою 

плацебо. У дослідженні брали участь 1006 пацієнток до 60 років, що 

отримували 2 мг 17ß-естрадіола П/О і 1 мг норетистерона ацетату протягом 10 

днів щомісяця циклічно [194, 277, 318]. 

Ефективність використання МГТ у плані гальмування 

атеросклеротичного процесу була розглянута в дослідженні Early versus Late 

Intervention Trial with Estradiol — ELITE. 643 пацієнтки з інтактною маткою 

використовували МГТ у вигляді перорального мікронізованого естрадіолу в 

дозі 1 мг/сут і вагінального гелю що містить 4 % прогестерон у кількості 45 мг 

протягом 10 днів щомісяця. Отримані дані свідчать о можливості інгібування 

атеросклеротичного процесу після 6 років терапії за даними вимірювання 

товщини комплексу інтима-медіа (а не ступеню кальцифікації вінцевих артерій) 

за умови початку лікування протягом 6 років після початку менопаузи (проти 

>10 років від початку менопаузи). Ці дані також підтримують таймінгову 

гіпотезу [18, 166]. 
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http://onlinecorrector.com.ua/%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE


68 

Деякі автори наголошують на тому, що жінки в постменопаузі що 

отримують екзогенні естрогени мають менше співвідношення талія-стегна та 

менше вісцеральної жирової тканини, по відношенню до тих що не отримує 

лікування, і це означає що МГТ гальмує набір маси тіла в перименопаузі. 

Естетичний ефект МГТ полягає в попередженні відкладання жирової тканини 

по андроїдному типу, що дозволяє зберегти жіночний силует. Як було 

зазначено раніше, нормалізація маси тіла та підтримання її в межах ІМТ<30 

значно зменшує ризик розвитку гіперпроліферативної патології [117, 234, 284]. 

Існує думка, що задля попередження резорбції кістки та втрати її 

мінеральної щільності МГТ є найбільш вдалими препаратами, оскільки в 

порівнянні з кістково-специфічними препаратами (бісфосфонати, кальцитонін, 

ранелат стронцію) мають менше побічних ефектів [167, 305]. 

За останні 10 років з’явилися публікації що свідчать про позитивний 

ефект МГТ у лікуванні та профілактиці гіпоактивного сексуального розладу 

[80, 141]. 

Не зважаючи на широкий вибір, доступність, обізнаність лікарів щодо 

підбору препаратів замісної терапії, серед жінок досі немає довіри до 

гормональних препаратів або жінки не знають про такий метод лікування 

менопаузальних проявів [102,114,169, 263]. 

У 2017 році було проведено опитування жінок менопаузального віку в 

Китаї. Отримані дані свідчать, що 50.7 % жінок приймають МГТ через приливи, 

41.6 % через погане самопочуття, слабкість, та 41.5 % через безсоння. 

Причинами припинення прийому МГТ були страх розвитку раку МЗ або 

ендометрію (28.4 %), поліпшення менопаузальної симптоматики (22.9 %) або 

складність прийому таблеток або регулярних консультацій лікаря (17.9 %) 

[107]. 

На жаль, в Україні ще й досі також спостерігається тенденція 

упередженого ставлення до МГТ не лише жінок, а й лікарів. Що потребує 

створення потужної просвітницької роботи для руйнації міфів щодо 

гормонотерапії не тільки серед населення, а й серед і лікарів [2]. 

Показанням до призначення МГТ є клінічний дефіцит статевих гормонів 

(естрогенів, прогестерону й тестостерону) у жінок, та бажання самої жінки [8]. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7
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Абсолютними протипоказаннями, що вимагають пошуку альтернативних 

підходів до менеджменту клімактерію та попередження постменопаузального 

згасання здоров’я є: злоякісні новоутворення — естрогено- та 

прогестагенозалежні, рак молочної залози, нелікована гіперпроліферативна 

патологія ендометрія, венозна тромбоемболія — наявна чи в анамнезі, 

тромбоемболічні захворювання артерій та нещодавні серцево-судинні події, 

тромбофілії, захворювання печінки — порушення обміну, у тому числі 

калькульозний холецистит, порфирія. Відносними протипоказаннями є 

ендометріоз, лейоміома матки, мігрень, епілепсія, сімейна тригліцеридемія. 

Призначення МГТ має відбуватись якомога раніше та персоніфіковано — 

з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнток. 

Цей аспект бере початок із «таймінгової гіпотези», яку ще називають 

«клінічним вікном» та «вікном можливостей» гормональної терапії. Вона була 

запропонована для пояснення різних клінічних ефектів на ішемічну хворобу 

серця, розвиток деменції та когнітивні порушення, часу початку МГТ. МГТ, 

призначене в період що охоплює менше 10 років після настання менопаузи 

сприяє зменшенню частоти серцево-судинних захворювань та загальної 

смертності [166]. 

Клінічні дослідження HERS та WHI продемонстрували підвищений ризик 

розвитку серцево-судинних захворювань у жінок у постменопаузі, що 

приймають МГТ. Ці дослідження брали до уваги лише жінок старшого віку, які 

перетнули менопаузу, і не використовували ендогенних естрогенів раніше. 

Відповідно до таймінгової гіпотези вважається що судини цих жінок уже були 

скомпрометовані віковими змінами та гормональна терапія не могла відвернути 

зміни назад чи профілактувати виникнення нових. МГТ що розпочиналося в 

більш молодому віці, було здатне попередити ССЗ [158]. 

Такий підхід дозволяє зміцнити жіноче здоров’я та попередити 

інволютивні зміни в організмі. Варто зазначити про необхідність призначення 

мінімальної ефективної дози, що елімінує менопаузальну симптоматику [57]. 

Перед призначенням МГТ необхідно виконати РАР-тест, дослідити стан 

молочної та щитоподібної залоз, виміряти артеріальний тиск, вагу та зріст [8]. 

Наразі існують такі типи МГТ — лише естрогенові, лише прогестагенові, 

циклічні, безперервні та інші (селективні модулятори естрогенових рецепторів). 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8


70 

Біологічна дія гормонів що входять до складу препаратів МГТ залежить не 

лише від хімічної структури складників, а й від шляху введення в організм. На 

даний момент, як і в попередні роки пероральний (П/О) шлях введення є 

найпоширенішим та зручним для пацієнток. Однак, первинний метаболізм у 

печінці зумовлює їх більш високу дозу в препараті. Вагінальний (В) шлях 

введення застосовується якщо в жінки переважають урогенітальні розлади, у 

системний кровотік препарат досягає лише незначно. Завдяки наявності 

естроген-зв’язуючого білка в слизовій оболонці піхви вагінальні препарати є 

ефективними [138, 233, 296]. 

Задля мінімізації ризику розвитку холелітіазу, гіпертензії, 

гіперхолестеринемії, нудоти, та за наявності захворювань печінки доцільно 

використовувати трансдермальний (Т/Д) шлях введення — існують препарати у 

формі пластиру та гелю [87, 142]. 

Низькодозований вагінальний естрадіол та естріол що призначаються 

вагінально адсорбуються в загальний кровотік, але не на тих рівнях що 

стимулюють ендометрій, тому в прикритті гестагенами немає необхідності. 

Пряма доставка прогестагену в порожнину матки через піхву або за допомогою 

ВМС забезпечує захист ендометрію та не справляє системного ефекту [250, 

305]. 

Основою менеджменту перименопаузи є контроль циклу, контрацепція та 

полегшення симптоматики. 

Естроген у чистому вигляді може використовуватися лише в жінок що 

мали гістеретомію, натомість у більшості випадків препарати естрогену має 

бути комбінованим із прогестероном [305]. У разі, якщо в жінки в анамнезі — 

тотальна гістеректомія, можна розглянути призначення монотерапії 

естрогенами або застосування тіболону [8]. 

На даний момент у клінічній практиці використовуються такі види МГТ - 

монотерапія естрогенами або прогестагенами, комбіновані препарати МГТ у 

циклічному режимі з інтактною маткою та монофазна комбінована терапія в 

безперервному режимі в постменопаузі. 

Лікування неприкритими естрогенами Т/Д чи П/О можлива лише за 

умови тотальної гістеректомії в анамнезі, якщо немає інших протипоказань. У 

випадку субтотальної гістеректомії або радикальної операції виконаної через 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83
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http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE
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http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
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http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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ендометріоз, рекомендовані комбіновані препарати в безперервному режимі 

(17β-естрадіол + дидрогестерон). 

Терапія чистими прогестагенами призначається для лікування гіперплазії 

ендометрія та регуляції менструального циклу у фазі менопаузального 

переходу, у тому числі уведення ВМС-ЛНГ із контрацептивною та лікувальною 

метою. 

У перименопаузі бажано використовувати двофазні П/О препарати МГТ, 

наприклад, 17β-естрадіол + дидрогестерон 1/10, 2/10, у безперервному 

циклічному режимі. 

Жінкам у перименопаузі з інтактною маткою також призначають Т/Д 

пластир або гелі з естрогенами впродовж 4 тижнів + прогестагени протягом 

останніх 12–14 днів у циклічному режимі (дидрогестерон 10 мг/доба або 

мікронізований прогестерон 200 мг/доба). Перерва — 5–7 днів для 

менструально-подібної реакції. 

Жінкам у постменопаузі з інтактною маткою призначаються комбіновані 

монофазні низькодозовані П/О препарати (17β-естрадіол + дидрогестерон 1/5, 

0,5/2,5; естрадіол/дроспіренон), а також тиболон. Під час використання 

естрогенів Т/Д (пластир або гель) додають прогестагени в безперервному 

режимі в зменшеній дозі (дидрогестерон 5 мг/доба або мікронізований 

прогестерон 100 мг/ доба) [8, 305]. 

Окрім пригнічення росту ендометрію гестагени зменшують кількість 

«клітин-мішеней» для естрогенних рецепторів, а гестагени — похідні 19-

нортестостерону і стимулюють утворення ензимів, що сприяють метаболізму 

естрадіолу в менш активні в проліферативному відношенні естрон і естріол. 

Проведені дослідження довели, що застосування гестагенів не менше 12–14 

днів кожного циклу пригнічує розвиток аденоматозної гіперплазії ендометрія та 

зменшує відносний ризик розвитку раку ендометрія до 1,0 і навіть до 0,1-0,2 

[217]. 

На сьогодні єдиним протипоказанням до застосування гестагенів є 

менінгіома. Інші патологічні стани потребують диференційованого вибору 

препарату з урахуванням їхніх біологічних особливостей [270]. 

Спектр гестагенних препаратів, що можуть застосовуватися в терапії 

клімактеричних розладів, умовно ділиться на 2 групи: похідні 17ОН-

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
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прогестерону та похідні 19-нортестостерону. Похідні 19-нортестостерону 

(норетистерону ацетат, левоноргестрел, дезогестрел, гестоден) проявляють 

певну андрогенну активність, стимулюють ліпопротеінліпазу печінки, 

знижують синтез ЛПВЩ, тим самим збільшуючи індекс атерогенності, 

активують субстанцію ренін-ангіотензиноген. Вищезгадане зумовлює 

недоцільність призначення цих препаратів жінкам із гіпертонією та ризиком її 

розвитку, з акне та себореєю, з порушенням ліпідного обміну. Однак варто 

підкреслити здатність цих препаратів підвищувати лібідо, покращувати настрій, 

апетит, «життєвий тонус». Саме їм варто надавати перевагу в лікуванні жінок із 

депресією, астенією, анорексією та іншими психоемоційними розладами.  

Похідні 17ОН-прогестерону (медроксипрогестерона ацетат, ципротерона 

ацетат, дидрогестерон) на тлі вираженої гестагенної дії мають надзвичайно 

низьку андрогенну активність, чим практично не зменшують сприятливої дії 

естрогенів на серцево-судинну систему i можуть застосовуватися в лікуванні 

жінок із гіпертонією, серцево-судинними та цереброваскулярними зрушеннями. 

Однак можлива їх несприятлива побічна дія у вигляді депресії, агресивності, 

тривоги, зниження працездатності та здатності до концентрації уваги. З цієї 

групи гестагенів варто звернути увагу на ципротерона ацетат, що спричиняє 

виражену антиандрогенну дію i особливо корисний жінкам з акне, себореєю, 

гіпертрихозом та іншими проявами гіперандрогенії поряд із клімактеричними 

ускладненнями. 

В випадку лише естрогенових препаратів МГТ (естрадіолу валерат, 

коньюговані еквін-естрогени, естріол, 17β-естрадіол) трансдермальний шлях 

введення має нижчий ризик венозного тромбоемболізму та менший вплив на 

функцію печінки ніж  пероральний. Протипоказами до використання є наявна 

матка (без прикриття прогестагенами), рак молочної залози в анамнезі, наявні 

фактори ризику для венозного тромбоемболізму. 

Вагінальні низькодозовані естрогени не потребують прикриття. Лише 

прогестагенові препарати (норетістерон, медроксипрогестерону ацетат, 

мікронізований прогестерон у пероральному вигляді та левоноргестрел у складі 

ВМС) використовуються для протекції ендометрію одночасно з естрогеном. 

Циклічні комбіновані препарати до складу яких входить 

естрадіол/дідрогестерон, естрадіол/норетістерон, 17β-естрадіол/норетістерону 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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ацетат використовуються в перименопаузі та тривалості аменореї менше 12 

місяців. Безперервні комбіновані препарати (естрадіол/дроспіренон, 

естрадіол/дідрогестерон, естрадіол/норетістерон, коньюговані еквін-

естрогени/медроксипрогестерону ацетат, 17 β естрадіол/норетістерону ацетат) 

використовуються у випадку тривалості аменореї понад 12 місяців та після 1 

року використання циклічних МГТ. Тіболон використовується у випадку 

тривалості аменореї понад 12 місяців, не потребує прикриття прогестагеном, 

протипоказано при РМЗ [8, 138, 233, 296, 305]. 

Щодо вікових обмежень застосування МГТ, Міжнародна спільнота 

менопаузи вважає що немає причин обмежувати тривалість замісної терапії. 

Останні дані підтверджують можливість безпечного використання терапії 

протягом 5 років у жінок що почали терапію до 60 років. Базуючись на 

індивідуальному профілю ризику жінки можна продовжити МГТ після 5 років 

використання [8, 251]. 

Варто зазначити, що після припинення МГТ клімактерична симптоматика 

може відновлюватись або розвиватись de novo [97]. 

У науковому світі побічні ефекти естрадіолу є добре вивченими. 

Найчастіше виникають маткові кровотечі та болісність молочних залоз. 

Можливі нудота, коливання маси тіла, тромбоемболічні події, порушення 

функції печінки та підвищення вмісту залозистої тканини в молочних залозах 

[31, 44, 305]. 

За даними літературних джерел ризик раку молочної залози зростає 

протягом 3–5 років використання МГТ [82, 223, 259]. 

При застосуванні замісної гормональної терапії необхідно пам’ятати що 

після менопаузи гемостатичний баланс зсувається в строну латентного 

гіперкоагуляційного стану та лікування пероральними естрогенами підвищує 

ризик венозного тромбоемболізму [80, 262]. 

Завдяки різноманіттю препаратів, доз, форм можна підібрати кожній 

пацієнтці індивідуально що пасує саме їй, та можливо обійти певні 

протипоказання. Жінки що приймають МГТ мають не менше 1 разу на рік 

звертатися для контрольного огляду гінеколога та консультації суміжних 

фахівців за необхідності. Показань для щорічного проведення мамографії та 

ПАП-тесту на даний момент немає [26].  

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88-%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88-%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
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За останні 10 років з’явилися публікації що стосуються дослідження 

ефектів одного з гомологів естрогену — естетролу (Е4). Естетрол це людський 

стероїд що продукується печінкою плода під час вагітності та проникає в 

організм матері через плаценту. Е4 має структуру 15α-гідроксиестріол 

(15αOHE3) або естра-1,3,5(10)-трієн-3,15α-,16α-, 17β-тетрол [144]. 

Е4 має високу пероральну дозозалежну біодоступність та порівняно 

тривалий період напівжиття, не зв’язується з глобуліном що зв’язує статеві 

гормони (ГСГ) і та є довгий період напівжиття що дозволяє використовувати 

його перорально 1 раз на добу.  

Ці дані що спостерігалися в експериментах на щурах були підтверджені в 

першому дослідженні на жінках у ранній постменопаузі з дозами до 100 мг Е4 

[244, 306]. 

Естетрол має в чотири-п’ять разів більшу спорідненість з α-рецепторами, 

ніж у естрадіолу та на відміну від нього не зв’язується з ГСГ та не стимулює 

його синтез. Е4 не змінює активності цитохрому P-450 та печінкових 

ферментів, виводиться із сечею після кон’югації з глюкуроновою кислотою 

[168]. 

Множинні дослідження на тваринах та in vitro свідчать про те, що Е4 має 

біологічний профіль подібний до селективних модуляторів естрогенових 

рецепторів (Тіболон) та справляє естогеноподібну дію на мозок [244], кістки 

[89], матку [131], слизову оболонку піхви [293]. Естетрол зменшує 

інтенсивність приливів [130] та попереджує розвиток атеросклерозу [131]. 

Здатність пригнічувати овуляцію дає можливість використовувати його в ролі 

контрацептиву в комбінації з гестагеном [186]. 

У тваринних моделях продемонстровано, що дозозалежно Е4 попереджає 

розвиток пухлин молочної залози та викликав регресію пухлин що вже існують 

[143, 306], скільки Е4 зменшує проліферативний ефект Е2 на епітеліальні 

клітини [143,144,147]. Але в дослідженнях in vitro на пухлинних клітинах 

естроген-позитивного раку молочної залози виявлено що естетрол навпаки 

стимулює клітинний ріст [196]. 

Існують неоднозначні дані, що у жінок з естроген-позитивним раком 

молочної залози виявлено що естетрол має проапоптичні властивості але не 

зменшує експресію маркеру проліферації Ki-67 в клітинах пухлини [280]. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Є повідомлення що Е4 помірно стимулює міграцію та інвазію клітин 

молочної залози але також може протидіяти Е2 у цьому процесі [147]. Е4 має 

значно менший вплив на коагуляцію та гемостаз, ніж етинілестрадіол (ЕЕ) або 

Е2, тому мають мінімальний вплив на тромбоемболічні події [186]. Все більше 

з'являється літературних джерел, які постулюють що естетрол має потенціал 

стати препаратом МГТ для терапії раку молочної залози, гіпоактивного 

сексуального розладу, аутоімунних та серцево-судинних захворювань, мігрені 

та навіть топічного застосування в косметології [143,144,147]. 

Тіболон є тканиноспецифічним препаратом, структурно близьким до 

дериватів 19-нортестостерона. Він є ефективним для пом’якшення 

клімактеричного синдрому та профілактики остеопорозу, а також позитивно діє 

на сексуальну функцію та настрій. Побічні ефекти та ризики тіболону 

збігаються з такими для іншої МГТ, але без стимуляції ендометрія та молочної 

залози. Цей препарат використовується країнами Європи з 1988 року приблизно 

1.5 млн жінок на рік. Тиболон проявляє системну естрогенну дію через 3α та 

3β-OH-тіболон, які є конекторами та активаторами естрогенових рецепторів. 

Здатність цих метаболітів моделювати периферичні α-естрогенові рецептори є 

основою здатності зменшувати клімактеричну симптоматику, що 

підтверджується плацебо-контрольваними клінічними дослідженнями. Варто 

відмітити позитивний нейроендокринний ефект що досягається модуляцією 

опіоїдних та серотонінергічних рецепторів, підвищує рівень β-ендорфінів та 

продукцію аллопрегнанолону, стероїду із седативними та анксіолітичними 

властивостями [189, 203, 314]. 

У перименопаузальному віці більшість жінок вважають, що їхня 

репродуктивна функція вичерпана та вони не потребують захисту від небажаної 

вагітності. Особливістю перименопаузальних сексуально активних жінок є 

потреба в контрацепції, оскільки за даними Long M. E. et al. після 40 років 75 % 

вагітностей є незапланованими, а після 45 років 45 % жінок ще мають ризик 

завагітніти [200]. 

За даними літератури, що ризик настання вагітності елімінується через 

рік після настання останньої менструації якщо жінці >50 років, та 2 роки після 

останньої менструації, якщо <50. Це твердження дійсне якщо вона 

користувалася негормональним методом контрацепції. На даний момент 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
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рекомендовано припиняти прийом комбінованих препаратів або Депо-Провера 

після 50 років, але інші методи контрацепції не мають вікових обмежень [96, 

216]. 

Під час призначення гормонозамісної терапії слід інформувати жінку про 

те, що препарати для МГТ не володіють контрацептивним ефектом [8]. 

Більшість авторів вказують на ефективність використання ВМС із 

левоноргестрелом із метою контрацепції та захисту ендометрію з препаратами 

естрогену в різних лікарських формах [70, 96, 99, 164, 200, 254]. Такий метод 

пропонує контрацептивну ЗГТ із відсутністю кровотеч та верхньої вікової межі 

[72, 96, 195, 200, 316]. 

Можливим є застосування КОК із натуральним естрогеном у циклічному 

режимі. Контрацепція має використовуватися протягом 1 року після останньої 

менструації, якщо вік складає понад 50 років, та протягом 2 років у віці до 50 

років.[8, 216, 262] 

Отже, МГТ, вчасно розпочата, дає можливість частково компенсувати 

знижену функцію яєчників при дефіциті ендогенного естрогену, зберегти 

здоров’я та поліпшити якість життя жінки в такий насичений и непростий 

період життя, як перименопауза. Завдяки системному впливу, що чинять 

препарати МГТ, поліпшується загально соматичне здоров’я, профілактуються 

вікові порушення метаболічних процесів, зміцнюється кістково-м’язова 

система, пам’ять та когнітивна здатність. 

Завдяки широкому спектру метаболічних препаратів, що наразі активно 

розробляються, у випадку, коли МГТ протипоказані, можливо підібрати 

лікування кожній жінці. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Методи дослідження 

 

Одним з основних напрямком роботи стало вивчення частотних та 

інформаційних характеристик спадково-детермінованих ознак, а також 

соціальних факторів та факторів оточуючого середовища у жінок, розробка 

алгоритму та математичної моделі прогнозування виникнення РК на тлі 

біологічного старіння організму жінки, їх клініко-параклінічна характеристика 

в залежності від наявності та фази клімактеричного періоду та тривалості, 

встановлення особливостей механізмів розвитку цих патологічних станів, 

розробка критеріїв їх ранньої діагностики та індивідуалізованих методів 

диференційованої профілактики і лікування з застосуванням патогенетично-

обгрунтованих медикаментозних засобів. 

На першому етапі для вирішення поставлених завдань в даному 

досліджені нами було обстежено 1050 жінок віком 40-51 років, які були 

розподілені за віком на 2 групи: група  І – 500 пацієнток пізнього 

репродуктивного віку (40-45 років),  група  ІІ – 550 жінок віком 46-51 років. 

Спостереження проводилося на базі відділення ендокринної гінекології ДУ 

«ІПАГ НАМН України ім..О.М.Лук’янової», Центру інноваційних медичних 

технологій.  

В рамках динамічного логітудинального дослідження на протязі 10 років 

(період з 2008 по 2018 роки) під динамічним спостереженням знаходилося 478 

жінок зі збереженою менструальною функцією, середній вік яких на початок 

дослідження становив 41,2+2,1 роки.  Під час спостереження проводилося 

вивчення симптомів та синдромів перебігу менопаузального переходу у жінок 

після 40 років з визначенням біологічних та соціально-психологічних 

передумов розвитку клімактеричного синдрому та його ускладнень. Загальна 

кількість відвідувань в клініку становила 11 візитів. 



80 

Пацієнткам проводилось анкетування на предмет виявлення 

клімактеричних порушень та встановлення ступеню їх тяжкості та 

особливостей клінічного перебігу. Ступінь важкості клімактеричного синдрому 

оцінювалась за допомогою менопаузальної рейтінгової шкали (MRS - 

menopausal reiting scale). [8, 208, 249] Дана шкала окрім ранньої симптоматики 

(вегето-судинні та психоемоційні розлади) дозволяє визначити ще й 

середньочасові та пізні симптоми клімактеричного синдрому, а саме,атрофічні 

зміни слизової урогенітального тракту та відповідно, пов’язані з ними 

порушення статевої функції. Після комп'ютерної обробки даних, отриманих 

при заповненні спеціальної анкети, що враховує клінічні прояви 

клімактеричних порушень з бальною оцінкою ступеня вираженості патології, 

обчислювався сумарний індекс менопаузи. Ступінь вираженості кожного 

клінічного прояву оцінювалася за 5-бальною шкалою: відсутній (0), злегка 

виражено (1), помірно (2), сильно (3) і дуже сильно виражено (4). Для вивчення 

клінічних особливостей перебігу КС проводили обчислення менопаузального 

індексу Купперману (МПІ). [295] 

Для вивчення якості життя пацієнтки самостійно заповнювали 

опитувальник SF-36, що дозволяє оцінити фізичне функціонування, діяльність, 

загальний біль та стан здоров’я, життєздатність, соціальне функціонування, 

емоційний стан та психічне здоров’я. [24, 46]  

В ряді випадків застосовувались психодіагностичні методи. З метою 

визначення рівня тривоги використовувалась шкала, запропонована 

С.Д.Спілбергом та адаптована Ю.А.Ханіним (1978) [62], що складається з двох 

підшкал: особистісної та реактивної тривожності. Обидві підшкали включали 

по 20 стверджень, які пацієнтка оцінювала по 4-бальній системі: при 20-34 

балах рівень тривоги оцінювали як низький, 35-45 балів - як середній та 46 

балів і вище - як високий.  

Дослідження самооцінки проводилось за методикою Дембо-Рубінштейн в 

модифікації Т.М. Габриял (1972) [52], при якій використовувались 4 класичні 
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(здоров’я, інтелект, завдоволеність життям, характер) та 4 додаткові (настрій, 

оптимізм відносно майбутнього, тривога, впевненість в собі) шкали.  

Для дослідження уваги та сенсомоторних реакцій використовувались 

коректурна проба та пошук чисел за таблицями Шульте [62].  

Оцінка больового синдрому здійснювалася за допомогою Мак-

Гілловського опитувальника (McGill Pain Questionnaire – MPQ), розробленого 

R.Melzacki, WTorgerson [209] та адаптованого Кузьменко та співав. [38] 

Опитувальник складається з 78 слів-визначників – дескрипторів болю, введених 

у 20 підгруп за принципом смислового значення, що утворюють три головні 

шкали: сенсорну (1-13), афективну (14-19), евалюативну (20). Пацієнтки 

заповнювали опитувальник особисто. Оцінка параметрів за опитувальником 

загалом і за підгрупами (шкалами) окремо, дозволила продемонструвати 

характерні ознаки болю та певні психологічні особливості пацієнток. 

Поряд з Мак-Гіловским опитувальником для оцінки вираженості 

больового синдрому використовували візуально-аналогову шкалу (ВАШ) [209], 

на якій пацієнтка відмічала від 0 до 10 свій біль. Кінці шкали відповідають 

крайнім ступеням інтенсивності болю: «немає болю» та на іншому кінці 

«нестерпний біль». Відстань між кінцем шкали ВАШ «немає болю» та до 

відмітки пацієнткою вимірюють у міліметрах. 

З метою встановлення особливостей механізмів розвитку клімаксу 

проводилось визначення вмісту гонадотропних гормонів (лютропіну (ЛГ), 

фолітропіну (ФСГ)) та пролактину (ПРЛ) імуноферментним методом з 

використанням реактивів фірми Syntron bio research IND, статевих гормонів 

(естрадіолу, прогестерону та тестостерону), гормонів тиреоідної 

(тиреотропного гормону (ТТГ), тироксину (Т4)) та гіпофізарно-надниркової 

(адренокортикотропного гормону (АКТГ) і кортизолу) системи, які визначались 

радіоімунним методом, та гормонів фолікулярного резерву АМГ. Дослідження 

проводили в лабораторії ендокринології ІПАГ НАМН України, лабораторії 

ДІЛА. 
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Біохімічні показники рівнів крові загального холестерину, ліпопротеїдів 

низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), 

тригліцеридів, коефіцієнт атерогенності та коагулограми проводилися з 

використанням тест-системи Diagnostics” (Швейцарія). 

Вивчення перебігу менструального циклу проводилося згідно щомісячні 

календарі для самостійного введення. Вивчення характеру менструальних 

кровотеч та репродуктивних гормонів, а також щомісячні менструальні 

календарі, дозволили в подальшому визначити термін настання менопаузи та 

його тривалість. 

Визначення стану вагінального здоров’я та оцінка ступеня 

генітоурінарний менопаузальний синдром (ГУМС) проводилася згідно тесту з 

розрахунку індексу вагінального здоров’я (ІВЗ, G. Bochman), індекс 

вульварного здоров’я (Palacios S, 2015) [3, 5, 220, 249].   

Для визначення впливу вульвовагінальної симптоматики на якість життя 

досліджуваних жінок нами використовувалась п’ятибальна шкала Барлоу  

(табл. 2.1.1). [5]  

Таблиця 2.1.1 

Шкала Барлоу 

Бал Інтенсивність симптому 

1 Мінімальні порушення, які не впливають на повсякденне життя  

2 Дискомфорт, що періодично впливає на повсякденне життя  

3 Помірні порушення 

4 Виражені порушення  

5 Критичні порушення що впливають на повсякденне життя 

 

Для об'єктивації скарг було використано оцінювання стану слизової 

оболонки піхви шляхом огляду в дзеркалах та вимірювання рН вагінальних 

виділень відповідно до індексу вагінального здоров'я (ІВЗ) (таблиця 2.1.2). 
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Таблиця 2.1.2 

Індекс вагінального здоров'я (G. Bochman) [3] 

Бал Значення 

індексу 

Еластичніс

ть 

Трансудат рН Цілісність 

епітелія 

Вологість 

1 Найвищий 

ступінь 

атрофії 

Відсутня Відсутній >6.

1 

Петехії, 

кровоточивість 

Виражена 

сухість, 

поверхня 

запалена 

2 Виражена 

атрофія 

Слабка Мізерний, 

поверхневий, 

жовтий 

5.6-

6.0 

Контактна 

кровоточивість 

Виражєена 

сухість, 

поверхня не 

запалена 

3 Помірна 

ступінь 

атрофії 

Середня Поверхневий, 

білий 

5.1-

5.5 

Кровоточивість 

при 

скарифікації 

Мінімальна 

4 Слабкий 

ступінь 

атрофії 

Добра Помірний, 

білий 

4.7-

5.0 

Не рихлий, 

тонкий епітелій 

Помірна 

5 Норма Відмінна Достатній, 

білий 

<4.

6 

Нормальний 

епітелій 

Нормальна 

 

З метою сумарного вивчення тонусу, скорочувальної активності м'язів та 

прохідності сечовика проводилась Урофлоурометрія на установці Dantec: 

Urodyn 1000. Також вивчалася інформація «щоденника», що вівся пацієнтками 

на протязі 3 діб, що дало можливість вивчити частоту та особливості клінічних 

ознак. 

Для встановлення частоти та структури захворюваності молочної залози 

всім жінкам було виконано наступне:  
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- клінічне обстеження молочних залоз, що включало в себе огляд, 

пальпацію;  

- білатеральну мамографію з 3Dтомосинтезом на апараті Hologic Selenia 

Dimensions (проводилося у МЦ «Верум», Київ). Поряд з оцінкою стану 

молочної залози, проводилася оцінка мамарних артерій на предмет їх склерозу; 

- за потребою, при наявності утворень, було проведено тонкоголкову 

аспіраційну біопсію під контролем УЗД ToshibaAplioXGз подальшою 

цитологічною верифікацією. Також, за наявності об’ємних утворень, за 

потребою проводилися дуктографія та дуктоскопія.  

Для верифікації діагнозу використовувалася шкала Bi-RADS, що 

призначена для стандартизації оцінки результатів рентгенівської мамографії за 

ступеням ризику наявності злоякісних утворень, а згодом поширена на оцінку 

результатів МР- і УЗ-досліджень, що дозволяє виробити подальшу тактику 

ведення пацієнток з утвореннями в МЗ. Згідно цієї шкали існує 6 категорій 

(таблиця 2.1.3). 

Визначення мутації генів BRCA1 та BRCA2, що є основними генами та 

беруть участь у розвитку спадкового синдрому раку молочної залози, 

проводилося методом полімеразно-ланцюгової реакції в режимі реального часу, 

що використовується для виявлення мутацій найбільш розповсюджених 

геноваріантів (лабораторія ДІЛА). 

Товщину КІМ оцінювали за допомогою УЗ-систем з програмним 

забезпеченням для судинних досліджень з використанням лінійного датчика з 

частотою не менше 7 МГц і блоком ЕКГ. Ультразвукове зображення структур 

артеріальної стінки грунтується на відмінності акустичної щільності її тканин і 

відображенні УЗ-променя від поверхні розділу тканин різної УЗ-щільності. Для 

оцінки товщини КІМ використовувалася задня (далека від датчика) стінка 

судини. Вимірювання передній (ближній) менш інформативно, так як щільна 

структура адвентиції дає більш інтенсивне зображення, що перекриває лінію 

розділу інтиму-медіа, що веде до зниження точності вимірювання товщини 

КІМ.  
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Таблиця 2.1.3 

Шкала BI-RADS 

Категорія BI-RADS Рекомендації 

0 - потрібно дообстеження Рентгенівська мамографія, МРТ, ін. 

1 - негативне (утворення не 

виявлено) 

Планове спостереження відповідно до віку 

2 - доброякісні зміни Планове спостереження відповідно до віку 

3 - ймовірно доброякісні зміни Повторне обстеження через короткий 

інтервал часу (3-6 міс.) 

4 - підозра на рак Біопсія 

5 - характерно для раку Біопсія 

6 - рак, підтверджений біопсією Проведення необхідних лікувальних 

заходів 

 

Товщина КІМ - це відстань між верхніми межами першого і другого 

шарів зображення. Згідно сучасним міжнародним рекомендаціям, визначення 

товщини КІМ проводиться в дистальної третини загальної сонної артерії 

(візуалізація якої можлива практично в 100% випадків) в кінці діастоли (при 

мінімальному розтягується тиску). Рекомендації Європейського товариства 

гіпертензії (ESH) і Європейського товариства кардіологів (ESC) 2007 

визначають в якості верхньої межі норми товщину КІМ для жінок до 45 років - 

0,7 мм, від 45 до 60 років - 0,8 мм, старше 60 років - 0,9 мм. 

Для визначення поінформованості жіночого населення щодо питань 

періоду перименопаузальних розладів та ускладнень, що іноді супроводжують 

цей період було розроблено спеціальні анкети інформованості та зошит 

пацієнтки (додаток 1). В свою чергу для вивчення обізнаності з питань 

менопаузи лікарів-гінекологів та лікарів інших спеціальностей було розроблено 

та впроваджено анкету поінформованості для лікарів (додаток 2). За допомогою 

спеціально розроблених анкет вивчався Стан поінформованості лікарів-



86 

гінекологів та лікарів суміжних спеціальностей, та жіночої популяції щодо 

питань менопаузи, ускладнень для здоров’я та ризиків з нею пов’язаних 

проводилось за програмою "Збереження якості життя та соціальної активності 

жінок в пострепродуктивний період" в форматі соціально-інформаційного 

проекту «Жіночність майбутнього (Femininity of the futurе)» 2017-2019 гг. 

На першому етапі всім пацієнткам проводилось 2D УЗД на 

ультразвуковому апараті NemioXG (“Toshiba”, виробництва Японія) з 

використанням мультичастотного трансвагінального трансдьюсера з частотою 

5,0-7,5 МГц. Оцінка ендометрія проводилась згідно критеріїв IETA. При УЗД 

визначали  товщину ендометрію (ТЕ), його структуру, наявність включень, 

особливості контуру М-ехо і рел’єфу порожнини матки.  

На другому етапі всім відібраним жінкам проводилось 3D УЗД на апараті 

Voluson E8 BT15, з використанням об’ємного ендовагінального датчику (6-12 

МГц), що дозволяє визначити кількість та розподіл судинного компоненту в 

заданому об’ємі. Трьохмірні доплерометричні індекси включали: індекс 

васкуляризації (vascularization index – VI), що відображає насиченість тканини 

судинами, визначається у %; індекс кровотоку (flowindex – FI) відображає 

середню інтенсивність кровоточу в заданій швидкості та визначається цілим 

числом від 0 до 100, та співвідношення васкуляризація-кровоток 

(vascularization-flowindex – VFI), що характеризує як васкуляризацію, так і 

кровоток та визначається цілим числом – 0-100.  

Після проведеного ультразвукового обстеження жінкам, у яких було 

виявлено структурні зміни ендометрію, проводилася гістероскопія з подальшим 

морфологічним дослідженням, пацієнткам групи контролю - пайпель біопсія. 

Отримані під час обстеження дані УЗД зіставляли в подальшому з результатами 

морфологічного дослідження. Ультразвуковими показаннями до проведення 

гістологічного дослідження ендометрію жінкам досліджуваних груп було 

збільшення товщини ендометрію більше 14мм, крім товщини ендометрію 

також звертали увагу на неоднорідність його структури, згідно критеріїв IETA, 

що запропоновані Міжнародною групою пухлинного аналізу ендометрія. [58] 
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Для оцінки методів діагностики ми використовували показники [10, 40, 

42], що застосовуються в доказовій медицині для оцінки діагностичних 

методик. Для цього отримані під час обстеження дані представляли у вигляді 

таблиці 2.1.4. 

Таблиця 2.1.4 

 Наявна патологія Відсутня патологія Всього 

Основна група a b a+b 

Група контролю c d c+d 

 a+c b+d a+b+c+d 

 

Згідно отриманим даним обчислювали: 

1. Чутливість – вірогідність позитивного тесту при наявності 

захворювання, яку вираховували за формулою: 

 Чутливість =          а         . 

    а+с 

2. Специфічність – вірогідність негативного тесту привідсутності 

захворювання за формулою: 

Специфічність = d  . 

   b+d 

3. Позитивну прогностичну цінність діагностичного тесту – 

вірогідністьзахворювання у пацієнток з позитивним тестом; 

Прогностична цінність(+) =          а         . 

         а+b 

4. Негативну прогностичну цінність діагностичного тесту – вірогідність 

відсутності захворювання у пацієнтів з негативним тестом 

Прогностична цінність (-) =   d  . 

    с+d 

5. Відношення правдоподібності (ВП) позитивне –  

ВП(+) =         чутливість  , 

1- специфічність 
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яке відображає відношення вірогідності позитивного результату тесту серед 

хворих до вірогідності його отримання серед здорових. 

6. Відношення правдоподібності негативне 

ВП (-) =       1- чутливість  , 

Специфічність 

Що відображує відношення вірогідності отримання негативного 

результату у хворих до вірогідності його отримання у здорових. 

Передтестову вірогідність, яка оцінює вірогідність захворювання перед 

проведенням тесту і відповідає розповсюдженості захворювання, вираховували 

за формулою 

Передтестова вірогідність = а+с  . 

 (а+b+с+d)           

Після обчислення ВП визначали післятестову вірогідність:  при ВП > 1 – 

вірогідність виявлення захворювання збільшується, при ВП < 1 – зменшується. 

Постестову вірогідність визначали за номограмою Фагана, що дозволяє 

легко визначити зміни перед тестової ймовірності після застосування 

діагностичного тесту.  

З метою вивчення можливостей прогнозування виникнення РК на тлі 

біологічного старіння організму жінки було проведено ретроспективний аналіз 

частоти досліджуваних чинників у пацієнток з РК в порівнянні з жінками з 

збереженою менструальною функцією та своєчасним настанням менопаузи. В 

якості математичної моделі використовували метод покрокового 

дискримінантного аналізу [10, 40], який дозволив виявити вірогідність різниці 

між групами порівняння за величиною F статистики Фішера, розробити 

алгоритм прогнозу і провести математичне моделювання. Визначали величини 

двох дискримінантних функцій (f1 i f2), перша з яких виявляла вірогідність 

виникнення РК, друга - заперечувала подібну можливість. Тому при f1 > f2 

прогнозували з різним ступенем вірогідності можливість виникнення РК, при f2 

> f1 - відкидали подібну можливість. Рівень вірогідності (F1) параметра, що 

прогнозувався, обчислювали за формулою (2.1.2): 
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F1 =              1          .                                (2.1.2) 

       еК1 + еК2 

Величини еК1 та е К2 визначали за допомогою показників функції е-х, які 

знаходили по таблицям А.К.Митропольского, де К1 - різниця між меншою і 

більшою величинами дискримінантних функцій, К2 = 0. 

За величиною F1 розраховували ступінь імовірності прогнозу: при 

F1>0,75 імовірність вважали високою, при F1 = 0,6-0,75 - середньою, а при 

F1<0,6 - низькою. 

Для виявлення зв’язку між анамнестичними даними та ризиком розвитку 

ускладнень від застосування МГТ нами були розраховані показники відносного 

ризику, сильним вважали зв’язок між станами, що вивчаються, якщо 

відношення шансів (ВШ) перевищує 1. Чим більше відношення шансів 

перевищує 1, тим сильнішою вважається взаємозв’язок цих факторів [10, 40]. 

У разі аналізу, коли число очікуваних спостережень було менше 10, 

нами розраховували критерій з поправкою Йейтса, що дозволяє зменшити 

ймовірність помилки першого типу, тобто виявлення відмінностей там, де їх 

немає. [10, 40] Поправка Йейтса полягає в відніманні 0,5 з абсолютного 

значення різниці між фактичною і очікуваною кількістю спостережень в 

кожному значенні таблиці, що веде до зменшення величини критерію. У тих 

випадках, коли число очікуваних спостережень в будь-який комірці таблиці 

було менше 5, для оцінки рівня значущості відмінностей використовували 

точний критерій Фішера, який розраховували за формулою:  

Р (A + B)! (C + D)! (A + C)! (B + D)! А! В! С! D!  

де A, B, C, D - фактичні кількості спостережень в осередках таблиці 

спряженості, N - загальне число досліджуваних,! - факторіал, який дорівнює 

добутку числа на послідовність чисел, кожне з яких менше попереднього на 1. 

Отримане значення точного критерію Фішера Р більше 0,05 свідчило про 

відсутність статистично значущих відмінностей. Значення P менше 0,05 - про 

їхню наявність. Значення для розрахування шансів вносили в таблицю 2.1. 

ВШ розраховували за наступною формулою 
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        (2.1.3) 

де A, B, C, D – показники патології, що вивчається по групах. 

Для оцінки значущості ВШ розраховували межи 95% довірчого інтервалу 

(ДІ). [10, 40] Якщо ДІ не включає 1, тобто при значенні меж вище або нижче 1 

вважали статистично значущим зв’язок між факторами при вихідному рівні 

р<0,05. Якщо ДІ включає в собі 1 робився висновок про відсутність 

статистично значущого зв’язку між факторами, що вивчалися. Верхня межа ДІ 

розраховувалася за формулою 

      (2.1.4) 

Для нижньою границі:  

       (2.1.5) 

Ефективність лікувальних комплексів оцінювали з застосуванням методу 

різниць. [42, 48] Для об’єктивізації результатів клінічних спостережень при 

порівняльній оцінці ефективності застосування ЗГТ в якості монотерапії та 

запропонованих нами лікувальних комплексів був використаний метод бальної 

оцінки клінічних симптомокомплексів з обчисленням інтегрального показника 

патології (ІПП). [42, 48] Критерієм ефективності терапії були вибрані дані про 

зворотній розвиток психоемоційних (ПЕ) та нейровегетативних (НВ) проявів 

КС. При цьому оцінювали як 0 балів при їх відсутності, 1 бал при легкому 

ступені їх вираженості, 2 - при середньому і 3 - при тяжкому. Базуючись на 

бальних оцінках, у кожної пацієнтки основних та контрольної групи обчисляли 

ІПП за формулою (2.1.6): 

ІПП = 1 ПЕ + 2 НВ,       (2.1.6) 

де: 1, 2 - частота зустрічаємості симптомокомплексів, ПЕ, НВ - сума 

балів цих проявів. 

Частоту зустрічаємості кожного із симптомокомплексів визначали за 

формулою:  = n/N, де n - число пацієнток, у яких спостерігався хоча б один із 

визначених симптомів, N - загальна кількість жінок в групі. Для кожної 
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пацієнтки суму балів кожного із симптомокомлексів  обчислювали, як суму 

окремих наявних симптомів. 

Визначали також ступінь поліпшення (СП) клінічної картини 

захворювання. Його вираховували з різниці двох показників ІПП. На основі цих 

величин розраховували коефіцієнт ефективності (К1) удосконаленої 

комплексної терапії в порівнянні з монотерапією препаратами МГТ на протязі 

1, 3, 6 та 12 місяців спостереження за формулою: К1 = СП1/СП1
б,  

де СП1 - ступінь покращення клінічної картини захворювання в основній 

групі з певним терміном лікування, СП1
б - те ж в групі порівняння. 

Шуканий інтегральний показник порівняльної ефективності курсу терапії 

визначали згідно формули (2.1.7):  

К = 1/3 (К1+К2+К3)       (2.1.7) 

Величина коефіцієнту К вказує як співвідноситься ефективність 

лікування, згідно розроблених нами методик до ефективності ЗГТ в якості 

монотерапії. 

Отримані цифрові дані опрацьовували статистично з використанням 

сучасних методів варіаційної статистики [10, 40, 42] при допомозі програми 

Exell Microsoft Office з застосуванням для абсолютних чисел - критерію 

Ст’юдента, для відносних - методу кутового перетворення Фішера [10]. 

Різницю між величинами, які порівнювались, вважали достовірною при р<0,05. 

Кореляційну залежність кількісних величин вивчали за допомогою 

розрахування коефіцієнту рангової кореляції Кендела, а кореляцію якісних 

показників - методом визначення поліхоричного показника зв’язку [10, 40, 42]. 

Для оцінки вірогідності змін абсолютних показників, що характеризували 

ефективність лікування застосовували параметричні методи оцінки вірогідності 

результатів. При малих вибірках використовували також непараметричні 

методи - критерій Вілкоксона для залежних та незалежних сукупностей [10, 40, 

42].  
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2.2. Клініко-параклінічна характеристика обстежених жінок 

 

На першому етапі для вирішення поставлених завдань в даному 

досліджені нами було обстежено 1050 жінок віком 40-51 років, які були 

розподілені за віком на 2 групи: група І – 500 пацієнток пізнього 

репродуктивного віку (40-45 років), група ІІ – 550 жінок віком 46-51 років. 

Пацієнткам проводилось анкетування на предмет виявлення клімактеричних 

порушень та встановлення ступеню їх тяжкості та особливостей клінічного 

перебігу. Ступінь важкості клімактеричного синдрому оцінювалась за 

допомогою менопаузальної рейтінгової шкали (RS - menopausal reiting scale) 

[249]. Дана шкала окрім ранньої симптоматики (вегето-судинні та 

психоемоційні розлади) дозволяє визначити ще й середньочасові та пізні 

симптоми клімактеричного синдрому, а саме,атрофічні зміни слизової 

урогенітального тракту та відповідно, пов’язані з ними порушення статевої 

функції. Після комп'ютерної обробки даних, отриманих при заповненні 

спеціальної анкети, що враховує клінічні прояви клімактеричних порушень з 

бальною оцінкою ступеня вираженості патології, обчислювався сумарний 

індекс менопаузи. Ступінь вираженості кожного клінічного прояву оцінювалася 

за 5-бальною шкалою: відсутній (0), злегка виражено (1), помірно (2), сильно 

(3) і дуже сильно виражено (4). 

Згідно даним опитування у жінок групи  І тільки 69,4% пацієнток не мали 

жодної скарги, що характеризують клінічні прояви клімактеричного синдрому і 

відповідно решта жінок 30,6% відмічали ті чи інші, пов’язані з клімаксом 

скарги. У жінок групи ІІ (45-51 роки) зазначено вже більш суттєвий відсоток 

клімактеричних розладів різного ступеню тяжкості – 62,9%, і відповідно 37,1% 

зазначили відсутність клімактеричних скарг (рис.2.2.1). 

Отримані нами дані повністю узгоджуються с загальновідомими  

науковими тенденціями згасання гормональної функції яєчників в залежності 

від віку, особливо після 45 років. При цьому максимальний відсоток жінок, що 

відмічають клімактеричні прояви припадає на вік 50-51 рік (82,19%), що дійсно 
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співпадає з середнім віком менопаузи в Україні.  

 

Примітка* - різниця вірогідна відносно пацієнток І групи (р<0,05). 

Рис.2.2.1 – Частота зустрічаємості КС у жінок досліджуваних груп 

 

Згідно проведеного анкетування за шкалою MRS сумарне значення 

проявів КС у жінок групи ІІ становив 31,7+2,3,відповідно в групі І 35,6+2,1 

бали (рис.2.2.2). Звертає на себе увагу той факт, що у жінок 46-51 рік серед 

скарг частіше зустрічалися сухість вагіни, порушення сечовипускання і 

відповідно сексуальні проблеми. Такі зміни урогенитальної сфери часто 

призводять до порушень гармонійних статевих стосунків, що є невід'ємною 

складовою якості життя жінки, особливо у пацієнток після 46 років, а саме 

сексуальність в цей віковий період відіграє важливу роль в психологічному 

стані жінок та є не менш важливим фактором благополуччя, коли сексуальне 

здоров’я жінок визначає складну взаємодію як біологічних, так психологічних 

та соціальних факторів. Вік, а саме зниження рівнів статевих гормонів, в свою 

чергу, призводить до негативного впливу на сексуальну функцію. Також жінки 

ІІ групи частіше скаржилися на болі в суглобах та м’язах, ревматичні болі, що 

може бути пов’язано з більш тривалим перебігом КС, і відповідно тривалими 

гормональними порушеннями в організмі жінки (таблиця 2.2.1). 
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Примітка. * - різниця вірогідна відповідно жінок І групи (р<0,05). 

Рис. 2.2.2 - Сумарне значення проявів КС за шкалою MRS по групах, бали 

 

На відміну від жінок ІІ групи, пацієнтки І групи в структурі скарг КС 

частіше зазначали припливи, підвищену пітливість, порушення сну, підвищену 

дратівливість та боязливість. 

Такі прояви психоневротичних симптомів, як загальне зниження 

працездатності, знижена розумова працездатність, слабка концентрація, 

забудькуватість були високими у пацієнток обох груп, але достовірної різниці 

нами не було зазначено, при цьому з віком відмічається тенденція до 

збільшення вираженості цих симптомів (t=1,3). 

Як видно з представлених на рис. 2.2.3 даних, у жінок І групи значно 

частіше спостерігалися сомато-вегетативні прояви КС, які були виявлені у 118 

(77,1%) жінок, тоді як в ІІ групі ці симптоми зустрічалися у 156 (45,1%, р<0,05) 

пацієнток. При цьому у переважної більшості пацієнток І групи з (у 56 (47,6%) 

згадані зрушення спостерігались із важким ступенем вираженості, що було 

вірогідно більше в порівнянні з такими пацієнтками ІІ групи (у 31 - 19,9%, 

р<0,05). Стосовно урогенітальних зрушень, що відбуваються у пацієнток на тлі 

менопаузи нами відмічено зростання цієї патології у пацієнток більш старшої 

вікової категорії. Так, у пацієнток ІІ групи з КС частка жінок з наявністю 

урогенітальних порушень зросла майже на 50% і становила 201 (58,1%), що  
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Таблиця 2.2.1 

Вираженість клімактеричних проявів за Менопаузальною рейтинговою 

шкалою (MRS), бали 

Симптоми 

Групи жінок 

І група 

(n=153) 

ІІ група 

(n=346) 

припливи (посилюється відчуття жару, раптові 

напади пітливості); 

3,6+0,5 2,5+0,3* 

скарги на ССС (серцебиття, тахікардія, аритмія, 

відчуття стиснення в області серця); 

3,8+0,6 2,6+0,6* 

порушення сну (проблеми з засипанням, тривожний 

сон, занадто раннє пробудження, безсоння); 

3,8+0,5 2,6+0,3* 

скарги на болі в суглобах і м'язах, ревматичні болі; 3,4+1,0 3,1+0,8 

депресивний стан (плаксивість, апатичність, смуток,  

різкі перепади настрою); 

2,9+0,2 2,0+0,3* 

підвищена дратівливість (нервозність, внутрішнє 

напруження, агресивність); 

2,8+0,1 1,9+0,4* 

боязкість (внутрішній неспокій, паніка); 1,6+1,0 2,4+0,9 

фізичне і духовне виснаження (загальне зниження 

працездатності, знижена розумова працездатність, 

слабка концентрація, забудькуватість); 

3,2+1,3 2,9+0,4 

сексуальні проблеми (зміна сексуального бажання, 

поведінки і задоволення); 

2,1+0,4 3,7+0,5* 

порушення сечовипускання (хворобливе, часте, 

мимовільне сечовипускання); 

1,6+0,5 3,2+0,4* 

сухість піхви (відчуття сухості або печіння в піхві, 

болючість при статевих контактах). 

1,9+0,6 3,6+0,5* 

Примітка* - різниця вірогідна відносно пацієнток І групи (р<0,05). 

 

перевищувало частку таких пацієнток в І групі, відповідно 43 (28,1%, р<0,05). 

При цьому кількість пацієнток з відсутністю урогенітальних проявів КС в І 

групі майже в 3 рази перевищувала відповідну в ІІ групі. Такий розподіл жінок 

може бути пов'язаний з тим, що рецептори до статевих гормонів знаходяться 

практично у всіх органах і системах, а виражений дефіцит статевих стероїдів, 

особливо естрогенів, викликає системні зміни в органах і тканинах, що і 
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впливає на перебіг та важкість КС. Що стосується психоемоційних проявів,то 

майже кожна друга пацієнтка обох груп мала психоемоційні розлади і вірогідно 

ці показники не різнилася. 

 

Рисунок 2.2.3 - Сумарне значення проявів КС за симптомами згідно 

шкали MRS, бали 

Примітка. * - різниця вірогідна відповідно жінок І групи (р<0,05). 

 

На другому етапі дослідження, приймаючи до уваги деякі генетичні, 

соціальні та медико-біологічні фактори, виявлені в ході клініко-параклінічної 

оцінки обстежених жінок з метою вивчення чинників, що можуть впливати  на  

раннє настання та перебіг менопаузи в залежності від віку, жінки були поділені 

на підгрупи в залежності від наявності, чи відсутності клімактеричних розладів 

та віку. Іа підгрупа – 153 жінки віком 40-45 років з наявністю клімактеричного 

синдрому, Іb підгрупа – 347 жінки 40-45 років без наявності клімактеричного 

синдрому, IIa підгрупа – 346 жінок віком 46-51 рік з наявністю клімактеричного 

синдрому та ІIb підгрупа – 204 жінки того ж віку без наявності клімактеричного 

синдрому. Саме ІІb група жінок потребує більш детального обстеження і 

викликає великий інтерес, щодо вивчення важливих чинників, що призводять 

до збереження  менструальної, а де коли і репродуктивної функції у віці 45 та 
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старші. Всі групи жінок були рандомізовані по віку: середній вік пацієнток Іа 

підгрупи становив 43,7+0,61, Іb підгрупи – 44,1+0,32 (р>0,05); ІІа підгрупа – 

47,9+0,41 та ІІb підгрупи – 47,3+0,68 (р>0,05). 

Вивчення генетичних, соціальних та медико-біологічних факторів в ході 

клініко-параклінічного обстеження жінок дасть можливість виявити фактори 

ризику для проведення в подальшому прогнозування виникнення 

клімактеричного синдрому з урахуванням показників репродуктивного та 

біологічного віку. 

Аналізуючи умови праці та рівень освіченості жінок досліджуваних груп,  

ми звернули увагу на підвищену питому вагу пацієнток з більш вираженим 

інтелектуальним розподілом праці в Іа та в ІІа підгрупах в порівнянні з 

відповідними показниками у жінок без проявів КС (табл. 2.2.2). Так, розумовий 

характер праці мала майже кожна друга жінка з проявами КС (46,7%) 

незалежно від вікової категорії, а фізично працювало лише 29,1% пацієнток з 

проявами КС. Серед жінок без проявів КС переважали змішані умови праці.  

Таблиця 2.2.2 

Умови праці жінок обстежених груп,     абс.ч.(%) 

Група 

жінок 
n 

Умови праці 

фізичний змішаний розумовий 

Ia 153 48 (31,4) 39 (25,5) 66 (43,1) 

Ib 347 103 (29,7) 151 (43,5)* 93 (26,8)* 

IIa 346 97 (28,0) 82 (23,7) 167 (48,3) 

IIb 204 61 (29,9) 87 (42,6)* 56 (27,5)* 

Примітка* - різниця вірогідна відносно пацієнток з проявами КС в межах 

груп (р<0,05). 

 

Вивчаючи рівень освіти досліджуваних жінок нами відмічена значна 

частка пацієнток з вищою освітою в підгрупах Іа та ІІа, більшість з яких при 

цьому відмічають також і наявність стресових ситуацій на роботі, в сім'ї та в 

побуту,  тощо (табл.2.2.3, 2.2.4). Це опосередковано може вказувати на важливу 
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роль психоемоційного та інтелектуального перевантаження в розвитку 

клімактеричного синдрому.  

Таблиця 2.2.3 

Рівень освіти у жінок обстежених груп,     абс. ч. (%) 

Група 

жінок 
n 

Освіта 

середня середня-спеціальна вища 

Ia 153 18 (11,8)* 46 (30,1) 89 (58,2)* 

Ib 347 108 (31,1) 163 (46,0) 76 (21,9) 

IIa 346 49 (14,2)* 110 (31,8) 187 (54,0)* 

IIb 204 59 (28,9) 94 (46,1) 51 (25,0) 

Примітка. * - Різниця вірогідна відносно групи жінок без проявів КС в 

межах підгруп (р<0,05). 

Серед пацієнток з проявами КС поширеність стресових ситуацій в 

анамнезі суттєво вища, ніж у жінок без проявів КС (ВР 3,35). Так, пацієнтки з 

проявами КС незалежно від вікової категорії частіше відмічають наявність 

стресових ситуації в анамнезі, що ще раз доводить важливу роль стресогенних 

чинників у розвитку КС (р<0,001) (табл.2.2.4). Натомість у групі пацієнток без 

проявів КС стосовно стресових ситуацій в анамнезі даний розподіл був прямо 

протилежним. 

Таблиця 2.2.4 

Наявність стресових ситуацій в анамнезі у жінок обстежених груп, 

 абс. ч. (%) 

Група 

жінок 
n 

Стресові ситуації в анамнезі 

відмічаються не відмічаються 

Ia 153 97 (63,4) 56 (36,6) 

Ib 347 117 (33,7)* 230 (66,3) 

IIa 346 241 (69,7) 105 (30,3) 

IIb 204 72 (35,3)* 132 (64,7) 

Примітка. *- Різниця вірогідна відносно пацієнток з проявами КС в межах 

груп (р<0,001). 
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При аналізі суб’єктивної оцінки жінкою її власної самореалізації в сім’ї та 

на роботі нами відмічена питома вага незадоволених жінок, саме в групі з 

наявністю КС (табл.2.2.5) незалежно від віку, що також може вказувати 

важливість стресових ситуацій на ранній розвиток даної патології у даного 

контингенту пацієнток. Як видно з таблиці 3.5, понад чверть жінок з проявами 

КС частіше вказували на незадоволення своїми здобутками,якістю свого життя 

та на власну нереалізованість,  ні в родині, ні в соціально-професійній сфері, в 

той час, як у жінок з без проявів КС цей показник був вдвічі меншим і 

коливався від 16% до 17%, і з віком частка таких жінок, які незадоволені 

самореалізацією зростає. 

Таблиця 2.2.5 

Суб’єктивна оцінка самореалізації жінки у сім’ї або на роботі, абс. ч. (%) 

Група 

жінок 
n 

Суб’єктивна оцінка самореалізації 

добра задовільна не задовільна 

Ia 153 26 (17,0) 79 (51,6) 48 (31,4) 

Ib 347 133 (38,3) 158 (45,6) 56 (16,1)* 

IIa 346 58 (16,8) 152 (43,9) 136 (39,3) 

IIb 204 81 (39,7) 88 (43,1) 35 (17,2)* 

Примітка. *- Різниця вірогідна відносно пацієнток з проявами КС в межах 

груп (р<0,05). 

 

На важливість хронічної стресової ситуації як фактора розвитоку КС 

вказують також дані про регулярність статевих стосунків у жінок 

досліджуваних груп та їх гармонійність. Слід  відмітити, що більшість 

пацієнток з клімактеричними розладами відмічали дисгармонію та 

нерегулярність статевого життя, що було вірогідно вищим за відповідні 

показники у більшості пацієнток  без проявів КС (табл. 2.2.6), при цьому групи 

були однорідні щодо сімейного стану. Таким чином, можна припустити що 

дисгармонійні стосунки та нерегулярність статевого життя, є одним із 

потенційних факторів розвитку хронічного стресу, а в подальшому таких 
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клімактеричних розладів як психоемоційні та вегетосудинні зрушення. У ході 

опитування, щодо використання різних методів контрацепції, нами не виявлено 

вирогідної різниці між жінками дослідуваних груп. 

Таблиця 2.2.6 

Регулярність та гармонійність статевого життя у обстежених жінок, абс.ч.(%) 

Група 

жінок 
n 

Статеве життя 

регулярне не регулярне 

Ia 153 47 (30,7) 106 (69,3) 

Ib 347 232 (66,6)* 115 (33,1)* 

IIa 346 101 (29,2) 245 (70,8) 

IIb 204 121 (59,3)* 83 (40,6)* 

Примітка. *- Різниця вірогідна відносно пацієнток з проявами КС в межах 

груп (р<0,05). 

 

Аналіз шкідливих звичок серед опитаних пацієнток, не виявив суттєвої 

різниці в споживанні алкоголю між жінками досліджуваних груп. Натомість, 

відмічається досить висока питома вага жінок, що зловживали палінням в групі 

пацієнток з проявами клімактеричного синдрому (ВР 3,10). Така висока частота 

опосередковано може вказувати на тютюнопаління як на один із вагомих 

факторів ризику розвитку КС (табл.2.2.7). 

Таблиця 2.2.7 

Зловживання палінням серед жінок обстежених груп,  абс. ч. (%) 

Група жінок n 
Зловживання палінням 

палять не палять 

Ia 153 97 (63,4) 56 (36,6) 

Ib 347 124 (35,7)* 223 (64,3)* 

IIa 346 219 (63,3) 127 (36,7) 

IIb 204 68 (33,3) 136 (66,7) 

Примітка. *- Різниця вірогідна відносно пацієнток з проявами КС в межах 

груп (р<0,05). 
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При аналізі даних щодо спадкового анамнезу, звертає на себе увагу той 

факт, що висока питома вага пацієнток Іа групи відмічають ранню менопаузу у 

матері і близьких родичів (ВР 5,21) , що опосередковано вказує на генетичну 

обумовленість цієї патології (табл. 2.2.8). Ці результати співпадають з даними 

літератури [249], згідно яким при передчасному виснаженні яєчників чи 

передчасній менопаузі спадковість даного стану донькою складає 25-30%. Тому 

донькам цих жінок необхідно рекомендувати реалізацію генеративної функції в 

ранньому репродуктивному періоді до початку своєчасного старіння яєчників, 

тобто до 37 років. Натомість пацієнтки ІІа групи відмічають настання 

менопаузи у найближчих родичів після 50 років (ВР 3,32). Ці дані ще раз 

вказують на генетичну детермінацію становлення менопаузи. Більшість 

пацієнток Іb та ІІb груп вказували на фізіологічну менопаузу у найближчих 

родичок. Звертає на себе увагу той факт, що у пацієнток які мали 2 і більше 

спроб ЕКЗ (57 жінок) і особливо при невдалих спробах та втратах вагітностей, 

що, в свою чергу, є важливим підгрунттям для розвитку стресових розладів та 

депресивних станів, рання менопауза відмічалася у 23 (40,4%). Таким чином, 

можна припустити, що утворюється «хибне коло», так як оваріальне 

виснаження яєчників за рахунок частих стимуляції та втрата вагітностей 

викликає вираженні психоемоційні порушення, які, в свою чергу, негативно 

впливають на нейро-ендокринну регуляцію репродуктивної системи і теж 

негативно впливають на оваріальну функцію. При цьому слід зазначити, що у 

цих пацієнток у найближчих родичок відмічається своєчасне настання 

менопаузи. Слід зазначити, що згідно отриманих даних жінки, які проходили 

процедури ЕКЗ є групою ризику щодо виникнення ранніх перименопаузальних 

ускладнень з переважанням психоемоційної складової і потребують особливої 

уваги спеціалістів репродуктологів та психологічної підтримки на протязі 

всього пост репродуктивного періоду. 
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Таблиця 2.2.8 

Настання менопаузи у матері та близьких родичів жінок обстежених груп,  

          абс. ч. (%) 

Група 

жінок 

n Менопауза наступила 

рання своєчасна пізня 

Ia 153 83 (54,3) 45 (29,4) 25 (16,3) 

Ib 347 74 (21,3)* 211 (60,8)* 62 (17,9) 

IIa 346 66 (19,1) 93 (26,8) 187 (54,1) 

IIb 204 39 (19,1) 103 (50,5)* 62 (39,4) 

 

Примітка. *- різниця вірогідна відносно пацієнток з КС (р<0,05). 

 

При вивчені гінекологічного анамнезу, ми звернули увагу на те, що на 

раннє менархе (9-11 років) вказують жінки з проявами КС більш молодого віку, 

а питома вага пацієнток 45-46 років вказують на більш пізнє становлення 

менструальної функції старше 15 років, що суттєво вище за відповідний  

показник у жінок без проявів КС (таблиця 2.2.9). Звертає на себе увагу той факт, 

що більша частка пацієнток без проявів КС відмічала фізіологічне настання 

менархе у віці 12-14 років. Такі результати дослідження можуть бути свідченням 

того, що як пізній, так і ранній початок менструальної функції може виступати 

чинним фактором в розвитку та перебігу КС. Також аналіз становлення менархе у 

жінок досліджуваних груп показав, що більша частка пацієнток з КС перенесли в 

період становлення менструальної функції (тобто в 11-16 років) такі інфекційні 

захворювання, що впливають на зниження яєчникового резерву, як кір, паротит, 

краснуха, вітряна віспа (ВР 2,88; 2,82; 2,79 та ВР 3,01, відповідно). Перенесенні 

інфекційні захворювання саме в період пубертату мають негативні наслідки у 

вигляді порушень повноцінного оогензу в подальшому репродуктивному житті 

жінок. 
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Таблиця 2.2.9 

Вік менархе у жінок обстежених груп,     абс. ч. (%) 

Група жінок n 
Вікменархе, роки 

9-11 12-14 більше 15 

Ia 153 79 (51,6) 56 (36,6) 18 (11,8) 

Ib 347 78 (22,5)* 187 (53,9) 82 (23,6) 

IIa 346 44 (12,7) 125 (36,1) 177 (51,2) 

IIb 204 39 (19,1) 111 (54,4) 54 (26,5)* 

Примітка. *- різниця вірогідна відносно пацієнток з проявами КС в межах 

груп (р<0,05). 

 

Вивчаючи акушерський  анамнез (табл. 2.2.10) у жінок досліджуваних 

груп, ми відмітили, що питома вага пацієнток з проявами КС не народжувала і 

становить – 37,9 в Іа та 29,2% – в ІІа групах і вірогідно більша в порівнянні з 

жінками відповідної вікової категорії без проявів КС, відповідно 17,6% та 

15,2% (р1-3,2-4<0,05). Це свідчить про те, що відсутність пологів в анамнезі є не 

менш важливим фактором ризику розвитку клімактеричних розладів у 

перименопаузі. При цьому, пацієнтки з проявами КС мали в анамнезі більше 

ніж 3 мимовільних аборти.  

 

                    Таблиця 2.2.10 

Кількість пологів в анамнезі у жінок обстежених груп,  абс. ч. (%) 

Група 

жінок 
n 

Кількість пологів 

0 1-2 3 та більше 

Ia 153 58 (37,9) 70 (45,8) 25 (16,3) 

Ib 347 61 (17,6)* 223 (64,3) 63 (18,2) 

IIa 346 101 (29,2) 186 (53,8) 59 (17,1) 

IIb 204 31 (15,2)* 127 (62,3) 46 (22,5) 

Примітка. *- різниця вірогідна відносно пацієнток з проявами КС в межах 

груп (р<0,05). 
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Щодо артифіціальних абортів, то у жінок з наявністю КС незалежно від 

віку було виявлено значно більше пацієнток, що мали в анамнезі 4 та більше 

штучних абортів, ніж у пацієнток без проявів КС (таблиця 2.2.11, ВР 4,48). 

Досить високий відсоток пацієнток, що мали 4 та більше штучних абортів в 

анамнезі доводить вагому роль артифіціального аборту не тільки у розвитку 

дисгормональних гіперпроліферативних захворювань (лейоміомою матки, 

гіперплазією ендометрію, ендометріозу, а іноді і раку МЗ), а й у виникненні 

порушень регуляції оваріально-менструальної функції (раннє настання 

менопаузи). 

 

Таблиця 2.2.11 

Питома вага жінок з артифіціальними абортами в анамнезі в обстежених 

групах жінок, абс.ч. (%) 

Група 

жінок 

n Кількість жінок, що в анамнезі 

не мали абортів мали 1-3аборти мали 4 та 

більше абортів 

Ia 153 15 (9,8) 51 (33,3) 87 (56,9) 

Ib 347 84 (24,2)* 157 (45,2) 106 (30,5)* 

IIa 346 69 (19,9) 126 (36,4) 151 (43,6) 

IIb 204 70 (34,4)* 88 (43,1) 46 (22,5)* 

Примітка. *- різниця вірогідна відносно пацієнток з проявами КС в межах 

груп (р<0,05). 

 

На ускладненні пологи в анамнезі також досить часто вказували 

пацієнтки з проявами КС, на відміну від жінок без наявності даної патології 

(таблиця 2.2.12). Відповідно, досить прогнозованим виявився і високий 

відсоток постабортних та післяпологових ускладненьсеред жінок з проявами 

КС.  
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Таблиця 2.2.12 

Питома вага пацієнток з ускладненими пологами в анамнезі,  абс. ч. (%) 

Група жінок n 
Не мали 

пологів 

Ускладнені пологи 

були не були 

Ia 153 58 (37,9) 79 (51,6) 16 (10,5) 

Ib 347 61 (17,6)* 93 (26,8) 193 (55,6)* 

IIa 346 101 (29,2) 168 (48,6) 77 (22,3) 

IIb 204 31 (15,2)* 77 (37,7) 96 (47,1)* 

Примітка. *- різниця вірогідна відносно пацієнток з проявами КС в межах 

груп (р<0,05). 

 

При аналізі структури гінекологічної патології нами також встановлено 

наявність вікової залежності розподілу порушень репродуктивної системи при 

КС. Так, для жінок з раннім клімаксом виявилась характерною більша частота 

порушень менструального циклу у вигляді аномальних маткових кровотеч 

(АМК) та передменструальний синдром (мігрені та набряки). У пацієнток з 

наявністю КС незалежно вікової категорії переважали такі стани, як запальні 

захворювання геніталів, дисгормональні захворювання молочних залоз, 

гіперплазія ендометрію, лейоміома матки (ЛМ), оперативні втручання (таблиця 

2.2.13). Нами не встановлено достовірних відмінностей серед пацієнток 

досліджуваних груп у частоті захворюваності на ендометріоз, патологію шийки 

матки та доброякісні пухлини яєчників.  

Як видно з представлених даних таблиця 2.2.13, серед пацієнток з КС 

незалежно від вікової категорії суттєво частіше спостерігаються порушення 

менструального циклу, а саме: аменорея діагностувалась у 31,9% жінок з КС в 

порівнянні з жінками без проявів КС відповідно 19,2%; р < 0,05; дисфункційні 

маткові кровотечі відмічали 31,7% пацієнток з КС, порівняно з 18,5% жінок без 

проявів КС (р < 0,05). 
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Таблиця 2.2.13 

Наявність гінекологічної захворюваності в анамнезі у обстежених жінок

 ,          абс.ч. (%) 

Варіант патології 
Групи пацієнток 

Іа (n=153) Іb (n=347) ІІа (n=346) IІb (n=204) 

Порушення 

менструальної 

функції 

Аменорея 61 (39,9) 43 (12,4)* 98 (28,3) 19 (9,3)* 

АМК 
57 (37,3) 68 (19,6)* 101 (29,2) 34 (16,7)* 

Передменструальний 

синдром (ПМС) 

68 (44,4) 56 (16,1)* 134 (38,7) 54 (26,5) 

СПКЯ 21 (13,3) 54 (15,6) 65 (18,8) 21 (10,3) 

Гіперплазія ендометрію 67(43,8) 50 (14,4)* 88 (25,4) 66 (32,4) 

Лейоміома матки 39 (25,5) 32 (9,2)* 43 (12,4) 12 (5,9)* 

Доброякісні пухлини 

яєчників 

28 (18,3) 43 (12,4) 21 (6,1) 9 (4,4) 

Запальні захворювання 

геніталій 

49 (32,0) 21 (6,1)* 67 (19,4) 11 (5,4)* 

Ендометріоз 18 (11,8) 31 (8,9)* 23 (6,6) 9 (4,4) 

Патологія шийки матки 21 (13,7) 376 (10,7) 19 (5,5) 11 (5,4) 

Доброякісні захворювання 

молочних залоз 

62 (40,5) 59 (17,0)* 99 (28,6) 21 (10,3)* 

Операції в анамнезі 34 (22,2) 15 (4,3)* 41 (11,8) 12 (5,9)* 

Примітка. *- різниця вірогідна відносно пацієнток з проявами КС в межах 

груп (р<0,05). 

 

Також звертає на себе увагу висока частота гіпероліферативних процесів 

ендометрію у жінок з КС, що може трактуватись як наслідок хронічної 

відносної нестачі статевих стероїдних гормонів (41,2% при КС, порівняно  з 

18,6% у пацієнток без проявів КС; р=0,001). При цьому ми виявили, що у 

кожної четвертої жінки з ГПЕ дана патологія зустрічалася й у найближчих 
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родичок, що може вказувати на генетичну детермінацію розвитку даної 

патології. 

У ході нашого дослідження також встановлено більш високий відсоток 

лейоміоми матки у пацієнток з проявами КС порівнянно з жінками відповідних 

груп без проявів КС (відповідно 14,5 проти 8,0%, р<0,05). 

Звертає на себе увагу також і високий рівень дисгормональних 

захворювань молочних залоз (ДЗМЗ) у жінок з КС, порівняно із жінками без КС 

відповідної вікової категорії, що становить відповідно 68,9% та 26,5% (р<0,05). 

Висока частота зазначених проявів оваріально-менструальної дисфункції у 

жінок з КС може бути свідченням існування тісного взаємозв’язку між 

метаболічними змінами, властивими патогенезу КС, та розвитком 

дисгормональних змін у жіночій репродуктивній системі. При аналізі клінічної 

характеристики у жінок з КС нами була виявлена також і висока частота скарг 

на мастодинію (напруження та дискомфорт у молочних залозах) і масталгію 

(біль в молочних залозах). 

Згідно отриманих даних, порушення менструального циклу, наявнісить 

шкідливих чинників, тютюнопаління, тривалі стреси, більше 4 абортів в 

анамнезі, раннє менархе, АМК, ПМС, гострі інфекційні захворювання, 

наявність запальних процесів  і перенесені гінекологічні операції в анамнезі 

можна вважати фактором ризику розвитку ранніх клімактеричних розладів. 

Аналіз соматичної патології в анамнезі у жінок досліджуваних груп 

показав, що у пацієнток з наявністю КС частіше зустрічалися такі патологічні 

стани як: серцево-судинні та церебро-судинні зрушення, нервово-психічні 

захворювання, захворювання шлунково-кишкового тракту (ШКТ) та патології 

кістково-м’язової системи, в структурі якої превалює остеохондроз шийно-

грудного відділу хребта. При чому більшість жінок вказувала на наявність 

серцево-судинної патології і у найближчих родичів (табл.2.2.14). 
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Таблиця 2.2.14  

Екстрагенітальні захворювання у жінок обстежених груп,   

абс. ч. (%) 

Соматична патологія 
Групи пацієнток 

Іа (n=153) Іb (n=347) ІІа (n=346) IІb (n=204) 

Серцево-судинні та 

церебро-судинні 

захворювання 

53 (34,6) 61 (17,6)* 104 (30,1) 73 (21,1) 

Патологія кістково-

м‘язової (остеохондроз 

хребта, травми) 

61 (39,9) 19 (5,5)* 73 (21,1) 49 (24,0) 

Патологія щитоподібної 

залози, зокрема 

аутоімунний тиреоїдит 

34 (22,2) 56 (16,1) 67 (19,4) 41 (20,1) 

Нервово-психічні 

захворювання 

71 (46,4) 77 (22,2)* 85 (24,6) 42 (20,6)* 

Захворювання ШКТ  49 (32,0) 68 (19,6)* 77 (22,3) 29 (14,2)* 

Гострі інфекційні 

захворювання  

23 (15,0) 27 (7,8)* 68 (19,7) 19 (8,8)* 

Варикозне розширення вен 36 (23,5) 43 (12,4)* 80 (23,1) 51 (25,0) 

Патологія бронхо-

легеневої системи 

24 (15,7) 29 (8,4)* 51 (14,7) 22 (10,8) 

Колагенози 13 (8,5) 19 (5,5) 29 (8,4) 11 (5,4) 

Примітка. *- різниця вірогідна відносно пацієнток з проявами КС в межах 

груп (р<0,05). 

 

Дослідження ІМТ у обстежених жінок показало, що серед жінок з КС 

незалежно від віку переважали пацієнтки з зайвою вагою (ІМТ=25-29,9 кг/м2), 

натомість серед пацієнток без проявів КС надлишкову вагу мала лише кожна 

п’ята жінка (відповідно, 353 (70,7%) та 212 (38,5), р<0,05, таблиця 2.2.15). При 

цьому переважна більшість пацієнток з надмірною вагою спостерігалась в групі 

жінок віком 45-50 років (259 (74,9%) проти 94 (61,4%)). Відповідно серед жінок 

без проявів КС переважали пацієнтки з нормальною вагою (ІМТ=18,5-25 кг/м2). 

Так серед пацієнток Іb групи нормальна вага спостерігалася у 238 (68,6%) та у 
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101 (49,5%) пацієнток ІІb групи в порівнянні з жінками відповідної вікової 

категорії з проявами КС, відповідно 59 (38,6%) та 87 (25,1%, р1-3, 2-4<0,05). 

 

Таблиця 2.2.15 

Розподіл жінок обстежених груп за ІМТ,     абс.ч.,% 

Група 

жінок 
n 

Показники ІМТ (кг/м2) 

18,5-24,9 25-29,9 ≥30 

Ia 153 59 (38,6) 79 (51,6) 15 (9,8) 

Ib 347 238 (68,6) 86 (24,8)* 23 (6,6) 

IIa 346 87 (25,1) 214 (61,9) 45 (13,0) 

IIb 204 101 (49,5) 72 (35,3) 31 (15,2) 

Примітка. *- різниця вірогідна відносно пацієнток з проявами КС в межах 

груп (р<0,05). 

 

Згідно проведеного дослідження нами виявлено, що для пацієнток з РК  

характерна наявність в анамнезі хронічних стресових ситуацій, патологія ШКТ 

в тому числі захворювання печінки та жовчовивідних шляхів, аномальних 

маткових кровотеч, альгоменореї, передменструального синдрому, великої 

кількості артифіціальних абортів, гінекологічні операції, запальні захворювання 

геніталів та зловживання палінням.  

Вищевказані дані враховувались нами в подальшому при проведенні 

прогнозування виникнення раннього клімаксу на тлі біологічного старіння 

організму жінки. 

Аналіз показників якості життя згідно проведеного анкетування за 

шкалою SF-36 у жінок досліджуваних груп показав, що показники наявності 

фізичного болю, а також фізичної та соціальної активності особливо не 

різнилися (табл. 2.2.16). Натомість за всіма іншими показниками жінки з КС 

мали суттєві відмінності від таких у пацієнток без проявів КС відповідної 

вікової категорії. Тобто у жінок з КС ці показники були значно нижче, ніж у 

здорових пацієнток, як щодо фізичних відчуттів, так і особливо щодо 

псіхоемоціонального стану. 
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Таблиця 2.2.16 

Середні показники шкали якості життя SF-36у обстежених жінок, M ± σ 

Субсфери шкал 
Групи жінок 

Іа (n=153) Іb (n=347) ІІа (n=346) IІb (n=204) 

PF – фізична 

активність 
49,1±6,3 71,2±9,4* 46,2±6,8 69,1±7,0* 

RP – роль фізичних 

проблем в обмеженні 

життєдіяльності 

44,9±5,5 74,7±8,6* 45,3±5,8 67,2±8,6* 

ВР – фізичний біль 58,8±6,2 53,2±6,7 57,9±7,2 48,6±6,2 

GH – загальне 

сприйняття здоров’я 
54,0±10,0 72,9±7,8 53,9±8,0 63,2±7,9 

VT – життєздатність 55,6±6,0 75,8±6,9 57,1±6,4 63,4±8,5 

SF – соціальна 

активність 
61,2±5,1 71,5±7,7 66,2±8,1 68,1±9,1 

RE – роль емоційних 

проблем в обмеженні 

життєдіяльності 

40,9±3,1 75,3±7,0* 55,4±5,1 71,8±9,8 

МН – психічне 

здоров’я 
44,1±5,1 70,9±10,1* 54,1±5,6 68,5±8,7 

Фізичний компонент 

здоров'я 
54,2±6,6 77,8±6,9 59,2±7,1 73,5±9,0* 

Психологічний 

компонент здоров'я 
50,9±6,1 73,1±7,1 61,0±6,8 73,2±8,1 

Примітка. *- різниця вірогідна відносно пацієнток з проявами КС в межах 

груп (р<0,05). 

 

У пацієнток з КС особливо низькими були показники ролі фізичних та 

емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності, що значно впливало на 

психоемоційний стан у даної категорії жінок.  
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Для більш детального обстеження та вивчення впливу терміну менопаузи 

на розвиток тиєї чи іншої патології ми розподілили пацієнток з КС в залежності 

від терміну настання менопаузи (табл.2.2.17). 

Таблиця 2.2.17 

Розподіл жінок згідно фази клімактеричного періоду 

Фаза клімактеричного 

періоду, роки 

Групи жінок 

Іа (n=153) ІІа (n=346) 

до 1 року 38 82 

1 рік 31 75 

від 2 до 5 46 83 

більше 5 38 106 

 

Таким чином, узагальнюючи дані анамнезу жінок з КС встановлено, що 

факторами ризику розвитку КС у жінок можна вважати дитячі інфекційні 

захворювання та появу надмірної ваги в період пубертату, патологічний вік 

менархе (молодше 11 та пізніше 16 рр.), наявність стресових ситуацій, а також 

робота з високим рівнем інтелектуальної диференціації та з низьким рівнем 

фізичної активності. Отримані анамнестичні дані були в подальшому враховані 

для створення моделі прогнозування ризику розвитку КС на тлі біологічного 

старіння організму жінки. 

Комплекс вегетосудинних, психоневротичних та урогенітальних 

симптомів, що виникають у жінок на тлі угасання гормональної функції 

яєчників та загального біологічного старіння організму, значно знижують 

якість життя жінки. При цьому спосіб життя жінки має якщо не вирішальну, то 

дуже важливу роль в становленні менопаузи, особливо відіграє значення індексу 

маси тіла та, відповідно, фізичне навантаження. 

Результати даного етапу дослідження спонукали нас до проведення 

поглиблених досліджень, що спрямовані на визначення ролі нестачі гормонів 

репродуктивної системи , що відбуваються у жінок в період КС на інші органи 

мішені, зокрема молочної залози, ендометрію та урогенітальної сфери, а також 
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обґрунтовують необхідність скринінгу як функціонального стану ендометрію, так 

і структури молочних залоз з метою своєчасної профілактики гіпероліферативних 

процесів. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ  ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ У ЖІНОК ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ  ПРОСПЕКТИВНОГО ЛОНГІТУДІНАЛЬНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Вікове виснаження фолікулярного резерву яєчників і припинення 

репродуктивної функції та перехід менопаузи важливий період в житті сучасної 

жінки. Саме цей період – найбільшої соціальної активності, тривалість якого 

зростає з кожним роком. 40+ - вік що має започаткувати період, коли жінка стає 

Жінкою з великою літери та знаходиться на піку своєї професійної активності, 

витривалості, працездатності, сексуальності, дуже часто супроводжується 

симптомами, що притаманні клімактеричному синдрому, і можуть не лише 

зіпсувати день, а й подальше життя в цілому [55, 57, 249]. Окрім 

загальновідомих симптомів клімактеричного синдрому, що супроводжують цей 

період, існує різномаїття супутніх порушень. Біологічні, психологічні, 

поведінкові та соціальні зміни, що на даному етапі значно впливають на 

середню тривалість життя жінки та здоров'я в майбутньому. Вивчення та 

узагальнення цих факторів надасть можливість в подальшому інформувати 

жінок та медичних працівників про вплив менопаузальних змін на  загальний 

стан здоров'я, самопочуття та тривалість і якість життя взагалі.  

З метою вивчення симптомів та синдромів перебігу менопаузального 

переходу у жінок після 40 років з визначенням біологічних та соціально-

психологічних передумов та ускладнень нами на протязі 10 років (період з 2008 

по 2018 роки) під динамічним спостереженням знаходилося 478 жінок зі 

збереженою менструальною функцією середній вік яких на початок 

дослідження становив 41,2+2,1 роки. Спостереження проводилося на базі 

відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології ім.акад.О.М.Лук’янової НАМН України», Центру інноваційних 

медичних технологій. 
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Основні показники що вивчалися: репродуктивна вісь; характеристика 

менструального циклу; симптоми, пов'язані з менопаузою, та психічне здоров'я; 

сон; стан кісткової тканини; будова тіла; фактори та результати серцево-

судинного ризику; фізична функція та працездатність; пізнавальна 

продуктивність; вагінальне здоров’я та урогенітальна функція; стан молочних 

залоз. 

Під час кожного візиту жінки в клініку (1 раз на рік) заповнювалися 

анкета-опитувальник, в якій містилися питання щодо стану здоров’я та якості 

життя з урахуванням психосоціальних факторів; сексуального здоров'я, оцінки 

антропометричних показників, фізичної працездатності та когнітивної функції; 

гінекологічного анамнезу та використання екзогенних гормонів; вивчення 

характеру менструальних кровотеч; гормонів репродуктивної системи. Також 

на кожен візит жінки приносили щомісячні календарі для самостійного 

введення перебігу менструального циклу. Вивчення характеру менструальних 

кровотеч та репродуктивних гормонів, а також щомісячні менструальні 

календарі, дозволили в подальшому визначити термін настання менопаузи та 

його тривалість. При відвідуванні лікаря жінкам також пропонувалось дати 

відповіді на питання згідно шкали МRS і в залежності від появи 

клімактеричних або інших скарг пропонувалось дообстеження, консультація 

профільних спеціалістів та пропонувалось патогенетичне лікування. Для 

вивчення якості життя пацієнтки самостійно заповнювали опитувальник SF-36, 

що дозволяє оцінити фізичне функціонування, діяльність, загальний біль та 

стан здоров’я, життєздатність, соціальне функціонування, емоційний стан та 

психічне здоров’я. Загальна кількість відвідувань в клініку становила 11 візитів. 

На момент включення в дослідження жодна жінка не приймала терапію щодо 

КС. Залежно від появи проявів КС жінкам призначався той чи інший метод 

лікування, також всім жінкам, незалежно від наявності КС було рекомендовано 

модифікація способу життя, що включало в себе зайняття спортом, дотримання 

правильного харчування та режиму сну, підтримання ІМТ в межах норми, 

визначення рівня вітаміну D з подальшою корекцією його дефіциту. 
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Визначення стану вагінального здоров’я та оцінка ступеня генітоурінарний 

менопаузальний синдром (ГУМС) проводилася згідно тесту з розрахунку 

індексу вагінального здоров’я (ІВЗ, G. Bochman), індекс вульварного здоров’я 

(Palacios S, 2015). Дослідження стану молочної залози (МЗ) проводилося за 

допомогою УЗД та мамографією. 

Згідно отриманим даним на початок спостереження ті чи інші ознаки 

клімактеричного синдрому мали лише 53 жінки, що становило 10,5% від 

загальної кількості пацієнток (таблиця 3.1). Середній ступінь вираженості КС 

згідно шкали MRS становив 25,4+3,6 бали. При чому слід відмітити, що вже 

через 5 років спостереження на прояви КС скаржилася майже кожна друга 

жінка 236 (49,4%) і цей показник збільшувався з кожним роком, а через 10 

років спостереження прояви КС мали вже 457 (95,6%) жінок. Відповідно 

середній ступінь вираженості КС становив 31,4+4,6 та 28,6+3,1 бал. 

 

Таблиця 3.1 

Динаміка виникнення та ступінь тяжкості КС у обстежених жінок з 2008 по 

2018 рік  

Термін спостереження, 

роки 

Частота виникнення КС, 

абс.ч.(%) 

Ступінь важкості КС, 

бали 

2008 - 2010 101 (21,1) 30,5+2,5 

2011 - 2013 82 (17,2) 28,6+3,1 

2014 - 2016 100 (20,9) 29,0+3,5 

2017 - 2018 121 (25,3) 27,4+2,1 

 

Поглиблений аналіз перебігу КС на протязі 10 років спостереження 

показав, що в період з 2008 по 2010 рік у 154 (32,2%) пацієнток, у яких було 

діагностовано КС важкий ступінь було виявлено у 41 (26.6%), а вже по 

закінченню терміну спостереження у 95,6% пацієнток важкий перебіг КС 

відмічався майже у кожної другої жінки 46,2% (р<0,05).   
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Аналіз репродуктивної панелі показав, що показники естрадіолу та 

фолікулостимулючого гормонів відмічають різки зміни в перименопаузальному 

періоді. За два роки до настання останньої менструації відмічається різке 

зниження естрадіолу, що тривало на протязі подальших двох років, на відміну 

від ФСГ, який ще за 5,6+0,5 років до останньої менструації (ДОМ) починає 

зростати, при чому ріст показника значно збільшується подальші два роки після 

дати останньої менструації. При цьому слід зазначити що не у всіх жінок 

однаково відбувалися зміни рівнів естрадіолу та ФСГ. Цікавий той факт, що 

тенденція до підвищення рівня естрадіолу до початку останньої дати 

менструації спостерігалася в основному серед жінок з нормальним ІМТ, тоді як 

у жінок з надмірною вагою ожиріння значно послаблювало різке підвищення 

ФСГ після ДОМ та негативно асоціювалося з рівнем естрадіолу (таблиця 3.2).  

 

Таблиця 3.2 

Гормональний статус досліджуваних жінок,    бали (M+m)  

Гормони 

Термін спостереження, роки 

1 рік до 

настання 

менопаузи 

2 роки 

менопаузи 

5 років 

менопаузи 

10 років 

менопаузи 

ФСГ, мМЕ/мл 39,61  ±4,72 87,5+2,1* 89,8+2,34* 94,6+2,87* 

Естрадіол 26,57 ±8,42 31,21+9,2* 24,34+4,4 17,67+5,4* 

АМГ, нг/мл 4,48+0,54 2,31+0,51* 0,97+0,09* 0,08+0,03* 

Пролактин 9,01 ±1,94 8,78+2,3 8,98+3,1 8,67+2,2 

Прогестерон 5,02 ±0,31 4,87+0,21 4,91+0,19 4,97+0,21 

Примітка. * різниця вірогідна відносно показника до 1 року настання 

менопаузи (р<0,05). 

 

Звертає на себе увагу той факт, що у жінок з надмірною вагою показники 

рівня естрадіолу були вищі, ніж у жінок з нормальною вагою та дефіцитом маси 

тіла. При чому показники тяжкості КС згідно шкали MRS були значно 

нижчими, відповідно 19,3+2,4 проти 29,5+2,4 бали (р<0,05). Отримані дані ще 
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раз підтверджують важливість екстрагонадного синтезу естрогенів в жировій 

тканині. 

Звертає на себе увагу, той факт, що кожні три роки значно збільшується 

кількість жінок з наявність клімактеричного синдрому, що ще раз підтверджує 

гіпотезу, що зі збільшенням  віку  жінки від 40 до 50 років з кожним роком 

гормонпродукуюча функція яєчників значно зменшується і саме вік є основним 

фактором виснаження репродуктивної функції.  

Крім того нами виявлений прямий корелятивний зв’язок між 

поглибленням гормональних порушень та ступенем тяжкості клімактеричного 

синдрому. Так, у жінок з більш вираженими проявами КС відмічається різке 

зниження Естрадіолу (r=-0,79) та збільшення ФСГ (r=0,74), зниження рівня 

АМГ, головного маркеру фолікулярного резерву (r=-0,86), рівень якого з 

кожним циклом знижується та призводить до остаточного виснаження клітин у 

жінок в віці менопаузального переходу, тим самим визначаючи виникнення 

менопаузи близько 45 та 55 років (рис.3.1). 

Аналіз менструального циклу, згідно щомісячних календарів менструації 

показав, що за 5,6+0,8 років до дати останньої менструації тривалість циклу у 

жінок збільшується, при цьому різке збільшення відмічається за 4 роки до ДОМ  

та за два роки до дати останньої менструації починається варіабельність в 

довжині циклу. При цьому у питомої ваги пацієнток було також виявлена 

різниця тривалості послідовних менструальних циклів - в сім і більше днів, що 

нами було використано як оптимальний маркер вступу на ранню стадію 

перименопаузального періоду.  

Що стосується порушень менструального циклу та затримки менструації, 

можна зробити висновок, що 60-90 днів аменореї можна використовувати в 

якості діагностичного критерії пізньої стадії пери менопаузи. Вивчення 

регулярності менструального циклу, як потенційного маркеру ранньої та 

пізньої стадій перименопаузи дозволяє вчасно використати «терапевтичне 

вікно» клініцистами та дасть можливість дати поради щодо збереження або  
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Рис.3.1 – Корелятивна залежність концентрації гормонів від ступеня тяжкості 
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встановлення позитивної поведінки жінкою для затримки або запобігання 

поганих наслідків для її здоров’я або втрати працездатності з метою 

поліпшення якості життя. 

Вивчення вазомоторних симптомів, таких як припливи та пітливість 

вночі, у досліджуваних пацієнток показало, що прояви поглиблюються з 

тривалістю аменореї та гормональними порушеннями та їх тривалість у 

більшості пацієнток в середньому зберігається на протязі 7,1+1,2 роки, а у 

деяких жінок продовжують залишатися ще й в постменопаузі. Так, на припливи 

та пітливість вночі скаржилася 381 (79,7%) жінка, при чому 97 (25,5%) 

відмічали ці вегето-судинні прояви протягом всього періоду спостереження, а 

141 (37,0%) жінок зазначили зникнення цих симптомів на протязі перших трьох 

років після їх виникнення. Слід зазначити, що більшу чутливість до проявів 

вазоматорних симптомів,  незалежно від їх частоти, відмічали пацієнтки з 

виявленою більшою депресивною симптоматикою та тривожністю, що також 

поглиблювалася з тривалістю аменореї і відповідно гормональними 

порушеннями, що відбуваються в організмі жінки (у цих пацієнток - з 

вираженними вазомоторними симптомами були визначенні найнижчі рівні 

естрадіолу та більш високий рівень ФСГ), звертає увагу формування хибного 

кола. Також нами було відмічено залежність вазомоторних проявів від 

наявності ожиріння, що є фактором ризику розвитку вазомоторних проявів на 

початку перименопаузи, але є захисним бар’єром на пізніх стадіях перехідного 

періоду. Слід відмітити, що у 92 (24,4%) пацієнток, у яких було діагностовано 

більш тривалі та важкі прояви вегето-судинних розладів в подальшому у 67 

(17,6%) розвинулася артеріальна гіпертензія. 

Поряд з вегето-судинним проявами в перехідному періоді нами була 

відмічена висока частота депресій та прояви тривожності згідно шкали MRS 

(таблиця 3.3) та шкали SF36 (таблиця 3.4) у опитаних жінок, відповідно 257 

(53,8%) та 211 (44,1%). Згідно опитування встановлено, що  шанси виникнення 

тяжких депресивних симптомів були значно більшими на початку 

перименопаузального періоду. Крім того нами виявлено, що стресові життєві 



120 

події представляють більший ризик розвитку сильних депресивних симптомів, 

ніж менопаузальний статус. Слід зазначити, що частіше виникнення депресій та 

найвищі її показники були у пацієнток, які мали нічні припливи 167 (43,8%), 

менші фізичні навантаження (50,4%), проблеми зі сном (32,1%), меншу 

підтримку в сім’ї тощо. При цьому цей показник збільшувався з тривалістю 

менопаузального періоду. Так, середній показник проявів депресивного стану, 

згідно шкали MRS становив (2,9+0,7) бали у жінок більш молодого віку проти 

(3,4+0,8) бали жінок віком 45-50 років та тривалістю менопаузального періоду 

більше 5 років. Згідно шкали SF-36 середні показники психічного здоров’я 

(наявність депресії та тривоги) також змінювалися у жінок залежно від 

наявності КС та тривалості менопаузального віку, відповідно 69,9±9,5 проти 

43,8±8,1 (р<0,05). 

При проведенні анкетування встановлений взаємозв'язок між такими 

клімактеричними проявами як припливи та наявністю симптомів тривожності, 

курінням, індексом маси тіла, рівнем естрадіолу, віком жінки, та тривалістю 

менопаузального періоду. 

Аналіз щодо показників тривоги (дратівливість, нервозність або 

напруженість, почуття страху), що часто передує депресивним станам, показав 

найвищі показники у жінок що мали перед настанням перименопаузального 

періоду несприятливі події в житті, сприймають своє здоров’я як погане, та 

зменшується з терміном менопаузи, що дозволяє припустити, що підвищення 

рівня тривожності може бути тимчасовим явищем і не завжди залежить від 

терміну менопаузи. 

На порушення сну (тривалість, безперервність, терміни, регулярність та 

задоволеність) скаржилися понад 327 (68,4%) досліджуваних жінок, незалежно 

від наявності вазомоторних проявів. Так, 123 (25,7%) жінки пов’язували часте 

прокидання вночі з припливами, хронічними стресами, проблемами в сім’ї та 

партнерами, з дизуричними розладами, тощо. Згідно опитування жінки в 

перехідному періоді частіше скаржилися на порушення сну, відповідно і на 

погане самочуття, кілька разів пробуджувалися та прокидалися раніше, ніж  



121 

Таблиця 3.3 

Вираженість клімактеричних проявів за Менопаузальною рейтинговою шкалою 

(MRS), бали 

Симптоми 

Групи жінок 

до 45 років 
після 45 

років 

припливи (посилюється відчуття жару, раптові 

напади пітливості); 

3,5+0,02 2,7+0,01* 

скарги на ССС (серцебиття, тахікардія, аритмія, 

відчуття стиснення в області серця); 

3,7+0,05 2,5+0,03* 

порушення сну (проблеми з засипанням, тривожний 

сон, занадто раннє пробудження, безсоння); 

3,8+0,5 3,0+0,3 

скарги на болі в суглобах і м'язах, ревматичні болі; 3,0+0,8 3,3+8,09 

депресивний стан (плаксивість, апатичність, смуток,  

різкі перепади настрою); 

2,9+0,7 3,4+0,8 

підвищена дратівливість (нервозність, внутрішнє 

напруження, агресивність); 

2,7+,09 2,5+0,5 

боязкість (внутрішній неспокій, паніка); 1,8+1,0 2,4+0,6 

фізичне і духовне виснаження (загальне зниження 

працездатності, знижена розумова працездатність, 

слабка концентрація, забудькуватість); 

3,0+1,1 2,9+0,4 

сексуальні проблеми (зміна сексуального бажання, 

поведінки і задоволення); 

2,0+0,01 3,7+0,1* 

порушення сечовипускання (хворобливе, часте, 

мимовільне сечовипускання); 

1,5+0,1 3,2+0,02* 

сухість піхви (відчуття сухості або печіння в піхві, 

болючість при статевих контактах). 

1,9+0,4 3,4+0,2* 

Примітка. * - різниця вірогідна відносно пацієнток до 45 років (р<0,05) 
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Таблиця 3.4 

Середні показники шкали якості життя SF-36 у обстежених жінок, M ± m 

Субсфери шкал 
Групи жінок 

Без КС З КС 

PF – фізична активність 73,2±5,4 49,4±7,5* 

RP – роль фізичних проблем в обмеженні 

життєдіяльності 
75,7±10,1 45,2±5,6* 

ВР – фізичний біль 69,8±7,7 59,8±7,2* 

GH – загальне сприйняття здоров’я 53,3±10,0  74,3±7,4* 

VT – життєздатність 76,1±8,5 55,1±5,6* 

SF – соціальна активність 60,9±6,2  71,5±9,0* 

RE – роль емоційних проблем в обмеженні 

життєдіяльності 
76,3±6,9 41,4±3,9* 

МН – психічне здоров’я  69,9±9,5 43,8±8,1* 

Фізичний компонент здоров'я 77,1±8,1 53,6±6,6* 

Психологічний компонент здоров'я  72,7±7,8 50,9±5,8* 

Примітка. * - різниця вірогідна відносно пацієнток без проявів КС (р<0,05) 

 

було заплановано. Такі порушення нами були виявленні ще до ДОМ. При 

цьому нами зазначений корелятивний зв’язок між порушенням сну та 

зниженням Е2 (r=0,79) і підвищенням рівня ФСГ (r=0,87), тобто порушення сну, 

а саме часте прокидання вночі були пов’язані із терміном менопаузи та 

наявністю вегето-судинних проявів, депресивним настроєм та тривогою. 

Крім того виявлено, що 289 (60,5%) досліджуваних жінок зазначали 

проблеми з пам’яттю, відсутність ефекту навчання під час перехідного віку, що 

могло бути пов’язано з дефіцитом естрогенів. Всім жінкам в ході динамічного 

дослідження, які мали клінічні прояви КС з переважанням скарг 

психоемоційного характеру, а саме погіршення пам’яті, зниження розумової 

працездатності, неуважність, розгубленість, труднощі з концентрацією уваги, 

було проведено більш поглиблене дослідження сенсомоторних реакцій з 
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використанням коректурної проби та пошуку чисел за таблицями Шульте. При 

виконанні коректурної проби (закреслення букв на спеціальних бланках з 

відміткою через кожні 60 секунд та реєстрацією часу, витраченого на 

виконання всього завдання) недостатність активної уваги у жінок всіх груп 

виявлялась в пропусках букв, закреслювані схожих, нерівномірності виконання 

завдання та затратою часу в середньому 519,239 с. у жінок більш молодого 

віку та терміном менопаузи до 5 років. При цьому цей показник збільшувався 

залежно від віку та терміну менопаузи, відповідно 576,543, та по закінченню 

періоду спостереження становив 596,947 с. Така закономірність була виявлена 

і при пошуку чисел за таблицями Шульте, тривалість виконання тесту в 

середньому становила на початку спостереження 141,91,6 с., через 5 років - 

148,51,6 с. та по закінченню дослідження 149,41,3 с. При цьому, нами 

спостерігалось також нерівномірне виконання завдання у досліджуваних жінок. 

Під час аналізу було виявлено тимчасове зменшення як швидкості 

обробки, так і вербальної епізодичної пам’яті в перименопаузальному періоді 

при чому не було виявлення подальшого погіршення, але й не було відмічено і 

покращення результатів. Слід зазначити що пацієнтки з проявами депресії 

набрали меншу оцінку в області швидкості когнітивної обробки. А жінки, які 

мали більше проявів симптомів тривоги мали гіршу вербальну епізодичну 

пам’ять. Відмічене нами вікове когнітивне зниження, може бути нормальною 

частиною старіння організму та не завжди пов’язане з закінченням менструації 

та з терміном менопаузи.  

Під час вивчення вульвовагінального здоров’я нами було відмічено певні 

закономірності від віку, настання та тривалості менопаузально періоду. Так, на 

сухість вагіни скаржилося приблизно 98 (20,5%) пацієнток 

перименопаузального віку, а в постменопаузі до 167 (34,9%) жінок, що також 

мало негативний вплив на сексуальне здоров’я пацієнток, що є важливою 

складовою жіночого життя. Це може бути пов’язано не лише зі зниженням Е2, 

що підтверджувало складнішу етіологію цього симптому. Також тривала 

нестача естрогенів з віком призводить до розвитку атрофічних змін, а також 
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передувало розвитку інфекційних захворювань урогенітального тракту. При 

цьому більшість жінок часто не завжди вказувала на проблеми вагінального 

здоров’я, що може бути пов’язано з вихованням, релігією, ставленням у 

суспільстві, жінки неготові обговорювати цю проблему. 

З більшою тривалістю дослідження 316 (66,1%) пацієнток почали 

повідомляли про щомісячне або частіше нетримання сечі (оцінювали як 

кількість разів, а також просочуванням сечі під час кашлю, чихання або бігу, 

навіть незначної кількості протягом місяця перед кожним щорічним 

відвідуванням). Слід зазначити, що вік, надмірна та набір ваги, і наявність 

цукрового діабету збільшують ризик розвитку даної патології та виникнення 

тижневих або частіших симптомів його прояву. На диспаріуренію скаржилося 

67 (14,0%) жінок перименопаузального періоду, при чому цей показник 

збільшився з тривалістю менопаузи та віком жінки до 203 (42,5%), тобто на 

протязі 4,7+1,2 роки після ДОМ. 

Згідно шкали вульвовагінального здоров’я, запропонованої Palacios S. 

(2015), важка атрофія (16,5+3,1 бали) була виявлена у 63 (13,2%) жінок віком 

старше 47 років та тривалістю менопаузального періоду більше 5 років, помірна 

атрофія була виявлена у 95 (19,9%) 8,9+2,1 бал, а жінки з тривалістю 

менопаузального періоду до 5 років (65 (13,6%)) відмічали легкий ступінь 

вираженості атрофічних змін 2,1+0,9. 

Більшість пацієнток при опитувані вказували на посилення болю під час 

статевого акту, а також на зменшення сексуального потягу з настанням 

менопаузи, незалежно від соціодемографічних характеристик або змін у 

здоров’ї та психології функціонування. Нами була відмічена залежність від 

тривалості менопаузального періоду з частотою статевого акту, емоційним або 

фізичним задоволенням, хоча наявність сухості піхви була не менш важливим 

фактором у розвитку порушень сексуальної функції жінок. Нами відмічена 

залежність від рівня тестостерону, що був позитивно пов'язаний із сексуальним 

потягом, збудженням і мастурбацією, тобто у жінок, які залишалися сексуально 

активним рівень тестостерону був більшим в порівнянні з жінками, які не 
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відмічали сексуальний потяг, відповідно 1,87+0,21 проти 0,56+0,11 (р<0,05). 

При аналізі зниження сексуального функціонування з ДОМ нами відмічено, що 

серед жінок, які залишалися сексуально активними протягом усієї 

перименопаузи, зниження сексуального функціонування стало очевидним за 20 

місяців до початку ДОМ і сповільнилося через 1 рік після ДОМ та через 5 років 

після цього. Зниження сексуального здоров’я часто не було пов’язано з такими 

факторами, як погіршення загального здоров'я, наявністю вегето-судинних 

проявів, сухістю піхви, депресією чи тривогою.  

Згідно наших спостережень було відмічено збільшення скарг на 

диспареунію з тривалістю менопаузального періоду, що було пов’язано зі 

зниженням лібідо протягом менопаузального періоду у 67 (40,1%), які 

скаржилися на вульвовагінальні проблеми.  

Згідно останніх рекомендацій American Heart Association (2018 р.) 

менопауза визнана фактором посилення ризику ССЗ, який сприяє початку 

терапії статинами.  

При вивченні ліпідної панелі у досліджуваних пацієнток, нами відмічено 

різке підвищення загального рівня холестерину, холестерину ліпопротеїдів 

низької щільності (ЛПНЩ) протягом першого року до ДОМ, на відміну від 

холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), що не знижувався 

незалежно від менопаузального періоду, відповідно 7,31+0,5 проти 5,91+0,81, 

3,71+0,65 проти 2,43+0,48, 1,12+0,08 проти 1,60+0,05. Звертає на себе увагу той 

факт, що різке збільшення ЛПНЩ було пов'язано з більшим ризиком появи 

нальоту каротину в артеріях, що впливало на подальше життя в ході 

динамічного аналізу судин, при чому збільшення цього показнику та маркерів 

атеросклерозу каротину та ремоделювання відбуваються в пізній 

перименопаузі, незалежно від віку.  

Нами встановлено що приблизно за два роки до ДОМ жінки починали 

набирати вагу, при чому зростання жиру тривало до 2 років після ДОМ, а потім 

зменшилися. Вага лінійно збільшувалася під час менопаузального періоду та 

стабілізувалася через 2 роки після ДОМ. Розподіл жиру, пов’язаний з 
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менопаузою, поширився на інші критичні місця, що мають відношення до 

здоров'я серцево-судинної системи. Нами відмічені специфічні менопаузальні 

зміни фігури – вісцеральне ожиріння. 

Вегето-судинні прояви, що є однією з ознак менопаузи, були пов'язані з 

більш несприятливим профілем фактору ризику ССЗ, незалежним від вікових 

або статевих гормонів, що можуть бути маркером несприятливих судинних 

змін. Наявність та важкість вегето-судинних проявів протягом перименопаузи 

асоціювалося з підвищенням рівня ЛПНЩ, тригліцеридів, та резистентності до 

інсуліну, та відповідно з більшим ризиком гіпертензії. Жінки з припливами 

мали найбільшу кальцифікацію аорти та часті припливи асоціювалися з 

потовщенням інтимо-медіальної ділянки при проведенні УЗД з допплером. 

Вивчення мінеральної щільності кісткової тканини залежно від 

менопаузального періоду показало, що втрата щільності КТ починається ще за 

рік до ДОМ, та уповільнюється на протязі подальших двох років, що може буде 

пов’язано з різким падінням рівня Е2 в крові. Це дає можливість раннього 

втручання, включаючи модифікацію способу життя разом з можливо 

профілактичними терапевтичними засобами, які можуть затримати та / або 

зменшити ризи розвитку остеопорозу та перелому в подальшому житті. Також в 

перехідному періоді жінки частіше скаржилися  на дифузні хронічні болі в 

суглобах і кінцівках, а також на болі в спині, слід зазначити що хронічний 

м’язово-скелетний біль здебільшого пов'язаний зі зменшенням м'язової 

тканини, відповідно збільшується ризик падіння, а іноді і до переломів кісток. 

Постійний біль негативно впливає на якість життя. Фізична активність була 

пов'язана з більшою піковою силою шиї стегнової кістки відносно 

навантаження у жінок перед і ранньою перименопаузою. Також важкість 

перебігу захворювання залежить від віку жінки. Саркопенія (зниження м’язової 

тканини та сили), що є наслідком старіння, недостатньою фізичною активністю, 

нездорової дієти з низьким вмістом білків, нестачею вітамінів, тощо. 

Це проявлялось в зменшенні щільності кістки, про що свідчили більш 

низькі показники ШОУ та ІМ. Так, якщо в перименопаузі в перші 5 років у 
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жінок з КС показник ШОУ становив 105,91,9 дБ/МГц, а ІМ- 79,11,5%, то вже 

в період постменопаузи до 5 років ці показники у жінок були відповідно 

98,31,2дБ/МГц, 72,12,1%. Із збільшенням тривалості постменопаузального 

періоду у жінок спостерігалось зменшення як щільності, так і еластичності КТ. 

Про це свідчать показники усіх трьох денситометричних параметрів в період 5-

10 річної постменопаузи у пацієнток (ШПУ – 1516,12,1 м/с; ШОУ - 92,51,3 

дБ/МГц та   ІМ - 66,71,9 %), які виявились вірогідно нижчими в порівнянні з 

показниками в ранній постменопаузі (до 5 років). Нами відмічена пряма 

кореляційна залежність між вмістом естрадіолу в сироватці крові та індексом 

міцності (r=0,63) та вмістом тестостерону і ІМ. 

Аналогічна динаміка виявлена і при аналізі ступеня постаріння КТ в 

ранньому постменопаузальному періоді ступінь постаріння КТ становив 

відповідно 0,30,01 і змінювався залежно від тривалості менопаузального віку 

−1,90,9 і продовжував підвищуватись подальші 5 років спостереження. 

Вищезазначені зміни в структурно-функціональному стані КТ обумовили 

збільшення частки остеопеній серед жінок вже в ранньому 

постменопаузальному періоді. Так, питома вага жінок з остеопенією зросла з 58 

(12,1%)% в перименопаузі 1-5 роки до 205 (42,9%) протягом 5 років після ДОМ 

та по закінченню спостереження становила 311 (65,1%). 

Під час аналізу показників фізичного функціонування SF-36 майже кожна 

четверта жінка повідомляла або про помірні, або про істотні обмеження (131 

(27,4%). Що ж стосується симптомів, притаманних менопаузальному періоду, 

таких як вегето-судинні прояви, витікання сечі, поганий сон та сприйнятий 

стрес, то вони відгравали важливу роль та мали негативний вплив на показники 

фізичного функціонування. Таким чином, можна припустити, що фізіологічні 

та симптоматичні зміни, які зазнавали жінки в менопаузі,  негативно впливають 

на стан фізичного функціонування.  

Фізичне функціонування вважається не лише результатом несприятливих 

факторів здоров'я в середньому віці, але і як маркер поганого самопочуття. 

Погане фізичне функціонування також може бути маркером раннього серцево-
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судинного ризику. Жінки, які частіше займалися спортом, чи частіше віддавали 

перевагу пішим прогулянкам мали кращі показники при проведенні 

допплерографії. Цілком ймовірно, що модифікація способу життя позитивно 

впливає на загальний стан пацієнток та подальшого їх здоров’я в різні терміни 

менопаузи. Вивчення цих факторів – загального здоров’я та фізичного 

функціонування є двосторонніми, взаємовпливаючими та мають вирішальне 

значення в формуванні лікувальних геропротекторних програм та профілактики 

передчасного старіння. 

Аналіз даних, щодо змін в молочній залозі показав також залежність від 

віку та тривалості менопаузального періоду. Здебільшого вони пов'язані з 

менопаузою, коли відбувається різке падіння рівня естрогенів відбувається, так 

звана інволюція МЗ, коли клітини жирової тканини починають активно 

заміщати тканини паренхіми молочних залоз. В результаті МЗ стають менш 

пружним і підтягнутими. 

Таким чином, при аналізі отриманих даних виявлено в структурі 

клімактеричного синдрому у жінок більш молодшого віку переважають 

психоемоційні та вегетосудинні скарги, в той час коли у більш старших жінок 

переважають прояви вагінальної атрофії та сексуальні розлади.  

Звертає на себе увагу той факт, що жінки з надмірною масою тіла та 

підвищеним ІМТ мають менш виражений ступінь тяжкості КС, що можливо 

пов’язано з конверсією андрогенів в естрогени в  жировій тканині. 

Слід зазначити, що жінки, які дотримувалися рекомендації щодо 

харчування, а також загального здорового способу життя, та особливо більше 

фізичну активність мали кращі фізичні функції для свого віку. Наприклад, 

відмова від куріння, здорове харчування та регулярні фізичні навантаження є 

трьома важливими модифікуючими факторами, які можуть значно знизити 

серцево-судинний ризик. Ці результати вимагають докласти більше зусиль для 

навчання жінок щодо пов'язаного з МТ прискорення серцево-судинного ризику 

та важливості впровадження здорового серця способу життя для зменшення 
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ризику розвитку ССЗ у подальшому житті. Всім жінкам рекомендували 1500мг 

кальцію, 800-1000УО вітаміну Д, протеїн 1 г/кг ваги щоденно. 

При закінченні спостереження ми звернули увагу, що на протязі 10 років 

можна виділити декілька груп жінок в залежності від застосування 

профілактичних та лікувальних заходів. 

Аналізуючи когорту жінок у яких на протязі перших п’яти років виникли 

прояви клімактеричного синдрому на відміну від жінок без КС виявлені деякі 

відмінності в  способі життя. Жінки без проявів КС дотримувалися 

рекомендацій, щодо фізичного навантаження, харчування та режиму сну. 

Рання перименопауза також була пов'язана з більшим порушенням сну, а 

використання гормональної терапії не захищало жінок у постменопаузі від 

порушення сну. 

Узагальнюючи отриманні данні протягом 10 річного спостереження нами 

виявлені такі особливості перебігу перехідного віку жінки - жінки без КС мали 

нормальну масу тіла, більш ніж три вагітності на протязі життя, помірні фізичні 

навантаження, дотримувалися правильного харчування, мали більш часті візити 

до лікаря, короткий робочий день, добрі відносини в родині та на роботі; жінки 

з КС мали низький ІМТ, ненормований робочий день, пізні пологи, велика 

відповідальність на роботі, наявність хірургічних втручань в репродуктивній 

системі, безліч стресових ситуацій, шкідливі звички (тютюнопаління), 

відсутність пологів в анамнезі, використання ДРТ. 

Залежно від появи тих чи інших проявів клімактеричного синдрому 

жінкам, з врахуванням психологічного та загального стану здоров’я, було 

запропоновано персоналізований підхід щодо лікування та розроблено  

профілактичні заходи. Всім жінкам зазвичай терапію ми рекомендували 

починати на протязі 1 року після перших ознак проявів КС. На початковій 

стадії симптоми значно легше піддаються корекції, а також з більшою 

ймовірністю вдається запобігти розвитку важких форм КС.  

Залежно від ступеня важкості перебігу КС приймати МГТ погодилося 200 

досліджуваних жінок. Тривалість прийому менопаузальної гормональної 
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терапії становила: 121 (60,5%) приймала на протязі 8-10 років, на протязі 5- 

років - 57 (28,5%) жінок та менше 5 – 22 (11,0%). Жінки, які приймали МГТ 

були розподілені залежно від віку початку терапії: менше року від 

встановлення діагнозу 41 жінка, через 2-3 роки після ДОМ – 38 жінок та 21 

жінка більше 3 років від ДОМ. Пацієнткам з легкими проявами КС (n=210) 

рекомендували фітоестрогени та симптоматичну терапію найчастіше курсами 

по 3-6 місяці з перервами. Решта 68 жінок нічого не приймала. 

При проведенні доплерографії сонних артерій по закінченню 10 річного 

динамічного спостереження у жінок, що приймали МГТ, було виявлено  

найменший показник товщини комплексу інтима-медіа (КІМ) як правої, так і 

лівої загальної сонної артерії (ЗСА) в порівнянні з жінками, що відмовилися від 

МГТ, у жінок що приймали фітотерапію цей показник був майже в межах 

норми (таблиця 3.5), але більш вищим ніж у пацієнток що приймали МГТ. 

Потовщення судин було пов’язано за рахунок атеросклеротичного ураження. 

Найбільш суттєві зміни в ліпідограмі з підвищенням загального холестерину, 

ЛПНЩ, тригліцеридів, тобто атерогенних фракцій були відмічені у пацієнток, 

які не приймали ніяких лікувальних заходів (рис.3.2). 

Таблиця 3.5 

Середні показники товщини комплексу інтима-медіа у досліджуваних жінок, 

         бали (М+m) 

Показник 

Величина показника у групах залежно від 

лікувальних комплексів 

МГТ фітотерапія без лікування 

Товщина КІМ правої ЗСА, мм 0,75+0,04* 0,81+0,03* 1,19+0,04 

Товщина КІМ лівої ЗСА, мм 0,76+0,02* 0,83+0,04* 1,22+0,03 

Середня товщина КІМ, мм 0,75+0,03* 0,82+0,02* 1,21+0,04 

Примітка * - різниця вірогідна відносно групи пацієнток, які нічого не 

приймали (р<0,05). 
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Вивчення показників коагулограми не виявило різниці між показниками 

до початку лікування у жінок що приймали лікувальні комплекси на відміну від 

жінок, що нічого не приймали у яких були показники, що відповідають за 

утворення тромбів, нижчі норми в порівнянні зі стартовими показниками. 

 

Рис. 3.2 – Показники ліпідного спектру у досліджуваних жінок залежно від 

застосування різних методів лікування, ммоль/л 

 

При аналізі показників вагінального здоров’я у досліджуваних жінок 

після 10 років спостереження залежно від лікувальних методів кращі показники  

індексу вагінального здоров’я  відмічені у жінок, які почали прийом МГТ в 

перші 12 місяців після настання менопаузи (таблиця 3.6). Так у пацієнток що 

довготривало приймали МГТ (5 та більше років) вираженість проявів 

урогенітальних розладів згідно ІВЗ значно уповільнювалась в порівнянні з 

показниками у жінок, що не приймали лікування. 
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Таблиця 3.6 

Вираженість проявів урогенітальних розладів залежно від лікувальних 

комплексів на основі розрахунку індексу вагінального здоров’я (ІВЗ) в динаміці 

спостереження,          бали (M+m) 

Тривалість 

менопаузи, 

роки 

Показники, згідно методів лікування 

менопаузальна гормональна терапія фіто-

естроегни 

без 

лікування 
до 1року 2-3 роки більше 3 

До настання 

менопаузи 

4,51+0,13  3,11+0,22 3,08+0,23 2,78+0,17 2,01+0,12 

5 років 4,01+0,21* 3,01+0,28* 2,98+0,41* 2,16+0,21 2,09+0,14 

5-10 років 3,86+0,16* 3,06+0,3* 3,35+0,38* 2,36+0,19* 2,14+0,11 

Примітка. * різниця вірогідна відносно показника у жінок, які не приймали 

лікувальні комплекси  (р<0,05). 

 

Така тенденція відмічена і при вивченні ступеня атрофічних змін у жінок 

досліджуваних груп. При чому слід зазначити що пацієнтки, які відмовилися 

від застосування різних методів лікування КС, відмічено прогресування цієї 

патології з віком і настанням менопаузи. В подальшому у них атрофічні зміни 

частіше передують інфекційним захворюванням, та погіршують якість життя 

(таблиця 3.7). 

Аналіз структури стану кісткової тканини у досліджуваних жінок залежно 

від різних методів лікування КС показав, найкращі показники у жінок, що 

почали застосування МГТ з першого року настання менопаузи. При чому слід 

зазначити, що у жінок, які приймали МГТ поряд з рекомендованою дієтою 

показники резорбції кісткової тканини уповільнювалися (таблиця 3.8). Питома 

вага пацієнток, які приймали фітоестрогени та симптоматичну терапію поряд з 

рекомендаціями щодо модифікації способу життя теж відмічали уповільнення 

старіння кісткової тканини. 
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Таблиця 3.7 

Ступінь вираженності вульвовагінальної атрофії на фоні різних комплексів 

лікування на основі шкали Barlow,     бали (M∓m) 

Тривалість 

менопаузи, 

роки 

Показники, згідно методів лікування 

менопаузальна гормональна терапія фіто-

естроегни 

без 

лікування 
до 1року 2-3 роки більше 3 

До настання 

менопаузи 

2,67+0,16   2,97+0,12 2,81+0,11 3,12+0,18 4,15+0,16 

5 років 2,98+0,14* 3,21+0,14* 3,19+0,19* 3,43+0,45 4,21+0,11 

5-10 років 2,81+0,12* 3,01+0,13* 2,99+0,15* 3,45+0,11* 4,24+0,12 

Примітка. * різниця вірогідна відносно показника у жінок, які не приймали 

лікувальні комплекси  (р<0,05). 

 

Згідно сучасним протоколом та рекомендаціям щодо ведення пацієнток, 

які приймають МГТ, жінкам обов’язково проводилось щорічне мамографічне 

дослідження. Отримані нами дані ще раз підтверджують той факт, що на тлі 

застосування МГТ, окрім розвитку масталгії та мастодіній в перші три місяці 

лікування у більшості жінок, відбувається поступове підвищення мамо 

графічної щільності МЗ, що незначною мірою знижує діагностичну цінність 

даного методу та спонукає до вдосконалення методів обстеження стану 

молочної залози на тлі довготривалого вживання екзогенних гормонів. Так 147 

(73,5%) жінок на тлі прийому МГТ в перші три місяці лікування скаржилися на 

прояви масталгії та мастодинії різного ступеню вариженості, що майже в 50% 

потребувало застосування специфічних методів лікування больових проявів. 

Під час динамічного спостереження стану МЗ у 3 (0,6%) жінок, що 

застосовували МГТ – при проведенні мамографії виявлено доклінічну стадію 

раку молочної залози.  
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Таблиця 3.8 

Частота зустрічає мості остеопорозу та остеопенії на фоні різних 

комплексів лікування у жінок досліджуваних груп,     абс.ч.(%) 

Тривалість 

менопаузи, роки 

Показники, згідно методів лікування 

менопаузальна 

гормональна терапія (2 

роки і більше) 

фітоестрогени без лікування 

остеопенія 

до настання 

менопаузи 

5 (2,5) 4 (1,9) 2 (2,9) 

5 років 3 (1,5)* 5 (2,4)* 6 (5,9)^ 

5-10 років 4 (2,0)* 7 (3,3)*^ 9 (10,3)^ 

остеопороз 

до настання 

менопаузи 

3 (1,5) 5 (2,4) 2 (2,9) 

5 років 2 (1,0)* 6 (2,9)* 5 (7,4)^ 

5-10 років 3 (1,5)* 6 (2,9)* 7 (10,3)^ 

Примітки: 

1.* - різниця вірогідна відносно групи жінок, які не отримували лікування 

(р<0,05); 

2.^ - різниця вірогідна відносно до настання менопаузи в межах груп (р<0,05). 

 

Серед жінок, що відмовилися застосовувати лікувальні заходи та не 

дотримувалися рекомендацій щодо модифікації способу життя було більше  

звертань до лікарів різних спеціальностей, а саме до психологів, неврологів, 

кардіологів, більше днів на лікарняному, втрата працездатності, гірше 

показники ліпідограми та стану судин, більший відсоток розлучень. 

Таким чином, гормональні зміни, що відбуваються в перехідному періоді 

і пов’язані з згасанням репродуктивної функції призводять до значних 

порушень в органах і системах жіночого організму, а саме до розвитку 
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психоемоційних та вегето-судинних порушень, депресивних станів, серцево-

судинних розладів, важких атрофічних змін в репродуктивній системі, 

порушення стану кісткової тканини і негативно впливають на якість та 

тривалість  життя сучасної жінки  в цілому .  

Ступінь тяжкості КС залежить від віку виникнення менопаузи (чим 

раніше – тим гірші наслідки), репродуктивного анамнезу, генетичних чинників, 

способу життя, стресорних навантажень, соціально-економічних чинників. 

Згідно результатів проведеного лонгітудинального дослідження, саме 

застосування МГТ, як найбільш  сучасного та ефективного методу лікування 

клімактеричних порушень, суттєво впливає на стан здоров’я та якість життя 

жінки. Крім того, отримані дані вказують на важливість саме перехідного віку  

жінки як на критичний етап щодо застосування як профілактичних (здорового 

способу життя, підтримання нормальної маси тіла, здорове збалансоване 

харчування, помірні фізичні навантаження, психологічна підтримка з боку 

спеціалістів), так і лікувальних (як гормональних, так і негормональних) 

засобів. При цьому слід відмітити, що саме вчасне та довготривале 

використання МГТ позитивно впливає на якість життя  та стан здоров’я жінки і 

значно уповільнює темпи старіння. Застосування фітоестрогенів і 

симптоматичної терапії та модифікація способу життя теж спричиняють 

позитивний вплив на якість життя жінки в перехідному віці, але в меншій мірі 

здатні значно вплинути на стан здоров’я в довготривалій перспективі. 

Виявлені розбіжності в чинниках виникнення та розвитку КС у жінок 

віком 40 років та більше, ще раз підкреслює доцільність впровадження 

персоналізованого підходу при оцінці наслідків загального здоров'я, що 

пов'язані з менопаузальним періодом, а також при розробці терапевтичних або 

заходів направлених на модифікацію способу життя та спонукає до проведення 

подальших досліджень. 
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РОЗДІЛ 4   

СТАН ПОІНФОРМОВАННОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО 

ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ, ТА РИЗИКІВ З НИМИ 

ПОВ’ЯЗАНИХ 

 

Питання збереження здоров’я та якості життя жінок перехідного та 

перименопаузального віку стає все більш актуальним. Традиційно вважається, 

що це пов’язане насамперед із збільшенням  тривалості життя як чоловічого, 

так і особливо жіночого населення [26, 55, 57, 249]. Однак, приймаючи до уваги 

тенденції нового тисячоліття [55], потрібно ще раз підкреслити, що жінки віком 

понад 50 років складають і далі все більше будуть складати питому вагу 

активно працюючих та соціально вагомих людей зовсім не очікуючих  старості, 

яка забарилася.  

І дійсно, сучасна старість настає на 15-20 років пізніше. Якщо чверть 

століття  тому панувала думка, що життя після 40 років тільки починається, то 

сьогодні існує нова теорія   про  “вік щастя”, який припадає приблизно на 55-60 

років. Хотілось би зауважити, що ці втішні зміни сьогодення особливо 

стосуються жінок, так як традиційно в сучасному суспільстві чоловіки 60 років 

вважались просто зрілими, мудрими та досвідченими. Даний факт пов’язаний з 

різними темпами згасання репродуктивної функції та здатністю до 

дітонародження [108, 249], така собі природня гендерна несправедливість.  

За даними багатьох дослідників [108, 157, 249]  вікові фізіологічні зміни в 

організмі людини певною мірою залежать і від так званого психологічного 

ставлення до проблеми старіння. Так згідно небагато-численних досліджень 

[157, 249],  саме жінки, які вважали себе молодими, не зважаючи на вік, мали 

кращі життєві показники,  ніж їх однолітки, що заздалегідь підготувались до 

похилого віку. Саме відношення до проблеми старіння здатне пригальмувати 

або прискорити інволютивні зміни в органах та системах людини. Надзвичайно 

актуальним на сьогодні, є створення системи поінформованості жіночого 

населення в питаннях якості життя  в умовах згасання репродуктивної функції з 
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метою збереження здоров’я та профілактики постменопаузальних порушень.  

Приймаючи до уваги, що практично третину свого життя  сучасна жінка 

проживе в менопаузі, при чому, скоріш за все працюючи і приймаючи активну 

соціальну участь у житті суспільства, розробка  міждисциплінарних  

антивікових програм має не тільки медичне, але й відповідне соціальне 

значення.  

На сьогодні в Україні, не зважаючи на щорічне збільшення питомої ваги 

жінок менопаузального віку [55], рівень обізнанності щодо проблем збереження 

здоров’я в менопаузі є зовсім незадовільним не лише серед жінок відповідного 

віку, а що набагато гірше і серед лікарів різних спеціальностей. 

Так наприклад, досить велика робота була проведена провідними 

українськими фахівцями з питань жіночого здоров’я за участю Тобі де Вільярса 

Віце-Президента Міжнародної Менопаузальної Спільноти, що завершилось 

створенням Національного Консенсусу з  питань менопаузи [55]. Документ 

містить  майже повну інформацію про найсучасніший стан проблеми у світі та 

основні положення менеджменту менопаузи з урахуванням національних 

особливостей в нашій країні. Не зважаючи на широку популяризацію 

надрукованого Консенсусу  як в наукових журналах, так і на медичних 

конференціях, рівень обізнаності серед фахівців  та наших пацієнтів  значно не 

підвищився. 

А  значне погіршення якості життя та  стану здоров’я , пов’язане з 

зниженням гормон-продукуючої функції яєчників, у жінок віком 40+ , що є 

головною причиною  цих патологічних процесів [249], нерідко не приймається 

до уваги  як жінками, так і лікарями, до яких вони звертаються за допомогою.  

На жаль саме недооцінка важливого впливу жіночих статевих гормонів на 

органи та системи призводить до невірного трактування причин захворювань  

та нераціонального застосування безлічі непатогенетичних методів лікування та 

поліпрагмазії. 

Приймаючи до уваги зміни в структурі жіночого населення України, що 

відбулися за останні 10 років (а саме зростання питомої ваги жінок віку 40+ і 
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особливо жінок у віці 50+) та зважаючи на неуклінний приріст захворюваності 

на серцеву-судинну та онкологічну патологію (рис.4.1), в рамках проекту 

«Жіночність майбутнього» було проведено аналіз стану поінформованості, як 

лікарів, так і жінок перименопаузального віку 40+. Метою проекту «Жіночність 

майбутнього» було збереження якості та соціальної активності жінок в 

пострепродуктивному періоді. 

 

 

Рис. 4.1 – Вікові зміни в структурі жіночого населення України, % 

 

Згідно з результатами проведеного опитування, українські жінки 

виявилися доволі обізнаними в деяких основних питання менопаузальних 

порушень, дякуючи, перш за все, сучасним інформаційним технологіям, а саме 

інтернету та провідним соціальним спільнотам. Так, 100% пацієнток на питання 

«чи знаєте Ви що таке клімакс?» дають позитивну відповідь. Але звертає на 

себе увагу, той факт, що 687 жінок (45,8%) вказують на наявність 

клімактеричного стану. При цьому при детальному анкетуванні згідно шкали 

MRS, наявність клімактеричних синдрому була виявлена у 984 (65,6%), тобто 

20% пацієнток не пов’язують погіршення стану здоров’я та якості життя саме з 

настанням перименопаузи (рис.4.2). Це свідчить, що питома вага жінок, які 
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потерпають від клімактеричних розладів, були не в змозі адекватно оцінити 

стан свого здоров’я особисто, що потребувало застосування активного 

опитування для виявлення наявності чи відсутності КС того чи іншого ступеню 

важкості. Саме про це і свідчать певні розбіжності при медичному обстеженні і 

визначені ступеню тяжкості КС за шкалою MRS в порівнянні з даними 

анкетування пацієнток (р<0,05). 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Дані опитування жінок щодо клімактеричного синдрому, % 

 

Аналізуючі дані щодо поінформованості жінок України та отримання 

ними інформації стосовно клімактеричного синдрому його перебігу та 

можливих ускладнень, нами виявлено, що серед 1500 жінок, які приймали 
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участь в даному проекті, найбільш розповсюдженим джерелом інформованості 

на сьогодні є Інтернет та соцмережі 1181 (78,7%), на відміну від показника 10 

років тому, що становив – 276 (18,4%), подруги займають друге місце 783 

(52,2%) проти 406 (26,7%); лікар 658 (43,9%) проти 387 (25,6%), засоби масової 

інформації (телебачення та радіо) та рекламні джерела 467 (31,1%) проти 987 

(65,8%, рис.4.3). 

Отриманні дані щодо джерел інформації серед жінок також стали 

підгрунттям для створення соціально-інформаційного проекту “Femininity of 

the Future”, що майже три роки тривав в Україні. 

 

Рис. 4.3 – Джерела отримання інформації щодо КС жінками України, %. 

 

Метою соціально-інформаційного проекту “Femininity of the Future” була 

вирішення наступних завдань: оцінити стан здоров’я, обізнаності та 

періодичності обстеження жінок у віці 40+; привернути увагу до необхідності 

регулярного обстеження і застосування сучасних медичних засобів та 

технологій для збереження якості життя і соціальної активності жінок у 

пострепродуктивному віці; за результатами обстеження було виявлено групи 

високого кардіоваскулярного ризику та ризику розвитку онкологічної патології 

серед жінок; підвищити рівень знань серед лікарів різних спеціальностей щодо 
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сучасних підходів до профілактики, діагностики та лікування клімактеричних 

розладів у жінок. 

В ході соціально-інформаційного проекту “Femininity of the Future” було 

опитано 4794 лікарів, серед яких 2356 (49,1%) становили гінекологи, 2114 

(44,1%) лікарі загальної практиці, 273 (5,7%) кардіологи та 51 (1,1%) онкологи 

(рис.4.4). Стосовно отримання сучасної інформації щодо ускладнень та 

лікування КС більшість лікарів різних спеціальностей зазначила інтернет-

бібліотеки, медичні сайти та участь у тематичних школах та конференціях, 

присвячених жіночому здоров'ю.  

 

Рисунок 4.4 – Розподіл опитаних лікарів згідно фаху, % 

 

На протязі трьох років існування проекту нами було опитано 1500 жінки 

віком 40-51 років. На питання чи знає вона, що таке клімакс 1201 жінка (80,1%) 

відповіла позитивно, щодо загальних ризиків для здоров’я в цілому – 798 

(53,2%),  онкологічних ризиків стосовно раку молочної залози – 498 (33,2%), 

раку ендометрія – 383 (25,5%),   ризику розвитку серцево-судинної патології – 

287 (19,1%). Слід зазначити, що 1387 (85,7%) жінка була обізнана щодо 

необхідності проходження мамографії, але реально проходять лише 856 

(57,1%). Така ж сама ситуація стосовно і проходження УЗД органів малого тазу, 

відповідно про необхідність проходження УЗД знають майже всі жінки 1464 

(97,6%), а реально проходять 1223 (81,5%, рисунок 4.5). Такі показники можуть 
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свідчити про необізнаність та недооцінку ризиків щодо підвищення розвитку 

онкологічних процесів і відсутності певної відповідальності за своє здоров'я 

серед жіночого населення України. 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Дані опитування жінок стосовно проходження 

інструментальних методів дослідження (мамографії та УЗД), %. 

 

Щодо структури лікарів, які інформували жінок з питань клімактеричних 

розладів, більшість жінок відмітили, що про перебіг і можливі ускладнення КС 

їй повідомив лікар акушер - гінеколог - 71,6%, і решта фахівці інших 

спеціальностей 28,4%. 

Лікарям було запропоновано анкетування щодо питань клініки, 

діагностики, та лікування клімактеричних розладів за допомогою спеціально 

розроблених анкет. Слід зазначити, що в ході опитування 100% гінекологів 

відмітили що розвиток клімактеричного синдрому - це патологічний стан у 
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жінки, що потребує патогенетично обумовленого лікування. При цьому, лише 

223 (9,5%) лікарів вважали, що саме фітотерапія є основним методом  лікування 

клімактеричних розладів, що дійсно припустимо при лікуванні пацієнток з 

клімактеричним синдромом легкого ступеню та при протипоказах до 

застосування гормональної терапії. Решта ж 2133 (90,5%) лікарів обрали дійсно 

“золотий стандарт” менопаузальну гормональну терапію (МГТ). 

Виходячи  з отриманих даних найбільш обізнаними фахівцями серед 

лікарів – є гінекологи 68,0%  (при відповідному показнику 34,73% - сімейні 

лікарі, 29,07% - терапевти, 20,33 % - кардіологи), хоча майже третина 

гінекологів 32,0% не продемонструвала відповідний рівень знань з питань 

менопаузи.  Аналіз відповідей лікарів  викрив вкрай негативне відношення до 

застосування менопаузальної гормональної терапії, як серед гінекологів 

(70,31% - не планують вживати ГТ з невідомих причин (51,06%  вважають, що 

«це неприродньо», і 35,1% - мають упереджене ставлення до МГТ, спираючись 

на не зовсім  абсолютно підтверджені дані щодо онкоризиків (23,31%), та 

ігноруючи можливі ризики щодо серцево-судинних ускладнень (18,3%), так і, 

особливо, лікарів іншого фаху. Тільки 12,32 % лікарів добре обізнані в 

питаннях сучасного лікування менопаузальних розладів с застосуванням МГТ і 

згодні використовувати і призначати саме гормони в разі потреби лікування 

клімактеричних розладів. 

Заслуговує особливої уваги відповідь лікарів щодо застосування МГТ та 

фітоестрогенів з метою лікування клімактеричних проявів у них особисто. Слід 

зазначити, що 354 (15,02%) лікарів гінекологів приймали би гормони особисто, 

незважаючи на той факт, що 87% добре обізнані, що саме МГТ є «золотим 

стандартом» та найефективнішим методом лікування клімактеричних розладів, 

а 1773  (75,3%) опитаних лікарів приймали би препарати негормональної дії 

(фітоестрогени). Це дивно, адже майже всі  ці  лікарі згідно даним анкетування 

добре обізнані в протоколах сучасного лікування менопаузальних порушень. 

Зважаючи на цей факт можна вірогідно припустити, що лікарі інших 

спеціальностей були б ще більш категорично налаштовані щодо застосування 
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гормональної терапії, не кажучи вже про людей не так наближених до 

медицини. 

Звісно виникає питання, чому таке упереджене відношення до терапії  

навіть у лікарів при досить високому рівні обізнаності. Адже, більшість 

досліджень щодо  ефективності  та безпечного застосування менопаузальної  

гормональної терапії доводить перевагу застосування гормонів у жінок 

перехідного віку, які страждають від естрогенного,  пов’язаного з виснаженням 

яєчників, дефіциту. Які саме чинники впливають на формування такого 

потужного опору сучасним високотехнологічним методам лікування? Можна 

припустити, що їх немало, а саме 

- відсутність досвіду попередніх поколінь щодо проблеми клімаксу 

- загальне упереджене ставлення до гормонотерапії взагалі 

- існування міфів і гормонофобії 

- відсутність вітчизняних гормональних препаратів 

- традиційне виховання терпимості та приховування скарг на здоров’я у 

жінок 

- виховання відсутності уваги до особистих жіночих почуттів 

- недостатньо бажання до отримання нових знань щодо гормональної 

терапії 

- широко розповсюджена і часто безпідставна онкофобія 

Отримані нами дані дозволяють зробить висновок про незадовільний 

рівень обізнаності  фахівців в питаннях переменопаузальних порушень, і що 

вкрай важливо, акушер-гінекологів в тому числі, та взагалі упереджене 

ставлення лікарів до МГТ майже у всіх регіонах України. Недостатня 

обізнаність фахівців в питаннях клімактеричних розладів у жінок та 

упереджене відношення до менопаузальної гормональної терапії спонукає до 

подальших досліджень.  

Що стосується впровадження скринінгових програм щодо раку шийки 

матки та молочних залоз – профільні лікарі акушери-гінекологи призначають 

відповідні обстеження і демонструють належний рівень знань щодо 
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онкоризиків у жінок періоду перименопаузи.  Майже 2201 (93,4%) гінекологів 

наполягають на проведенні щорічної маммографії, УЗД органів малого тазу, та 

цитологічному дослідженню  у даного контингенту жінок.  

Важливо відмити досить задовільну обізнаність щодо скринінгу раку 

шийки матки та раку молочних залоз серед жінок різного віку та задовільний 

відсоток виконання лікарських призначень. Це свідчить про високий рівень 

довіри пацієнток акушерам-гінекологам. 

Досить високий рівень з питань підвищення кардіальних ризиків в віці 

40+ демонструють кардіологи та сімейні лікарі, призначаючи при потребі 

додаткові методи обстеження, а саме ЕКГ (73,9%), ехокардіографію,  

коагулограмм, та аналіз на вміст цукру у сироватці крові.   

Звертає на себе увагу вкрай незадовільне ставлення до свого здоров’я 

жінками, що мали скарги на серце та стан серцево-судинної системи 

(порушення серцевого ритму, тахікардія, підвищення АТ, запаморочення та ін.). 

Так звертання до лікаря при наявності скарг відмічають лише 65,34% пацієнток. 

При цьому жінки  молодшого віку  40-45 звертаються частіше (на 15%), ніж 

більш старші жінки 46-51, а встановлення діагнозу  серцево-судинної патології 

серед жінок старшої вікової категорії відбувається приблизно у 63,75% 

звернувшихся, тоді як в першій групі тільки у 36,76%. 

Таким чином жінки молодшої вікової категорії більш відповідально 

відносяться до  здоров’я, хоча в той же час хворіють все ж таки менше, ніж 

більш старші жінки, що ще раз підтверджує негативний вплив довготривалого 

естрогенного дефіциту на судини та стан організму в цілому. 

Що стосується виконання лікарських призначень, щодо дообстежень, теж 

були виявлені деякі розбіжності між групами жінок. Так при призначенні ЕКГ 

89,8% жінок віком 40-45 років пройшли обстеження і відповідно 76,85% жінок 

групи старше 45 років. Ехокардіографію не пройшли 29,67%  жінок молодшої 

групи і 37,7% жінок групи старше 45 років. 

  Отримані нами дані дозволяють припустити, що саме 45 років є 

критичний вік в якому сучасна жінка приймає рішення про те, що життя  
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триває, перестає хворіти і обстежуватись і починає отримувати максимальне 

задоволення від своєї роботи та життя взагалі. 

При аналізі анкет обстежених жінок нами було виявлено, що майже 100% 

опитаних жінок знають, що таке клімакс, коли починаються, і з чим пов’язане 

згасання жіночності. Але важливо відмітити, що майже 82,35%  пацієнток 

вважають, що клімактеричні розлади виникають тільки після стійкого 

припинення менструальної функції. Це дуже важливий факт, адже 76,37% 

жінок зі збереженим менструальним циклом та наявністю клімактеричного 

синдрому тяжкого ступеню (23,5+0,15 балів згідно шкали MRS) не пов’язували 

свій стан з виснаженням яєчників і, що більш небезпечно не звертались за 

кваліфікованою допомогою до профільних спеціалістів. Майже дві третини 

жінок не зверталися до гінеколога, а 298 (30,28%) взагалі не звертались до 

лікарів. При цьому слід відмітити, що у пацієнток з наявністю КС, при 

виникненні тих чи інших скарг у жінки, пов’язаних з цим періодом, лікарями 

першого контакту були неврологи, психіатри, сімейні лікарі та кардіологи 

(відповідно, 52,2%, 33,1%, 29,3% та 22,4%). Крім того виявлено, що лише 19,6% 

опитаних жінок в першу чергу звернулися до лікаря гінеколога. 

І знову ж таки дуже упередженим залишається відношення до лікування 

клімактеричних порушень як у жінок, так, і що досить дивно, і у  багатьох 

лікарів. Знаючи світові стандарти призначення менопаузальної гормональної 

терапії, питома вага жінок (1134 (75,6%)) відверто зізнається про своє 

негативне відношення до гормонів. Однак багатьом з них (1226 (81,6%) жінок) 

є припустимим застосування фітоестрогенів та засобів з естрогеноподібною 

дією, що не містять гормонів. Це можна пояснити традиційним позитивним 

ставленням до цілющої сили рослин українських жінок з одного боку, та  

суцільною  гормонофобією з іншого. 

Таким чином, подовження тривалості життя населення планети є 

важливим надбанням сучасної медицини, що спонукає до розробки нових 

геропротекторних програм з метою збереження якості життя та працездатності 

людей старших вікових груп. 
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Поширення освітніх знань серед лікарів різних спеціальностей щодо 

профілактики і лікування клімактеричних порушень, особливо в групах жінок з 

підвищеними онко- та кардіоваскулярними ризиками, здатне поліпшити якість 

надання медичної допомоги та міждисциплінарного взаєморозуміння. 

Підвищення особистої уваги жінок до стану свого здоров’я у віці 40+ стає все 

більш модним сучасним трендом, що потребує подальших фундаментальних 

досліджень та впроваджень новітніх технологій як в медицині, так і в інших 

сферах суспільного життя. 
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРО-ЕНДОКРИННОГО СТАТУСУ І 

ГОРМОНОБУМОВЛЕННІ ТРОФІЧНІ ПОРУШЕННЯ В 

ПЕРИМЕНОПАУЗІ 

 

5.1. Особливості нейро-ендокринного статусу у жінок в залежності від 

тяжкості клімактеричних проявів 

 

Загальновідомо, що настання менопаузи супроводжується виснаженням 

фолікулярного резерву і відповідно дефіцитом жіночих статевих гормонів [78, 

146, 199, 249, 282]. Зниження рівнів статевих стероїдних гормонів призводить 

до порушень циклічних процесів в органах-мішенях, розвитку клімактеричних 

розладів, серед яких найчастіше зустрічається ціла низка вегето-судинних та 

психоемоційних порушень - приливи, депресії, нервозність, погіршення 

пам’яті, безсоння, артеріальна гіпертензія та негативно впливає на якість життя 

взагалі. 

Для вивчення змін гормонального гомеостазу, що відбуваються в 

організмі жінки в перехідному періоді, було досліджено вміст гонадотропних 

гормонів (ЛГ, ФСГ) та ПРЛ, статевих гормонів (естрадіолу, прогестерону, 

тестостерону), а також гормонів тиреоїдної (ТТГ, Т4) та наднирникової (АКТГ і 

кортизолу) системи та АМГ (гормон фолікулярного резерву яєчників, що діє не 

як системний (на відміну від ФСГ, ЛГ, естрадіолу), а як паракринний фактор 

регуляції.  

Аналізуючи дані щодо статевих стероїдних гормонів у пацієнток без 

проявів КС залежно від перименопаузального періоду нами відмічено зниження 

рівнів естрадіолу вже до 1 року перименопаузи, на тлі збільшення рівнів 

гонадотропних гормонів ЛГ та ФСГ (таблиця 5.1.1, 5.1.2). При цьому слід 

зазначити що вже починаючи з 2 року перименопаузального періоду середні 

показники рівнів естрадіолу залишалися нижче норми, але не так суттєво. Крім 
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того відмічалося поступове зниження рівнів цього показнику з терміном 

перименопаузального періоду у пацієнток обох досліджуваних груп. 

Визначення рівнів показників ЛГ у пацієнток досліджуваних груп 

показало значне підвищення даного показнику вже починаючи з 1 року 

тривалості перименопаузи, і подальше його збільшення з тривалістю 

менопаузи. Так у пацієнток обох груп з тривалістю менопаузи до 1 року цей 

показник становив 12,73+2,1 мМЕ/л (ІІб група) та 16,21+2,21 мМЕ/л (Іб група), 

в той час як вже після 5 років перименопаузи цей показник в обох групах був 

вірогідно вищим, відповідно (37,5+1,02 мМЕ/л та 49,87+1,32 мМЕ/л,                 

р1-3,2-4<0,05). Така закономірність була виявлена і при дослідженні показників 

середнього рівня ФСГ, тобто різке його збільшення в перименопаузі 1 рік (з 

28,4+3,01 мМЕ/л проти 39,7+4,1 мМЕ/л у жінок ІІб групи та 26,81+4,72 м МЕ/л 

проти 40,1+3,38 мМЕ/л – пацієнток Іб групи, р1-3,2-4<0,05) і подальше його 

зростання з тривалістю перименопаузального періоду в обох досліджуваних 

групах пацієнток.   

При аналізі отриманих даних щодо вмісту прогестерону в сироватці крові 

у обстежених пацієнток обох груп відмічалося поступове зниження рівнів цього 

показнику ще до 1 року перименопаузи і подальше прогресивне його 

зменшення відмічалося із збільшенням терміну менопаузи та віком жінки. Так, 

у пацієнток Іб групи з терміном менопаузи до 1 року значення показнику 

прогестерону становило  2,31+0,03 мМЕ/л проти 1,51+0,03 мМЕ/л пацієнток ІІб 

групи, р<0,05), а в же при тривалості менопаузи більше 5 років цей показник 

становив, відповідно  1,67+0,01 мМЕ/л та 1,01+0,01 мМЕ/л (р1-3, 2-4, 3-4<0,05) . 

Звертає на себе увагу, що суттєве зниження середніх рівнів прогестерону 

відбувається при нормальних значеннях рівнів ФСГ та естрадіолу. Таким 

чином, початок поступового зниження рівня прогестерону в перименопаузі на 

тлі ще нормальних рівнів ФСГ та естрадіолу є одним з ранніх гормональних 

маркерів початку виснаження яєчників, що є передумовою подальшого 

підвищення ФСГ, зменшення естрадіолу і формування клімактеричного 

синдрому. 
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Відмічено зменшення рівня середніх показників тестостерону в сироватці 

крові у жінок обстежуваних груп з тривалістю перименопаузального періоду 

без виявлення достовірної різниці. Так, у пацієнток Іб в перименопаузі до 1 

року цей показник становив 2,15+0,05 нмоль/л та 2,25+0,07 нмоль/л пацієнток 

ІІб групи, з терміном перименопаузи більше 5 років, відповідно 1,76+0,21 

нмоль/л і 1,86+0,11 нмоль/л (р>0,05), що може бути пояснено зменшенням 

секреції тестостерону за рахунок саме яєчникового походження, при цьому, як 

частина його наднирникового походження залишалася незмінною. 

Щодо показників ТТГ у сироватці крові обстежених пацієнток відмічено 

вищі його показників в перименопаузальному періоді від 1 до 2 років (2,48+0,08 

мМЕ/Л в Іб та 2,21+0,15 мМЕ/л в ІІб групі жінок) в порівнянні з показниками в 

пери менопаузі до 1 року (1,72+0,14 мМЕ/м в Іб та   1,86+0,02 мМЕ/л, р1-3,2-

4<0,05) на тлі зниження Т4 вільного.  

Саме в цей період також було відмічено і вищі показники кортизолу у 

жінок досліджуваних груп (205,2+23,1 мкг/дл – в Іб групі жінок та 

194,2+20,3мкг/дл – ІІб) в порівнянні з показниками до 1 року 

перименопаузального періоду, відповідно 174,1+22,2 та 164,1+22,0мкг/дл,         

р1-3,2-4<0,05). В той час на тлі зниження рівня кортизолу було відмічено 

зростання АКТГ із збільшенням терміну перименопаузи і вірогідно нижчі його 

показники були відмічені вже від 2 років і більше тривалості 

перименопаузального періоду відносно до 1 року настання перименопаузи. 

Виявлена динаміка змін кортизолу та АКТГ у жінок може трактуватися як 

виснаження механізмів адаптації до стресу із зростанням терміну менопаузи. 

Слід зауважити, що загальне підвищення рівнів ФСГ, ЛГ, ТТГ та 

пролактину в перименопаузі свідчить про вплив виснаження фолікулярного 

апарату яєчників на продукцію гіпофізарних гормонів та тісний зв’язок в усіх 

органах ендокринної системи. 
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Таблиця 5.1.1  

Середні показники гормонів у сироватці крові жінок віком 40-45 років залежно від терміну менопаузи без проявів 

КС, (M±m) 

Фаза 

клімакте-

ричного 

періоду, 

роки 

n 

Показники середнього рівня гормонів 

ЛГ 

(мМЕ/л) 

ФСГ 

(мМЕ/л) 

ТТГ 

(мМЕ/мл) 

ПРЛ 

(нг/мл) 

АКТГ 

(пг/мл) 

Кортизол 

(мкг/дл) 

П              

(нг/мл) 

Е2 

(пг/мл) 

Тестост. 

(нмоль/л) 

Т4 

(мкМЕ/мл) 

АМГ 

(нг/мл) 

до 1 року 21 16,21+ 

+2,21 

26,81+ 

+4,72 

4,72+ 

+0,04 

11,2+ 

+1,3 

32,1+ 

+11,3 

174,1+ 

+22,2 

2,31+ 

+0,03 

0,18+ 

+0,02 

2,15+ 

+0,05 

10,9+ 

+0,1 

1,54+ 

+0,01 

1 рік 26 37,16+ 

+1,23 

40,1+ 

+3,38а 

3,48+ 

+0,08а 

12,2+ 

+1,4 

48,41+ 

+15,6 

205,2+ 

+23,1а 

2,12+ 

+0,02 

0,22+ 

+0,03 

2,12+ 

+0,13 

8,9+ 

+0,09 

1,31+

+0,02 

від 2 до 5 28 49,89+ 

+2,12а 

55,95+ 

+2,94а 

2,19+ 

+0,06 

11,5+ 

+1,3 

61,22+ 

+14,7а 

137,3+ 

+20,5а 

2,04+ 

+0,08 

0,22+ 

+0,05 

1,89+ 

+0,08 

8,1+ 

+0,08 

1,01+

+0,03 

більше 5 23 49,87+ 

+1,32а 

65,24+ 

+6,43а 

1,87+ 

+0,07 

8,9+ 

+1,5 

59,1+ 

+15,2а 

88,2+ 

+19,6а,б 

1,67+ 

+0,01а 

0,29+ 

+0,03 

1,76+ 

+0,21 

7,23+ 

+0,04 

0,79+

+0,01 

Примітка. 

1. а – різниця вірогідна відносно показника до 1 року перименопаузи (p<0,05); 

2. б – різниця вірогідна відносно показника від 2 до 5 років перименопаузи (p<0,05). 
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Таблиця 5.1.2  

Середні показники гормонів у сироватці крові жінок віком старше 45 років залежно від терміну менопаузи без 

проявів КС, (M±m) 

Фаза 

клімакте-

ричного 

періоду, 

роки 

n 

Показники середнього рівня гормонів 

ЛГ 

(мМЕ/л) 

ФСГ 

(мМЕ/л) 

ТТГ 

(мМЕ/мл) 

ПРЛ 

(нг/мл) 

АКТГ 

(пг/мл) 

Кортизол 

(мкг/дл) 

П              

(нг/мл) 

Е2 

(пг/мл) 

Тестост. 

(нмоль/л) 

Т4 

(мкМЕ/мл) 

АМГ 

(нг/мл) 

до 1 року 24 12,73+ 

+2,11 

28,4+ 

+3,01 

3,86+ 

+0,02 

10,4+ 

+1,3 

36,11+ 

+12,1 

164,1+ 

+22,0 

1,51+ 

+0,03в 

0,17+ 

+0,02 

2,25+ 

+0,07 

11,2+ 

+0,09 

1,04+ 

+0,01 

1 рік 18 33,98+ 

+1,35а 

39,7+ 

+4,1а 

2,21+ 

+0,15а 

11,8+ 

+1,1 

50,67+ 

+17,1а 

194,2+ 

+20,3а 

1,22+ 

+0,02 

0,18+ 

+0,04а 

2,12+ 

+0,04 

9,3+ 

+0,07 

1,01+ 

+0,02 

від 2 до 5 28 49,66+ 

+2,41а 

51,21+ 

+3,28а 

2,16+ 

+0,14 

10,1+ 

+1,2 

62,12+ 

+13,9а 

141,3+ 

+19,1 

1,11+ 

+0,04 

0,20+ 

+0,03 

2,01+ 

+0,03 

8,61+ 

+0,05 

0,81+ 

+0,02 

більше 5 32 37,5+ 

+1,02а 

63,24+ 

+7,20а 

2,01+ 

+0,18 

7,6+ 

+1,1 

58,21+ 

+11,2а 

79,2+ 

+16,6а,б 

1,01+ 

+0,01а 

0,21+ 

+0,06 

1,86+ 

+0,11 

7,13+ 

+0,08а 

0,41+ 

+0,02 

Примітка. 

1. а – різниця вірогідна відносно показника до 1 року перименопаузи (p<0,05); 

2. б – різниця вірогідна відносно показника від 2 до 5 років перименопаузи (p<0,05); 

3. в – різниця вірогідна відносно пацієнток 40-45 років (p<0,05). 
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Із збільшенням перименопаузального періоду відмічалося поступове 

зниження рівнів АМГ (фолікулярного резерву яєчників). Так, у жінок 40-45 

років середні рівні показників знаходилися нижче норми в періоді до 1 року 

настання менопаузи, на відміну від жінок віком старше 45 років, коли цей 

показник був значно нижчим. При чому слід відмітити що з тривалістю 

менопаузального періоду показники АМГ продовжували прогресивно 

знижуватися. 

В ході проведеного дослідження в усіх групах пацієнток відмічається 

незначне підвищення рівня пролактину особливо в ранній пери менопаузі, що 

не збільшується з тривалістю перименопаузального періоду в подальшому. 

Для більш поглибленого вивчення впливу  гормонального статусу на 

ступінь вираженості КС в різні фази перименопаузального періоду, було 

проведено порівняльну оцінку середніх показників рівнів гормонів у сироватці 

крові жінок, що мали прояви КС та тих, що їх не мали (таблиця 5.1.3, 5.1.4). 

Аналіз показників рівнів стероїдних статевих гормонів (табл..5.1.3) 

показав зниження їх рівнів на тлі підвищення гонадотропних гормонів у всіх 

досліджуваних пацієнток в залежності від фази перименопаузального періоду. 

Так, у пацієнток ІІа групи були виявленні найнижчі показники естрадіолу в 

перименопаузі до 1 року, на відміну від пацієнток Іа у яких цей показник був 

нижче норми але не так виражено (таблиця 5.1.4). Якщо в Іа групі пацієнток в 

період перименопаузи до 1 року рівень естрадіолу досягав нижньої межі 

базового, то із збільшенням тривалості перименопаузи він прогресивно 

знижувався. На відміну від показників у жінок без наявності КС у яких 

відмічалося поступове зниження цього показнику. 

Серед скарг що частіше пред’являли пацієнтки Іа групи були припливи, 

порушення сну, погіршення апетиту, перепади настрою, зменшення лібідо, 

пацієнтки більш старшої групи частіше скаржилися на сухість шкіри, 

збільшення зморшок та на сексуальні розлади, що відповідно знижували 

якість життя жінки. Адже саме естрогени відповідають за молодість та красу 

жінки, її емоційний стан та лібідо, також від естрогенів залежить міцність 
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кісткової тканини, пам’ять, рівень холестерину в крові, стан шкіри (впливають 

на синтез колагену та стан сполучної тканини). Зі зменшенням кількості 

естрогенів тканини втрачають пружність, шкіра потоншується, з’являються та 

поглиблюються зморшки.  

Важливо відмітити, що у пацієнток Іа групи при зниженні рівнів 

естрогенів вже на першому році перименопаузи були максимально виражені 

клінічні прояви клімактеричного синдрому, зокрема вегето-судинні та 

психоемоційні його складові. 

В ході проведеного дослідження виявлений кореляційний зв’язок між 

рівнем естрадіолу та ступенем вираженості КС  (r=-0,67, p<0,05), тобто у 

пацієнток з найвищими показниками ступеня вираженості КС були найнижчі 

показники рівня естрадіолу (рис.5.1.1). 

 

Рисунок 5.1.1 – Кореляційний зв’язок між ступенем вираженості КС та 

рівнем естрадіолу. 

 

Е2, 

пг/мл 

Ступінь вираженості КС, бали 
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Таблиця 5.1.3  

Середні показники гормонів у сироватці крові жінок І а групи залежно від терміну менопаузи, (M±m) 

Фаза 

клімакте-

ричного 

періоду, 

роки 

n 

Показники середнього рівня гормонів 

ЛГ 

(мМЕ/л) 

ФСГ 

(мМЕ/л) 

ТТГ 

(мкМЕ/мл) 

ПРЛ 

(нг/мл) 

АКТГ 

(пг/мл) 

Кортизол 

(мкг/дл) 

П              

(нг/мл) 

Е2 

(пг/мл) 

Тестост. 

(нмоль/л) 

Т4 

(мкМЕ/мл) 

АМГ 

(нг/мл) 

до 1 року 25 39,25+ 

+3,01в 

39,1+ 

+6,01в 

4,32+ 

+0,06 

11,1+ 

+1,1 

34,2+ 

+9,3 

204,1+ 

+21,1в 

1,48+ 

+0,01в 

0,19+ 

+0,03в 

1,83+ 

+0,05в 

11,6+ 

+0,09 

1,61+ 

+0,01 

1 рік 21 43,28+ 

+2,03 

44,1+ 

+4,5 

3,21+ 

+0,05а 

10,8+ 

+1,2 

49,21+ 

+7,9 

225,2+ 

+19,1а 

1,48+ 

+0,02 

0,27+ 

+0,04а 

1,51+ 

+0,03а 

10,9+ 

+0,08 

1,21++

0,03 

від 2 до 5 24 49,66+ 

+2,22 

51,95+ 

+6,21 

1,89+ 

+0,13 

11,7+ 

+1,1 

66,21+ 

+11,7а 

157,3+ 

+21,0а 

1,25+ 

+0,01 

0,26+ 

+0,03а 

1,49+ 

+0,04а 

8,7+ 

+0,06 

1,01++

0,03 

більше 5 28 33,42+ 

+1,56 

61,54+ 

+7,01 

1,56+ 

+0,11 

11,5+ 

+1,3 

61,2+ 

+11,2а 

91,4+ 

+17,6а,б 

1,14+ 

+0,01 

0,28+ 

+0,05а 

1,68+ 

+0,08 

7,33+ 

+0,04 

0,51++

0,01а,б 

Примітка. 

1. а – різниця вірогідна відносно показника до 1 року перименопаузи (p<0,05); 

2. б – різниця вірогідна відносно показника від 2 до 5 років перименопаузи (p<0,05); 

3. в – різниця вірогідна відносно показника групи жінок без проявів КС (р<0,05). 
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Таблиця 5.1.4 

Середні показники гормонів у сироватці крові жінок ІІа групи залежно від терміну менопаузи, (M±m) 

Фаза 

клімакте-

ричного 

періоду, 

роки 

n 

Показники середнього рівня гормонів 

ЛГ 

(мМЕ/л) 

ФСГ 

(мМЕ/л) 

ТТГ 

(мкМЕ/мл) 

ПРЛ 

(нг/мл) 

АКТГ 

(пг/мл) 

Кортизол 

(мкг/дл) 

П              

(нг/мл) 

Е2 

(пг/мл) 

Тестост. 

(нмоль/л) 

Т4 

(мкМЕ/мл) 

АМГ 

(нг/мл) 

до 1 року 31 37,65+ 

+4,01в 

32,1+ 

+3,08в 

4,57+ 

+0,08 

10,1+ 

+1,7 

37,41+ 

+10,1 

191,1+ 

+20,2в 

1,04+ 

+0,04г 

0,14+ 

+0,03в,г 

2,05+ 

+0,04в 

10,9+ 

+0,04 

1,04+ 

+0,03 

1 рік 36 44,81+ 

+2,89 

35,1+ 

+5,01 

3,28+ 

+0,11 

10,8+ 

+1,3 

53,71+ 

+12,3а 

201,2+ 

+18,1а 

1,01+ 

+0,06 

0,17+ 

+0,05а 

1,88+ 

+0,04а 

9,8+ 

+0,05 

1,01+ 

+0,02 

від 2 до 5 22 50,91+ 

+2,23а 

34,95+ 

+6,21 

2,19+ 

+0,23 

11,3+ 

+1,2 

64,22+ 

+11,3а 

146,1+ 

+15,1 

1,01+ 

+0,01 

0,21+ 

+0,04а 

1,85+ 

+0,03а 

9,01+ 

+0,05 

0,69+ 

+0,01 

більше 5 27 49,22+ 

+2,09 

42,82+ 

+7,21 

2,11+ 

+0,01 

11,2+ 

+1,1 

59,51+ 

+9,4а 

89,2+ 

+15,1а,б 

1,02+ 

+0,02 

0,29+ 

+0,01а 

1,76+ 

+0,08 

8,11+ 

+0,08а 

0,12+ 

+0,02а,б 

Примітка. 

1. а – різниця вірогідна відносно показника до 1 року перименопаузи (p<0,05); 

2. б – різниця вірогідна відносно показника від 2 до 5 років перименопаузи (p<0,05); 

3. в – різниця вірогідна відносно показника групи жінок без проявів КС (р<0,05). 

4. г – різниця вірогідна відносно показника Іа групи жінок (p<0,05).
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При цьому слід відмітити, що зниження рівнів естрадіолу 

супроводжувалося зростанням рівнів гонадотропних гормонів ЛГ та ФСГ в 

обох групах пацієнток. Так у пацієнток Іа групи відмічалося різке зростання 

рівнів показнику ЛГ до 1 року перименопаузи 39,1+6,01мМЕ/л на відміну від 

пацієнток ІІа групи 32,1+3,08 мМЕ/л у яких теж були високі рівні цього 

показника, в порівнянні з жінками без проявів КС цей показник в обох групах 

був вірогідно вищим і становив, відповідно 26,81+4,72мМЕ/л та  

28,4+3,01мМЕ/л (р1-3,2-4<0,05). В ході дослідження також відмічено 

кореляційний зв’язок між рівнем ФСГГ та ступенем вираженості КС (рисунок 

5.1.2). 

 

Рисунок 5.1.2 – Кореляційний зв’язок між ступенем вираженості КС та 

рівнем ЛГ (р<0,05). 

 

Проаналізувавши середні показники рівню прогестерону в організмі 

жінки також відмічено їх різке зниження у пацієнток Іа (до 1,48+0,01 нг/мл) на 

відміну від пацієнток Іб групи в періоді до 1 року перименопаузи, у яких цей 

показник становив 2,31+0,03 нг/мл, р<0,05. Така закономірність виявлена і у 

пацієнток старше 45 років, відповідно 1,04+0,04 нг/мл проти 1,51+0,03 нг/мл, 

ФСГ, 

мМЕ/л 

Ступінь вираженості КС, бали 
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р<0,05. Слід зазначити що і як у пацієнток без проявів КС рівні прогестерону 

прогресивно зменшувалися як від терміну менопаузи, так і віку жінки. Нестача 

рівнів прогестерону у пацієнток з наявністю КС часто супроводжувалася 

більш вираженими психоемоційними проявами такими як: нервозністю, 

недовірливістю, тривожністю, нетерплячістю, безсонням та втомлюваністю. 

При чому, як і у пацієнток без проявів КС зі збільшенням терміну 

перименопаузального періоду відмічалось прогресивне зменшення середнього 

вмісту прогестерону в сироватці крові в обох групах. Відповідно з тривалістю 

менопаузального періоду поряд зі  зниженням вмісту прогестерону пацієнтки 

частіше відмічали сухість вагіни, а відповідно і біль під час статевого акту, 

що, в свою чергу, призводило до зниження якості життя. Також була виявлена 

кореляційна залежність від рівня прогестерону та важкості КС (r=-0,62, 

p<0,05, рис.5.1.3).  

 

Рисунок 5.1.3 – Кореляційний зв’язок між ступенем вираженості КС та 

рівнем прогестерону у жінок досліджуваних груп 

 

П, 

нг/мл 

Ступінь вираженості КС, бали 



161 

Відповідно на тлі зниження рівня прогестерону у пацієнток відмічається 

і підвищення рівня ТТГ вже на 1 році перименопаузи, що супроводжується 

втомлюваністю, випадінням волосся та проблемами зі шкірою. Слід зазначити, 

що різке підвищення рівнів ТТГ також супроводжувалося більш вираженим 

ступенем проявів КС. Так, у пацієнток Іа групи в період менопаузи до 1 року 

рівень ТТГ в крові становив 1,12+0,06 мкМЕ/мл в порівнянні з жінками Іb 

групи 1,27+0,08 мкМЕ/мл. Т4вільний найбільш адекватно та прямо відображає 

гормональну функцію щитоподібної залози. Зменшення показника Т4 

пацієнтки з низькими рівнями Т4 частіше відмічали наявність стресів, 

депресію. 

Суттєві відмінності виявленні також і в показниках рівню тестостерону 

у жінок досліджуваних груп. Відмічено його різке зниження вже на 1 році 

перименопаузального періоду у пацієнток з проявами КС в порівнянні з 

жінками без наявності КС, відповідно цей показник у пацієнток Іб становив 

2,15+0,05 нмоль/л в порівнянні з жінками групи Іа 1,83+0,05 нмоль/л, та 

2,25+0,07 нмоль/л проти 2,05+0,04 нмоль/л пацієнток ІІ групи (р1-2,3-4<0,05). 

Серед скарг, як і при знижених рівнях естрадіолу, так і тестостерону пацієнтки 

при більших проявах КС частіше відмічали зниження лібідо, сонливість, 

загальну слабкість.  

Також у пацієнток з тяжким перебігом КС відмічалися найвищі рівні 

гормону кортизолу, що часто супроводжувалося у жінок безсонням, тривогою, 

частими стресами (рис.5.1.4). Це вказує на більш виражену активацію стрес-

реалізуючої системи у пацієнток з наявністю КС та дає можливість висунути 

припущення щодо припущення відносно стресового компоненту в формуванні 

КС та його перебігу. Як і у пацієнток без проявів КС середні рівні кортизолу з 

тривалістю менопаузального періоду поступово знижувалися, що 

супроводжувалося зростанням рівнів АКТГ.  

Аналізуючи показники рівнів АМГ відмічено зниження показників у 

пацієнток з наявністю КС в порівнянні з пацієнтками без проявів КС 

відповідного віку. При цьому найнижчі рівні АМГ виявлено у пацієнток з 
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більш вираженими проявами КС (рис.5.1.5) при найнижчому рівні АМГ 

виявлено найвищі рівні проявів КС (r=-0,84, p<0,05).    

 

 

Рисунок 5.1.4 – Кореляційний зв’язок між ступенем вираженості КС та 

рівнем кортизолу у жінок досліджуваних груп 

 

В ході дослідження виявленні кореляційні зв’язки між показниками 

гормонального гомеостазу репродуктивної системи у жінок досліджуваних 

груп. Так у жінок Іа групи сироватковий рівень гіпофізарного ЛГ статистично 

значимо прямо корелював з рівнями ФСГ, ПРЛ, Естрадіолу, це може свідчити 

про вагомий вплив центральних механізмів регуляції в ґенезі розвитку та  

ступеня тяжкості КС.  

Виявлено найнижчі рівні прогестерону на тлі високих рівнів кортизолу 

(r=-0,69), що ще раз підтверджує важливий вплив стресу на виникнення 

раннього клімаксу.  

Також виявлено кореляційний зв’язок між показниками АМГ (гормон 

фолікулярного резерву) та концентрацією ЛГ, ФСГ, Естрадіолом, який діє не 

кортизол, 

мкг/дл 

Ступінь вираженості КС, бали 
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як системний (на відміну від ФСГ, ЛГ, естрадіолу), а як паракринний фактор 

регуляції. 

 

Рисунок 5.1.5 – Кореляційний зв’язок між ступенем вираженості КС та 

рівнем АМГ у жінок досліджуваних груп 

 

 

Рисунок 5.1.6 – Кореляційний зв’язок між ступенем вираженості КС та 

рівнем прогестерону у жінок досліджуваних груп 

АМГ, 

нг/мл 

Ступінь вираженості КС, 

бали 

П, 

нг/мл 

Кортизол, мкг/дл 
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Таким чином, аналіз показників гормонального гомеостазу показав, що у 

пацієнток з наявністю КС, а особливо у молодих з менопаузою до 1 року 

відмічається різке зниження рівня естрадіолу на тлі підвищеного рівня ФСГ, 

на відміну від пацієнток віком 45 і старше років. При чому слід зазначити що 

таке різке зниження Е та підвищення ФСГ супроводжується більш 

вираженими проявами КС. Виявлено, що на тлі нормальних показників 

гонадотропних та статевих стероїдних гормонів поступове зниження 

показників прогестерону може свідчити про швидке настання менопаузи. 

Виявленні низькі рівні прогестерону (маркеру настання менопаузи) при 

нормальних рівнях ФСГ та естрадіолу дозволить виділити групи ризику жінок 

з ранньою менопаузою. У пацієнток з настанням менопаузи виявлено різке 

зниження гормонів АМГ (фолікулярного резерву яєчників), що прогресивно 

знижувалося з тривалістю менопаузального періоду та віку жінки. 

 

 

5.2. Особливості психоемоційного стану та оцінки якості життя у 

досліджуваних жінок 

 

Ранні клімактеричні зрушення, що часто супроводжуються  

нейровегетативними, психоемоційними та метаболічними розладами і 

починають розвиватися під час менопаузального переходу або пременопаузи, 

що розпочинається з порушень менструального циклу і закінчується 

настанням менопаузи, призводять до суттєвого зниження якості життя жінок у 

віці 40 років та старше [55, 146, 249]. Розмаїття клінічних проявів 

клімактеричного синдрому, що часто розвиваються на тлі вже існуючих 

вікобумовлених соматичних захворювань, не дозволяє повною мірою 

відокремити саме клімактеричні скарги від існуючих захворювань. На 

сьогоднішній день існує велика кількість класифікацій саме КС, але ні одна із 

них не враховує всі клінічні варіанти та особливості його перебігу. 
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При цьому різні статеві гормони, а особливо їх нестача, що розвивається 

в періоді пери менопаузи спричиняють різний вплив на організм жінки. Так, 

дефіцит естрогенів призводить до вазомоторних порушень, розладам настрою, 

когнітивним порушенням, порушенням сну та депресіям [94, 97, 249]. Крім 

того, зниження системного рівня естрогенів є фактором ризику захворювань 

серцево-судинної та кісткової тканини, що значно погіршує прогнози щодо 

стану здоров’я майбутньому. В той самий час, дефіцит андрогенів призводить, 

зокрема зниження лібідо, вісцерального ожиріння, втраті м’язової маси, 

зниженню апетиту. Поєднана нестача гестагенів, естрогенів та андрогенів 

значно впливає на центральну нервову систему та призводить до когнітивних 

порушень. 

На сьогоднішній  день ще досить актуальною залишається 

кватифікаційна шкала визначення індексу Купермана (ІК), що враховує 

найбільш поширені прояви КС та дозволяє здійснити адекватну оцінку 

ступеня важкості перебігу клімактеричних розладів. ІК ґрунтується на аналізі 

вегетативних, метаболічних та психоемоційних змін у жінки, що відбувається 

в період настання менопаузи, містить 30 запитань, кожне оцінюється від 0 до 3 

балів, кількість балів у кожній групі підсумовують, таким чином 

вираховується ступінь важкості. При 0-11 балів, свідчить про відсутність 

проявів КС, 12-34 бала слабкий прояв КС, 35-58 балів – середній1 ступінь 

вираженості КС, а більше 59 – про тяжкий перебіг КС.  

Для виявлення частоти та ступеня важкості перебігу КС проведено 

клінічне обстеження з вираховуванням індексу Купермана у 153 жінки віком 

40-45 років з наявністю клімактеричного синдрому віком 40-45 років (І група) 

та у 346 жінок віком 46-51 рік (ІІ група) з наявністю клімактеричного 

синдрому. 

Як видно з представлених даних (рис. 5.2.1) наявність проявів КС 

легкого ступеня за шкалою Купермана в І групі пацієнток з тривалістю 

менопаузи 1 рік діагностовано лише у 26,1 % (18 жінок), середній ступінь – у 

43 (62,3%), а важкий тільки у 8 жінок (11,6%, р1-2, 1-3, 2-3 <0,05). При чому 
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звертає на себе увагу той факт, що у жінок з тривалістю менопаузи від 2 та 

більше 5 років цей показник мав певні зміни в бік збільшення проявів важкого 

ступеня (42 (50,0%)) за рахунок зменшення показників легкого (15 (17,9%)) та 

середнього (27 (32,1%)) ступеня проявів КС (р1-2, 1-3, 2-3, 3-4, 2-6 <0,05). Такі зміни  

можуть бути пояснені більш тривалою нестачею статевих стероїдних 

гормонів, що відбувається в перименопаузі, про що свідчать виявлені 

кореляційні зв’язки між важкістю КС та рівнем естрогенів (r= -0,67), рівнем 

ФСГ (r = 0,71). 

 

І група     ІІ група 

 

Примітки: 

1.а – різниця вірогідна відносно показників періоду менопаузи 1 рік в 

межах груп (р<0,05). 

2.б – різниця вірогідна відносно показників І групи (р<0,05). 

 

Рис. 5.2.1 – питома вага різних ступенів вираженості КС за показниками 

індексу купер мана (внутрішнє кільце період менопаузи 1 рік, зовнішнє від 2 

та більше 5 років), (%). 
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В ІІ групі жінок клімактеричний синдром проявлявся здебільшого також 

середнім ступенем важкості вже на 1 році менопаузи. Слід зазначити, що при 

більшій тривалості менопаузального синдрому (більше 5 років) у даної 

категорії пацієнток на відміну від пацієнток І групи, відмічається зменшення 

як частоти, так і ступеня вираженості клінічних проявів КС, відповідно 

збільшення показників щодо легкого ступеня вираженості КС до 29,6% проти 

11,5%, зниженням показників важкого ступеня з 26,8% до 8,5% (р1-2,3-4 <0,05). 

В той же час при тривалості менопаузи від 2 до 5 років ступінь вираженості 

проявів КС у пацієнток ІІ групи дещо зростав за рахунок збільшення тяжких 

форм. 

Серед скарг, що найбільш частіше зазначали пацієнтки першої  

групи переважали припливи, часті зміни настрою, більш часту 

роздратованість, порушення сну, втомлюваність, і відповідно зниження 

працездатності, погіршення пам’яті, що більш притаманні раннім проявам КС, 

на відміну від пацієнток у яких серед скарг переважали більш пізні 

метаболічні зміни, такі як порушення лібідо, сухість вагіни, біль у м’язах та 

суглобах.  

При аналізі середніх показників ІК у жінок досліджуваних  

груп (табл.5.2.1) відмічається максимальне збільшення цього  

показника у жінок І групи, при цьому не виявлено зв’язок між  

ступенем тяжкості КС та тривалістю менопаузального періоду. Лише  

через 5 років тривалості менопаузи середній показник ІК дещо  

зменшувався, але суттєво не відрізнявся від показника у жінок ІІ групи.  

Однак середні показники ІК значно перевищували відповідні у жінок  

ІІ групи, що ще раз підтверджує про тяжкий перебіг ранніх  

клімактеричних проявів у жінок більш молодого віку на відміну більш 

старших пацієнток.  
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Таблиця 5.2.1 

Середній показник ІК у жінок обстежених груп залежно від терміну 

менопаузи,           бали (M+m) 

Фаза 

клімактеричного 

періоду, роки 

Групи жінок 

Іа (n=153) ІІа (n=346) 

n M+m n M+m 

до 1 року 38 20,2+2,1 82 12,3+1,9б 

1 рік 31 21,1+1,8 75 18,6+1,4 

від 2 до 5 46 27,9+2,3а 83 24,3+2,1а,б 

більше 5 38 23,4+1,6 106 21,1+1,7а,б 

Примітки: 

1.а – різниця вірогідна відносно показників періоду менопаузи до 1 року 

в межах груп (р<0,05). 

2.б – різниця вірогідна відносно показників І групи (р<0,05). 

 

Для більш об’єктивної оцінки клімактеричних симптомів в подальшому 

було використано менопаузальну рейтингову шкалу (MRS), що дозволяє окрім 

ранньої симптоматики (вегето-судинні та психоемоційні розлади), 

враховувати ще й середньочасові та пізні симптоми клімактерію  

(табл.5.2.2).  

Так, згідно шкали MRS, пацієнтки І групи частіше серед скарг зазначали 

припливи 3,6+0,8 балів, часте серцебиття 3,8+1,3 бали, порушення сну 3,8+0,9 

балів, депресивний стан 2,9+1,1 бал та підвищену дратівливість 2,8+1,2 бали, 

на відміну від жінок ІІ групи у яких переважали атрофічні порушення в 

слизовій піхви та зовнішніх статевих органах, що спричиняло  сексуальні 

проблеми 3,7+1,1 бал, порушення сечовипускання 3,2+0,7 балів, сухість піхви 

3,6+1,4 бали (таблиця 5.2.2). 
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Таблиця 5.2.2 

Вираженість клімактеричних проявів за Менопаузальною рейтинговою 

шкалою (MRS),          бали (M+m) 

Симптоми Групи жінок 

І група 

(n=153) 

ІІ група 

(n=346) 

припливи (посилюється відчуття жару, раптові 

напади пітливості); 

3,6+0,5 2,5+0,3* 

скарги на ССС (серцебиття, тахікардія, аритмія, 

відчуття стиснення в області серця); 

3,8+0,6 2,6+0,6* 

порушення сну (проблеми з засипанням, тривожний 

сон, занадто раннє пробудження, безсоння); 

3,8+0,5 2,6+0,3* 

скарги на болі в суглобах і м'язах, ревматичні болі; 3,4+1,0 3,1+0,8 

депресивний стан (плаксивість, апатичність, смуток,  

різкі перепади настрою); 

2,9+0,2 2,0+0,3* 

підвищена дратівливість (нервозність, внутрішнє 

напруження, агресивність); 

2,8+0,1 1,9+0,4* 

боязкість (внутрішній неспокій, паніка); 1,6+1,0 2,4+0,9 

фізичне і духовне виснаження (загальне зниження 

працездатності, знижена розумова працездатність, 

слабка концентрація, забудькуватість); 

3,2+1,3 2,9+0,4 

сексуальні проблеми (зміна сексуального бажання, 

поведінки і задоволення); 

2,1+0,4 3,7+0,5* 

порушення сечовипускання (хворобливе, часте, 

мимовільне сечовипускання); 

1,6+0,5 3,2+0,4* 

сухість піхви (відчуття сухості або печіння в піхві, 

болючість при статевих контактах). 

1,9+0,6 3,6+0,5* 

Примітка* - різниця вірогідна відносно пацієнток І групи (р<0,05). 
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Аналіз середніх показників сумарного індексу менопаузи (СМІ) згідно 

MRS (рис.5.2.2) у пацієнток обох груп не виявив суттєвої різниці. При цьому 

слід відмітити, що у пацієнток ІІ групи цей показник залишався високим за 

рахунок наявності урогенітальних розладів, а у пацієнток І групи 

переважанням психоемоційної та вегетосудиної складової. 

 

Рисунок 5.2.2 – Середні показники СМІ згідно шкали MRS у 

досліджуваних жінок залежно від терміну менопаузи , бали (M+m) 

 

Середні показники СМІ відносно психоемоційних розладів згідно MRS 

також суттєво збільшувалися у жінок І групи залежно від терміну менопаузи. 

Так, у пацієнток І найвищий показник СМІ становив в період від 2 до 5 років, 

що  також підтверджується даними згідно ІК, коли саме в цей період у 

пацієнток відмічаються найвищі показники ступеню тяжкості перебігу КС. В 

той же час слід відмітити що у пацієнток ІІ групи відмічається поступове 

збільшення цього показника, а вже після 5 років тривалості менопаузи 
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відмічається його зниження, на відміну від пацієнток І групи, у яких цей 

показник залишається високим. У жінок І групи (до 45 років) з більш 

тривалим перебігом менопаузи переважали скарги на депресію (з 7,8 до 26,8%, 

р<0,05), роздратованість (з 9,8 до 26,8%, р<0,05), тривожність (з 6,5 до 18,3%, 

р<0,05), загальну виснаженість (11,8 до 25,5%, р<0,05), а у жінок після 45 

років (ІІ група) навпаки зменшувалась частота скарг на плаксивість (8,9 проти 

25,75, р<0,05), дратівливість (12,4 проти 29,2%, р<0,05) та депресії (6,4 проти 

27,2%, р<0,05). 

Таблиця 5.2.3 

Середні показники MRS відносно психоемоційних розладів у жінок 

обстежених груп залежно від терміну менопаузи,    бали (M+m) 

Фаза 

клімактеричного 

періоду, роки 

Групи жінок 

Іа (n=153) ІІа (n=346) 

n M+m n M+m 

до 1 року 38 11,2+1,1 82 12,1+1,2 

1 рік 31 12,9+1,6 75 13,0+1,0 

від 2 до 5 46 15,7+1,3а, б 83 13,2+0,9б 

більше 5 38 14,3+1,2 106 11,9+1,4б 

Примітки: 

1.а – різниця вірогідна відносно показників періоду менопаузи до 1 року 

в межах груп (р<0,05). 

2.б – різниця вірогідна відносно показників І групи (р<0,05). 

 

Така сама тенденція відмічається і при аналізі СМІ відносно вегето-

судинних зрушень (таблиця 5.2.4). У пацієнток І групи зазначені достовірно 

вищі показники на протязі всього періоду спостереження і тільки після 5 років 

тривалості менопаузи, середні показники знижуються але не суттєво. Серед 

скарг що були притаманні пацієнткам І групи переважали приливи (26,8 проти 

61,4, р<0,05), скарги з боку серця (11,1 проти 31,4%, р<0,05), проблеми зі сном 

(15,0 роти 66,0%, р<0,05), частота яких зростала з тривалістю менопаузального 
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періоду, на відміну від жінок у яких відмічалося зниження цього показника з 

віком та тривалістю менопаузального періоду. 

 

Таблиця 5.2.4 

Середній показники MRS відносно вегето-судинних розладів у жінок 

обстежених груп залежно від терміну менопаузи,    бали (M+m) 

Фаза 

клімактеричного 

періоду, роки 

Групи жінок 

Іа (n=153) ІІа (n=346) 

n M+m n M+m 

до 1 року 38 13,2+1,8 82 9,1+1,3б 

1 рік 31 14,0+1,3 75 10,2+1,4б 

від 2 до 5 46 15,4+0,9а 83 11,3+1,5а,б 

більше 5 38 13,8+1,0 106 10,4+1,1б 

Примітки: 

1.а – різниця вірогідна відносно показників періоду менопаузи до 1 року 

в межах груп (р<0,05). 

2.б – різниця вірогідна відносно показників І групи (р<0,05). 

 

Стосовно середніх показників сумарного індексу менопаузи (СМІ) 

відносно урогенітальних розладів згідно MRS слід зазначити, що у пацієнток 

ІІ групи відмічається збільшення цього показника з тривалістю менопаузи, на 

відміну у пацієнток І групи, у яких цей показник залишався достовірно 

нижчим на всьому протязі спостереження (табл..5.2.5). Таке розподілення 

урогенітальних скарг може бути обумовлено більш пізніми та тривалими 

змінами, що відбуваються в організмі жінки на тлі тривалої нестачі статевих 

стероїдних гормонів. 

Для вивчення впливу психологічних особливостей на виникнення КС 

досліджувалися психологічні характеристики пацієнток. При цьому слід 

відмітити, що нашарування різних факторів, що впливають на розвиток та 

перебіг клінічних проявів захворювання, залежить від психоемоційного 
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«підгрунття» [249], на яке вони потрапляють, а саме від акцентуації 

особистості.  

Таблиця 5.2.5 

Середній показники MRS відносно урогенітальних розладів у жінок 

обстежених груп залежно від терміну менопаузи,    бали (M+m) 

Фаза 

клімактеричного 

періоду, роки 

Групи жінок 

Іа (n=153) ІІа (n=346) 

n M+m n M+m 

до 1 року 38 6,2+0,5 82 8,3+1,9б 

1 рік 31 6,6+0,8 75 8,6+1,4б 

від 2 до 5 46 6,9+0,4б 83 11,4+1,5аб 

більше 5 38 6,4+0,3 106 11,3+1,1б 

Примітки: 

1.а – різниця вірогідна відносно показників періоду менопаузи до 1 року 

в межах груп (р<0,05). 

2.б – різниця вірогідна відносно показників І групи (р<0,05). 

 

Як видно з рисунку 5.2.3, більшість пацієнток підгрупи Іб (188 жінок 

(54,2%) та ІІб (119 пацієнток (58,3%)), тобто без проявів клімактеричного 

синдрому виявилося гармонійними за характерологічними особливостями, в 

той час як в групі жінок з наявністю КС цей показник становив відповідно 23 

(15,1%) та 82 (23,7%). Такій розподіл жінок за гармонійним типом, може 

вказувати на більшу вірогідність виникнення КС на тлі несприятливого 

психоемоційного стану пацієнтки, більш чутливої до впливу стресогенних 

факторів. Значна частина пацієнток з наявністю КС незалежно від віку була 

акцентована за сенситивним типом (відповідно 92 жінки Іа групи (60,1%) та 

175 пацієнток ІІ а групи (50,6%)) на відміну від пацієнток без наявності 

клімактеричного синдрому, відповідно 75 (21,6%) та 38 (18,6%) жінок               

(p1-3, 2-4<0,05). Жінкам з сенситивним типом акцентуації було більш 

притаманна підвищена поміркованість, недовірливість, сором’язливість, 
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боязливість, невпевненість в майбутньому, більша покірливість. При цьому ці 

риси з віком більш ускладнювалися що в подальшому призводило до 

дезадаптації. 

 

Рисунок 5.2.3 – Розподіл жінок за типом акцентуації особистості, % 

Примітки: * – різниця вірогідна відносно пацієнток з КС (р<0,05). 

 

Також пацієнткам з наявністю КС, а особливо молодим жінкам, більш 

були притаманні такі риси характеру як непослідовність, егоцентризм, 

емоційна лабільність, бажання постійно перебувати в центрі уваги, тобто  

акцентуація за істеричним типом. Так, 28 (18,3%) жінкам Іа та 66 (19,1%) 

пацієнткам ІІа групи був притаманний істероїдний тип акцентуації 

особистості, на відміну від пацієнток без проявів КС, відповідно 40 (11,5%) та 

22 (10,8%). Пацієнткам з епілептоїдною акцентуацією особистості було 

притаманне підвищене почуття відповідальності, чесності, емоційна 

ригідність, педантичність, злопам’ятність. 

Отриманні результати, а саме переважання акцентованих жінок в групах 

з КС, особливо за сенситивним та істеричним типом, ще раз доводить про 
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важливість впливу особистісних характеристик жінки та вплив 

психоемоційної складової на розвиток та перебіг КС. 

Крім того пацієнткам досліджуваних груп для більш поглибленого 

вивчення впливу психоемоційної складової було застосовано ряд доступних та 

досить простих в виконанні психо-діагностичних тестів. 

Аналіз рівня суб’єктивної самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейн 

[52] вказує на низьку самооцінку жінок з наявністю КС, при чому у жінок 

більш молодого віку (група Іа) цей показник був значно більший (таблиця 

5.2.6). Також у жінок з наявністю КС було виявлено низькі показники щодо 

задоволення життям, настрою, оптимізму відносно майбутнього, впевненості в 

собі, що свідчило про високий рівень фізичного та емоційного напруження у 

даного контингенту пацієнток. При цьому слід зазначити, що з більшою 

                                                                                                       Таблиця 5.2.6 

 Показники суб’єктивної самооцінки по Дембо-Рубінштеін у жінок в 

перименопаузі,           (Mm) 

Шкали самооцінки Група жінок 

Іа група Іб група ІІа група ІІб група 

Здоров’я 16,22,1 36,12,9а 38,52,8б 56,43,6б 

Інтелект 45,62,3 77,72,3а 52,23,1б 82,42,4а,б 

Задоволення життям 25,32,1 38,72,1 32,63,2а 63,53,5а,б 

Характер 67,91,9 71,72,9 70,43,2 77,53,2 

Настрій 20,12,2 28,42,1 39,83,1 57,62,9а,б 

Оптимізм відносно 

майбутнього 

20,52,3 28,82,2 28,22,1б 39,82,4а,б 

Тривога 57,32,1 25,82,1а 23,22,6б 9,61,1а,б 

Впевненість в собі 31,52,2 46,73,2а 41,62,5б 58,41,8а,б 

Примітки 

1.а-різниця вірогідна відносно показника у жінок без КС в межах групи (p<0,05); 

2.б-різниця вірогідна відносно відповідного показника у жінок І групи (p<0,05); 
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тривалістю менопаузального періоду ці показники погіршувалися. Щодо 

оцінки характеру, то суттєвої різниці в показниках усіх досліджуваних груп не 

виявлено. Згідно шкали здоров’я пацієнтки навіть при високій самооцінці 

пред’являли менше скаржились на стан загального самопочуття, навіть при 

наявності фонових захворювань. Загальновідомо, що жінки, які страждають на 

депресію мають нижчу якість життя підвищені кардіоваскулярні ризики та 

ризик розвитку метаболічного синдрому, навіть зростає частота гістер- та 

аднексектомії [93, 146, 249]. 

Для детальної оцінки впливу стресогенних чинників у жінок 

досліджуваних груп було проведено специфічне анкетування стосовно стану 

здоров’я з визначенням питань, що найчастіше та найбільше їх турбували та 

функціональних змін, пов’язаних з клімактеричним періодом (таблиця 5.2.7). 

 

Таблиця 5.2.7 

 Показники анкетування жінок обстежених груп відносно наявності 

стресогенних чинників, що передували настанню перименопаузи,  

абс.ч. (%) 

Шкала самооцінки Група жінок 

Іа (n=153) Іb (n=347) ІІа (n=346) IІb (n=204) 

Самотність 126 (82,4) 138 (39,8)* 256 (73,9) 78 (38,2)* 

Страх розвитку раку 

та росту пухлин 

98 (64,1) 112 (32,3)* 231 (66,8) 98 (48,0)* 

Втрата роботи 75 (49,2) 78 (22,5)* 187 (54,1) 43 (21,1)* 

Страх смерті 64 (41,8) 75 (21,6)* 132 (38,2) 44 (21,6)* 

Втрата привабливості 81 (52,9) 84 (24,2)* 165 (47,7) 48 (23,5)* 

Страх за дітей 53 (34,6) 66 (19,2)* 170 (49,1) 54 (26,5) 

Страх необхідності 

застосування МГТ 

137 (89,5) 225 (64,8) 287 (82,9) 121 (59,3) 

Примітка. * - різниця вірогідна відносно показника у жінок без КС в 

межах групи (p<0,05). 
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Як видно з таблиці 5.2.7 пацієнтки всіх досліджуваних груп виявили 

страх щодо онкофобії, а особливо пацієнтки з наявністю в анамнезі ЛМ, ГПЕ, 

ДЗМЗ та ендометріоз. Така акцентованість пацієнток ускладнювала перебіг 

клімактеричного періоду, що в подальшому негативно впливало на 

відношення жінок щодо лікування КС і формувало упереджене ставлення до 

МГТ. Про упереджене ставлення до МГТ також свідчать досить високі 

показники щодо страху необхідності застосування МГТ при чому незалежно 

від наявності чи відсутності КС. 

Серед стресогенних факторів у жінок з КС також на досить високому 

рівні залишалися самотність (82,4 % пацієнток Іа групи проти 39,8% - Іб, 

р<0,05), втрата роботи (відповідно, 49,2 проти 22,5%, р<0,05), страх смерті 

(41,8 проти 21,6%, р<0,05), страх за дітей (34,6 проти 19,2%, р<0,05), втрата 

привабливості (52,9 проти 24,2%, р<0,05), це вказує на більш виражені 

процеси дезадаптації у даного контингенту пацієнтку, особливо жінок Іа 

групи. 

Враховуючи виявлені особливості вираженості процесів дезадаптації у 

жінок досліджуваних груп, в подальшому було проведено дослідження 

ступеня особистісної та реактивної тривожності за шкалою Спілберга 

(таблиця 5.2.8). Вивчення особистісної тривоги, тобто відносно стійкої 

індивідуальної якості особистості, що характеризує ступінь занепокоєння 

жінки, турботи, емоційної напруги внаслідок дії стресогених факторів,  та 

дозволяє визначити здатність жінки до сприйняття тривоги, що загрожує її 

престижу, самооцінці чи самоповазі, відповідаючи на кожну з них певною 

реакцією. Реактивна тривожність, або ситуаційна тривожність, 

характеризуються емоціями, що переживаються суб’єктивно: напругою, 

турботою, занепокоєнням та нервозністю, що виникає як емоційна реакція на 

конкретну стресову ситуацію. На відміну від особистісної тривожності, що є 

стійкою індивідуальної характеристикою, реактивна навпаки – достатньо 

динамічна і за часом, і за ступенем вираженості. Слід зазначити, що 

пацієнткам Іа групи (тобто з наявністю КС) був притаманний більш високий 
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рівень особистісної тривожності, що свідчить про важливий вплив тривоги на 

формування клімактеричного синдрому. Щодо наявності стресогенних 

чинників які виявлені при проведенні анкетування більшість жінок 

переймаються питаннями компетенції та престижу в роботі. У жінок ІІ групи 

показники особистісної та реактивної тривожності не мали суттєвої різниці, і 

майже відповідали середньому рівню, що може свідчити про більш стійкі 

адаптаційні процеси. 

Таблиця 5.2.8 

Показники рівня тривожності за шкалою Спілбергера в обстежених 

групах жінок,          бали (M+m) 

Група жінок Середні показники тривожності, бали 

особистісна реактивна 

Іа (n=153) 77,42+2,1а 63,1+3,2а 

Іb (n=347) 43,5+3,6 44,3+1,8 

ІІа (n=346) 58,7+2,1а,б 48,5+2,9б 

IІb (n=204) 39,6+3,3 40,3+2,6 

Примітки:  

1 а - різниця вірогідна відносно показника у жінок без КС в межах групи 

(p<0,05). 

2 б - різниця вірогідна відносно показника жінок Іа групи (p<0,05). 

 

Як було виявлено раніше (рис.5.2.2) в групах жінок з наявністю КС 

пацієнтки з гармонійним типом акцентуації особистості складали лише 15,1% 

та 23,7%, на відміну від показників у пацієнток без проявів КС тієї ж вікової 

категорії у яких гармонійний тип особистості зустрічався в тричі частіше, 

відповідно 54,2% та 58,3% (р1-3, 2-4<0,05). Також у пацієнток обох груп з КС 

були найнижчі показники щодо задоволенням життям, настрою, оптимізму 

відносно майбутнього, впевненості в собі. Важливо відмітити, що у пацієнток 

Іа групи були найвищі показники реактивної, і особливо особистісної 

тривожності, на відміну від пацієнток ІІа групи, у яких ці показники були теж 
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високими, це може свідчити, що пацієнтки Іа групи більш акцентовані 

особистості та більше емоційно потерпають від стресу. Тому наявність 

високих показників вегето-судинних та психоемоційних проявів згідно ІК та 

шкали MRS у молодих акцентованих жінок з КС мають клініко-анамнестичні 

підтвердження і взаємообтяжують перебіг перименопаузального періоду. 

 

Таблиця 5.2.9 

Середні показники шкали якості життя SF-36у обстежених жінок, M±м 

Субсфери шкал 
Групи жінок 

Іа (n=153) Іb (n=347) ІІа (n=346) IІb (n=204) 

PF – фізична активність 49,1±6,3 71,2±9,4* 46,2±6,8 69,1±7,0* 

RP – роль фізичних 

проблем в обмеженні 

життєдіяльності 

44,9±5,5 74,7±8,6* 45,3±5,8 67,2±8,6* 

ВР – фізичний біль 58,8±6,2 53,2±6,7 57,9±7,2 48,6±6,2 

GH – загальне 

сприйняття здоров’я 
54,0±10,0 72,9±7,8 53,9±8,0 63,2±7,9 

VT – життєздатність 55,6±6,0 75,8±6,9 57,1±6,4 63,4±8,5 

SF – соціальна 

активність 
61,2±5,1 71,5±7,7 66,2±8,1 68,1±9,1 

RE – роль емоційних 

проблем в обмеженні 

життєдіяльності 

40,9±3,1 75,3±7,0* 55,4±5,1 71,8±9,8 

МН – психічне здоров’я 44,1±5,1 70,9±10,1* 54,1±5,6 68,5±8,7 

Фізичний компонент 

здоров'я 
54,2±6,6 77,8±6,9 59,2±7,1 73,5±9,0* 

Психологічний 

компонент здоров'я 
50,9±6,1 73,1±7,1 61,0±6,8 73,2±8,1 

Примітка. *- різниця вірогідна відносно пацієнток з проявами КС в 

межах груп (р<0,05). 
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Вищевказане також підтверджують результати оцінки якості життя 

згідно проведеного анкетування за шкалою SF-36 у жінок досліджуваних груп. 

Аналізуючи отримані дані, виявлено, що показники наявності фізичного болю, 

а також фізичної та соціальної активності у пацієнток досліджуваних груп 

особливо не різнилися (табл. 5.2.9). Натомість за всіма іншими показниками 

жінки з КС мали суттєві відмінності від таких у пацієнток без проявів КС 

відповідної вікової категорії. Тобто у жінок з КС ці показники були значно 

нижче, ніж у здорових пацієнток, як щодо фізичних відчуттів, так і особливо 

щодо псіхоемоціонального стану. 

У пацієнток з наявністю КС особливо низькими були показники ролі 

фізичних та емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності, що значно 

впливало на психоемоційний стан у даної категорії жінок.  

Узагальнюючи отримані результати досліджень, можна стверджувати, 

що у більшості пацієнток молодшої групи (40-45 років) ступінь тяжкості КС 

значно перевищує показники пацієнток більш старшої групи (45-50 років). 

Саме в цій групі пацієнток віком до 45 років більш виражені нейрон-

вегетативні та психоемоційні розлади. При цьому у пацієнток старшої групи 

перебіг вегето-судинних та психоемоційних розладів в складі КС мав більш 

легкі прояви. У пацієнток віком 40-45 років з КС серед скарг переважали 

приливи, порушення сну, нестабільність АТ, головний біль, порушення СС, 

почуття оніміння тіла, плаксивість, емоційна лабільність та дратівливість. 

Виражена психоемоційна складова у цих жінок вказує на неготовність 

сприйняття ранніх клімактеричних порушень та на результат дезадаптації до 

хронічної стресової ситуації на яку вказують дані анамнезу, клінічні 

характеристики, висока питома вага з акцентованим типом особистості, а не 

наслідок менопаузи. 
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5.3. Трофічні зміни в нижніх сечовивідних шляхах та методи їх 

діагностики 

На сьогоднішній день згідно даним багатьох авторів [139, 150, 141, 249] 

доведено, що з віком, а особливо з настанням менопаузи, відмічається 

зниження репродуктивних гормонів, що негативно впливає на увесь організм 

жінки загалом. За даними літератури, кожна жінка третину свого життя 

проживає в гіпоестрогенному стані, що клінічно проявляється клімактеричним 

синдромом, одним із проявів якого є урогенітальні та сексуальні зміни 

(сухість і зуд піхви, нетримання сечі, диспареунія, аноргазмія) [141, 249], 

симптоми які значно погіршують якість життя в перименопаузальному 

періоді. З плином часу та переходом у постменопаузу, урогенітальні розлади 

тільки посилюються. Зниження рівня естрогенів порушує проліферативні 

процеси вагінального епітелію, зниженню митотичної активності клітин, в 

першу чергу базального та парабазального шарів, змін чутливості 

рецепторного апарату, які потерпають від естрогенного дефіциту в 

перименопаузі, що в свою чергу призводить до виникнення вульвагінальної 

атрофії (ВВА), а часто і до розвитку важкого генітоурінарного 

менопаузального синдрому (ГУМС).  

На тлі загальних інволютивних змін, що відбуваються в організмі жінки 

на протязі менопаузи, відбуваються також зміни мікробіоценозу вагіни та 

послаблення механізмів захисту, що часто призводить до виникнення 

інфекційних процесів. 

На тлі розвитку розладів в сечостатевій системі жінки часто може 

розвинутися, так звані психосоціальні явища дискомфорту, що 

характеризуються рядом зовнішніх (соціальних) та внутрішніх 

(психологічних) факторів, що в свою чергу можуть призвести до змін 

життєдіяльності, у спілкуванні з родичами, відчуттям неповноцінності, тощо, 

тим самим негативно впливаючи на показники якості життя жінки. Процеси 

інволюції урогенітального тракту розвиваються в двох напрямках: розвиток 
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атрофічного вагініту та розвиток атрофічного цистоуретриту з проявами 

порушення контролю сечовипускання чи без нього. 

Відомо, що зі зменшенням естрогенної насиченості, слизова оболонка 

піхви стає менш складчастою та соковитою, вона стоншується та стає 

вразливою до механічного пошкодження та сприйнятливою до інфекційних 

агентів (підвищується рН до 6-8) [139, 150, 141, 249]. В свою чергу до них 

залучаються подібні зміни в тканинах сечового міхура, уретри, в м’язах та 

зв’язковому апараті малого таза. В результаті виникають проблеми, які 

напряму пов’язані з розвитком проявів порушень сечостатевої сфери. 

Симптомом, що має особливо негативний вплив на психоемоційний стан та 

поступово прогресує з віком є нетримання сечі. За таких умов складається 

відчуття неповноцінності із формуванням депресивних станів. Негативне коло 

замикається останнім ланцюгом – практично відсутністю відвертого діалогу 

між жінкою із ГУМС та лікарями.  

З метою вивчення розвитку ВВА та ГУМС у жінок досліджуваних груп, 

які скаржилися на сухість і зуд піхви, нетримання сечі, сексуальні зміни, 

диспареунію нами було обстежено 408 жінок,  що становило 38,9% від 

загальної кількості спостережених жінок. І групу склали 119 жінок віком 40-45 

років, ІІ – 289 пацієнток віком від 45-50 років, які в подальшому були 

розподіленні в залежності від проявів клімактеричного синдрому. Іa групу 

склали 75 жінок з проявами КС, Іb 44 пацієнтки без проявів КС віком 40-45 

років, ІІа 203 жінка віком 45-50 років з проявами КС та ІІb 86 пацієнток того ж 

віку без проявів КС, що становило 49,0%, 12,7%, 58,7% та  42,2% від загальної 

кількості досліджуваних пацієнток (р<0,05).  

Для визначення впливу вульвовагінальної симптоматики на якість життя 

досліджуваних жінок нами використовувалась п’ятибальна шкала Барлоу. 

Для об'єктивації скарг було використано оцінювання стану слизової 

оболонки піхви шляхом огляду в дзеркалах та вимірювання рН вагінальних 

виділень відповідно до індексу вагінального здоров'я (ІВЗ). 
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З метою сумарного вивчення тонусу, скорочувальної активності м'язів та 

прохідності сечовика проводилась Урофлоурометрія на установці Dantec: 

Urodyn 1000. Також вивчалася інформація «щоденника», що вівся пацієнтками 

на протязі 3 діб, що дало можливість вивчити частоту та особливості 

клінічних ознак. 

Під час проведеного дослідження нами, як і при вивченні частоти 

розвитку доброякісної дисгормональної патології у досліджуваних пацієнток, 

була виявлена залежність розвитку ВВА від віку жінки, віку настання 

менопаузи та тривалості менопаузального періоду. Тобто у жінок більш 

старшої вікової категорії дана патологія зустрічалася в 2,8 разів частіше, 

незалежно від наявності клімактеричного синдрому, це може бути обумовлено 

більш тривалими гормональними змінами, що підтверджується у них 

найнижчими показниками естрогенів в сироватці крові (24,6+7,5) пкг/мл проти 

показників у пацієнток І групи. Також звертає на себе увагу високі показники 

клімактеричних проявів згідно шкали MRS у пацієнток ІІ групи, відповідно 

10,5+2,5 проти 5,6+0,9 (р<0,05). Частота виявлених атрофічних змін у жінок 

досліджуваних груп представлена на рисунку 5.3.1. 

 

Примітка. * - різниця вірогідна відносно пацієнток І групи (р<0,05). 

Рис. 5.3.1 - Частота виявлення ВВА у жінок досліджуваних груп, % 
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Аналізуючи скарги, що частіше зазначали пацієнтки обох груп 

переважали сухість, зуд та печія в піхви, відповідно частіше і скаржилися на 

сексуальні розлади (таблиця 5.3.1). Слід зазначити, що жінки віком 45-50 років 

серед скарг виділяли такі пізні урогенітальні розлади, як диспареніунію та 

нетримання сечі в порівнянні з пацієнтками І групи: відповідно 59 (20,4%) 

проти 12 (10,1%) та 68 (23,5%) проти 10 (8,4%, р1-2, 3-4< 0,05). Загалом наявні 

скарги, що притаманні ВВА, в свою чергу, негативно впливали на емоційний 

стан пацієнток і відповідно знижували її самооцінку. Слід зазначити, що 36 

(30,3%) жінок І групи та 94 (32,5%) ІІ групи через прояви ВВА відмічали 

зниження бажання спілкуватися з оточуючими та погіршення щоденної 

активності (відповідно 53 (44,5%) та 174 (60,2%). Оцінюючи якість життя 

жінки при наявності вульвовагінальної симптоматики, згідно шкали  Барлоу,  

 

Таблиця 5.3.1 

Структура скарг ВВА у жінок досліджуваних груп,     

абс.ч. (%) 

Скарги 
Групи жінок 

І (n=119) ІІ (n=289) 

Сухість піхви 25 (21,0) 69 (23,8) 

Зуд піхви 21 (17,4) 70 (24,2) 

Печія 27 (22,7) 67 (23,2) 

Диспареніунія 12 (10,1) 59 (20,4)* 

Сексуальні розлади 34 (28,6) 141 (48,8)* 

Нетримання сечі 10 (8,4) 68 (23,5)* 

Примітка. * - різниця вірогідна відносно пацієнток І групи (р<0,05). 

питома вага пацієнток ІІ групи вказувала на більш виражений вплив даної 

патології на її повсякденне життя (4,5+0,6 проти 2,9+0,3 балів пацієнток І 

групи, р <0,05). Показники Індексу вагінального здоров'я у жінок 

досліджуваних груп також мали достовірні відмінності відповідно від віку 

пацієнток, тобто жінки ІІ групи (45-50 років) мали найгірші показники, що 
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обумовлено більш тривалою гіпоестрогенією. Так, у пацієнток ІІ групи 

середнє значення ІВЗ, а відповідно і ступінь важкості ГУМС, становив 

2,9+0,09 проти 4,3+0,4 бали у жінок І групи (p<0,05). 

Аналіз ВВА та ГСМ у жінок залежно від КС показав, що наявність 

клімаксу посилює перебіг та частоту виникнення даної патології у жінок 

різної вікової категорії. Так, питома вага серед пацієнток обох досліджуваних 

груп з наявністю вульвовагінальної атрофії мали прояви КС, відповідно 63,0% 

проти 37,0% жінок І групи та 70,2% проти 29,8% пацієнток ІІ групи (р1-2, 3-

4<0,05, рисунок 5.3.2). 

 

Примітка. *- різниця вірогідна відносно пацієнток з наявністю КС в 

межах груп (р<0,05). 

Рис. 5.3.2 - Частота виявлення ВВА у жінок досліджуваних груп залежно 

від наявності проявів КС, абс.ч (%). 

 

При аналізі скарг, притаманних ВВА, серед пацієнток досліджуваних 

груп відмічається вірогідне їх збільшення у жінок з наявністю КС (таблиця 

5.3.2). Найбільш часто пацієнтки з проявами КС скаржилися на сухість вагіни, 

що обумовлена дефіцитом естрогенів, а також на біль під час статевого акту та 

на часті кров'янисті виділення після нього, що цілком прогностично на тлі 
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сухості вагіни (потоншення захисного шару епітелію), і відповідно зведенням 

до мінімуму статевою близькості з партнером, що, в свою чергу, часто 

призводило до розладів у сексуальних стосунках, а іноді й до розлучень. 

Також з віком та КС жінки частіше скаржаться на нетримання сечі.  

 

Таблиця 5.3.2 

Структура скарг ВВА у жінок досліджуваних груп,   абс.ч.(%) 

Скарги 

Групи жінок 

Всього 

(n=119) 

Іа 

(n=75) 

Ib 

(n=44) 

Всього 

(n=289) 

IIa 

(n=203) 

IIb 

(n=86) 

Сухість піхви 25 

(21,0) 

18 

(72,0) 

7 

(28,0)б 

69 

(23,8) 

48 

(69,6) 

21 

(30,4)б 

Зуд піхви 21 

(17,4) 

16 

(76,2) 

5 

(23,8)б 

70 

(24,2) 

53 

(75,7) 

17 

(24,3)б 

Печія 27 

(22,7) 

21 

(77,8) 

6 

(22,2)б 

67 

(23,2) 

43 

(71,6) 

14 

(28,4)б 

Диспареніунія 12 

(10,1) 

9  

(75,0) 

3   

(25,0)б 

59 

(20,4)а 

39 

(66,7) 

20 

(33,3)б 

Сексуальні розлади 34 

(28,6) 

23 

(67,6) 

11 

(32,4)б 

141 

(48,8)а 

96 

(68,1) 

45 

(31,9)б 

Нетримання сечі 10  

(8,4) 

7    

(70,0) 

3    

(30,0)б 

68 

(23,5)а 

47 

(69,1) 

21 

(30,9)б 

Примітки: 

1.а - різниця вірогідна відносно пацієнток І групи (р<0,05); 

2.б - різниця вірогідна відносно пацієнток з проявами КС в межах груп 

(р<0,05). 

 

Про негативний вплив КС на вираженість проявів ВВА також підтверджується 

і показниками згідно шкали Барлоу (таблиця 5.3.3). Так у пацієнток з 

проявами КС середній показник вираженості проявів ВВА становив 3,03+0,21 
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у жінок І групи та 4,46+0,22 бали у пацієнток ІІ групи, що було вірогідно 

вище, ніж у пацієнток без проявів КС, відповідно 2,35+0,41 та 3,31+0,2 (р1-3, 2-

4<0,05). При чому у жінок віком 45-50 років та наявністю КС середній 

показник був найвищий, що доводить вплив негативний вплив тривалої 

нестачі статевих стероїдних гормонів, особливо естрогенів. 

Таблиця 5.3.3  

Вираженість вульвовагінальної атрофії у жінок досліджуваних груп на 

основі шкали Barlow,         бали (M+m) 

Група пацієнток Значення показнику 

Ia 3,03±0,21 

Ib 2,35±0,41* 

IIa 4,46±0,22 

IIb 3,31±0,2* 

Примітки: * - різниця вірогідна відносно пацієнток з КС в межах груп 

(р<0,05). 

 

На негативний вплив естрогенного дефіциту, що розвивається у жінок з  

КС, і впливає на перебіг ГУМС також вказують середні показники індексу 

вагінального здоров'я, про що свідчать найнижчі показники ІВЗ у пацієнток з 

проявами КС (таблиця 5.3.4). 

Таблиця 5.3.4 

Вираженість проявів урогенітальних розладів на основі розрахунку 

індексу вагінального здоров’я (ІВЗ),      бали (M+m) 

Група пацієнток Значення показнику 

Ia 3,01+0,4 

Ib 4,6+0,3* 

IIa 2,01+0,5 

IIb 3,3+0,2* 

Примітки: * - різниця вірогідна відносно пацієнток з КС в межах груп 

(р<0,05). 



188 

 

Згідно результатів урофлоуметрії нами виявлено, що у пацієнток віком 

40-45 років та без проявів КС була виявлена найбільша тривалість 

сечовипускання в порівнянні з жінками 45-50 років, відповідно 8,6±0,1 проти 

7,3±0,2сек, що може свідчити про більш меншу нестачу репродуктивних 

гормонів, і відповідно, менший вплив у них гіпоестрогенії та об'єму 

сечовипускання (V comp), відповідно 136,8±3,1 та 107,7±4,2мл (таблиця 5.3.5). 

Максимальна швидкість потоку сечі (Q max) - у Іb групі становила 30,2±0,6 

проти 34,5±0,7мл/с (р< 0,05). Так, у пацієнток з наявністю клімактеричного 

синдрому частіше зустрічалися прояви нетримання сечі в порівнянні з 

жінками 40-45 років, така закономірність свідчить про більш тривалу нестачу 

репродуктивних гормонів на тлі якої розвиваються атрофічні зміни. 

 

Таблиця 5.3.5 

Динаміка показників урофлоуметрії у досліджуваних груп,   

           бали (М±m) 

Групи 

жінок 

Показники згідно урофлоуметрії 

TQ (сек) Q max (мл/с) V comp (мл) 

Ia 7,8±0,2 32,0±0,3 128,4±3,7 

Ib 8,6±0,1 30,2±0,6 136,8±3,1 

IIa 6,8±0,3 36,1±0,4 103,1±3,5 

IIb 7,3±0,2 34,5±0,7 107,7±4,2 

Примітки: (TQ – час сечовипускання, сек; Q max  - максимальна швидкість 

потока сечі (мл/с); V comp – об'єм виділеної сечі.(мл)) 

1. - *  різниця вірогідна відносно показника підгрупи жінок з КС в межах 

груп (р< 0,05).  

 

Також слід зазначити, що у жінок ІІ групи з проявами КС, у зв'язку з 

потоншенням захисного шару за рахунок тривалої нестачі репродуктивних 
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гормонів нами частіше зустрічалася частота інфекційних захворювань 

урогенітального тракту. 

 Таким чином, ступінь вираженості генітоуринарного менопаузального 

синдрому та трофічних змін напряму залежить від віку настання та тривалості 

менопаузи, ступеня вираженості гіпоестрогенії, та ступеню вираженості 

клімактеричного синдрому. Також слід зазначити, що вплив генітоуринарного 

синдрому менопаузи на якість життя сучасної жінки залишається 

недооціненим у зв’язку з тим фактом, що більшість жінок замовчують 

існування менопаузальних проблем виходячи з персональної сором’язливості 

та культурних традицій. Тому застосування спеціальних опитувальників, що 

виявляють наявність ГСМ,  вкрай необхідні при встановленні відповідного 

діагнозу. 
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РОЗДІЛ 6 

СТАН МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ У ЖІНОК В ПЕРИМЕНОПАУЗІ 

 

6.1. Структура дисгормональних захворювань молочних залоз у 

жінок та зв'язок з гормональним перименопаузальним статусом 

 

Згасання функції яєчників в перименопаузі призводить до стійких 

порушень продукції статевих стероїдних гормонів, що в свою чергу, викликає 

відповідні зміни у органах-мішенях, які містять рецептори до естрогенів та 

прогестерону. Окрім ендометрію, найбільш чутливою тканиною є паренхіма 

молочної залози, тому важливо також оцінювати морфо-функціональні зміни в 

тканині молочної залози у жінок в пери менопаузі [8, 143, 144, 249].  

З метою вивчення стану молочної залози всім жінкам було проведено 

ультразвукове дослідження МЗ. При виявленні об'ємного утворення молочних 

залоз всі обстежені жінки підлягали в подальшому більш детальному 

вивченню стану МЗ, а саме, під час УЗД виконувалася оцінка кровопостачання 

із застосуванням кольорового або енергетичного доплера, призначалася 

мамографія, з подальшим прийняттям рішення про необхідність проведення 

біопсії. Для верифікації діагнозу нами використовувалася шкала Bi-RADS, що 

призначена для стандартизації оцінки результатів рентгенівської мамографії за 

ступеням ризику наявності злоякісних утворень, а згодом поширена на оцінку 

результатів МР- і УЗ-досліджень, що дозволяє виробити подальшу тактику 

ведення пацієнток з утвореннями в МЗ.  

Під час проведення УЗД було обстежено 584 жінки, яких було 

розподілено, в залежності від вікової категорії. I групу склали 322 жінки віком 

від 40 до 45 років, що була розподілена в подальшому залежно від наявності 

чи відсутності проявів клімактеричного синдрому на 2 підгрупи: до Iа 

підгрупи увійшло 137 жінок віком 40-45 років, що мали прояви 

клімактеричного синдрому; до групи Ib - 185 жінок віком 40-45 років без 

проявів клімактеричного синдрому. II групу склали 262 жінки віком 45 до 50 
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років, що, в свою чергу, були розподілені на 2 підгрупи: IIа - 171 жінка віком 

45-50 років з проявами клімактеричного синдрому та IIb – 91 жінка віком  45-

50 років без проявів клімактеричного синдрому.  

Під час проведення дослідження нами було встановлено, що частота 

захворювань на дисгормональні захворювання МЗ у жінок більш старшої 

вікової категорії (група II) вища, ніж у жінок молодшої вікової групи (група I, 

рис.6.1.1), тобто, незмінена молочна залоза, зустрічалася у 201 (62,4%) 

пацієнтки I групи на відміну у жінок старшої вікової категорії відповідно 142 

(54,2%, р<0,05), така частота вказує на тісний зв’язок між гормональними 

змінами, що відбуваються в пери менопаузі та станом МЗ. Так, у жінок 

старшої вікової групи на тлі гіпопрогестеронемії та відносної 

гіперестрогенемії частіше зустрічалася патологія МЗ (r=0,89) в порівнянні з 

більш молодими пацієнтками (r=0.64), що свідчить про більш тривалий вплив 

гормональних порушень в менопаузі. При цьому слід зазначити, що 

достовірно більша кількість захворювань дифузного типу була виявлена у 

жінок більш старшого віку – 57 (24,4 %) проти 64 (17,7 %) у молодших жінок 

(р<0,05). 

 

Примітка. * - різниця вірогідна відносно показника І групи (р<0,05). 

Рисунок 6.1.1 – Частота виявлення ДЗМЗ серед обстежених жінок, % 
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Якщо розглядати захворюваність молочної залози вузлового типу, то 

нами не було відмічено достовірного зростання кількості захворювань у жінок 

обох досліджуваних груп: 64 (19,9%) у жінок I групи, порівняно з ІІ групою 56 

(21,4 %). Таку закономірність можна пояснити структурою захворюваності МЗ 

відповідно віку – у більш молодших жінок переважають фіброаденоми, а у 

більш старших – кісти, що може бути викликано дефіцитом гормонів, що 

впливають на паренхіму та сполучну тканину МЗ, що призводить до втрати 

еластичності, з подальшим потовщенням та набуває схожість з фіброзною 

тканиною змішаної структури та спричиняє утворенню вузлових компонентів 

(кісти, фіброаденоми, внутрішньопротокові папіломи).  

Під час детального аналізу структури захворюваності МЗ залежно від 

наявності клімактеричного синдрому (таблиця 6.1.1), виявлено, що відсутність 

патології молочної залози достовірно вища у жінок обох підгруп, що не мають 

проявів клімаксу. Так, у жінок I групи при наявності КС цей показник 

становив – 56,4% проти 68,2 %, в II групі, відповідно – 42,1 % проти 76,9 % 

(р1-2, 3-4<0,05). Це може бути пов’язано з гормональними змінами, які 

відбуваються в організмі жінки при настанні КС, тобто з угасанням функції 

яєчників. Також відмічено достовірне зменшення показників нормальної МЗ 

серед жінок пізнього репродуктивного віку з наявністю КС в порівнянні з 

жінками в перименопаузі, відповідно 54,7% проти 42,1 % (р<0,05), що також 

може бути обумовлено віковими змінами та тривалістю клімактеричних 

зрушень. Отже, розвиток клімактеричного синдрому, особливо в більш 

молодому віці до 45 років, та гормональні зміни, які його супроводжують 

негативно впливають  на стан молочних залоз, як орган-мішень статевих 

стероїдних гормонів.  

При оцінці частоти захворювань дифузного типу МЗ, відмічено, що у 

жінок однієї вікової категорії цей показник достовірно вищий при наявності 

КС, аніж у жінок, що не мають проявів клімактеричного синдрому – 23,4% 

проти 13,5 % у I групі та 32,2 % проти 9,9 % у II групі (р1-2, 3-4<0,05). Нами не 

було відмічено достовірної різниці при вивченні захворювань вузлового типу 
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серед жінок І групи залежно від наявності чи відсутності КС. У жінок ІІ групи 

переважали пацієнтки з наявністю КС 25,7% проти 13,2 (р<0,05). Слід 

зазначити, що у пацієнток ІІа групи частіше зустрічалися дифузні форми МЗ в 

порівнянні з жінками Іа групи, відповідно 32,2% проти 23,4 (р<0,05). Така 

частота захворюваності МЗ на тлі КС доводить, що найбільш впливовим 

чинником на розвиток дисгормональних захворювань МЗ є дисгормональні 

зміни у жіночій репродуктивній системі, що відбуваються в організмі жінки 

під час настання КС та його тривалості. Тобто, в структурі захворюваності МЗ 

у жінок з КС на тлі згасання гормонпродукуючої функції яєчників суттєво 

переважали клінічні форми ДЗМЗ, такі як кісти та вузлові форми, саме ті 

клінічні варіанти, що спричиненні гормональним дисбалансом. 

Таблиця 6.1.1  

Структура захворюваності молочної залози у жінок обстежених груп в 

залежності від наявності КС 

Примітка.  

1. а – різниця вірогідна відносно показника наявності КС в межах груп 

(р<0,05); 

2. б - різниця вірогідна відносно показника І групи (р<0,05). 

 

В ранньому репродуктивному віці поряд з дифузними формами ДЗМЗ, 

відмічаються і вузлові форми, які можуть свідчити не лише про тривалий 

гормональний дисбаланс статевих стероїдних гормонів (гіпопрогестеронемія 

та відносна гіперестрогенія), а й порушеннями гормонального гомеостазу 

Структура МЗ 
Групи обстежених 

Iа (n=137) Ib (n=185) IIа (n=171) IIb (n=91) 

Норма 75 (54,7) 126 (68,1)а 72 (42,1)б 70 (76,9)а 

Захворювання дифузного 

типу 
32 (23,4) 25 (13,5)а 55 (32,2)б 9 (9,9)а 

Захворювання вузлового 

типу 
30 (21,9) 34 (18,4) 44 (25,7) 12 (13,2)а 
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центрального генезу та наднирників (гіпокортизолемія). В пізньому 

репродуктивному віці має місце найбільша частота дисгормональних 

захворювань молочних залоз, при цьому зростає питома вага вузлових та 

змішаних форм. 

Для більш детальної оцінки захворюваності молочної залози, було 

розглянуто структуру захворювань вузлового типу, які викликають 

найбільший інтерес (рисунок 6.1.2). Саме вузлові форми частіше мають 

тенденцію до переродження в рак молочної залози і тому потребують більш 

ретельного спостереження. Під час проведеного дослідження виявлено, що 

кількість захворювань на фіброаденоми молочної залози у жінок більш 

молодого віку вища, ніж на кісти МЗ  - 32 (50,0%) порівняно з 22 (34,45%, p< 

0,05). При цьому, слід зазначити що кількість фіброаденом (рис.6.1.4), 

збільшується з віком, про це свідчать наступні показники – 32 (50,0%) у жінок 

I групи порівняно з 38 (67,9%) у жінок II групи (p< 0,05).   

 

Примітка. * - різниця вірогідна відносно показника І групи (р<0,05). 

Рисунок 6.1.2 – Структура захворювань вузлового типу у досліджуваних 

жінок, % 
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Рис. 6.1.3 – Пацієнтка К., 43 роки (кисти МЗ) 

 

  
 

Рис.6.1.4 – Пацієнтка К., 46 років фіброаденоми МЗ 
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Оцінюючи кількість випадків внутрішньо протокових папілом (ВПП, 

рис.6.1.5), виявлено, що дана патологія частіше зустрічається у більш старших 

жінок – 11 (19,6%) проти 10 (15,6%) у більш молодших. Це доводить той факт, 

що ВПП частіше розвиваються на тлі гормонального дисбалансу в організмі 

жінки і найбільш часто виникають у віці після 40 років поряд з настанням 

менопаузи. 

   

Рис.6.1.5 – Пацієнтка Я., 47 років, ВПП 

  

Якщо розглядати захворюваність МЗ в залежності від наявності 

клімаксу, то можна помітити, що серед жінок молодшого віку, які мають 

прояви клімактеричного синдрому, достовірне вище зустрічається така 

патологія як фіброаденоми МЗ, ніж у жінок, що не мають прояви 

клімактеричного симптомокомплексу, відповідно 60,0% проти 41,2 % (p< 0,05, 

таблиця 6.1.2). У жінок більш старшої вікової категорії відмічається  

закономірність між проявами КС та захворюваннями на кісти МЗ, тобто у 

жінок з проявами КС частіше зустрічалася дана патологія. Слід зазначити що 

серед пацієнток 40-45 років з проявами КС відмічається достовірне 

збільшення захворюваності на фіброаденоми МЗ 18 (60,0%) порівняно з 
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пацієнтками більш старшої вікової категорії відповідно 26 (59,1%, р<0,05). Це 

пояснюється віковими особливостями - фіброаденоми зустрічаються у більш 

молодої категорії жінок. 

Таблиця 6.1.2 

Структура захворювань МЗ вузлового типу залежно від наявності чи 

відсутності КС 

Примітка.  

1. а – різниця вірогідна відносно показника наявності КС в межах 

груп (р<0,05); 

2. б - різниця вірогідна відносно показника І групи (р<0,05). 

 

Також при наявності симптомокомплексу КС, достовірно збільшується 

кількість захворювань на фіброаденоми у жінок серед однієї вікової категорії, 

відповідно 60,0% порівняно з 41,2% у більш молодому віці та 72,7 % 

порівняно з 50,0% у більш старшому віці (p1-2, 3-4< 0,05). Серед пацієнток Іа та 

ІІа підгруп відмічено достовірне збільшення фіброаденом з віком, відповідно 

60,0% проти 72,7% (р<0,05), що може свідчити про вікову залежність даного 

показника. 

З урахуваннях наявності клімактеричного синдрому, кількість 

внутрішньопротокових папілом була достовірно більша серед жінок з 

проявами КС, що може бути пов'язано з гормональними змінами, які 

відбуваються при настанні менопаузи. Тобто у жінок, більш старшого віку 

прояви ВПП зустрічалися частіше, ніж у пацієнток без проявів КС цієї вікової 

категорії, відповідно 20,5% проти 16,7%. При порівняні показників ВПП серед 

жінок більш молодого віку з показниками старшого віку, які мали прояви КС, 

Структура МЗ 
Групи обстежених 

Iа (n=30) Ib (n=34) IIа (n=44) IIb (n=12) 

кісти 8 (26,7) 14 (41,2)а 9 (20,1)б 4 (33,3)а 

фіброаденоми 18 (60,0) 14 (41,2)а 26 (59,1)б 6 (50,0)а 

ВПП 4 (13,3) 6 (17,6) 9 (20,5) 2 (16,7)а 
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відмічена тенденція до збільшення даного показнику у жінок ІІа групи в 

порівнянні з Іa групою відповідно 20,5% проти 13,3%, це ще раз доводить 

залежність частоти виникнення даної патології з віком та наявністю КС. 

Для більш детального вивчення впливу КС на розвиток патології МЗ 

нами жінки були розподілені згідно тривалістю менопаузи (таблиця 6.1.3). 

  

Таблиця 6.1.3 

Частота виявлення ДЗМЗ  в залежності від терміна менопаузи (до 1 року, 

1 рік,  2-3 року, більше 5 років) 

Структура МЗ 

Термін менопаузи 

до 1 року 1 рік 2-3 роки 
більше 5 

років 

Захворювання дифузного 

типу (n=87) 
9 (10,34) 18 (20,69) 22 (25,29) 38 (43,68) 

Захворювання вузлового 

типу (n=74) 
12 (16,22) 19 (25,68) 16 (21,62) 27 (36,49) 

 

Таким чином, як видно з попередніх досліджень в групі жінок з 

наявністю КС частота патології молочних залоз зростає з віком і 

спостерігається прямий корелятивний зв’язок з тривалістю періоду менопаузи 

(r=0,87, p<0,05). Що ж  стосується жінок  без проявів КС,  то саме вік є 

основним критерієм розвитку ДЗМЗ. Так наприклад, дифузний 

фіброаденоматоз у віці 45-50 років діагностовано у 65,04% тоді як у віці  40-45 

років – у  37,08 %, а відповідно фіброзно-кистозна гіперплазія молочних залоз 

у жінок до 45 років діагностовано відповідно у 26,72%  жінок без проявів 

клімактеричного синдрому та у 46,73%  з клімактеричним синдромом, і 

відповідно 73,75% у жінок 45+ з наявністю КС та у 54,65% без наявності 

клімактеричного синдрому.  

Отримані нами дані дозволяють зробити висновок, що співпадає з 

багатьма попередніми дослідженнями, що в патогенезі захворювання 
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молочних залоз значну роль відіграють важливі гормональні порушення в 

репродуктивній системі, на що вказує достовірне підвищення патології 

молочних залоз у жінок з наявністю клімактеричного синдрому як до 45 років 

так і в більш старшому віці. 

Крім того було відмічено, що саме у жінок з наявністю клімактеричного 

синдрому тяжкого ступеня, незалежно від віку найчастіше виявляються  як 

доброякісні, так навіть і злоякісні утворення в молочній залозі, що ще раз 

підтверджує єдиний  патогенетичний  механізм дисгормональних розладів. І 

саме тут гостро постає питання лікування КС тяжкого ступеня з урахуванням 

впливу менопаузальної терапії на морфо-функціональний стан молочних 

залоз. 

За показанням жінкам було проведено тонкоголкова аспіраційна 

пункційна біопсія або трепанбіопсія. Показаннями до виконання цих 

маніпуляцій були: наявність об’ємного утворення неясного ґенезу; виділення 

із сосків;зміни шкірних покривів в області соска, або наявність патологічного 

втягнення соска; кісти молочних залоз, що мають тенденцію до швидкого 

росту;папіломи; підтвердження мамографічного діагнозу. Показання до 

виконання біопсії були виявлені у 86 (35,39%) пацієнток.  

Виявлена певна вікова закономірність при проведені аспіраційних 

тонкоголкових пункційних біопсій та трепан-біопсій. Так, у жінок більш 

молодшого віку біло проведено достовірно менша кількість аспіраційних 

біопсій та трепан-біопсій (10,1%), порівняно з жінками більш старшої вікової 

категорії (17,3%, р<0,05). Таку закономірність можна пояснити віковими 

змінами в структурі молочної у досліджуваних жінок та підвищенням частоти 

виникнення раку МЗ у жінок більш старшого віку. 

При аналізі патоморфологічних характеристик захворювань молочної 

залози у жінок досліджуваних груп також були виявлені певні вікові 

закономірності (таблиця 6.1.4). 
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Таблиця 6.1.4  

Структура виявленої патології МЗ згідно результатів біопсій 

Структура МЗ 

згідно ПГЗ 

Групи жінок 

Ia (n=26) Ib (n=19) IIa (n=28) IIb (n=13) 

Фіброаденома 12 (26,7) 18 (43,9)а 

9 (34,6) 3 (15,8)б 14 (50,0)а 4 (30,8)а,б 

Киста 24 (53,3) 5 (12,2)а 

11 (42,3) 13 (68,4)б 1 (13,6)а 4 (30,8)б, а 

ВПП 7 (15,6) 13 (31,7)а 

4 (15,4) 3 (15,8) 9 (32,1)а 4 (30,8)а 

Рак молочної 

залози 

2 (4,4) 5 (12,1)а 

2 (7,7) - 4 (14,3) 1 (7,7) 

Примітка.  

1. а – різниця вірогідна відносно показника І групи (р<0,05); 

2. б – різниця вірогідна відносно показника наявності КС в межах 

груп (р<0,05). 

 

Як видно з таблиці 6.1.4, частота зустрічаємості фіброаденом достовірно 

більша у більш старших жінок (45-50 років), в порівнянні з молодими жінками 

віком 40-45 років, відповідно 43,9% порівняно з 26,7% (p<0,05). При цьому у 

жінок І групи з наявністю клімактеричного синдрому вірогідно більша 

кількість фіброаденом в порівнянні з жінками без проявів КС, відповідно 9 

(34,6%) проти 3 (15,8%, р<0,05). Аналогічна залежність була визначена і у 

жінок ІІ групи, відповідно 50,0% проти 30,8% (р<0,05).  

Аналізуючи захворюваність на кісти молочної залози, згідно результатів 

ПГЗ, нами було виявлено, що достовірно більша частота кіст зустрічається у 

жінок I групи, в порівнянні з жінками II групи – 53,3 % порівняно з 12,2 % (p< 

0,05). При цьому при відсутності проявів клімактеричного синдрому у жінок І 

групи кісти зустрічалися достовірно частіше, аніж у жінок, які мали 

дисгормональні зрушення на фоні перименопаузі – 42,3% порівняно з 68,4% 
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(р<0,05).  Аналогічна залежність була відмічена і у жінок II групи: достовірно 

більше кіст у жінок віком 45-50 років, що не мали прояви клімаксу, в 

порівнянні з жінками з проявами КС - 30,8% проти 13,6% (р<0,05).  

При порівнянні показників внутрішньопротокових папілом у жінок 

різної вікової категорії в структурі МЗ також відмічається вікова 

закономірність. Так, частота зустрічаємості ВПП достовірно вища у жінок 

більш старшого віку – 31,8 % порівняно з 15,6% (p< 0,05).  Якщо враховувати 

наявність симптомокомплексу клімаксу у більш молодих жінок (Iгрупа), 

достовірної різниці у частоті ВПП не було помічено – 15,4% у жінок з 

симптомами клімаксу, порівняно з 15,8 % у жінок без проявів клімаксу. 

Аналогічної залежності не помічено і у пацієнток більш старшої вікової 

категорії залежно при наявності чи відсутності менопаузальних гормональних 

зрушень, відповідно 32,1% проти 30,8%.  

Відмічена вікова залежність на рак МЗ, який частіше зустрічався у 

пацієнток більш старшої вікової категорії, ніж у молодих пацієнток, 

відповідно 5 (12,1%) проти 2 (4,4%, р<0,05). Враховуючи наявність симптомів 

клімаксу не виявлено збільшення захворюваності молочної залози на рак, як у 

більш молодих жінок (7,7% у жінок з клімаксом), так і у жінок старшої вікової 

категорії (4 (14,3%)  жінок, що мали симптоми клімаксу, порівняно з 1 (7,7%)  

жінкою, що не мали менопаузальних порушень, р>0,05).  

Для виключення внутрішньопрокового РМЗ окрім біопсій, також 

проводилися дуктосокпії та дуктографії (таблиця 6.1.5). Показанням до 

проведення даних методів дослідження були виділення із сосків у жінок 

досліджуваних груп. Перед проведенням дуктоскопій та дуктографій 

виконувались цитологічне дослідження виділень із сосків.  

Проаналізувавши частоту проведення дуктографій у жінок I групи та у 

жінок IIгрупи, було виявлено, що достовірно частіше виявляють показання 

для проведення дуктографій у жінок більш старшого віку (45-50 років), аніж у 

жінок більш молодшого віку (40-45 років) – 26,8 % порівняно з 15,7 % (p< 

0,05). Така закономірність може бути пов'язана з більшою малігнізацією у 
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жінок старшою віковою категорією. Якщо враховувати наявність симптомів 

клімаксу у жінок різної вікової категорії, то збільшення кількості дуктографій 

у жінок з менопаузальними порушеннями не відмічено – 15,4% порівняно з 

15,8 % у I групі та 25.0% порівняно з 30,8 % у жінок II групи (р >0,05). 

 

Таблиця 6.1.5 

Кількість дуктографій та дуктоскопій,     абс.ч.(%) 

Маніпуляції 
Групи жінок 

Ia (n=26) Ib (n=19) IIa (n=28) IIb (n=13) 

дуктографії 7 (15,7) 11 (26.8)а 

4 (15,4) 3 (15,8) 7 (25,0) 4 (30,8) 

дуктоскопії 3 (6,7) 6 (14.6)а 

2 (7,7) 1 (5,2)б 4 (14,3) 2 (15,4) 

Примітка.  

1. а – різниця вірогідна відносно показника І групи (р<0,05); 

2. б– різниця вірогідна відносно показника наявності КС в межах 

груп (р<0,05). 

 

Щодо дуктоскопій, також відмічена закономірність щодо збільшення 

проведення даної маніпуляції з віком, тобто у жінок більш старшої вікової 

категорії дуктоскопій проведено вище порівняно з більш молодшими 

пацієнтками – 6,7% у молодших жінок, порівняно з 14,7 % у більш старших 

жінок (р<0,05). Враховуючи дані за менопаузальні порушення у жінок різної 

вікової категорії, нами було відмічено, що у I групі, до якої належали жінки 

віком 40-45 років достовірно більша кількість дуктоскопій біла проведена 

саме пацієнткам з проявами менопаузи – 7,7% порівняно з 5,2 % у жінок, що 

не мали цього симптомокомплексу. Але таку залежність не було 

прослідковано у пацієнток II групи, до якої належали жінки віком 45-50 років, 

відповідно 14,3% проти 15,4% (р>0,05).  
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Згідно отриманих результатів встановлено, що з віком підвищується 

відсоток пацієнтів з підозрою на рак молочних залоз, що практично доведено 

результатами  морфологічних досліджень. В той же час у жінок до 45 років  

мало місце недооцінка клінічних даних, що потребує більш ретельного 

обстеження молочних залоз у жінок молодшого віку, не зважаючи на вікові 

детермінанти ризиків розвитку РМЗ. 

Аналіз больового синдрому МЗ (масталгія (біль в молочних залозах) та 

мастодинія (напруження та дискомфорт у молочних залозах) згідно шкали 

ВАШ (рис.6.1.6), що є однією із скарг, що виникає у жінок на тлі менопаузи та 

розвиток якого часто супроводжується відносною або абсолютною 

гіперестрогенією і прогестерондефіцитним станом (таблиця 6.1.6). Відомо, що 

естрогени викликають проліферацію протокового альвеолярного епітелію і 

строми, а прогестерон протидіє цим процесам, забезпечує диференціювання 

епітелію і припинення мітотичної активності. Прогестерон здатний знижувати 

експресію рецепторів естрогенів і зменшувати локальний рівень активних 

естрогенів, обмежуючи стимуляцію проліферації тканин молочної залози. 

Надлишок естрогенів при прогестерондефіцитних станах викликає 

проліферацію тканин молочної залози і порушення роботи рецепторного 

апарату.   

Так у жінок з КС частіше скаржились на зазначені симптоми, порівняно 

з жінками без проявів даного симтомокомлексу.  

Відсутність явних клінічних проявів (масталгія, мастодинія) особливо у 

жінок до 45 років, сприяє зниженню уваги до дообстеження стану молочних 

залоз і  уповільнює  діагностику як доброякісної, так і злоякісної патології. 

Найбільш виражений больовий синдром при дифузних формах ДЗМЗ, а 

саме фіброзно-кистозній  у жінок 45+. Важливо відмітити, що вузлові форми, 

як доброякісні так і РМЗ майже безсимптомні. Але ж серед вузлових утворень 

найбільший клінічний відгук дають кісти, що скоріш за все пов’язано з 

гормон-залежним набряком капсули та здавленням рідиною нервових кінців. З 
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точки зору клінічного значення  кісти є найбільш прогностично позитивним 

утворенням, що не впливає на стан здоров’я в цілому. 

Таблиця 6.1.6  

Наявність больового синдрому у жінок в залежності від форми ДЗМЗ, 

абс.ч. (%) 

Примітка. * різниця вірогідна відносно пацієнток з наявністю КС в 

межах підгруп (р<0,05). 

 

Рисунок 6.1.6. - Ступінь віраженності больового синдрому згідно шкали 

ВАШ в залежності від форми ДЗМЗ, бали (M+m). 

 

Структура МЗ 
Групи обстежених 

Iа (n=137) Ib (n=185) IIа (n=171) IIb (n=91) 

дифузна фіброзно-

кистозна гіперплазія 
36 (26,3) 24 (12,9)* 49 (28,7) 13 (14,3)* 

дифузний 

фіброаденоматоз 
31 (22,6) 21 (11,4)* 39 (22,8) 15 (16,5) 

фіброзна гіперплазія 19 (13,9) 22 (11,9) 26 (15,2) 8 (8,8) 

вузлові форми 15 (10,9) 18 (9,7) 20 (11,7) 9 (9,9) 

без патології 13 (9,5) 20 (10,8) 21 (12,3) 9 (9,9) 
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З іншого боку, майже 79,17% пацієнток з виявленим раком молочної 

залози не відмічають ніяких клінічних проявів, включаючи масталгію та 

мастодинію. А навпаки, серед жінок, що страждали на  доволі виражену 

масталгію і мастодинію майже 56.73% не мали ніяких інструментально 

підтверджених змін в тканинах МЗ. Прогнозуємо, що у жінок з 

клімактеричним синдромом як до 45 років так і пізніше, ще більш виражене 

неспівпадіння скарг на больовий синдром, та клінічно доведений діагноз 

патології МЗ.  

 

 

6.2 Частота виявлення і фактори ризику склерозу інтрамамарних 

артерій та подальший алгоритм ведення жінок в перехідному віці 

 

Поряд з мамографічною оцінкою молочної залози з метою виявлення 

патологічних утворень, також оцінювалась наявність склерозу мамарних 

артерій (рис.6.2.1), як одного з найбільш ранніх маркерів атеросклерозу 

(таблиця 6.2.1). У майбутньому, наявність склерозу інтрамамарних артерій 

(СМА) може допомогти у прогнозуванні виникнення інсультів, захворювань 

сонних та периферичних артерій, коронарних артерій. Вважається що 

кальциноз коронарних артерій поряд з високим АТ, підвищеним рівнем 

атеросклеротичних фракцій холестерину в крові є серйозним фактором ризику 

розвитку ССЗ [4, 23, 24], а ступінь кальцифікації артерій молочної залози є не 

менш прогностичним фактором ризику розвитку захворювань ССЗ в 

порівнянні зі Фрамингемською шкалою ризику (Framingham Risk Score), що 

часто знижує цей ризик та останніми рекомендаціями по оцінці рівня 

холестерину (Cholesterol Guidelines Pooled Cohort Equation) – які часто 

завищують ризики. Слід зазначити, що саме мамографія дозволяє провести 

одночасно діагностику стану молочних залоз і коронарних артерій. 

 

 



207 

   

Рис.6.2.1 – Пацієнтка К., 48 р, СМА (стрілкою вказані кальцинати 

артерій молочної залози, що може вказувати на наявність склерозу 

інтрамамарних артерій) 

 

Таблиця 6.2.1  

Частота виявлення склерозу інтрамамарних артерій у досліджуваних 

жінок,           абс.ч. (%) 

Патологія 

Групи жінок, роки 

І (40-45 років, n=322) ІІ (46-51 рік, n=262) 

З КС Без КС З КС Без КС 

Склероз 

інтрамамарних артерій 
12 (3,7) 6 (1,9)б 22 (8,4)а 10 (3,8)а,б 

Примітка.  

1. а – різниця вірогідна відносно показника І групи (р<0,05); 

2. б– різниця вірогідна відносно показника наявності КС в межах 

груп (р<0,05). 

 

Оцінюючи частоту виявлення склерозу інтрамамарних артерій, було 

помічено достовірне збільшення кількості склерозу з віком, тобто, патологія 
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зустрічалася частіше у більш старших жінок – 3,7% у I групі порівняно з 8,4% 

у II групі (p<0,05). Також було виявлено певні закономірності від частоти 

зустрічаємості склерозу інтрамамарних артерій та наявності симптомів 

менопаузи. Так серед жінок, що мали прояви клімактеричного синдрому, як у 

більш молодших, так і у жінок більш старшої вікової категорії частота 

зустрічає мості СМА більша, ніж у жінок без проявів КС, відповідно 3,7% 

проти 1,9% у жінок І групи та 8,4% проти 3.8% у жінок ІІ групи (р 1-2, 3-4<0,05). 

Також слід зазначити, що у жінок більш старшої вікової категорії, які мають 

симптоми клімаксу, СМА частіше зустрічався ніж у жінок І групи, відповідно 

8,4 % проти 3,7% (р<0,05). Така закономірність може бути пов’язана з 

віковими особливостями, що відбуваються в організмі жінки,та тривалістю 

менопаузи під час якої відмічається стрімке зниження синтезу статевих 

гормонів.  

Для виявлення ролі менопаузальних змін на СМА жінки були 

розподілені на групи в залежності від тривалості менопаузального періоду 

(таблиця 6.2.2).  

 

Таблиця 6.2.2. 

Тривалість менопаузи у жінок досліджуваних груп з СМА,  

          абс.ч. (%) 

Групи жінок 
Термін менопаузи, роки 

До 5 років 5-7 років 7-10 років 

І (n=18) 1 (5,5) 5 (27,8)б 12 (66,7)б 

II (n=32) 6 (18,6)а 10 (31,4)б 16 (50,0)б 

Примітка.  

1. а – різниця вірогідна відносно показника І групи (р<0,05); 

2. б– різниця вірогідна відносно показника до 5 років настання 

менопаузи (р<0,05). 
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Звертає на себе увагу той факт, що частота виявлення СМА 

збільшується після 5-7 років від настання менопаузи, що свідчить про тривалу 

нестачу естрогенів і відповідно зниження еластичності судин. Також був 

виявлений кореляційний зв'язок між віком жінки та виявленням СМА на 

маммографії (r=7,8). Тобто відмічено проградієнтне зростання даної патології 

з віком. 

При більш детальному дослідженні даної категорії пацієнток, нам 

вдалося виявити додаткові фактори ризику розвитку склерозу маммарних 

артерій (таблиця 6.2.3). 

 

Таблиця 6.2.3  

Фактори ризику виникнення СМА 

Фактори ризику 
Групи жінок 

ВР (ДІ) 
з СМА (n=50) без СМА (n=534) 

Середній вік 

настання менопаузи, 

роки 

42,8+6,7 48,3+8,1 ВР 5,2 (ДІ 2,6-10,2) 

Ступінь вираженості 

КС, бали 
28,4+5,9 15,6+7,0 ВР 4,7 (ДІ 2,3-9,8) 

Індекс маси тіла 33,5+6,7 25,1+5,6 ВР 6,6 (3,18-13,5) 

Позитивний 

сімейний анамнез, 

абс.ч. (%) 

23 (46,0) 12 (20,9)* ВР 2,9 (1,6-52,2) 

Наявність ДЗМЗ, 

абс.ч. (%) 
48 (96,0) 345 (64,6)* ВР 10,6 (2,9-31,4) 

Примітка. * - різниця вірогідна відносно жінок з СМА (р<0,05). 

 

В ході проведених досліджень важливими факторами, що впливають на 

розвиток СМА  слід зазначити наявність КС важкого ступеню, ІМТ більше 30, 

позитивний сімейний анамнез щодо атеросклерозу, а також наявність ДЗМЗ. 
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При чому нами відмічений високий рівень дисгормональних захворювань 

молочних залоз у жінок з надмірною вагою та високий ІМТ (>30), порівняно із 

жінками з нормальним ІМТ. Така закономірність зазначених проявів 

оваріально-менструальної дисфункції у жінок з надмірною вагою може бути 

свідченням існування тісного взаємозв’язку між метаболічними змінами, що 

відбуваються в судинах на тлі високого показника ІМТ, та розвитком 

дисгормональних змін у жіночій репродуктивній системі в період менопаузи. 

Для підтвердження взаємозв’язку СМА з ССЗ жінки були скеровані в 

подальшому до кардіолога. За результатами великих популяційних досліджень 

(таких, як ARIC, Bogalusa Heart Study, CAPS) показано, що збільшення 

товщини КІМ на 0,1 мм призводить до підвищення ризику розвитку інфаркту 

міокарда з 10 до 15%, інсульту - з 13 до 18%.  

Під час проведення доплерографії судин голови та шиї у 44 (88,0%) 

пацієнток показник комплексу інтима-медіа, що є маркером 

атеросклеротичного ураження судинної стінки та свідчить про 

розповсюдженість атеросклерозу, був у межах норми та становив 0,89+0,12 

мм, у 6 (12,0%) жінок цей показник перевищував норму та становив 1,29+0,2 

мм (p<0,05), що було свідченням наявності атеросклеротичної бляшки. 

Отриманні нами дані підтверджують попередні світові дослідження, що для 

розвитку системного атеросклерозу в магістральних судинах потрібен досить 

тривалий час, а наявність склерозу маммарних артерій, як ранній маркер 

розвитку атеросклерозу, є важливим фактором для створення профілактичних 

програм, щодо запобігання розвитку серцево-судинної патології у даного 

контингенту жінок. 

При перевірці ліпідного спектру крові, як одного із прогностичних 

факторів ризику розвитку атеросклеротичного враження судин [1, 3, 4, 7, 8, 9, 

14, 23, 24, 25] у жінок обстежених груп, нами було відмічено підвищення 

рівнів показників загального холестерину, триглицеридів, «поганого» 

холестерину (ЛПНЩ) та коефіцієнту атерогеності, зниження рівнів 

неатерогенної фракції холестерину - ЛПВЩ, саме у пацієнток з СМА, що 
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може свідчити про більш високий ризик розвитку атеросклерозу у даної 

категорії пацієнток (рисунок 6.2.2). 

 

 

Рисунок 6.2.2 – Показники ліпідного спектру у обстежених жінок, 

ммоль/л 

 

Вивчення показників гемостазу, що може свідчити про ризик розвитку 

тромбів показав у жінок з наявністю СМА зниження показників АЧТЧ, ТЧ, що 

може свідчити про схильність до тромбоутворення, також зниження рівня 

ПТЧ відповідного за наявність гіперкоагуляції у порівнянні з жінками без 

проявів СМА. При цьому дослідження кількості ФГ (головний  

компонент кров’яного згустку при гемостазі) показало його підвищення у 

жінок з СМА. 
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Таблиця 6.2.4 

Показники згортання крові у досліджуваних жінок, бали (M+m)   

Патологія 

Групи жінок, роки 

І (40-45 років, n=322) ІІ (46-51 рік, n=262) 

З СМА Без СМА З СМА Без СМА 

АЧТЧ, с (35-45) 29,6±0,77 39,58±1,13 28,43±1,12 38,61±1,13 

ПТЧ, с (15-20) 14,1+0,1,3 17,7+1,02 14,2+0,98 17,1+1,01 

МНО (0,8-1,15) 1,01+1,2 0,99+0,98 0,98+0,93 0,87+1,01 

ТЧ, с (10-20) 9,68±0,11 13,82±0,17 9,04±0,26 14,01±0,27 

ФГ, г/л (2,75-3,65) 4,89+0,91 3,01+1,4 4,91+1,23 2,86+1,1 

Примітка. Р в усіх випадках >0,05. 

 

Таким чином, незважаючи на те, що кальцифікація артерій молочної 

залози вважається доброякісною з точки зору онкологічного скринінгу, її 

потрібно розглядати як специфічний для жінок маркер ризику атеросклерозу 

коронарних артерій, тому особливої уваги заслуговують жінки у яких в 

мамографічних знімках було виявлено склероз маммарних артерій, що може 

бути прогностичним фактором розвитку атеросклерозу. 

Крім того нами встановлено наявність залежності ваги та ІМТ та 

частотою розвитку ДЗМЗ. Звертає на себе увагу високий рівень 

дисгормональних захворювань молочних залоз у жінок з надмірною вагою та 

ІМТ, порівняно із жінками з нормальним ІМТ. Така закономірність зазначених 

проявів оваріально-менструальної дисфункції у жінок з надмірною вагою 

може бути свідченням існування тісного взаємозв’язку між метаболічними 

змінами, що відбуваються на тлі високого показника ІМТ, та розвитком 

дисгормональних змін у жіночій репродуктивній системі. Так, кожна третя 

жінка з надмірною вагою незалежно від наявності КС мала прояви ДЗМЗ (81 

(33,33%), на відміну від пацієнток з КС серед яких кожна друга жінка з 

надмірною вагою 97 (59,51%) мала патологію МЗ, що може свідчити про 
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негативний вплив надмірної ваги на захворюваність дисгормональної 

патології молочної залози.  

Таким чином, серед структури захворюваності МЗ у жінок більш 

старшого віку переважають дифузні форми, на відміну у жінок більш 

молодшої вікової категорії у яких частіше зустрічалася незмінена структура 

МЗ. Встановлено, що найбільш впливовим чинником на розвиток 

дисгормональних захворювань МЗ є зміни гормональних показників, що 

відбуваються в організмі жінки під час настання менопаузи. 

Якщо розглядати структуру захворювань МЗ залежно від наявності 

симптомів КС, то встановлено, що у жінок при наявності КС частіше 

зустрічається змінена структура МЗ в порівнянні з жінками без проявів КС. 

Також нами була відмічена вікова залежність від наявності патології МЗ та 

КС, так, у жінок більш старшої вікової категорії частіше зустрічалися дифузні 

32,2 % та вузлові форми 25,7%,на відміну ніж у жінок молодого віку, 

відповідно 23,4% та 21,9%. Серед структури вузлового типу МЗ переважали 

пацієнтки більш старшої вікової групи у яких частіше зустрічалися 

фіброаденоми 67,9 %, проти 50,0% - у більш молодих жінок; серед молодших 

пацієнток частіше зустрічалися кісти 34,4% в порівнянні з жінками більш 

старшої вікової категорії, відповідно 12,5 %. При наявності КС була відмічена 

залежність частоти зустрічаємості кіст та фіброаденом в обох досліджуваних 

групах. Так, фіброаденоми зустрічалися частіше у пацієнток при наявності КС 

незалежно від віку, відповідно 60,0% та 72,7%, кісти частіше зустрічалися у 

більш молодших жінок в порівнянні з жінками старшої вікової категорії 

відповідно 26,7% проти 6,8%. Особливої уваги заслуговують жінки у яких в 

мамографічних знімках було виявлено склерози маммарних артерій, що може 

бути прогностичним фактором розвитку атеросклерозу.  
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РОЗДІЛ 7 

ОСОБЛИВОСТІ ЕХОСТРУКТУРИ ЕНДОМЕТРІЮ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ГЕМОДИНАМІКИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ У ЖІНОК З 

ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЯ 

 

7.1 Діагностика гормонобумовлених змін та патології ендометрія, як 

органа-мішені статевих стероїдних гормонів у жінок перехідного віку. 

 

Результати попередніх досліджень показали, що як для пацієнток з 

наявністю КС, так і для жінок без проявів КС найбільш впливовим чинником 

на розвиток ДЗМЗ є зміни гормональних показників. При цьому у нашому 

дослідженні виявлено, що у пацієнток з наявністю КС незалежно від віку 

істотно частіше зустрічаються порушення в структурі МЗ, що пояснюється 

віковими гормональними змінами, які відбуваються в організмі жінки на 

протязі тривалого часу [34, 35, 77, 86, 151, 249].  

Приймаючи до уваги, що ендометрій, як і молочна залоза, є естроген-

залежною орган-мішеню, нами з метою виключення гіперпроліферативних 

процесів ендометрію (ГПЕ) всім жінкам досліджуваних груп проводилося УЗД 

органів малого таза. Ультразвукове дослідження проводилося на 5-7 день МЦ, 

при цьому в нормі М-ехо не перевищувало 5-7мм. В дослідження не були 

включені пацієнтки з ендометриозом, пухлинами яєчників, а також пацієнтки, 

які на протязі останнього року приймали препарати, що спричиняють 

гормонактивну дію. 

На першому етапі всім пацієнткам проводилось 2D УЗД на 

ультразвуковому апараті NemioXG (“Toshiba”, виробництва Японія) з 

використанням мультичастотного трансвагінального трансдьюсера з частотою 

5,0-7,5 МГц. Оцінка ендометрію проводилась згідно критеріїв IETA. При УЗД 

визначали  товщину ендометрію (ТЕ), його структуру, наявність включень, 

особливості контуру М-ехо і рел’єфу порожнини матки.  
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Враховуючи ультразвукові та доплерометричні дані було відібрано 67 

пацієнток віком 40-45 років з КС (Іa група) та 51 пацієнтка того ж віку без 

проявів КС (Іb група), 88 жінки в перименопаузі з проявами КС  (ІIa група) та 

66 без проявів КС (IIb група) з порушеною структурою ендометрію та 

товщиною більше 14 мм. Групу контролю склали 79 жінок без УЗ ознак 

патології ендометрію та показниками ТЕ, що відповідають віковій нормі. 

На другому етапі всім відібраним жінкам проводилось 3D УЗД на 

апараті Voluson E8 BT15, з використанням об’ємного ендовагінального 

датчику (6-12 МГц), що дозволяє визначити кількість та розподіл судинного 

компоненту в заданому об’ємі. Трьохмірні доплерометричні індекси 

включали: індекс васкуляризації (vascularization index – VI), що відображає 

насиченість тканини судинами, визначається у %; індекс кровотоку (flowindex 

– FI) відображає середню інтенсивність кровоточу в заданій швидкості та 

визначається цілим числом від 0 до 100, та співвідношення васкуляризація-

кровоток (vascularization-flowindex – VFI), що характеризує як 

васкуляризацію, так і кровоток та визначається цілим числом – 0-100. 

При проведені дослідження нами встановлено, що виникнення 

патологічних станів ендометрію починається задовго до настання менопаузи, 

цьому можуть передувати не тільки широкий спектр доброякісних 

захворювань органів жіночої статевої системи, але, як і у виникненні ДЗМЗ - й 

спадковість. Виявлена певна роль спадкової схильності в розвитку 

гіпепроліферативних процесів ендометрію дає можливість визначити групу 

ризику, в яку входять жінки, родичі яких по материнській лінії мають в 

гінекологічному анамнезі гіперпластичні процесу ендометрія, аденоміоз, 

лейоміому матки, порушення менструальної функції. Також слід зазначити, 

що у пацієнток з наявністю інфекційно-запальних захворювань частіше 

зустрічалися ГПЕ, що може бути пов'язано і за рахунок порушення тканинної 

рецепції. При цьому виявлено, що ГПЕ притаманна гіперестрогенія та 

відсутність антиестрогенного впливу прогестерону чи недостатньому його 

впливу.  
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При проведені УЗД в 2D режимі ендометрій при ГПЕ – візуалізувався 

неоднорідної (іноді з анехогенними включеннями) структури (рис.7.1.1), іноді 

М-ехо овоїдної форми, зовнішній контур чіткий та рівний, при цьому 

відмічається акустичний ефект посилення потовщеного ендометрія (рис.7.1.2), 

а в групі контролю структура ендометрія була однорідною, межи «ендометрій-

міометрій» візуалізувалися чітко, на відміну у жінок з ГПЕ. При ГПЕ 

ендометрій мав дифузно-неоднорідну структуру з наявністю ехопозитивних та 

негативних включень, відсутністю лінії змикання слизової оболонки матки; 

нерівний зовнішній контур М-ехо. Слід зазначити що для пацієнток 

перименопаузального віку з КС була характерна невідповідність ехогенності 

ендометрію фазі менструального циклу. 

 

Рис.7.1.1 - Гіперплазія ендометрію в 2В та 3D режиму (ендометрій без 

чітких контурів з анехогенними включеннями (кистозними включеннями з 

чіткими контурами)). 

 

У жінок при неатиповій гіперплазії  ендометрія порівняно з атиповою 

частіше відмічалася більш неоднорідна структура ендометрія нерідко з 

переважанням дрібних анехогенних включень. Ультразвукова структура 
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ендометрію при атиповій гіперплазії була навпаки більш щільною і 

однорідною і не відрізнялась у жінок І і ІІ групи. 

 

 

Рис.7.1.2 - Гіперплазія ендометрію в режимі сірої шкали та 3D 

скануванні з визначенням об'єму ендометрія. 

 

Поліпи ендометрія (ПЕ) при проведенні УЗД візуалізувалися у вигляді 

овальних утворень, що мали підвищену іноді середню ехогенність, однорідну 
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структуру, чіткі та рівні контури. Слід зазначити, що діагностичні 

ускладнення виникали при залозистих поліпах ендометрія, які відповідно до 

форми порожнини матки були листоподібні або сплющеними та часто не 

призводили до потовщення М-ехо і по ехогенності були близькі до 

навколишнього ендометрія (рис. 7.1.3). 

 

Рис.7.1.3 - Поліп ендометрія в режимі сірої шкали 

 

При діагностовані лейоміоми матки, нами встановлено, що одиничний 

вузол мав правильну, овальну форму, при цьому форма вузла залежала від 

розміру пухлини: чим менше розмір тим більш правильної форми був вузол, 

на відміну від вузлів великих розмірів. Структура вузлів була однорідною, 

ехогенність малих вузлів була зниженою. У всіх спостереженнях контур 

пухлини визначався добре за рахунок чіткої, тонкої, гіперехогенної капсули, 

що візуалізувалася у (82,5%) пацієнток з міомою.  

Структура ендометрія при виявлені аденокарциноми була неоднорідна, 

без включень, зовнішній контур М-ехо преривчастий, рельєф порожнини 

деформований. 
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При порівняні структури ендометрія встановлено, що у пацієнток всіх 

груп була підвищена ехогенність ендометрія, однак без вірогідного 

визначення, також слід відмітити, що у жінок І та ІІ груп структура була 

гетерогенної, в порівнянні з жінками контрольної групи, у яких не було 

виявлено гетерогенної структури ендометрія в жодної пацієнтки (р<0,05). 

Аналізуючи результати структури ендометрія при проведенні УЗ-

дослідження в 2В режимі, встановлено, що серед пацієнток старшої вікової 

категорії (45-50 років) ГПЕ зустрічались майже у 154 (28,0%), на відміну від 

жінок І групи відповідно 118 (25,6%, р <0,05), тобто мало місце проградієнтне 

зростання захворюваності на ГПЕ з віком.  

Так, для більш молодших жінок віком 40-45 років без наявності КС 

виявилася менш характерною висока частота ГПЕ (51 (43,2%), р=0,0001 

порівняно з жінками з КС, відповідно 67 (56,8%, таблиця 7.1.1). Така 

закономірність виявлена і у пацієнток ІІ групи, відповідно 88 (57,1% проти 66 

(42,9%, р<0,05). Що свідчить про більш тривалі гормональні вікові порушення 

у даного контингенту пацієнток. Серед жінок І групи з наявністю КС в 

структурі ГПЕ частіше зустрічалася ГЕ без атипії 33 (28,0%) проти 18 (15,3%, 

р<0,05), на відміну у жінок ІІ групи у яких частіше зустрічалися поліпи 

ендометрія, відповідно 32 (20,8%) проти 18 (11,7%, р<0,05).  

Для підтвердження діагнозу ГПЕ на наступному етапі всім жінкам 

проводилася 3D ехографія, яка має суттєві переваги при діагностиці утворень 

в порожнинні матки, зокрема ПЕ та субмукозних міоматозних вузлів малих 

розмірів, ультразвукова картина яких дуже схожа. При проведенні 3D 

ехографії аналізу піддається весь ендометрій, що отримано в єдиному обсязі 

даних. Доведено, що об’ємні величини встановлені за допопомогою 

трьохмірної ехографії відрізняються більш високою точністю та 

відтворюваністю в порівнянні з 2D УЗД. При вимірюванні серединних  
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Таблиця 7.1. 1  

Показники товщини ендометрія у жінок з гіперпроліферативними процесами ендометрія і без його патології за 

даними ультразвукового дослідження,           мм (M+m) 

Діагноз 

Показники ТЕ у обстежених жінок 

Пізній репродуктивний (n=118) Перименопауза (n=154) 

з КС без КС з КС без КС 

Поліпи ендометрія 14 12,9+1,75 15 13,3+2,01 32 15,1+3,24 18 14,3+2,1 

Гіперплазія ендометрія без 

атипії 
33 19,5+4,1 18 20,1+4,37 32 19,1+3,9 29 18,4+3,8 

Гіперплазія ендометрія з 

атипією 
6 17,6+4,5 5 16,8+3,9 8 16,1+3,7 6 15,3+5,1 

Кистозна атрофія та синехії 

порожнини матки 
5 2,3+4,1 2 3,5+5,1 10 2,9+4,3 7 3,4+3,8 

Поєднання поліпів ендометрія 

з субмукозною міомою матки 
9 15,4+3,2 10 15,6+2,9 6 14,3+3,1 6 13,1+3,4 

Аденокарценома 0  1  1  1  

Без патології  23 13,3+3,1 20 12,7+2,7 22 12,9+3,2 14 10,2+2,6 
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структур, тобто ендометрія, з використанням тривимірної реконструкції 

чіткіше візуалізується контур в послідовних зрізах, що запобігає можливому 

спотворенню форми. Сканування в двомірних площинах не завжди дозволяло 

отримати повне зображення ендометрія та стінок матки, що значно 

ускладнювало діагностику утворень в порожнинні матки, зокрема невеликих 

поліпів або ПЕ, що були локалізовані в ділянці трубних кутів та нижньої 

третини порожнини матки,на відміну від вивчення в режимі багатопланової 

реконструкції матки. 

Під час проведення 3D можливо не тільки діагностувати патологічне 

утворення, а й встановити, з якої стінки "виходить"це утворення, що дуже 

важливо при плануванні гістерорезектоскопії. Поєднання двох методів 

діагностики 2В та 3D дає можливість одночасної візуалізації всіх патологічних 

утворень, особливо малих розмірів, зокрема у випадках наявності поєднаної 

патології. Під час проведення тривимірної ехографії можливо оцінити форму 

порожнини матки, наявність її деформації, контури ендометрію в його 

реальному зображенні. 

Аналізуючи дані, що отримані під час проведення 3d сканування, 

встановлено, що в 27 (26,7%) спостереженнях поліпи локалізувалися в ділянці 

дна матки, в 35 (32,7%) – трубних кутах, 41 (40,6%) в верхніх та середніх 

відділах стінок матки. Діаметр поліпів ендометрія в середньому був від 1 до 

1,5см, в окремих випадках до 3,5см. У більшості випадків поліпи були 

одиничними, лише в 9 (8,9%) випадках діагностовано множинні поліпи 

ендометрія. Ехографічна картина множинних ПЕ мала вигляд сукупності 

утворень овальної чи круглої форми в зоні розташування М-еха, середньої або 

підвищеної ехогенності, обмежених між собою і стінками порожнини матки 

зоною зі зниженим рівнем звукопровідності, на відміну від одиничних ПЕ, у 

яких межею між утворенням та ендометрієм була зона ідентична за 

ехощільністю до міометрія. В чотирьох випадках було виявлено в порожнині 

матки рідину (серозометру), на тлі якої значно покращувалась візуалізації ПЕ. 

Ехографічними ознаками ПЕ на тлі серозометри було різке розширення 
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порожнини матки з підвищеними рівнем звукопровідності ехонегативного 

вмісту, на тлі якого візуалізувались утворення з високим хвильовим 

імпедансом. 

При діагностуванні ПЕ велике значення надавалося визначенню 

локалізації ніжки поліпа, завдяки 3D-реконструкції ендрометрія з можливістю 

реконструкції судин значно покращилася її діагностика (рисунок 7.1.4). В 

36,5% випадках при діагностиці ГЕ під час проведення двовимірної ехографії 

та доплерографії, при 3D-реконструкції мали чіткі контури та межу з 

ендометрієм, що дало нам підстави розцінити їх як ознаки ПЕ. Подібна 

ситуація була і у групі жінок з попередньо діагностованими синехіями в 

порожнині матки, у яких було виявлено чіткі контури та межу з ендометрієм 

під час проведення 3D-реконструкції, що дало нам можливість оцінити їх як 

ознаки ПЕ (5 випадків). Гістологічно ПЕ було підтверджено в 103 випадках. 

При підтвердженні діагнозу ГЕ у пацієнток досліджуваних груп, 

встановлено, що у 7 пацієнток (6,4%) ендометрій при 3D скануванні не 

відповідав ознакам ГЕ, що також не було підтверджено і при гістологічному 

дослідженні. 

Звертає на себе увагу той факт, що у пацієнток з поєднаною патологією 

ПЕ та субмукозних вузлів на етапі двовимірного сканування в 5 (16,1%) 

випадках діагностика була ускладнена. В 7 (22,6%) випадках у разі 2В 

сканування висунуто припущення про наявність множинних поліпів 

ендометрію, в решті випадків діагностовано тільки міому матки з 

субмукозним розташуванням вузлів невеликих розмірів. 

Під час проведення 3D скануванні нормальний ендометрій було 

виявлено у 72 пацієнток та гістологічно підтверджено в 69 випадках. У 3 

випадках, коли при проведенні УЗД в режимі сірої шкали було діагностовано 

нормальний ендометрій, при аспираційній пайпель-біопсії встановлено поліпи 

ендометрія, що в подальшому було підтверджено гістологічних заключенням. 

В 2 (3%) випадках при нормальній ультразвуковій картині ендометрія були 
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виявлені ГПЕ при аспіраційній пайпель-біопсії та було підтверджено при 

проведені гістерорезектоскопії. 

 

 

 

Рисунок 7.1.4 – Поліп ендометрія:  ехографічні ознаки: овальне 

утворення, підвищеної ехогенності, кистозний компонент відсутній при 

ультразвуковому скануванні в режимах 2В та 3D. 
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Аналіз щодо визначення кістозного компоненту в ендометрії, що є 

обов'язковим критерієм при оцінці ендометрія згідно ІЕТА, показав, що у 

жінок контрольної групи не було виявлено жодного випадку наявності 

кистозного компоненту в ендометрії, на відміну від пацієнток з кистозною 

атрофією ендометрія та синехіями порожнини матки, у яких переважав в 

структурі кистозний компонент та мав рівний контур. У жінок з ПЕ наявність 

кистозного компоненту склала 55(54,5%) жінки, а при ГЕ без атипії та ГЕ з 

атипією, відповідно 81(73,6%) та 21(84,0%) жінок (р<0,05). При цьому рівний 

контур кистозного компоненту переважав у більшості випадків, та не мав 

достовірної різниці у досліджуваних пацієнток, а зазубрений у 16,7% випадків. 

На відміну від пацієнток з кистозною атрофією, у яких наявний компонент 

мав рівні контури. Зовнішній контур ендометрію у загальної більшості 

пацієнток досліджуваних груп був рівний та однорідний (р>0,05). 

Оцінка ліній змикання ендометрія в досліджуваних групах показала, що 

у пацієнток з ПЕ 87 (86,1%) пацієнток вона була перервана та вірогідно 

більша, на відміну від пацієнток з ГЕ без атипії, відповідно 41 (37,3%, р<0,05). 

У жінок контрольної групи та з наявністю ГЕ з атипією перервана лінія 

змикання не діагностувалася в жодному випадку. 

Усім жінкам для підтвердження діагнозу ГПЕ в кожному випадку перед 

проведенням гістерорезектоскопії виконувалось ультразвукове обстеження з 

використанням трьохмірної доплерографії (рисунок 7.1.5). Застосування 

додаткових можливостей УЗД з визначенням доплерографічних індексів, 

таких як індекс васкуляризації, індекс кровотоку та їх відношення, а також 

об’єму ендометрія, дає можливість краще здійснити диференційну діагностику 

стану ендометрія, зокрема доброякісної та злоякісної патології ендометрія. 

Особливо важливо використання кольорової доплерографії при діагностиці 

ПЕ, що дає можливість наочної демонстрації судинної ніжки поліпа. 

Дослідження особливостей регіонарної гемодинаміки у досліджуваних 

жінок виявило зниження еластичності судин (індекс пульсації, ІП) в маткових 

та яєчникових артеріях, при цьому слід зазначити що у пацієнток більш 
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старшої вікової категорії (45-50 років) та у пацієнток з наявністю КС цей 

показник був нижчий, ніж у пацієнток без КС, що може свідчити про вплив 

гормональної недостатності на темпи розвитку вікових змін. В групі з 

гіперпроліферативними процесами ендометрія звертає на себе увагу більш 

виражене збільшення індексу резистентності (ІР) у маткових судинах, що 

достовірно відрізнялось від відповідного показника у жінок без патології 

ендометрія. Звертає не себе увагу також тенденція до зменшення частоти 

візуалізації артерій стінки матки у жінок з патологією ендометрія до 41,2% 

(113 випадків) в порівнянні з жінками без патології ендометрія (95,6%). В 

ендометрії пацієнток у яких було виявлено ГПЕ в 24,6% випадків (т=1,15) 

реєструвався кровоток в спіральних артеріях, як і у пацієнток без патології 

слизової оболонки матки в проекції М-ехо не візуалізувалися, при цьому 

візуалізація кровотоку в спіральних артеріях збільшувалась при проведенні 

УЗД в другу фазу МЦ. Індекс резистентності склав 0,52+0,02. При 

нормальному ендометрії спіральні артерії в проекції М-ехо не 

візуализувалися. 

 

Рисунок 7.1.5 – Гіперплазія ендометрія тривимірні доплерометричні індекси: 

Vl - 1,32%, Fl - 21,901, VFl 0,29, об'єм ендометрія - 6,7см3 
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При аденокарциномі була відмічена наявність гіперваскуляризації 

субендометріальної зони в зоні ураження та посилення кровотоку, ІР становив 

0,47+0,42. 

Слід зазначити що кровоток в поліпах не завжди визначався, в 44,6% 

(t=1,16) випадків при проведенні доплерографії були аваскулярними, при 

цьому у 7,3% реєструвався кровоток, що живив утворення, ІР становив 

0,61+0,11.  

Аналіз доплерометричних показників у жінок згідно патології 

ендометрія показав, що мінімальний кровоток був виявлений у 92 (91,1%) 

пацієнток з наявністю ПЕ, що більше в порівнянні з жінками з наявністю ГЕ 

без атипії та атипією, та пацієнтками з міомою матки відповідно 16 (14,5%) та 

6 (12,0%) та 7 (31,8, р1-2,1-3,1-4,2-4,3-4<0,05). Помірний ти виражений кровоток у 

пацієнток з наявністю ГЕ був виявлений частіше ніж у пацієнток з ПЕ - 6 

(5,9%) випадках (таблиця 7.1.2), у пацієнток з ГЕ без атипії помірний кровоток 

виявлено у 89 (80,9%) та при наявності атипії 20 (80,05%, р1-2, 1-3<0,05). 

Виражений кровоток виявлено лише у пацієнток з ГЕ, відповідно 4,5 та 8,0%. 

Слід зазначити що у пацієнток з кистозною атрофією та синехіями порожнини 

матки локуси енергетичного доплера були відсутні, що свідчить про 

відсутність васкуляризації ендометрія при наявності атрофії. Також у 

пацієнток з ПЕ кровоток не відмічався у 3 (2,9%) випадків, та у 1 (4,5%) 

випадку пацієнток з наявністю міоми матки. 

При більш детальній оцінці судинного рисунку в досліджуваних групах 

встановлено, що у пацієнток з наявністю ПЕ було виявлено одну домінантну 

судинну без розгалужень (74,7%), що було більше порівняно з жінками у яких 

в структурі патології ендометрія переважала ГЕ без атипії (12,5% випадків), 

тоді як у пацієнток з ГЕ без атипії даний тип судинного зображення не було 

діагностовано (р<0,05). На відміну від одиничної судини з розгалуженням, яку 

було виявлено з однаковою частотою у пацієнток з ПЕ, ГЕ без та при 

наявності атипії, відповідно 20,5, 12,5 та 14,3 % випадків, тоді як декілька 
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Таблиця 7.1.2 

Показники енергетичного доплера в досліджуваних групах згідно патології ендометрію, абс.ч. (%) 

Структура патологічних зміни 

ендометрія 

Значення показників в ендометрії 

Відсутність потоку 

кольорових сигналів  

(1 бал) 

Мінімальний 

кровоток (2 бали) 

Помірний кровоток 

(3 бали) 

Значний 

кровоток (4 

бали) 

Поліпи ендометрія 3 (2,9) 92 (91,1) 6 (5,9) 0 

Гіперплазія ендометрія без атипії 0 16 (14,5)а,б 89 (80,9)а 5 (4,5) 

Гіперплазія ендометрія з атипією 0 3 (12,0)а,б 20 (80,0)а 2 (8,0) 

Кистозна атрофія та синехії 

порожнини матки 
19 (100,0)а,б 0 0 0 

Поліп ендометрія в поєднанні з 

субмукозною міомою матки 
1 (4,5) 7 (31,8)а 14 (63,6)а 0 

Примітки: 

1.а- різниця вірогідна відносно групи жінок з ПЕ (р<0,05); 

2.б- різниця вірогідна відносно групи жінок з міомою матки (р<0,05). 
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домінантних судин фокусного та мультифокусного походження було 

достовірно частіше виявлено у пацієнток з наявністю ГЕ в порівнянні з 

жінками з наявністю ПЕ в ендометрії (р<0,05). 

При порівнянні тривимірних доплерометричних індексів у жінок 

досліджуваних групах було встановлено (таблиця 7.1.3), що середні значення 

показників VI при наявності ПЕ, з субмукозною міомою матки в поєднанні з 

ПЕ, ГЕ з атипією та без неї не мали статистичної різниці, відповідно 2,5+0,9%, 

3,5+0,8%, 5,1+1,8 та 3,61+1,4% (р>0,05). Також не було виявлено відмінностей 

і при порівнянні показників Fl та VFl у жінок досліджуваних груп. Слід 

зазначити, що у пацієнток з кістозною атрофією ендометрію кровотоку не 

було також виявлено і при проведенні тривимірного дослідження. 

Таблиця 7.1.3 

Особливості трьохмірних доплерометричних індексів та об'єму 

ендометрія          мм (М+m) 

Структура патологічних змін 

ендометрія 

Значення показнику по патології показники 

VІ (%) Fl (0-100) 
VFl (0-

100) 

Об'єм 

(см3) 

Поліпи ендометрія 2,5+0,9 7,2+1,9 0,29+0,02 2,4+0,51 

Гіперплазія ендометрія без 

атипії 
3,61+1,4 12,24+4,1 0,41+0,021 7,0+2,4а,б 

Гіперплазія ендометрія з 

атипією 
5,1+1,8 18,87+2,6 0,63+0,01 7,4+2,9а,б 

Поліп ендометрія в поєднанні з 

субмукозною міомою матки 
3,5+0,8 8,4+1,4 0,21+0,02 5,4+0,51а,б 

Кистозна атрофія та синехії 

порожнини матки 
0 0 0 1,1+0,86 

Примітки: 

1. а - різниця вірогідна відносно показника ПЕ 

2. б - різниця вірогідна відносно показника кистозної атрофії та синехії 

порожнини матки (р<0,05). 
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Аналіз об'єму ендометрія у жінок досліджуваних груп виявив достовірну 

різницю між жінками з ПЕ, кистозною атрофією та синехіями порожнини 

матки в порівнянні з ГЕ без атипії та з наявністю атипії та ПЕ в поєднанні з 

ПЕ, відповідно 2,4+0,51, 1,1+0,86, 7,0+2,4, 7,4+2,9 та 5,4+0,51  (р1-3,1-4,1-5,2-3, 2-4, 2-

5<0,05). 

Згідно отриманих результатів встановлено, що у пацієнток більш 

молодшого віку в структурі ГПЕ переважають гіперпластичні процеси 

ендометрія без атипії, на відміну від пацієнток старшої вікової категорії у яких 

частіше зустрічаються поліпи ендометрія, що може бути обумовлено більш 

тривалим впливом гормонального дисбалансу (зниження рівня естрогенів та 

прогестерону) та наявністю хронічних запальних процесів органів малого тазу, 

особливо в поєднанні з КС тяжкого ступеня. 

 

 

 

7.2 Особливості морфологічної структури патологія ендометрія у 

жінок в перименопаузі 

 

Після проведеного ультразвукового обстеження жінкам, у яких було 

виявлено структурні зміни ендометрію, проводилася гістероскопія з 

подальшим морфологічним дослідженням, пацієнткам групи контролю - 

пайпель біопсія. Отримані під час обстеження дані УЗД зіставляли в 

подальшому з результатами морфологічного дослідження. Ультразвуковими 

показаннями до проведення гістологічного дослідження ендометрію жінкам 

досліджуваних груп було збільшення товщини ендометрію більше 14мм, крім 

товщини ендометрію також звертали увагу на неоднорідність його структури, 

згідно критеріїв IETA. 

Крім того у хворих з ГПЕ виявляється порушення місцевого імунітету на 

тлі дефіциту статевих стероїдних гормонів, особливо у жінок пізнього віку з 
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наявністю КС, коли різко знижено синтез естрогенів в яєчниках при цьому 

знижаються метаболічні процеси в ендометрії та резистентність до дії любого 

пошкоджуючого фактора, зокрема мікробного. В результаті чого розвивається 

хронічний запальний процес в матці, що веде до ГПЕ. 

В структурі ГПЕ у жінок IІ групи превалювала проста ГЕ без атипії (61 

(39,6%) та поліпи ендометрію 50 (32,5%, рисунок 7.2.1), що може 

пояснюватися віковою функціональною гіпогестагенією у поєднанні із 

запальними захворюваннями органів малого тазу, котрі відграють істотну роль 

у генезі поліпів ендометрію. У жінок І групи частіше зустрічалася ГЕ без 

атипії 51 (43,2%), що також свідчить про більш тривалий гормональний 

дисбаланс статевих стероїдних гормонів. У жінок більш старшої вікової 

категорії частіше зустрічалася кистозна атрофія ендометрія та сінехії 

порожнини матки, відповідно 11,0% проти пацієнток І групи (4,2% (р<0,05)), 

це може бути пов'язано з більш тривалими гормональними змінами, що 

відбуваються в організмі жінки.  

При вивченні ГПЕ у жінок досліджуваних груп залежно від наявності чи 

відсутності КС, нами встановлено, що у жінок з КС незалежно від віку суттєво 

переважають ті форми ГПЕ, які обумовлюються тривалим гормональним 

дисбалансом. Така висока частота гіперпроліферативних процесів ендометрію 

у жінок з наявністю КС може трактуватися як наслідок хронічної відносної 

недостатності статевих гормонів на тлі біологічного старіння організму жінки. 

Отже, метаболічні зміни, властиві патогенезу КС, частіше призводять до 

виникнення таких дисгормональних порушень, як ДЗМЗ, так і ГПЕ. 

Також зазначено вірогідне збільшення такої патології ендометрія як 

кістозна атрофія та сінехії порожнини матки у жінок старшої вікової групи 

незалежно від наявності чи відсутності проявів КС (р<0,05). При порівнянні 

патології ГПЕ слід зазначити, що у пацієнток в перименопаузі з наявністю КС 

переважали ПЕ в порівнянні з жінками пізнього репродуктивного віку у яких в 

структурі ГПЕ переважала ГЕ, це може бути пов'язано з більш тривалою 

гормональною недостатністю, що відбувається ще на початку настання КС, та 
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тривалістю запального процесу в організмі жінки. У пацієнток контрольної 

групи вірогідної різниці в структурі ендометрія залежно від віку чи наявності 

КС не виявлено. 

24,6

43,2

9,3

4,2

7,6

І група (n=118)

поліпи ендометрію

гіперплазія ендометрію без атипії

гіперплазія ендометрію з атипією

кістозна атрофія та сінехії порожнини 

матки
 

Примітка. * - різниця вірогідна відносно пацієнток І групи (р<0,05). 

Рис. 7.2.1 - Структура патології ендометрія у жінок досліджуваних груп, % 

 

Результати гістологічного дослідження видаленого ендометрія, 

проаналізовані відповідно останньої класифікації ВООЗ (1994) (табл.7.2.1). 

При більш детальному вивченні впливу терміну менопаузи на структуру 

патології ендометрія нами як і при МЗ, було відмічено проградієнте зростання 

патології з терміном менопаузи (таблиця 7.2.2). Таке зростання 

гіперпроліферативної патології ендометрія у жінок з більшим терміном 

тривалості менопаузи може пояснюватися тривалою гіпоестрогенією та 

запальними процесами в органах малого тазу. 
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Таблиця 7.2.1 

Морфологічні особливості ендометрія у досліджуваних жінок і 

ультразвуковими ознаками гіперплазії ендометрія,    абс.ч. (%) 

Діагноз 
Групи жінок 

І група (n=118) ІІ група (n=154) 

Поліпи ендометрія 34 (28,8) 69 (44,8) 

ГЕ без атипії 53 (44,9) 58 (37,7) 

ГЕ з атипією 9 (7,6) 13 (8,4) 

Кистозна атрофія та синехії порожнини 

матки  

10 (8,5) 13 (8,4) 

Поєднання ПЕ з субмукозною міомою 

матки 

11 (9,3) 7 (4,6) 

Аденокарцинома  2 (1,7) 4 (2,6) 

 

Таблиця 7.2.2 

Види патології ендометрію у різні терміни менопаузи,       абс.ч (%) 

Види патології ендометрія  Термін менопаузи 

до 1 року 1 рік від 2 до 5 
більше 5 

років 

Поліпи ендометрія  7 (19,4) 6 (16,7)а,б 11 (30,6) 12 (33,3) 

ГЕ без атипії 11 (16,9)а 18 (27,7)а 27 (41,5) 9 (13,8) 

ГЕ з атипією 2 (14,3)а,б 2 (14,3)а,б 4 (28,6) 6 (42,9) 

Кістозна атрофія та синехії 

порожнини матки 

2 (13,3)б 3 (20,0)б 2 (13,3)б 8 (53,3) 

Поєднання ПЕ з субмукозною 

міомою матки 

8 (53,3) 2 (13,3) 2 (13,3) 3 (20,0) 

Аденокарценома 1 (16,7)а 1 (16,7)а 3 (50,0) 1 (16,7) 

Примітки.  

1. а - різниця вірогідна відносно показника від 2 років (р<0,05); 

2. б - різниця вірогідна відносно показника більше 5 років (р<0,05). 
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Загальновідомо, що гіперплазія ендометрія з атипією, або 

ендометріальна інтраепіталіальна неоплазія (EIN) є основою для розвитку 

ендометріоїдної аденокарциноми, що переважно характеризується 

збільшенням співвідношенням залоз до строми у порівнянні з нормальним 

ендометрієм стадії проліферації. Якщо діагноз EIN підтверджується 

гістологічно, вірогідність прогресїї раку ендометрія збільшується в 45 разів 

протягом 1 року [249].  

Ці дані підтверджуються також і результатами гістологічного 

дослідження ендометрія у різні терміни менопаузи при яких виявлена більша 

частота гіперпроліферативних змін у жінок з менопаузою більше 2 років в 

порівнянні з жінками, у яких термін менопаузи не перевищував 2 роки при 

аналогічній УЗ-картині ендометрія. Це ще раз доводить необхідність 

використання інвазивних методів дослідження у даної категорії пацієнток з 

метою запобігання розвитку патології ендометрія.   

При проведені гістероскопії та пайпель біопсії досліджуваним жінкам, 

ключовою інформаційною складовою було гістологічне дослідження 

отриманого матеріалу. Звертає на себе увагу той факт, що результати 

гістологічного дослідження ендометрія визначили більшу частоту 

гіперпроліферативних змін у жінок пізньої вікової категорії при аналогічній 

УЗ-картині ендометрія в порівнянні з жінками молодшого віку. При цьому у 

пацієнток при наявності КС незалежно від віку частіше зустрічалися 

патологічні стани ендометрія, що може бути пов'язано з гормональним 

дисбалансом та тривалим хронічним стресом і запальними процесами. Так, 

гіперпроліферативні процеси слизової оболонки матки згідно результатів 

гістологічного дослідження ендометрія діагностовано у 297 (84,6%)  жінок 

досліджуваних груп. Звертає увагу той факт, що  майже у 234 (66,7%) від 

загальної кількості жінок з ГПЕ він мав асимптомний перебіг. При цьому, із 6 

випадків аденокарциноми ендометрія, що була гістологічно підтверджена, у 3  

випадках показаннями до проведення гістерорезектоскопії були тільки УЗ-
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критерії вираженої гіперпроліферації в ендометрії, а саме збільшення товщини 

ендометрія, підвищення ехопровідності і відсутність чіткого розмежування 

між міометрієм і ендометрієм. 

Загальновідомо, що за відсутності овуляції, естрогени, конвертовані 5-

альфа редуктазою жирової тканини, стимулюють проліферацію та, як наслідок 

тривалої стимуляції, гіперплазію ендометрія. [249] 

Тому нами для більш об'єктивізації розвитку ГПЕ у досліджуваних 

пацієнток було досліджено вплив надмірної ваги на розвиток даної патології 

ендометрія. Окрім тривалості менопаузи нами також було відмічено 

кореляційний негативний вплив надмірної ваги та ІМТ на розвиток ГПЕ 

(r=0,89). Отримані дані продемонстрували, що у жінок з надмірною вагою в 

структурі ендометрія частіше зустрічалися ГПЕ незалежно від наявності КС, а 

у пацієнток з КС цей показник зустрічався втричі частіше, що було достовірно 

вище ніж у жінок з нормальною вагою. Так, у жінок з ожирінням відсоток 

атипової гіперплазії (65.9% ) був достовірно вищим, ніж у жінок з нормальною 

масою тіла (28.6%). У молодих жінок з надмірною вагою відсоток атипової 

гіперплазії склав 57.9%, в той час як при ІМТ<30 – 16.7%. У жінок 

менопаузального віку з ІМТ>30 відсоток атипової гіперплазії 68.2%, в той час 

як при ІМТ<30 – 33.3% . У жінок менопаузального віку з ІМТ>30 відсоток 

атипової гіперплазії 64.9%, в той час як у молодих жінок з ІМТ>30 – 48%. Ці 

результати також не суперечать існуючим даним щодо впливу надмірної ваги 

на розвиток гіперпроліферативних процесів ендометрія. Відомо, що ожиріння, 

особливо по абдомінальному типу, є підґрунтям розвитку 

інсулінорезистентності, гіперглікемії, дисліпідемії та прозапального стану. 

Тому корекція ваги є одним із методів профілактики розвитку атипових змін в 

ендометрії у будь-якому віці.  

Важливо відмітити, що у пацієнток з наявністю гідросальпінксів (25 

жінок), що було виявлено під час проведення ультразвукового сканування та 

підтверджено при виконанні гістероскопії значно частіше виявляється  

атипова гіперплазія ендометрія (7 (31,8%)) і навіть рак ендометрія (у 3 
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(50,0%)) незалежно від вікової категорії. Отриманні дані ще раз доводять 

необхідність ранньої діагностики та лікування довготривалих хронічних 

запальних процесів. 

У пацієнток більш старшої вікової групи серед морфологічних варіантів 

ПЕ переважали залозисто-фіброзні поліпи атрофічного типу (25 (31,6%)), що 

характеризувалися хаотично розташованими, з наявністю атрофічних кистозно 

розширеними залозами неправильної форми, на тлі щільної фіброзної строми 

та низького призматичного епітелію, на відміну від жінок молодшого віку у 

яких переважали залозисті поліпи ендометрія. У пацієнток більш молодої 

групи при наявності КС ПЕ були гіперпроліферативними, що 

характеризується гіперплазією та проліферативною активністю залоз поліпів 

(9 (16,7%), р<0,05). 

 

 

Примітка. * - різниця вірогідна відносно пацієнток без наявності 

гідросальпінксів (р<0,05). 

Рис. 7.2.2 – Частота зустрічає мості гіперплазії ендометрія з атипією та 

раку у жінок залежно від наявності хронічних запальних процесів додатків, % 
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Наявність гіперпластичних процесів без атипії згідно морфологічних 

даних характеризувалася збільшенням залозистих та стромальних елементів, з 

незначним переважанням залозистого компоненту, з рівномірним розподілом 

в стромі кровоносних судин та відсутністю клінічною атипію. На відміну від 

ГЕ з атипією, характерними ознаками якою були ознаки ядерної атипії, з 

зоною ядерної стратифікації, з втратою полярності ядер та появою ядерець. В 

одному випадку спостерігалася цитоплазматична атипія, яка проявлялася 

еозинофілією цитоплазми, на тлі ядерної атипії. В більшості випадків залози 

були розміщені щільно між собою, лише в деяких ділянках були відокремлені 

стромою. При цьому було виявлено порушення співвідношення залоз до 

строми в бік переважання залозистого компоненту. 

Для кистозної атрофії ендометрія (14 випадків) було характерне 

кистозне розширення залози та сплющення епітелію з відсутністю 

проліферативної активності.  

Таким чином, результати дослідження свідчать, що атипова гіперплазія 

ендометрія частіше виявляється при наявності надмірної маси тіла, а ризик її 

розвитку серед повних жінок 46-50 років порівняно вищий, ніж у повних 

жінок віком 40-45 років. Оскільки вірогідність прогресії раку ендометрію 

значно та вірогідно збільшується протягом 1 року якщо діагноз гіперплазії 

ендометрія підтверджується гістологічно, корекція ваги є методом 

профілактики розвитку атипових змін в ендометрії у будь-якому віці. 

Результати  проведених досліджень ще раз довели необхідність 

щорічного  проведення УЗ-моніторінгу стану ендометрія у жінок з метою 

ранньої діагностики гіперпластичних процесів ендометрія і визначення 

адекватної тактики лікування. Приймаючи до уваги майже безсимптомний 

перебіг гіперпластичних процесів ендометрія в перименопаузі (у 39,7% у 

жінок І групи та 43,7% - ІІ групи), особливо у жінок старшої вікової групи 

рекомендовано саме щорічний активний УЗ-моніторинг стану ендометрія  з 

метою профілактики гіперпластичних процесів і раку ендометрія. 
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Виявлено, що при наявності гідросальпінксів, що було виявлено під час 

проведення ультразвукового сканування та підтверджено при виконанні 

гістероскопії значно частіше виявляється  атипова гіперплазія ендометрія і 

навіть рак ендометрія, що ще раз вказує на важливість профілактики, раннього 

виявлення та патогенетичного лікування довготривалих хронічних запальних 

процесів в додатках, а вже при наявності ускладнень спонукає до більш 

радикального хірургічного втручання з видаленням маткових труб.  
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РОЗДІЛ 8 

АНАЛІЗ ДОСТОВІРНОСТІ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЦІННОСТІ МЕТОДИК, 

ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОБСТЕЖЕННЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ 

ТА ЕНДОМЕТРІЯ 

 

8.1. Порівняльний аналіз діагностичних методів у виявленні 

доброякісної гіперпроліферативної патології молочної залози 

 

Після отримання результатів морфологічного дослідження зразків 

тканини молочної залози та ендометрія було виконано співставлення 

заключень з попереднім діагнозом, що було виявлено за допомогою УЗД. У 

випадку аналізу діагностичних методів дослідження для МЗ було здійснено 

диференційний аналіз інформативності УЗД та комбінації його з мамографією. 

Відповідно до заключень патогістологічних досліджень було виявлено в 86 

зразках, серед яких у 79 випадках - доброякісну гіперпроліферативну 

патологію, в 7 випадках - рак молочної залози, в решті зразків (27) - 

патологічних відхилень не було.  

Для цього отримані під час обстеження дані представляли у вигляді 

таблиці (таблиця 8.1.1). Патологія в структурі молочної залози при проведені 

УЗД була виявлена у 75 (72,82%) випадках, із них морфологічно підтверджена 

у 62 (60,19%) зразках біопсійного матеріалу. На відміну від комбінації УЗД + 

мамографія, коли патологія МЗ була діагностована  у 82 (79,61%) випадках, а 

морфологічно підтверджена у 75 (72,82%, p<0,05), це вірогідно вище в 

порівняні з даними що отримали лише при проведенні УЗД МЗ. При цьому під 

час проведення лише УЗД, хибнопозитивний (ХП) результат отримано в 13 

випадках, при діагностиці фіброаденоми МЗ - 5, кіст 4, РМЗ - 4, які було 

діагностовано як фіброаденоми у 3 випадках та 1 кіста; а хибнонегативний 

(ХН) результат в 11 випадках: 3 кісти було розцінено як РМЗ, 4 фіброаденоми 

- 1 як рак, 3 - кісти, 4  розцінили як фіброаденоми. В результаті порівняння 

комбінації УЗД та мамографії ХП та ХН отримано лише в 7 випадках, що 
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також підтверджує про більшу інформативність комбінації методів УЗД з 

мамографією. 

 

Таблиця 8.1.1  

Наявність патології МЗ за даними УЗ 

 Патологія за даними УЗ Всього 

присутнє відсутнє 

Результати 

діагностичного тесту 

позитивний 62 13  

негативний 11 17  

Всього   103 

 

Згідно отриманим даним обчислювали: 

1. Чутливість методу, що означає вірогідність позитивного тесту при 

наявності захворювання та вираховували за формулою: 

 Чутливість =          а         . = 0,84 

    а+с   

2. Специфічність (означає вірогідність негативного тесту при відсутності 

захворювання) та обчислювали за формулою: 

Специфічність = d  .=0,57 

  b+d  

3. Позитивну прогностичну цінність діагностичного тесту вираховували 

за формулою  

Прогностична цінність(+) = ___а         .=0,82 

     а+b   

Даний показник відображає вірогідність захворювання у пацієнток з 

позитивним тестом. 

4. Негативну прогностичну цінність діагностичного тесту (відображає 

вірогідність відсутності захворювання у пацієнтів з негативним тестом) та 

вираховуються за формулою: 
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Прогностична цінність (-) = __d  . = 0,59 

    с+d 

5. Відношення правдоподібності (ВП) позитивне, вираховується за 

формулою: 

ВП(+) = ____чутливість ,=1,93 

2- специфічність  

та відображає відношення вірогідності позитивного результату тесту серед 

хворих до вірогідності його отримання серед здорових. 

6. Відношення правдоподібності негативне, відповідно відображує 

відношення вірогідності отримання негативного результату у хворих до 

вірогідності його отримання у здорових. 

ВП (-) =       1- чутливість  ,= 0,29 

Специфічність  

Передтестову вірогідність, яка оцінює вірогідність захворювання перед 

проведенням тесту і відповідає розповсюдженості захворювання, 

вираховували за формулою 

Передтестова вірогідність = _____(а+с)____.= 0,71 

  (а+b+с+d)          

Точність діагностичного методу визначали за формулою 

= _____(а+d)____  .= 0,76 

       (а+b+с+d)        

Після обчислення ВП визначали післятестову вірогідність:  при ВП > 1 – 

вірогідність виявлення захворювання збільшується, при ВП < 1 – 

зменшується. 

Постестову вірогідність визначали за номограмою Фагана, тобто після 

отримання позитивного результату за даними УЗД на дисгормональну 

патологію МЗ вірогідність його підтвердження існує у 95,4%. 

Також визначали відношення шансів за формулою 
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ВШ = ad/bc, що означає відносний шанс розвитку даної патології за 

даними УЗД, при цьому сильним вважали зв’язок, якщо відношення шансів 

перевищує 1. 

ВШ = 6,65, ДІ (1,16-6,78,р<0,05). 

Після оцінки інформативності УЗД в діагностиці захворювань МЗ, 

оцінювали сполучення наступних методів УЗД та мамографія (таблиця 2). 

 

Таблиця 8.1.2  

Наявність дисгормональної патології МЗ за даними УЗ та мамографією 

 Комбінація УЗД та 

мамографії 

Всього 

присутнє відсутнє 

Результати 

діагностичного тесту 

позитивний 75 7  

негативний 7 14  

Всього   103 

 

Постестова вірогідність за номограмою Фагана після отримання 

позитивного результату за даними діагностичної комбінації УЗД з 

мамографією на дисгормональну патологію МЗ становила 98,3%. 

Порівняльний аналіз діагностичних методик (таблиця 3), таких як УЗД 

та УЗД в комбінації з мамографією дозволив встановити: чутливість тільки 

УЗД становила 84%, тоді як його комбінація з мамографією - 90%, що на 6% 

дана комбінація більш чутливіша, ніж тільки УЗД МЗ без поєднання інших 

діагностичних методів. Специфічність даних методик відповідно становила 

57% та 62%, про що свідчить про більш вищу інформативність комбінації УЗД 

з мамографією. Звертає на себе увагу прогностична цінність позитивного 

результату комбінації УЗД та мамографії, що склала 0,9 на відміну від 

показника лише УЗД - 0,82. При цьому прогностична цінність негативного 

результату лише УЗД МЗ склала 0,59, на відміну від комбінації УЗД з 

мамографією - 0,62. 
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Таблиця 8.1.3  

Порівняльний аналіз результатів УЗД та його комбінації з мамографією 

у виявленні патології структури МЗ 

Тест УЗД УЗД+мамографія 

Чутливість методу 
0,81 0,9 

Специфічність 
0,57 0,62 

Прогностична цінність позитивного 

результату 
0,82 0,9 

Прогностична цінність негативного 

результату 
0,59 0,62 

Відношення правдоподібності позитивного 

результату (ВП(+)) 
1,93 2,37 

Відношення правдоподібності негативного 

результату (ВП (-)) 
0,29 0,16 

Передтестовавірогідність (розповсюдженість/ 

преваленс) 
0,71 0,8 

Передтестові шанси 
2,43 3,95 

Точність діагностичного методу 
0,76 0,85 

Відношення шансів (Вш) 6,65  

(Д1,21-10,6) 

15,2  

(ДІ 6,78-23,4%) 

Діагностична ефективність (ВШ2/ВШ1), рази в 2,3рази 

 

Слід зазначити, що використання комбінації УЗД з мамографією в 

діагностиці патології МЗ в 2,3 рази підвищує діагностичну ефективність в 

порівнянні лише з УЗД. 

Таким чином, використання комбінації УЗД та мамографії більш 

інформативне в діагностиці доброякісної патології молочної залози та в 2,3 

рази перевищує діагностичну ефективність при УЗД. Специфічність даного 

методу склала 62%, що в 5 разів перевищує відповідний показник лише при 

використанні УЗД. Комбінація діагностичних методів діагностики 
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доброякісної патології МЗ чутливіша на 9% в порівнянні лише з УЗД та 

відповідно становила 90% та 81%. 

 

 

8.2. Порівняльний аналіз діагностичних методів у виявленні 

гіперпроліферативних процесів ендометрія 

 

Своєчасна діагностика та лікування ГПЕ, що можуть передувати або 

служити фоном для розвитку раку ендометрія, вимагають вдосконалення 

діагностичних методів, особливо у жінок пізнього репродуктивного віку. 

Використовуючи різні режими УЗ дослідження нами проводилася оцінка 

ехоструктури матки, а також контури та ехогенність. Візуалізація судин 

проводилася за допомогою кольорового допплерівського і енергетичного 

квартирування, що дозволяло оцінити судинний малюнок матки в цілому на 

всіх рівнях.  

Точність визначення локалізації ніжки поліпа при проведені лише УЗД 

склала 78,65%, а для тривимірного УЗ – 97,2%, що дало можливість 

проведенню більш раціональному оперативному лікуванню – значно 

скорочувало час проведення операції, особливо за наявності множинних 

поліпів. При цьому слід зазначити що особливих труднощів при визначенні 

ніжки полів викликала локалізація ПЕ в ділянці трубних кутів та нижньої 

третини порожнини матки під час проведення 2 УЗД, на відміну від вивчення 

фронтальних сканів в режимі багатопланової реконструкції матки. 

Таким чином проведений порівняльний аналіз результатів УЗ та 

морфологічного дослідження дозволив вдосконалити ультразвукові критерії 

оцінки стану ендометрія у жінок досліджуваних груп в нормі та при патології 

(таблиця 8.2.1). 

Аналізуючи інформативність методик встановлено, що структура ХП та 

ХН результатів при діагностиці патології ендометрія за даними двовимірного 

УЗД та його комбінації з тривимірними методиками з співставленням ПГЗ 
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склала 23,3 %. Тобто при співставленні ПГЗ з діагностичними методами 

виявлено ГПЕ у 279 випадках , серед яких 5 раків ендометрія, в 69 випадків - 

було діагностовано нормальний ендометрій. 

Таблиця 8.2.1  

Частота співпадання виявленої патології ендометрія під час проведення 

діагностичних методик та ПГЗ 

Діагноз 
Методи дослідження 

2D 2D+3D Результат ПГД 

Поліпи ендометрія 79 101 103 

Гіперплазія ендометрія без атипії 112 110 111 

Гіперплазія ендометрія з атипією 25 25 22 

Поєднання поліпів ендометрія з 

субмукозною міомою матки 

31 23 23 

Кистозна атрофія та синехії 

порожнини матки 

24 19 18 

Нормальний ендометрій 79 72 69 

 

Доброякісну гіперпроліферативну патологію ендометрія під час 

проведення УЗД в режимі сірої шкало було діагностовано 271 випадках, з яких 

морфологічно підтверджено в 236 (87,1%) випадках. Відповідно до результатів 

комбінації 3D-реконструкції з тривимірними доплерометричними індексами 

дана патологія була виявлена в 279 випадках та морфологічно підтверджена в 

261 (93,8%) біопсійних матеріалах, що було вище в порівнянні з двовимірної 

методики. Даний факт свідчить про те, що дані методи дослідження не є 

взаємовиключаючими, а навпаки взаємодоповнюючими, і у разі поєднання 

мають важливе інформаційне значення. 

Хибнопозитивний результат двовимірної методики становив 35 

випадків, 10 ПЕ - було розцінено як поєднання субмукозної міоми матки з ПЕ, 

5 випадків синехій та 9 - кистозна атрофія та 11 випадків нормального 

ендометрія були розцінені як ГПЕ. ХН виявлено 31 випадках: 8 гіперплазії 
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ендометрія без атипії було виявлено під час морфологічного заключення при 

нормальному ендометрії, 5 ГЕ з атипією при діагностиці ендометрія без 

патології; 2 ПЕ - при нормальному ендометрії, 9 ПЕ - розцінено як кистозна 

атрофія та синехії порожнини матки, 3 ГЕ з атипією розцінені як кистозна 

атрофія ендометрію. 

 

Таблиця 8.2.2  

Наявність гіперпроліферативних процесів ендометрія за даними 2DУЗ та 

комбінація 2D з 3D УЗД 

Патологія 

ендометрія 

згідно ПГЗ 

2D УЗД 

+ - 

ІП (a) ХП (b) ХН (c) ІН (d) 

Всього 348 236 35 31 46 

 Комбінація 3D УЗДз доплерометрією 

Всього 348 261 18 17 52 

 

При порівнянні інформативності діагностичних методик в діагностиці 

патології ендометрія у жінок досліджуваних груп було встановлено, що 

чутливість трансвагінального сканування в 2D-режимі становила 88%, тоді як 

3D-можливості – 95%, що збільшило чутливість комбінації УЗД з 

тривимірною реконструкцією на 7% (табл.8.2.3). Специфічність УЗД з 

використанням лише двовимірних методик становила 57%, тоді як комбінація 

її з 3D-реконструкцією і тривимірним доплерометричним індексами та 

об’ємом становила 77%, посилили її специфічність на 20%. Звертають на себе 

увагу також суттєві відмінності при порівнянні прогностичної цінності 

позитивного, що відображає вірогідність захворювання у пацієнток з 

позитивним тестом, та негативного, що відображає вірогідність відсутності 

захворювання у пацієнтів з негативним тестом, результатів двовимірної та 

тривимірної методики, відповідно для двовимірної методики вони становили 
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0,87 та 0,60, тоді як для її комбінації з тривимірною методикою, відповідно 

0,95 та 0,79.  

 

Таблиця 8.2.3  

Порівняльний аналіз результатів УЗД та його комбінації з мамографією 

у виявленні патології структури МЗ 

Тест УЗД 
УЗД + 

доплерометрія 

Чутливість методу 
0,88 0,95 

Специфічність 
0,57 0,77 

Прогностична цінність позитивного результату 
0,87 0,95 

Прогностична цінність негативного результату 
0,6 0,79 

Відношення правдоподібності позитивного 

результату (ВП(+)) 
2,05 4,13 

Відношення правдоподібності негативного 

результату (ВП (-)) 
0,2 0,06 

Передтестова вірогідність (розповсюдженість/ 

преваленс) 
0,77 0,81 

Передтестові шанси 
3,3 4,35 

Точність діагностичного методу 
0,81 0,92 

Відношення шансів (Вш) 
10 69,2 

Діагностична ефективність (ВШ2/ВШ1), рази  6,92 

 

Слід зазначити, що точність діагностичного методу для двовимірного 

сканування становила 81%, а для поєднаного дослідження – 92%, що на 11% 

збільшило інформативність поєднання 3D-реконструкції, а також тривимірних 

індексів і об’єму ендометрія. При цьому, застосування 3D-комбінації в 

поєднанні з обчисленням тривимірних індексів і об’єму ендометрія 

підвищують діагностичну ефективність трансвагінального сканування в 

порівнянні зі звичайним двовимірним режимом в 6,92 рази.  
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Таким чином, визначення в ході 3D-реконструкції з визначенням 

особливостей його структури, а також врахування тривимірних індексів і 

об’єму ендометрія, забезпечує високу позитивну (0,95) та негативну (0,79) 

прогностичну цінність в діагностиці патології ендометрія, що перевищує 

відповідні показники при проведенні лише двовимірного сканування 

(відповідно 0,87 і 0,6). Проведення тривимірного трансвагинального 

сканування під час якого є можливість отримання фронтальних сканів 

внутрішньої стінки матки з подальшою багатоплановою реконструкцією 

дозволяє одночасну візуалізацію всіх патологічних утворень ендо- та 

міометрія та доводить перевагу тривимірної ехографії у випадках наявності 

поєднаної патології, особливо малих розмірів. Застосування 3D-комбінації в 

поєднанні з обчисленням тривимірних індексів і об’єму ендометрія 

підвищують діагностичну ефективність трансвагінального сканування в 

порівнянні зі звичайним двовимірним режимом в 6,92 рази. 
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РОЗДІЛ 9 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВИНИКНЕННЯ РАННІХ 

ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ 

                 

9.1.Прогнозування виникнення раннього клімаксу з урахуванням 

показників репродуктивного та біологічного віку  

                

З метою прогнозування ймовірності розвитку раннього клімаксу на тлі 

біологічного старіння організму нами розроблено алгоритм та створено 

математичну модель прогнозу.  

Використання методу покрокового дискримінантного аналізу в якості 

математичної моделі дозволяє виявити вірогідність різниці між групами, 

розробити алгоритм прогнозу і провести математичне моделювання [10, 40, 

42]. Саме метод багатофакторного математичного аналізу з урахуванням усіх 

найбільш інформативних факторів та варіантів їх вираженості дає можливість 

створення даної прогностичної моделі. Застосування цього методу дозволяє 

прогнозувати не лише факт виникнення раннього клімаксу, а й визначити 

ступінь ймовірності його настання, що дуже важливо для подальшого 

виділення груп ризику з метою розробки індивідуалізованих заходів 

профілактики та лікування. Вчасне призначення профілактичних заходів та 

розробка індивідуальних програм лікування дозволить покращити якість 

життя кожної окремої жінки.  

 Для прогнозування РК на тлі біологічного старіння організму за 

спеціально розробленою анкетою обстежено 171 жінка віком від 38-45 років 

(дослідна ретроспективна група), з яких 97 – з раннім клімаксом та 74 здорові 

жінки.  

Методом покрокового дискримінантного аналізу визначено 12 із 145 

чинників, що найбільшою мірою впливали на виникнення даної патології. 

Індексацію визначених чинників наведено в таблиці 9.1.1. 
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Таблиця 9.1.1 

Чинники ризику та їхня індексація, що найбільшою мірою впливали на 

виникнення ранньої менопаузи 

№ з/п Чинник ризику Індекс 

Х1 Настання менопаузи у найближчих родичок: 

- своєчасна 

- пізня  

- рання 

 

1 

2 

3 

Х2 Паління: 

- не палить 

- палить 

 

0 

1 

Х3 Штучні аборти: 

- не було 

- 1-3 

- більше 3 

 

0 

1 

2 

Х4 Наявність екстрагенітальної патології: 

- немає 

- патологія дихальної системи 

- патологія нирок та сечовидільної системи 

- серцево-судинні захворювання  

- захворювання нервової системи  

- аутоімунні захворювання 

- остеохондроз шийно-грудного відділу хребта 

- декілька захворювань 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Х5 Наявність стресових ситуацій в побуту, на роботі: 

- відсутні 

- присутні 

 

0 

1 

Х6 Хірургічні втручання на матці та додатках: 

- не було 

- було 

 

0 

1 
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Х7 Неадекватні фізичні та розумові навантаження: 

- відсутні 

- наявні 

 

0 

1 

Х8 Ожиріння: 

- немає 

- є 

 

0 

1 

Х9 Концентрація рівня естрадіолу в сироватці крові, пг/мл 

- норма 

- вище норми  

- нижче норми 

 

1 

2 

3 

Х10 Концентрація ФСГ в сироватці крові, пг/мл 

- норма 

- нижче норми  

- вище норми 

 

1 

2 

3 

Х11 Концентрація АМГ в сироватці крові, пг/мл 

- норма 

- вище норми 

- нижче норми 

 

0 

1 

3 

Х12 Застосування ДРТ, а саме ЕКЗ 

- не було 

- було до 3 спроб 

- більше 3 спроб 

 

0 

1 

2 

 

Дискримінантні функції з прогнозу раннього клімаксу на тлі 

біологічного старіння жінки мали наступний вигляд: 

f1 = -19,8  + 2,1 .  Х1 + 3,5 . Х 2  + 2,4 . Х3 + 1,4 . Х 4 - 7,5 . Х 5 + 2,7 . Х6 +   

+ 3,5 . Х 7  - 2,9 . Х 8 + 1,3 . Х 9 + 2,6 . Х10 +4,4 . Х11 + 2,1 . Х12; 

f2 = - 18,3 + 1,3 . Х1 + 2,9 . Х 2 + 1,2 . Х3 + 2,1. Х 4 + 5,6 . Х 5 + 0,3 . Х 6 +           

+ 0,8  . Х 7  + 1,1 . Х 8 + 5,5 . Х 9 + 3,1 . Х10 - 7,1 . Х11 + 0,5 . Х12. 
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де f1 - дискримінантна функція, що визначає вірогідність виникнення цієї 

патології, f2 – спростовує цю можливість, тому при значенні f1 > f2, 

прогнозували можливість виникнення раннього клімаксу, а при f2 > f1 -  

вважали малоімовірною можливість виникнення даної патології. Значення 

коефіцієнтів для функцій f1 та f2 були незмінними. 

Визначено 3 ступеня імовірності прогнозу на основі кривої залежності 

частоти виникнення раннього клімаксу від величини Fl. При чому, при Fl>0,8 

вважали високою iмовiрнiсть розвитку раннього клімаксу, при Fl = 0,5-0,79 - 

середньою, а при Fl<0,49 - низькою. Різниця між частотою виникнення  

раннього клімаксу в групах низького, середнього та високого ризику 

(табл.9.1.2) була вірогідною (р<0,001). 

Виявлена висока чутливість розробленого алгоритму з прогнозу 

виникнення РК в дослідній ретроспективній виборці, що становила  90,7%, 

тобто з 97 жінок з раннім клімаксом у 88 виникнення його було спрогнозовано 

з високим або середнім ступенем імовірності.  

При чому, точність прогнозу для групи високого ризику виникнення 

раннього клімаксу становила 97,4%, середнього – 78,18%, а загальна точність 

системи склала 86,17% - з 94 жінок, у яких прогнозувався розвиток раннього 

клімаксу з високим або середнім ступенем імовірності, він реально 

спостерігався у 81. Для групи низького ризику розвитку РК точність прогнозу 

становила 92,2%, тобто із 77 пацієнток, у яких не прогнозувалось виникнення 

РК у 71 не було проявів даної патології. Співпадіння очікуваних результатів з 

реальними становило 79,22%. 

З метою перевірки надійності розробленого алгоритму прогнозування 

раннього клімаксу на тлі біологічного старіння нами було обстежено 154 

жінки віком від 38 до 45 років (контрольна ретроспективна група), з них 72 - з 

проявами раннього клімаксу та 82 здорові жінки (табл. 9.1.3). 
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Таблиця 9.1.2 

Частота виникнення раннього клімаксу на тлі біологічного старіння 

організму жінки за даними ретроспективного аналізу 

Вірогідність Fl 

Загальна 

кількість 

Дослідна ретроспективна група 

з проявами РК без проявів РК 

абс. ч. % абс. ч. % 

Низька <0,1 13 0 0 13 100 

 0,1‒0,19 18 1 5,556 17 94,44 

 0,2‒0,29 15 6 40 9 60 

 0,3‒0,39 18 4 22,22 14 77,78 

 0,4‒0,49 13 5 38,46 8 61,54 

Всього  77 16 20,78 61 79,22 

Середня 0,5‒0,59 20 15 75 5 25 

 0,6‒0,69 15 11 73,33 4 26,67 

 0,7‒0,79 20 17 85 3 15 

Всього  55 43 78,18а 12 21,82а 

Висока 0,8‒0,9 22 21 95,45 1 4,54 

 >0,9 17 17 100 0 0 

Всього  39 38 97,44а,б 1 2,56а,б 

Всього   171 97  74  

Примітки: 

1. а – різниця вірогідна відносно показника в групі з низькою імовірністю 

(p<0,001); 

2. б – різниця вірогідна відносно показника в групі iз середньою імовірністю 

(p<0,05). 

 

Підчас аналізу показників контрольної ретроспективної групи, нами 

виявлено також високу чутливість прогностичної системи. Так, із 72 жінок, у 

яких діагностовано ранній клімакс, у 67 (93,1%) за даними анамнезу 
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прогнозувалось його виникнення з високим або середнім ступенем 

імовірності.  Доведена  також  й  висока  точність  математичної  моделі  на  

Таблиця 9.1.3 

Частота виникнення раннього клімаксу на тлі біологічного старіння організму 

жінки в контрольній ретроспективній групі 

Вірогідність Fl 

Загальна 

кількість 

Контрольна група 

з проявами РК без проявів РК 

абс. ч. % абс. ч. % 

Низька <0,1 13 0 0 13 100 

 0,1‒0,19 16 1 6,25 15 93,75 

 0,2‒0,29 21 3 14,29 18 85,71 

 0,3‒0,39 14 4 28,57 10 71,43 

 0,4‒0,49 12 4 33,33 8 66,67 

Всього  76 12 15,79 64 84,21 

Середня 0,5‒0,59 12 7 58,33 5 41,67 

 0,6‒0,69 14 9 64,29 5 35,71 

 0,7‒0,79 14 8 57,14 6 42,86 

Всього  40 24 60 16 40 

Висока 0,8‒0,9 20 19 95 1 5 

 >0,9 18 17 94,44 1 5,55 

Всього  38 36 94,74 2 5,26 

Всього   154 72  82  

Примітки: 

1. а – різниця вірогідна відносно показника в групі з низькою імовірністю 

(p<0,001); 

2. б – різниця вірогідна відносно показника в групі iз середньою імовірністю 

(p<0,05). 
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контрольній ретроспективній вибірці і: з 78 жінок, у яких очікувалось 

виникнення раннього клімаксу з високим або середнім ступенем імовірності, у 

67 (85,89%) він був в подальшому діагностований. Співпадіння реально 

спостережених даних з теоретично очікуваними складало в групі високого 

ризику - 90,63%, середнього - 73,08%, а в групі пацієнток, де виникнення 

раннього клімаксу не прогнозувалось, співпадіння зафіксовано в 84,21% 

випадків. 

Для підтвердження чутливості розроблених прогностичних систем нами 

було перевірено її значимість вже на простективній виборці з 137 жінок віком 

від 35 до 40 років з високим та середнім ризиком виникнення раннього 

клімаксу. Жінки знаходились під нашим спостереженням на протязі від 2-х до 

5 років. За цей період спостереження симптоми раннього клімаксу виникли у 

106 пацієнток, тобто ефективність моделі прогнозування в проспективній 

групі становила 77,37%. Таким чином, довгострокові спостереження 

підтвердили прогностичну цінність розробленої  математичної моделі. 

Наводимо приклади використання математичної моделі для 

прогнозування раннього клімаксу. 

Приклад 1. При анкетуванні гр. П., 38 років (амб. карта №286), рання 

менопауза була у її матері (Х1  = 3); палить більше 10 цигарок на добу (Х2  = 

2); в анамнезі 5 штучних абортів (Х3  = 2); знаходиться у терапевта з приводу 

ішемічної хвороби серця (Х4  = 3); відмічає постійні стреси на роботі (Х5=1); в 

анамнезі була лапороскопія з приводу кисті яєчника (Х6  = 2); працює зі 

значним розумовим наватаженням  (Х7  = 1); має надмірну вагу (Х8  = 1); 

рівень естрадіолу нижче норми (Х9  = 3); високий рівень ФСГ (Х10  = 3); 

показники АМГ нижче норми (Х11  = 3); ДРТ не було (Х12  = 0). 

За вищезгаданими формулами обчислюємо: 

f1 = -19,8  + 2,1 .  Х1 + 3,5 . Х 2  + 2,4 . Х3 + 1,4 . Х 4 - 7,5 . Х 5 + 2,7 . Х6 +  + 

3,5 . Х 7  - 2,9 . Х 8 + 1,3 . Х 9 + 2,6 . Х10 +4,4 . Х11 + 2,1 . Х12  = 25,9; 

f2 = - 18,3 + 1,3 . Х1 + 2,9 . Х 2 + 1,2 . Х3 + 2,1. Х 4 + 5,6 . Х 5 + 0,3 . Х 6 +          

+ 0,8  . Х 7  + 1,1 . Х 8 + 5,5 . Х 9 + 3,1 . Х10 - 7,1 . Х11 + 0,5 . Х12, = 12,7. 
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Оскільки f1  > f2, а Fl = 0,97, то виникнення раннього клімаксу 

прогнозувалось з високим ступенем імовірності.  

Так, у жінки через 2 роки спостереження у пацієнтки почалися 

порушення менструального циклу: затримка менструації на 2-3 місяці, а через 

6 місяців аменорея, зі стійкою аменореєю у жінки розвинулися вегето-судинні 

прояви КС: почали турбувати приливи жару, головний біль, роздратованість, 

підвищена пітливість, непереносимість високої температури, гіпертонічні 

кризи. Пацієнтці поставлено діагноз раннього клімаксу. Призначена 

відповідна терапія, яка включала симптоматичне лікування на фоні МГТ з 

застосуванням фемостону клімонорму, з рекомендаціями щодо правильного 

харчування та фізичного навантаження. Стан жінки істотно покращився, що 

дало змогу їй продовжувати роботу далі та збережено якість життя жінки. 

Приклад 2. При анкетуванні гр. С., 40 років (амб. карта №897), пацієнтка 

відмічає своєчасне настання менопаузи у матері (Х1  = 1); жінка не палить 

(Х2=0); штучних абортів в анамнезі не було (Х3  = 0); стоїть на обліку з 

приводу бронхіальної астми (Х4 = 1); вказує на досить часті конфліктні 

ситуації в сім’ї (Х5=1); гінекологічних операцій в анамнезі не було (Х6 = 0); 

фізичних та інтелектуальних перевантажень не відмічає (Х7  = 0); має 

нормальну вагу (Х8  = 0); концентрація естрадіолу та ФСГ в межах норми  (Х9 

= 1) та (Х10 = 1); рівень АМГ в межах норми (Х11  = 1); у пацієнтки не було 

ЕКЗ  (Х12  = 0). 

За вищезгаданими формулами маємо: 

f1 = -19,8  + 2,1 .  1 + 3,5 . 0  + 2,4 . 0 + 1,4 . 1 - 7,5 . 1 + 2,7 . 0 + 3,5 . 0  -     -

2,9 . 0 + 1,3 . 1 + 2,6 . 1 +4,4 . 1 + 2,1 . 0 =  -15,5; 

f2 = - 18,3 + 1,3 . 1 + 2,9 . 0 + 1,2 . 0 + 2,1. 1 + 5,6 . 1 + 0,3 . 0 + 0,8  . 0  +          

+ 1,1 . 0 + 5,5 . 1 + 3,1 . 1 - 7,1 . 1 + 0,5 . 0 = - 7,8. 

 

Оскільки f1  < f2, а Fl = 0,091, то виникнення раннього клімаксу не 

прогнозувалось з низькою імовірністю, тобто виникнення даної патології було 

мали ймовірним. І дійсно, на протязі чотирирічного спостереження симптомів 
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раннього клімаксу у пацієнтки не спостерігалось, менструальна функція не 

порушувалась.  

Приклад 3. Під час анкетування гр. М., 41 рік (амб. карта №1316), 

встановлено: проживає в зоні підвищеної радіаційної забрудненості  (Х1  = 3); 

палить до 10 цигарок на добу (Х2  = 1); в анамнезі не було вагітностей (Х3  = 

0); соматичної патології не виявлено   (Х4  = 0); відмічає часті конфлікти на 

роботі (Х5  = 1); було хірургічного втручання на матці та яєчниках (Х6  = 1);  

працює з вираженим інтелектуальним перевантаженням (Х7 = 1); має 

нормальну вагу, тобто ожиріння відсутнє (Х8 = 0); концентрація естрадіолу та 

ФСГ в нормі (Х9  = 1) та (Х10  = 1); відмічається зниження рівня АМГ (Х11  = 

3); має в анамнезі 4 спроби ЕКЗ, остання закінчилася пологами (Х12  = 1). 

Маємо наступні значення, згідно розрахунку: 

f1 = 13,0 та f2 = - 12,0. 

Оскільки f1  > f2, а Fl = 0,742, то виникнення раннього клімаксу 

прогнозувалось з середнім ступенем імовірності. Через 3 роки жінка 

звернулась до лікаря зі скаргами на порушення сну, приливи жару, зниження 

лібідо, плаксивість, підвищену втомлюваність, вегето-судинні кризи, 

погіршення пам’яті, отримувала симптоматичне лікування з приводу криз, яке 

давало тимчасовий незначний ефект. Ще через рік у жінки настала менопауза, 

посилились вищезгадані скарги. Стійкий позитивний ефект був досягнутий 

лише в результаті комплексної терапії з застосуванням МГТ (фемостону на 

протязі 6 місяців). 

Таким чином, розроблений нами алгоритм і математична модель з 

прогнозування виникнення раннього клімаксу на тлі біологічного старіння 

організму жінки мають високу чутливість та інформативність, що дає 

можливість виділити групи ризику пацієнток щодо виникнення даної 

патології. Доведена висока ефективність та точність розробленого методу 

прогнозування дають підстави рекомендувати його для виділення груп ризику 

жінок репродуктивного віку щодо виникнення РК у них з метою своєчасної 

профілактики та призначення індивідуальних схем лікування. 
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9.2 Прогнозування та профілактика виникнення ускладнень 

менопаузальної гормональної терапії 

 

В сучасних умовах пік професійної діяльності багатьох жінок 

приходиться саме на період перименопаузи. Тому дуже важливим в цей період 

є збереження фізичної форми, краси, здоров’я, сексуальності, жіночості, 

здатності до навчання, самоудосконалості та інтересу до життя. Зазвичай до 

початку перименопаузи жінка може мати хронічні захворювання, які з віковою 

гормональною перебудовою, що відбувається в організмі жінки, здатні 

відобразитися на їх перебігу, а також спровокувати маніфестацію нових 

патологічних станів. Іноді саме призначення МГТ може спровокувати 

розвиток ускладнень [8, 9, 55, 114, 120, 144, 249]. Тому дуже важливим є 

диференційований підбір МГТ з врахуванням стану здоров’я жінки та 

вивченням супутньої патології, а також режимів її призначення. При 

правильному підборі МГТ відіграє важливу роль в покращенні та підтримці 

здоров’я жінки. 

Переваги МГТ можуть бути оптимізовані, а ризики мінімізовані шляхом 

індивідуального підбору лікування та дозування, що найбільш підходять для 

кожної конкретної жінки. Індивідуалізований підхід до призначення МГТ 

допоможе максимально використати терапевтичні та профілактичні її 

можливості, зменшити кількість побічних реакцій та ускладнень, а також 

підвищить число прихильників цього виду терапії серед лікарів та пацієнток. 

Вивчення індивідуального перебігу захворювань та їх взаємодію у 

пацієнток на тлі прийому МГТ на сучасному етапі набуває все більшого 

значення в зв’язку з необхідністю обґрунтованого прогнозу 

диференційованого підходу до лікування пацієнток в перименопаузальному 

періоді при призначенні того чи іншого лікарського засобу. 

З метою визначення зв’язків між анамнестичними даними (акушерсько-

гінекологічний та соматичний статус) та ризиком розвитку ускладнень від 
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МГТ нами було проведено анкетування за спеціально розробленою анкетою 

178 жінок перименопаузального віку: основну ретроспективну групу склали 

98 жінок перименопаузального віку, які раніше приймали МГТ та мали ті чи 

інші ускладненні на тлі її застосування та 80 жінок того ж віку, які не мали 

ускладнень від МГТ – група контролю. 

В таблиці 9.2.1 наведені дані що найбільш частіше зустрічалися у жінок 

досліджуваних груп. 

Таблиця 9.2.1  

Характеристика акушерсько-гінекологічного та соматичного статусу у 

обстежених жінок,         абс.ч. (%) 

 Основна група 

(n=78) 

Група контролю 

(n=60) 

абс.ч. % абс.ч. % 

Наявність дисгормональної патології МЗ 28 28,57* 9 11,25 

Наявність ПМС 36 36,73* 12 15,0 

ІМТ вище норми 25 25,51* 8 10,0 

Значення показника WHR >0,85 23 23,47* 9 11,25 

Гіпертонічна хвороба 28 28,58* 11 13,75 

Гінекологічні захворювання  

- хронічні запальні процеси органів 

малого тазу 

- лейоміома матки 

- ендометріоз 

47 

 

24 

19 

22 

47,96* 

 

24,49 

19,39* 

22,45* 

23 

 

8 

5 

5 

28,75 

 

10,0 

6,25 

6,25 

Варикозне розширення вен 26 26,53* 9 11,25 

Набряки 24 24,49* 7 8,75 

Мігрені 31 31,69* 11 13,75 

Нестабільний АТ 17 17,35* 5 6,25 

Перенесенні захворювання ЦНС (менінгіт, 

енцефаліт, черепно-мозкові травми) 

16 16,33 5 6,25 

Примітка. * різниця вірогідна відносно пацієнток групи контролю (р<0,05). 
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Для виявлення зв’язку між анамнестичними даними та ризиком розвитку 

ускладнень від застосування МГТ нами були розраховані показники 

відносного ризику, сильним вважали зв’язок між станами, що вивчаються, 

якщо відношення шансів (ВШ) перевищує 1. Чим більше відношення шансів 

перевищує 1, тим сильнішою вважається взаємозв’язок цих факторів (Гланс, 

лабач). Для оцінки значущості ВШ розраховували межи 95% довірчого 

інтервалу (ДІ). Якщо ДІ не включає 1, тобто при значенні меж вище або нижче 

1 вважали статистично значущим зв’язок між факторами при вихідному рівні 

р<0,05. Якщо ДІ включає в собі 1, робився висновок про відсутність 

статистично значущого зв’язку між факторами, що вивчалися. 

Як видно з таблиці 9.2.2, ускладнення від МГТ у вигляді масталгії було 

виявлено у 37 із 178 обстежених жінок, що складає 20,79%,  та у 141 із 178 

пацієнток не було виявлено даного ускладнення – у 79,21% випадків. При  

 

Таблиця 9.2.2  

Відношення шансів розвитку масталгії у жінок з ДЗМЗ в анамнезі на тлі 

прийому МГТ 

Групи 

спостереження 

Частота виявлення масталгії 

Всього 
виявлено 

Очікуваний 

результат 

Не 

виявлено 

Очікуваний 

результат 

Основна група 28 20,37 70 77,63 98 

Контрольна 

група 
9 16,63 71 63,37 80 

всього 37 (20,79)  141 (79,21)  178 

 

застосуванні нульової гіпотези була розрахована очікувана кількість хворих з 

даним ускладненням від 98 та 80 пацієнток, відповідно отримуємо 20,37% та 

16,63%, це і є очікувана кількість хворих на масталгію в досліджуваних 

групах. Різниці між очікуваною та спостереженим значенням дуже малі. При 

цьому ВШ розвитку масталгії на тлі застосування менопаузальної 
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гормональної терапії в 3,04 (ДІ 1,36-6,80, р<0,05) разів більше у жінок з 

наявністю ДЗМЗ в анамнезі, ніж у пацієнток контрольної групи, це свідчить 

про достатній зв’язок між факторами, що досліджуються, та доводить вплив 

дисгормональної патології молочної залози на розвиток одного із таких 

ускладнень від МГТ, як масталгія. 

У жінок з наявністю ПМС (таблиця 9.2.3), дане ускладнення на  тлі 

прийому МГТ спостерігається в 3,20 (ДІ 1,55-6,63, р<0,05) частіше, ніж у 

здорових жінок. Частота реально спостерігаємого ускладнення при наявності 

ПМС склала 26,96% (48 жінок) від 178, очікуваного - 26,43% та 21,57% 

відповідно. 

Таблиця 9.2.3   

Відношення шансів розвитку масталгії у жінок з ПМС в анамнезі на тлі 

прийому МГТ 

Групи 

спостереження 

Частота виявлення масталгії 

Всього 
виявлено 

Очікуваний 

результат 

Не 

виявлено 

Очікуваний 

результат 

Основна група 36 26,43 62 71,57 98 

Контрольна 

група 
12 21,57 68 58,43 80 

всього 48 (26,96)  130 (73,03)  138 

 

При аналізі впливу МГТ у жінок з надмірною вагою на розвиток ГЕ та 

АГ показав, що дана патологія розвинулася у 33 (18,54%) із 178 пацієнток, 

очікуваний показник в основній групі склав 18,17 % та в контрольній 14,83%. 

Так, у жінок з надмірною вагою на тлі прийому МГТ гіперплазія ендометрію 

та АГ розвиваються в 2,96 (ДІ 1,28-6,86, р<0,05, таблиця 9.2.4) рази частіше, 

ніж у жінок без даної патології, а при WHR>0,85 відношення шансів розвитку 

даних ускладнень дорівнює 2,34 (ДІ 1,03-5,32, р<0,05, таблиця 9.2.5), ніж в 

групі контролю (дане ускладнення реально спостерігалось у 32 (17,98%), а 

відсоток очікуваного склав 17,62 та 14,38%, відповідно). При цьому саме 
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розвиток такого ускладнення як ГЕ на тлі прийому МГТ у жінок в 

перименопаузі спостерігається в 2 рази частіше (ДІ 0,32-6,77) у жінок з 

ожирінням, а артеріальної гіпертензії в 1,08 рази (ДІ 0,24-4,92). 

 

Таблиця 9.2.4  

Відношення шансів розвитку гіперплазії ендометрія, артеріальної гіпертензії у 

жінок з надмірною вагою на тлі прийому МГТ 

Групи 

спостереження 

Частота виявлення ГЕ, АГ 

Всього 
виявлено 

Очікуваний 

результат 

Не 

виявлено 

Очікуваний 

результат 

Основна група 25 18,17 73 79,83 98 

Контрольна 

група 
8 14,83 72 65,17 80 

всього 33 (18,54)  145 (81,46)  178 

 

Таблиця 9.2.5  

Відношення шансів розвитку ГЕ, АГ у жінок з WHR>0,85 на тлі прийому МГТ 

Групи 

спостереження 

Частота виявлення ГЕ та АГ 

Всього 
виявлено 

Очікуваний 

результат 

Не 

виявлено 

Очікуваний 

результат 

Основна група 23 17,62 75 80,38 98 

Контрольна 

група 
9 14,38 71 65,62 80 

всього 32 (17,98)  146 (82,02)  178 

  

При вивченні впливу МГТ у жінок з ГХ в анамнезі (таблиця 9.2.6), 

встановлено ВШ розвитку ГЕ та ПГ у пацієнток становить 2,44  (ДІ 1,14-5,23, 

р<0,05), ніж у жінок без ГХ, що, в свою чергу, доводить про тісний зв’язок між 

двома станами. Частота виникнення даного ускладнення у жінок, які 

приймали МГТ, склала 21,91%, а очікувалась відповідно у 21,47 та 17,53%. 
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Стосовно розвитку ГЕ у даної категорії пацієнток, то шанс розвитку даного 

ускладнення на тлі прийому МГТ в 1,6 рази вище (ДІ 0,97-6,80). 

 

Таблиця 9.2.6  

Відношення шансів розвитку ГЕ та АГ у жінок з ГХ в анамнезі на тлі прийому 

МГТ 

Групи 

спостереження 

Частота виявлення ГЕ та АГ 

Всього 
виявлено 

Очікуваний 

результат 

Не 

виявлено 

Очікуваний 

результат 

Основна група 28 21,47 70 76,53 98 

Контрольна 

група 
11 17,53 69 62,47 80 

всього 39 (21,91)  139 (78,09)  178 

 

Таблиця 9.2.7  

Відношення шансів розвитку масталгії, АМК, ГЕ у жінок з гінекологічними 

захворюваннями в анамнезі на тлі прийому МГТ 

Групи 

спостереження 

Частота виявлення масталгії, АМК та ГЕ 

Всього 
виявлено 

Очікуваний 

результат 

Не 

виявлено 

Очікуваний 

результат 

Основна група 47 38,54 51 59,46 98 

Контрольна 

група 
23 31,46 57 48,54 80 

Всього 
70 (39,33)  

108 

(60,67) 
 178 

 

Аналіз впливу гінекологічної захворюваності на розвиток масталгії, 

АМК та ГЕ у жінок при прийомі МГТ (таблиця 9.2.7), показав, що ВШ 

розвитку в 2,26 (ДІ 1,21-4,25, р<0,05) разів вище, ніж у жінок групи 

порівняння. Відомо, що саме наявність хронічних захворювань ОМТ в 
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перименопаузі може спровокувати розвиток ГЕ та АМК, а застосування МГТ 

може збільшити ризик розвитку даної патології в 2,80 (ДІ 1,21-6,53, р<0,05) 

рази. Аналізуючи дані щодо взаємозв’язку між наявністю міоми матки та 

розвитком ГЕ, АМК і масталгії встановлено, що на тлі прийому МГТ в 3,99 

(ДІ 1,01-11,36, р<0,05) дані ускладнення зустрічаються частіше, що вказує на  

тісний зв’язок. При цьому реально спостерігались дані захворювання у 9,42%, 

а очікувались в основній ретроспективній та контрольній групах 7,35% та 

5,65%, відповідно. Встановлено, що на тлі прийому МГТ в 2,88 частіше 

можуть розвинутися такі ускладнення, як масталгії та АМК (ДІ 1,19-6,99, 

р<0,05), при реально спостерігаємому результаті 16,29% у жінок з 

ендометріозом в анамнезі. 

Вивчення ВШ розвитку болю по ходу вен у жінок в перименопаузі з 

варикозним розширенням вен в анамнезі, показало що на тлі прийому МГТ в 

3,3 (ДІ 1,30-9,98, р<0,05) рази частіше зустрічається дане ускладнення, ніж у 

жінок контрольної групи (таблиця 9.2.8). Різниця між реальним результатом і 

очікуваним дуже мала, відповідно 19,66, 19,27 та 15,73% та свідчить про 

тісний зв’язок між даними факторами. При цьому, наявність у жінок набряків 

в анамнезі в 3,22 (ДІ 1,34-7,76, р<0,05) рази збільшує розвиток даного 

ускладнення на фоні прийому терапії (таблиця 9.2.9). Тобто шанс зустріти 

жінку з даним захворюванням в перименопаузі, які приймають МГТ, серед 

пацієнток з набряками в анамнезі в 3,22 рази вище, ніж серед жінок без даної 

патології. У 31 жінки (17,42%) із 178 спостерігався біль у венах на фоні 

терапії. 

Шанс розвитку головного болю в перименопаузі на тлі прийму МГТ у 

пацієнток з мігренями в анамнезі дорівнює 2,82 (ДІ 1,34-5,99, р<0,05), що 

доводить не тільки зв’язок між цими ознаками, але й свідчить про їх силу  

(таблиця 9.2.10). Тобто, у пацієнток з мігренями ризик розвитку головного 

болю  в 3 рази перевищує такий у пацієнток без мігреней. При наявності у 

пацієнтки в анамнезі нестабільного АТ шанс розвитку головного болю в 

перименопаузі на тлі МГТ складає 2,95 (ДІ 1,08-8,08, р<0,05), що свідчить про 
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прямий зв’язок між цими двома станами (таблиця 9.2.11). Тобто у пацієнток з 

нестабильним АТ в анамнезі при прийомі МГТ в перименопаузі, таке 

ускладнення як головний біль зустрічається в 3 рази частіше, ніж у жінок 

контрольної групи. Так у 22 (12,36%) із 178 жінок спостерігалось дане 

ускладнення, а частка очікуваного склала 12,11% та 9,89% і різниці між цими 

показниками дуже малі. 

Таблиця 9.2.8  

Відношення шансів розвитку болю по ходу вен у жінок з варикозним 

розширенням вен в анамнезі на тлі прийому МГТ 

Групи 

спостереження 

Частота виявлення БВ 

Всього 
Виявлено 

Очікуваний 

результат 

Не 

виявлено 

Очікуваний 

результат 

Основна група 26 19,27 72 78,73 98 

Контрольна 

група 
9 15,73 71 64,27 80 

Всього 
35 (19,66)  

143 

(80,34) 
 178 

 

Таблиця 9.2.9  

Відношення шансів розвитку болю у венах у жінок з набряками в анамнезі на 

тлі прийому МГТ 

Групи 

спостереження 

Частота виявлення БВ 

Всього 
виявлено 

Очікуваний 

результат 

Не 

виявлено 

Очікуваний 

результат 

Основна група 24 17,07 74 80,93 98 

Контрольна 

група 
7 13,93 73 66,07 80 

Всього 31 (17,42)  147 (82,58)  178 
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Таблиця 9.2.10 

Відношення шансів розвитку головного болю у жінок з мігренями в анамнезі 

на тлі прийому МГТ 

Групи 

спостереження 

Частота виявлення ГБ Всього 

виявлено Очікуваний 

результат 

Не 

виявлено 

Очікуваний 

результат 

Основна група 31 23,12 67 74,88 98 

Контрольна 

група 

11 18,88 69 61,12 80 

всього 42 (23,60)  136 (76,4)  178 

 

Таблиця 9.2.11  

Відношення шансів розвитку головного болю у жінок з нестабільним АТ в 

анамнезі на тлі прийому МГТ 

Групи 

спостереження 

Частота виявлення ГБ 

Всього 
виявлено 

Очікуваний 

результат 

Не 

виявлено 

Очікуваний 

результат 

Основна група 17 12,11 81 85,89 98 

Контрольна 

група 
5 9,89 75 70,11 80 

Всього 22 (12,36)  156 (87,64)  178 

 

Як видно з таблиці 9.2.12, головний біль у жінок з перенесеними 

захворюваннями ЦНС в анамнезі було виявлено у 22 (12,36%) із 178 

пацієнток, при очікуваному результаті 11,56% в основній групі та 9,44% в 

групі контролю. При цьому встановлено, що шанс розвитку головного болю у 

жінок з перенесеними захворюваннями ЦНС в анамнезі на тлі прийму МГТ 

перевищує в 2,75 (ДІ 1,00-7,57) рази, в порівнянні з контролем.  Тобто, таке 

ускладнення, як головний біль, може в 3 рази частіше виникати у даної 

категорії пацієнток.  
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Таблиця 9.2.12  

Відношення шансів розвитку головного болю у жінок з перенесеними 

захворюваннями ЦНС (менінгіт, енцефаліт, черепно-мозкові травми) в 

анамнезі на тлі прийому МГТ 

Групи 

спостереження 

Частота виявлення ГБ 

Всього 
виявлено 

Очікуваний 

результат 

Не 

виявлено 

Очікуваний 

результат 

Основна група 16 11,56 82 86,44 98 

Контрольна 

група 
5 9,44 75 70,56 80 

всього 21 (11,80)  157 (88,2)  178 

 

Вивчаючі дані щодо пацієнток, які раніше приймали ОК, встановлено, 

що у 21 (58,33%) із 36 пацієнток основної групи та у 10 (29,41%) із 34 групи 

контролю на тлі прийму ОК мало місце те чи інше ускладнення, а саме: 

головний біль, біль по ходу вен, масталгію, набряки. При цьому, у даної 

категорії пацієнток в перименопаузі при прийомі МГТ ВР розвитку того чи 

іншого із ускладнень в 3,24 (ДІ 1,52-8,57, р<0,05) рази вище, ніж в групі 

контролю. 

Таким чином, врахування виявлених зв’язків між вивчаємими 

факторами дасть можливість запобігти ускладнень від застосування МГТ у 

кожної окремої жінки ще на етапі підбору МГТ та дозволить виділити таких 

пацієнток в групу ризику розвитку чи дасть можливість спрогнозувати 

виникнення того чи іншого ускладнення в залежності від наявного 

захворювання.  

Проведений нами аналіз підтверджує, що у пацієнток, які мають в 

анамнезі ПМС, ДЗМЗ, мігрені, нестабільний АТ, надмірну вагу, гінекологічні 

захворювання, а саме запальні захворювання, міому матки, ендометріоз, 

варикозне розширення вен, наявність набряків, перенесені захворювання ЦНС, 

в перименопаузі ризик розвитку ускладнень від МГТ значно перевищує такий, 
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ніж у пацієнток групи контролю, що дозволяє виділити таких пацієнток в 

групу ризику. Ці ускладнення можуть бути мінімізовані за рахунок вибору 

оптимального режиму терапії, а переваги від її застосування – максимально 

підвищені за рахунок врахування виявлених взаємозв’язків. 

Таким чином, з урахуванням цих факторів розвитку ускладнень від 

МГТ, нами розроблені диференційовані комплекси для їх профілактики. 
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РОЗДІЛ 10 

ЛІКУВАННЯ КЛІМАКТЕРИЧНИХ ЗРУШЕНЬ У ЖІНОК В 

ПЕРИМЕНОПАУЗІ 

 

Враховуючи доведену численними дослідженнями досить високу 

ефективність МГТ в лікуванні клімактеричних розладів, яка  традиційно 

рекомендується більшістю авторів [8, 44, 54, 55, 87, 105 114, 249], ми 

поставили за мету дослідити клінічну ефективність естроген-гестагенних 

препаратів, що використовуються в якості монотерапії, препаратів 

негормональної дії та комплексного застосування гормональнальних і 

негормональних засобів. Можливість використання препаратів 

негормональної дії особливо актуальна для популяції українських жінок, 

враховуючи традиційно сформоване певне упереджене ставлення їх до 

застосування МГТ, яке обумовлене з одного боку відсутністю достатньої 

поінформованості населення, так і лікарів, а з іншого – перебільшеним 

міфом, щодо виникнення онкопатології в сучасних екологічних умовах 

України [8, 54, 55, 82]. 

При виборі препаратів для МГТ враховувались виявлені нами 

особливості клінічного перебігу перименопаузального періоду, наявності 

гінекологічної та екстрагенітальної патології у жінок та особливості 

гестагенного компоненту, що містять комбіновані препарати [55, 249]. 

Виходячи з того, що «золотим стандартом» лікування клімактеричного 

синдрому у жінок в перименопаузі є комбіновані естроген-гестагенні 

препарати,  пацієнткам відповідного віку призначався препарат, що  містить  

17-β естрадіол (1 або 2 мг) та селективний гестаген дидрогестерон (10 мг) – 

похідне натурального прогестерону [8, 55, 89, 105, 249]. В зв’язку з чим, цей 

гестаген має найменше побічних ефектів, які властиві іншим синтетичним 

прогестинам і не спричиняє негативного впливу на морфофункціональний 

стан молочних залоз, та селективно вливає на стан ендометрія. Згідно 

останніх досліджень доведена також позитивна дія на стан гемостазу за 
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рахунок активації фібриноліза та відсутність впливу на синтез тромбіну, що 

особливо важливо для жінок які мають в анамнезі варикозну хворобу. Слід 

зазначити, що протективну дію на ендометрії надають всі прогестагени, що 

входять до складу МГТ, але відрізняються різною селективністю і 

рецепторзв’язуючою активністю. Так, дидрогестерон має селективну дію на 

прогестеронові рецептори та не сприяє збільшенню ризику артеріальних та 

венозних тромбозів, а іноді й знижує цей показник. Естрогени мають 

проективну дію на судинний ендотелій: зменшують проліферацію 

гладком’язових клітин судин, покращують процеси ремоделювання. При 

поєднанні з дідрогестероном позитивні ефекти естрогенів на судинну стінку 

посилюються за рахунок покращення потік опосередкованої вазодилятації. 

Також прогестерон та його метаболіти безпосередньо приймають участь в 

емоційній та когнітивній переробці інформації, знижують ступінь проявів 

депресії та тривожності, що вникають на тлі функціонального центрального 

дефіциту серотоніну, норадреналіну та дофаміну. 

Застосування естрадіолу трансдермально на відміну від перорального 

способу введення дозволяє досягти стабільної концентрації циркулюючого в 

периферичному кровотоці гормону і підтримувати більш фізіологічне 

співвідношення естрадіол/естрон в плазмі крові (оскільки вдається уникнути 

першого проходження препарату через печінку), що дуже важливо жінкам, 

які мають протипокази щодо внутрішнього застосування гормонів [87, 249]. 

Також трансдермальне введення естрадіолу сприятливо впливає на ліпідний 

спектр крові, запобігає кістковій резорбції, полегшує вазомоторні порушення 

і є ефективним при терапії урогенітальної атрофії.  Поступово всмоктуючись 

з поверхні шкіри, естрадіол потрапляє в підшкірну жирову клітковину, звідки 

відбувається поступове всмоктування в кровоносне русло. При 

трансдермальному шляху введення лікарського препарату відсутня первинна 

стадія печінкового метаболізму і концентрація естрогену наростає поступово 

(що дозволяє уникнути небезпечного рівня метаболітів естрогену в плазмі 

крові). Крім того, трансдермальний шлях введення естрогенів зводить до 
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мінімуму печінкову циркуляцію їх активних метаболітів. Добре відомо, що 

при пероральному прийомі діюча речовина (естрадіол), всмоктавшись з 

шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і потрапляючи з током крові в печінку, 

трансформується в активні метаболіти, які на піку концентрації викликають 

надлишкову транскрипцію великої кількості генів в гепатоцитах, яка у нормі 

переважна більшість цих генів неактивна. При надлишкової активації цих 

генів підвищеною концентрацією естрогенів підвищується рівень білків 

згортання крові і білків гострої фази запалення. Хронічне запалення сприяє 

надмірній проліферативній відповіді клітин молочної залози, що мають 

підвищену щільність рецепторів до естрогенів. При цьому доведено, що 

трансдермальне та пероральне застосування естрадіолу однаково ефективні 

для зменшення вираженості клімактеричних симптомів і лікування атрофії 

органів сечостатевої системи, сприяють підтримці мінеральної щільності 

кісткової тканини і сприятливо впливають на деякі функції серцево-судинної 

системи. Разом з тим побічні ефекти при використанні естрадіолу 

трансдермально розвиваються значно рідше, ніж при пероральному прийомі, 

значно легше можна індивідуалізувати дозу для кожної пацієнти в залежності 

від ваги, ступеня тяжкості КС та наявності як гінекологічної. Так і 

екстрагенітальної патології. 

Доведено, що використання лише одних естрогенів без прогестагенів в 

якості МГТ збільшує ризик гіперплазії і раку ендометрія [249, 316]. У зв'язку 

з цим жінкам з інтактною маткою необхідно додавання прогестагенів в якості 

другого компонента МГТ для захисту ендометрія. При системному 

використанні прогестагенів їх доза повинна бути досить високою, щоб 

забезпечити надійний захист ендометрія, однак при цьому можуть виникнути 

побічні стероїдні ефекти: зміна настрою, збільшення маси тіла, кровотечі 

"скасування" або проривні кровотечі, що може значно погіршити якість 

життя жінки. 

Оскільки прогестаген необхідний для захисту ендометрія, бажано, щоб 

він максимально впливав саме на ендометрій, а вплив на інші органи-мішені 
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(тобто молочні залози) був б мінімізованим. Цей ефект досягається при 

прямому внутрішньоматковому шляху введення прогестагену. Тому на 

сьогоднішній час альтернативою системному запровадження прогестагена є 

його введення безпосередньо в порожнину матки. Саме тому ЛНГ-ВМС  

представляє внутршньоматковий пристрій Т-подібної форми, з резервуаром, 

що містить 52 мг левоноргестрелу (ЛНГ). Механізми лікувальної дії 

реалізується місцево на рівні ендометрія, де відзначається найбільша 

концентрація левоноргестрелу (ЛНГ) (468-1568 нг/г). При цьому, вміст ЛНГ 

в плазмі крові в тисячі разів менше, ніж в ендометрії (0,15-0,2 нг/г). 

Вивільнення левоноргестрела (ЛНГ) безпосередньо в порожнину матки 

змінює стан ендометрія [316]. Антипроліферативний вплив ЛНГ-ВМС 

"Мірена" на ендометрій являє собою цілеспрямовану терапію, що 

попереджає проліферативні зміни в ендометрії, що наступають під впливом 

естрогенів, що входять до складу менопаузальної гормональної терапії (ЗГТ). 

Ендометрій зазнає значних морфологічних змін, відбувається виражена 

децідуалізація строми, атрофія залоз, а іноді повна атрофія функціонального 

шару. Відомо, що ендометрій в нормі протягом менструального циклу 

продукує безліч високоактивних речовин (простагландини, естрогени, 

індуковані естрогенами і прогестероном ростові фактори та інші біоактивні 

пептиди). Під впливом ЛНГ продукція цих речовин пригнічується. З іншого 

боку, прогестин стимулює утворення таких речовин, як рецептори до 

пролактину, циклооксигеназа-2 і білок, що зв'язує інсуліноподібний фактор 

росту-1. 

Онкологічні аспекти застосування МГТ щодо раку молочної залози та 

ендометрія до теперішнього часу не втрачають своєї актуальності і 

продовжують залишатись однією з причин упередженого відношення як 

пацієнток, так і лікарів до менопаузальної гормональної терапії. 

Особлива роль стресорної складової в механізмі розвитку КС, яка була 

доведена в проведених нами дослідженнях, обумовлює необхідність 

проведення  антистресової терапії при лікуванні цієї патології, як в пери-, так 
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і в ранній постменопаузі. В зв’язку з цим нами був розроблений та 

проведений курс занять з психопрофілактики з наданням інформації про 

перебіг КС, кардіоваскулярні ускладнення та сучасні поняття відносно 

онкоризику та застосування МГТ. 

На сьогодні велике значення в комплексі лікування КС, як 

нейроендокринної і стресіндукованої патології  належить ноотропам, які, 

завдяки посиленню метаболічних та електрофізіологічних процесів, 

інтенсифікації  мозкового кровообігу, призводять до підвищення мнестичних 

та когнітивних функцій, загальної активності жінки, стабілізації 

психоемоційної сфери [79, 83, 122, 130, 249]. Крім того, слід відмітити їх  

опосереднений вплив на гормональну продукцію периферійних залоз через 

нормалізацію метаболізму у гіпоталамо-гіпофізарній області [ 122, 124, 152]. 

Тому включення ноотропів до комплексу лікування КС у жінок є 

патогенетично оправданим і має сенс майже при всіх ступенях важкості його 

перебігу. 

На особливу увагу серед препаратів цієї групи заслуговує фенібут - 

фенільне похідне ГАМК, який окрім транквілізуючої, виявляє ноотропну дію, 

зменшує напруженість, тривогу,  страх, емоційну лабільність, покращує сон. 

Основна ноотропна спрямованість  препарата базується на антигипоксійній 

дії, покращенні ГАМК-ергічної нейромедіаторній передачі, підвищенні 

енергетичних ресурсів, активації метаболічних процесів, покращенні 

функціональних здібностей нейронів. Дофамінподібна дія фенібуту 

патогенетично обумовлює доцільність застосування його в лікуванні 

клімактеричних розладів завдяки доведеному пригнічуючому впливу 

дофаміну на гонадотропну функцію. Крім того, дофамін-продуктуючі 

нейрони тубероінфундібулярної системи відповідають за центральну 

пригнічуючу дію статевих стероїдів на гіпоталамо-гіпофізарну систему по 

принципу зворотного зв’язку. При цьому, надзвичайно важливим є поєднання 

препарату магнію та віт.В6, що позитивно впливає на передачу нервових 

імпульсів і спричиняє седативну та анксиолитичну дію. Загальновідомо, що 
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магній є необхідним компонентом для жіночого організму, особливо в період 

менопаузи, для стабілізуючої дії на центральну і периферичну нервову 

систему і боротьби з клімактеричним проявами. Приймаючи до уваги, що 

магній є катіоном і знаходиться всередині клітини, і тим самим знижує 

збудливість нейронів і нейром'язову передачу та бере участь у багатьох 

ферментативних процесах, допомагає управляти стресом, беручи участь в 

електричному та енергетичному обміні в нервових клітинах, клітинах 

скелетної і гладкої мускулатури. Крім антистресорної та стабілізуючої дії 

магній запобігає розвитку дратівливості, тривожності та інших емоційних 

проявів стресу, а також може навіть знімати його фізичні прояви - підвищену 

стомлюваність, судоми. Комбінація пірідоксіну та магнію надає 

профілактичну дію під час хронічної розумової та фізичної перевтомі, що 

притаманно жінкам в перименопаузі, а особливо при наявності КС. У жінок з 

клімактеричним синдромом комбінована терапія магнію та віт.В6 позитивно 

впливає на усунення симптомів депресії, психовегетативних та нервових 

розладів, особливо у хворих з переважанням афективних псіхоемоційних 

порушеннях. 

Виходячи із виявлених особливостей перебігу КС у жінок в 

перименопаузі, в залежності від ступеня тяжкості КС, з урахування морфо-

функціонального стану ендометрія, молочної залози та наявності СС ризиків 

розроблено та апробовано диференційоване лікування КС. 

Базисна терапія (БТ) включала визначені існуючими нормативними 

документами для лікування  КС препарати естроген-рецептор моделюючої дії, 

зокрема екстракт циміцифуги, комбінований естроген-гестагенний препарат, 

що містить1-2  мг 17β естрадіолу та 10 мг дідрогестерону. Жінкам при 

наявності високих  ризиків, призначався  трансдермальний гель 17β естрадіол 

в поєднанні з мікронізованим прогестероном 200 мг внутрішньо. Жінкам в 

пери- та постменопаузальному періоді з наявністю гіперпроліферативних 

процесів в ендометрії після лікування застосувалась внутрішньо маткова 

система з левоноргестрелом в поєднанні з трансдермальним гелем 17β 
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естрадіолу. Враховуючи виявлені особливості клінічного перебігу та 

вираженість стресорного напруження БТ доповнили засобами, що направлені 

на стабілізацію психоемоційного стану пацієнток (вдосконалений комплекс - 

курс психологічної підтримки, фенібут по 1 таблетці 3 рази на день та 

препарат магнію та віт.В6 по 2 таблетки 3 рази на день на протязі 1,5 місяця). 

З метою перевірки ефективності розроблених диференційованих 

лікувальних комплексів нами було обстежено 326 жінок з клімактеричним 

синдромом, які були розподілені на дві групи, відповідно 1 група отримувала 

вдосконалений комплекс в поєднанні з базисною терапією, 2 тільки базисну 

терапію. Пацієнтки з кожної групи були розподілені на підгрупи відповідно 

до ступеня важкості КС та лікувальних схем, що призначалися. Підгрупи були 

порівняні за  віком, індексом маси тіла, тривалістю менопаузального періоду 

та ступенем важкості клінічних проявів клімактеричного синдрому на момент 

початку лікування. Аналіз ефективності терапії проводився відповідно в 

кожній підгрупі до початку лікування, через 3, 6 та 12 місяців лікування. 

Пацієнткам основної групи з легким та середнім перебігом КС в якості 

базисної терапії (БТ) призначалась негормональна терапія (екстракт 

корневища циміцифуги сухої 20 мг по  1 таблетці 1 рази на день) та 

вдосконалений комплекс (курс психологічної підтримки, фенібут по 1 

таблетці 3 рази на день та препарат магнію та віт.В6 по 2 таблетки 3 рази на 

день на протязі 1,5 місяця (схема А-1). Пацієнткам групи порівняння тільки 

негормональне лікування (екстракт корневища циміцифуги сухої 20 мг по  1 

таблетці 3 рази на день - схема А-2). При важкому перебігу КС пацієнткам 

основної групи в перименопаузі призначалася БТ, що складалася з 

комбінованого естроген-гестагенного препарату, що містить 17βестрадіол в 

дозі 1 або 2 мг в поєднанні з дідрогестероном в дозі 10мг в залежності від 

швидкості регресу клінічної симптоматики по 1 таблетці в день в циклічному 

режимі та вдосконалений комплекс (схема Б-1), жінкам групи порівняння - 

17βестрадіол в дозі 1 або 2 мг в поєднанні з дідрогестероном в дозі 10мг 

(схема Б-2). Жінкам при наявності високих тромбоемболічних ризиків, 
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підвищеним індексом маси тіла, патологічних змінах в ліпідограмі, з 

хронічними захворюваннями жовчовивідних шляхів та печінки, в якості БТ 

призначався трансдермальний гель 17β естрадіол в дозі 1,5-2,5 мг в поєднанні 

з мікронізованим прогестероном 200 мг внутрішньо в циклічному режимі при 

збереженні менструальної функції та вдосконалений комплекс (схема В-1),  

група порівняння трансдермальний гель 17β естрадіол в дозі 1,5-2,5 мг в 

поєднанні з мікронізованим прогестероном 200 мг внутрішньо в циклічному 

режимі (група В-2). Доза 17β естрадіолу залежала від ваги та ступеня важкості 

клімактеричного синдрому. 

Жінкам в пери- та постменопаузальному періоді з наявністю 

гіперпроліферативних процесів в ендометрії після гістероскопії та 

патогенетичного лікування застосувалась внутрішньо маткова система з 

левоноргестрелом в поєднанні з щоденним використанням трансдермального 

гелю 17β естрадіолу в дозі 1,5-2,5 мг вдосконаленим комплексом (група Г-1) 

та без нього група порівняння (група Г-2).  

Жінки основної групи та групи порівняння з легким та середнім 

перебігом КС, яким було призначено А-1 та А-2 комплекси, склали підгрупи 

А-1 та А-2 (відповідно, 45  та 41  пацієнтка). Хворі з важким перебігом КС в 

перименопаузі основної групи увійшли у підгрупу Б-1 (56 пацієнток). Жінки з 

обтяженим сімейним анамнезом щодо кардіоризиків та при наявності високих 

тромбоемболічних ризиків, патологічних змін в ліпідограмі, з хронічними 

захворюваннями жовчовивідних шляхів та печінки увійшли до групи В (38 

жінок). Пацієнтки групи порівняння  відповідно склали Б-2 (44 пацієнтки) та 

В-2 підгрупи (34 пацієнтки). Жінки в пери- та постменопаузальному періоді з 

наявністю гіперпроліферативних процесів в ендометрії після лікування 

основної патології приймали схему Г, і були розподілені згідно комплексів 

лікування, відповідно Г1 (36 жінок) та група порівняння Г2 становила 32 

жінки. 

Всім жінкам проводилось клінічне обстеження з обчисленням ІК та 

MRS відносно вегето-судинних, психоемоційних зрушень та урогенітальних 
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порушень. Для порівняльної оцінки клінічної ефективності різних методів 

лікування використовували інтегральний показник патології (ІПП). У частини 

жінок як в пери- так і в ранній постменопаузі досліджували ендокринний 

стан, та стан центральної нервової системи. Клінічні прояви КС визначали 

через 3,  6 та 12 місяців терапії.  

Зміну оцінки якості життя жінок на тлі отриманої терапії визначали з 

урахуванням показників якості життя за шкалою «SF- 36 Health Status Survey» 

Freiberg до та після проведеного курсу лікування [24]. 

Вивчення больового синдрому МЗ на тлі проведених лікувальних 

комплексів проводилося за аферентною шкалою згідно опитувальника Мак-

Гіла [38]. 

В результаті проведених досліджень виявлено, що у жінок вже через 3 

місяці застосування як удосконаленого, так і базисного комплексів, 

зменшувалась кількість пацієнток з важким та середнім ступенем вираженості 

клімактеричного синдрому, що доводить високу ефективність розроблених 

комплексів лікування. Про це свідчило вірогідне зниження (майже вдвічі) 

питомої ваги жінок з тяжким ступенем КС  у жінок в підгрупах Б-1 та Б-2, В-1 

та В-2, а через 6 місяців вірогідно зменшилась  питома вага жінок з середнім 

ступенем КС як в основних, так і в підгрупах порівняння. Слід відмітити, що 

у пацієнток групи А з легкими проявами КС, що застосовували 

негормональний лікувальний комплекс, вірогідне зменшення клінічної 

симптоматики відмічено лише через 6 місяців застосування удосконаленого 

лікувального комплексу, що проявлялося у покращенні сну, зниженням 

тривожності, дратівливості, та зменшенням скарг на приливи, тобто ефект 

терапії в цій групі жінок був отриманий раніше, ніж у пацієнток підгрупи А2 

(рис.10.1). Доведена клінічна ефективність негормонального комплексу у 

жінок при легкому ступені вираженості КС, що обумовлено впливом на 

нормалізацію стрес-реалізуючої системи, спричиняючи імуномоделюючу та 

адаптогену дію, що дає можливість рекомендувати даний негормональний 

комплекс жінкам з проти показами до застосування МГТ та онкофобією.  



278 

Аналізуючі гормональні лікувальні комплекси, нами відмічено 

достовірне покращення клінічної симптоматики проявів КС вже на третьому 

місяці терапії у пацієнток досліджуваних груп. При чому звертає на себе 

увагу той факт, що показники ступеня важкості проявів КС при застосуванні 

удосконаленого комплексу мали більш швидкий темп регресу патологічної 

симптоматики, тобто ефект терапії в цій групі був отриманий раніше 

(рис.10.2). При цьому, слід зазначити, що кількість жінок, у яких зникли 

прояви КС після 3-х місячного курсу лікування, склала 75% в основній групі  

та 56,61% в групі порівняння ( табл. 10.1). 

Підгрупа А1      Підгрупа А2 

 

Примітка - * різниця вірогідна відносно показника групи А1 (р<0,05). 

 

Рисунок 10.1 - Частота проявів клімактеричного синдрому у пацієнток 

А підгрупи на тлі лікувальних комплексів (внутрішнє кільце - через 3 місяці 

проведення лікувальних комплексів, середнє - через 6 місяців лікувальних 

комплексів, зовнішнє - через 1 рік лікування) 
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Підгрупа Б1      Підгрупа Б2 

 

Підгрупа В1      Підгрупа В2 

 

Підгрупа Г1      Підгрупа Г2 

 

Рисунок 10.2 - Частота проявів клімактеричного синдрому у пацієнток на тлі 

гормональних лікувальних комплексів (внутрішнє кільце – до лікування, друге - 

через 3 місяці проведення лікувальних комплексів, третє - через 6 місяців 

лікувальних комплексів, зовнішнє - через 1 рік лікування). Примітка - * різниця 

вірогідна відносно показника групи 1 в межах підгруп (р<0,05). 
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Таблиця 10.1 

Частота та ступінь вираженості КС згідно шкали MRS при застосуванні 

різних методів лікування,        бали (M+m) 

Підгрупа 

жінок 

Термін 

дослідження 

Ступінь вираженості КС 

психологічна сомато-вегетативна урогенітальна 

1 2 3 4 5 

А-1 (n=45) До лікування 2,01+0,1 1,6+0,4 - 

Через 3 міс. 1,9+0,2 1,4+0,2 - 

Через 6 міс. 1,5+0,3 1,1+0,3 - 

Через 12 міс. 1,5+0,01 0,9+0,02а - 

Б-1 

(n=56) 

До лікування 3,79+0,06 3,6+0,04 1,2+0,01 

Через 3 міс. 3,6+0,02а 3,4+0,01а 1,2+0,01 

Через 6 міс. 2,5+0,03а 2,7+0,03а 1,0+0,03 

Через 12 міс. 1,4+0,1а 1,2+0,02а 1,0+0,03 

В-1 

(n=38) 

До лікування 3,9+0,3 3,87+0,4 1,15+0,02 

Через 3 міс. 3,71+0,2 3,54+0,2 1,15+0,02 

Через 6 міс. 2,56+0,3а 2,46+0,1а 1,0+0,03 

Через 12 міс. 1,42+0,2а 1,19+0,01а 1,0+0,03 

Г-1 (n=36) До лікування 3,81+0,1 3,78+0,4 3,35+0,1 

Через 3 міс. 3,7+0,2 3,51+0,2 2,8+0,2 

Через 6 міс. 2,49+0,3а 2,43+0,3а 2,32+0,3а 

Через 12 міс. 1,41+0,4а 1,19+0,1а 1,9+0,03а 

А-2 (n=41) До лікування 2,23+0,1 1,8+0,2 - 

Через 3 міс. 1,89+0,2 1,7+0,06 - 

Через 6 міс. 1,75+0,08 1,68+0,3 - 

Через 12 міс. 1,7+0,01б 1,6+0,04б - 

Б-2 

(n=44) 

До лікування 4,2+0,1 3,8+0,3 1,3+0,02 

Через 3 міс. 4,0+0,2б 3,7+0,2б 1,3+0,01 

Через 6 міс. 3,8+0,2а,б 3,4+0,3а,б 1,2+0,01 

Через 12 міс. 3,8+0,08а,б 3,3+0,1а,б 1,2+0,04 

 



281 

Продовження таблиці 10.1 

1 2 3 4 5 

В-2 

(n=34) 

До лікування 3,87+0,21 3,78+0,1 2,16+0,02 

Через 3 міс. 3,79+0,02 3,61+0,3 2,16+0,02 

Через 6 міс. 2,5+0,3а,б 2,56+0,2а, б 1,9+0,04 

Через 12 міс. 1,48+0,2а,б 1,22+0,1а,б 1,9+0,04 

Г-2 (n=32) До лікування 3,91+0,3 3,78+0,4 2,85+0,1 

Через 3 міс. 3,7+0,2 3,51+0,2 2,8+0,2 

Через 6 міс. 2,49+0,3а,б 2,43+0,3а,б 2,32+0,3б 

Через 12 міс. 1,41+0,4а,б 1,19+0,1а,б 1,9+0,03а,б 

Примітки: 

1.а – різниця вірогідна відносно результатів обстеження до лікування 

(р<0,05); 

2.б – різниця вірогідна відносно відповідного показника підгрупи 

порівняння (р<0,05). 

 

Слід зазначити, що пацієнтки досліджуваних груп відмічали 

покращення загального стану, що супроводжувалося зменшенням скарг на 

припливи та тривожності, покращенням АТ та сну вже на третьому місяці 

терапії з МГТ. 

В результаті проведених досліджень підтверджена висока ефективність 

базисної терапії в лікуванні клімактеричного синдрому.  Так у жінок в пери- 

вже через три  місяці після застосування як негормонального лікувального 

комплексу, так і особливо МГТ  клімактеричний синдром набув більш легкого 

перебігу (див. таблиця 10.1). 

Середні показники згідно шкали MRS відносно психоемоційних та 

вегето-судинних проявів після 3-х місячного курсу лікування істотно 

зменшувались у жінок при використанні МГТ з удосконаленим комплексом і 

при цьому суттєво не різнились між собою у пацієнток всіх підгруп 

(табл.10.1). Однак,  слід відмітити, що вже після 3 місяця лікування мало 

місце достовірне зниження показників відносно психоемоційних зрушень у 
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жінок всіх підгруп основної групи, що свідчить про доцільність застосування 

психопрофілактичних засобів у даної категорії пацієнток. 

Для більш детального та поглибленого вивчення психоемоційних та 

вегето-судинних проявів КС з метою встановлення максимальної 

об'єктивізації різноманітних скарг і визначенням клінічних варіантів його 

прояву нами використовувалася квантифікаційна шкала Купперману. Слід 

зазначити, що середні показники ІК відносно вегето-судинних зрушень після 

3-х місячного курсу лікування істотно зменшувались у жінок при 

використанні удосконалених методів лікування і при цьому суттєво не 

різнились між собою у пацієнток всіх трьох підгруп (табл. 10.2). Важливо 

відмітити, що ці показники при застосуванні розробленого комплексу в 

поєднанні з МГТ (підгрупа Б, В, Г) істотно знижувались вже після 3 місяців 

лікування, тобто ефект терапії та регресії патологічного стану в цій підгрупі 

був отриманий раніше.  

 

Таблиця 10.2  

Середні показники ІК при застосуванні різних лікувальних методик, 

бали (Мm) 

Підгрупа жінок Термін дослідження ІК 

1 2 3 

А-1 (n=45) До лікування 12,251,52 

Через 3 міс. 9,911,71 

Через 6 міс. 7,151,39а 

Через 12 міс. 6,56+1,21 

Б-1 (n=56) До лікування 12,231,38 

Через 3 міс. 9,260,99 

Через 6 міс. 6,631,18а 

Через 12 міс. 5,56+1,21 
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Продовження таблиці 10.2 

1 2 3 

В-1 (n=38) До лікування 12,271,11 

Через 3 міс. 7,120,93а,б 

Через 6 міс. 5,531,37а 

Через 12 міс. 4,58+1,21 

Г-1 (n=36) До лікування 12,21+1,22 

Через 3 міс. 8,21+1,25 

Через 6 міс. 7,51+1,32 

Через 12 міс. 4,08+1,01 

А-2 (n=41) До лікування 12,351,22 

Через 3 міс. 10,341,21 

Через 6 міс. 8,151,29а 

Через 12 міс. 7,26+1,11 

Б-2 (n=44) До лікування 12,231,38 

Через 3 міс. 9,560,91 

Через 6 міс. 6,831,21а 

Через 12 міс. 5,76+1,41 

В-2 (n=34) До лікування 12,271,02 

Через 3 міс. 8,420,93а,б 

Через 6 міс. 7,531,27а 

Через 12 міс. 6,18+1,01 

Г-2 (n=32) До лікування 12,41+1,23 

Через 3 міс. 8,52+1,21 

Через 6 міс. 7,21+1,12 

Через 12 міс. 6,18+1,11 

Примітки: 

1.а- різниця вірогідна відносно показників до лікування в межах підгрупи (р<0,05); 

2.б- різниця вірогідна відносно показників у жінок в підгрупі І А1 (р<0,05). 
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При вивченні ендокринного статусу  у жінок досліджуваних груп при 

застосуванні негормональної терапії суттєвих змін в рівнях гонадотропних та 

стероїдних статевих гормонів не відмічено (таблиця 10.3). Однак, після трьох 

місяців лікування зазначено певне зниження рівня кортизолу, особливо у 

пацієнток, які застосували удосконалений комплекс лікування, що 

обумовлено антистресорною дією застосованих препаратів на пригнічення 

стрес-реалізуючої системи. При використанні МГТ як в якості монотерпії, так 

і в комбінації з фенібутом, препаратів магнію та віт.В6 відмічено суттєві 

зміни в гормональному статусі пацієнток, що полягали в зниженні рівня не 

тільки кортизолу та гонадотропних гормонів, а й підвищення рівня статевих 

стероїдних гормонів. Через 3 місяці після початку лікування вміст ЛГ, ФСГ, 

прогестерону та естрадіолу у цих жінок значно відрізнявся від відповідних 

показників до лікування. Однак, істотного зниження рівня кортизолу в цей 

період вдалось досягти лише при застосуванні удосконаленого комплексу 

лікування, що певною мірою вказує на доцільність використання 

антистресорних препаратів поряд з психологічною підтримкою в періоді 

перименопаузи (враховуючи патогенетичні аспекти цієї патології). Слід 

зазначити, майже повністю відсутня динаміка щодо показників середнього 

рівня АМГ, що може свідчити про неможливість відновлення фолікулярного 

резерву у жінок в пери менопаузі незалежно від застосованих лікувальних 

комплексів. 

При аналізі динаміки вмісту гормонів в сироватці крові, до кінця 12 

місячного спостереження виявлено достовірне зниження концентрації ФСГ в 

крові у жінок обох обстежуваних груп - до 32,321,13 в 1 групі і до 

(39,712,16) мМЕ/л в групі порівняння, а, також, позитивна динаміка щодо 

рівнів ЛГ і естрадіолу (таблиця 10.3). 
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Таблиця 10.3  

Середні показники гормонів в сироватці крові у жінок досліджуваних груп при застосуванні різних лікувальних методик, (Mm) 

Підрупи жінок n Рівень гормонів в сироватці крові 

ЛГ 

(мМЕ/л) 

ФСГ 

(мМЕ/л) 

АКТГ 

(нмоль/л) 

Кортизол 

(нмоль/л) 

П 

(нмоль/л) 

Е2 

(пмоль/л) 

АМГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А1: 

до лікування 

 

45 

 

21,221,18 

 

51,713,71 

 

17,182,11 

 

641,223,87 

 

3,720,21 

 

59,5411,21 

 

1,74+0,01 

через 3місяці 45 19,110,14 46,342,51 17,742,21 551,120,20à 3,910,37 57,2411,53 1,67+0,02 

через 12місяців 45 16,110,24à 41,011,04à 18,241,78 541,219,14à 4,210,61 62,1119,12а 1,58+0,01 

А2: 

до лікування 

 

41 

 

22,181,71 

 

52,142,21 

 

17,112,14 

 

648,127,61 

 

3,710,40 

 

54,0110,11 

 

1,76+0,02 

через 3місяці 41 13,200,70а,б 43,314,21а,б 18,133,27 578,121,01а 3,870,43а,б 54,8113,5а 1,61+0,03 

через 12місяців 41 9,240,66а,б 39,513,21а,б 18,512,21 536,118,24а 4,030,23а,б 62,110,15 1,56+0,01 

Б1: 

до лікування 

 

56 

 

22,131,96 

 

51,873,08 

 

17,092,94 

 

648,318,71 

 

3,760,28 

 

51,110,07 

 

1,69+0,02 

через 3місяці 56 10.281,83а,б 31,223,67а,б 18,033,24 531,1719,71а 4,820,27а,б 47,611,19а 1,61+0,03 

через 12місяців 56 9,241,61а,б 23,714,48а,б 18,852,74 524,128,14а 5,270,72а,б 53,1310,01 1,54+0,01 

Б2: 

до лікування 

 

44 

 

21,722,28 

 

52,724,11 

 

17,232,88 

 

648,131,90 

 

3,860,27 

 

47,6416,61 

 

1,61+0,03 

через 3місяці 44 20,641,97 41,314,14 17,743,91 577,121,20 4,790,91 49,2411,71 1,56+0,01 

через 12місяців 44 20,032,04 40,645,01 18,312,88 552,022,14а 5,190,39 52,3111,07 1,57+0,02 

В1: 

до лікування 

 

38 

 

22,132,11 

 

54,615,11 

 

17,113,24 

 

637,128,71 

 

3,380,42 

 

41,3115,68 

 

1,63+0,02 

через 3місяці 38 14,13,01а 38,273,29а 18,013,87 581,122,30 5,010,54а 49,6717,51а,в 1,58+0,01 

через 12місяців 38 10,12,72а 25,61,71а,б,в 18,582,74 548,228,62а 5,670,24а,в 59,2410,71 1,51+0,04 
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Продовження таблиці 10.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В2: 

до лікування 

 

34 

 

21,963,12 

 

51,315,7 

 

17,011,96 

 

649,326,22 

 

3,740,31 

 

45,2411,73 

 

1,61+0,01 

через 3місяці 34 13,112,41в 30,313,17а,в 18,012,24 534,119,71а 5,410,27а,в 52,1110,03а, 1,55+0,02 

через 12місяців 34 9,813,11а,в 22,892,6а,в 18,801,72 526,030,18а 6,010,71а,в 58,1211,74а, 1,51+0,03 

Г1: 

до лікування 

 

 

 

69,243,22 

 

59,114,01 

 

17,412,30 

 

669,223,30 

 

2,690,14 

 

47,719,71 

 

1,56+0,05 

через 3місяці  62,812,34 51,183,37 18,083,01 591,121,71а 4,010,41 50,0410,24 1,48+0,02 

через 12місяців  60,942,11 49,103,31 18,172,59 565,819,84а 4,220,47 52,0013,74 1,41+0,04 

Г2: 

до лікування 

  

67,792,44 

 

58,215,12 

 

18,012,31 

 

656,321,15 

 

3,130,21 

 

45,219,11 

 

1,53+0,02 

через 3місяці  42,243,29а,в 53,444,27а,в 18,213,14 557,419,81а 5,110,27а,в 49,1411,21а, 1,43+0,01 

через 12місяців  12,242,44а,б,в 50,133,21а,б,в 18,325,11 541,317,94а 6,130,14а,в 51,749,63а,б, 1,39+0,04 

Примітки: 

1.а-різниця вірогідна відносно показників до лікування в межах підгрупи (р<0,05); 

2.б- різниця вірогідна відносно показників через 3 місяці лікування в межах підгруп (р<0,05); 

3.в- різниця вірогідна відносно показника у жінок групи 1 межах підгруп (р<0,05). 
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При визначенні динаміки рівня реактивної тривожності (за шкалою 

Спілбергера)  виявлено, що в усіх жінок, які отримували призначену терапію, 

через три місяці лікування цей показник відповідав низькому рівню, при чому 

достовірне його зниження в основній групі  відмічалося  вже після першого 

місяця лікування у більшості обстежених хворих. У групі порівняння також 

відбулося достовірне зниження цього показника, однак лише до середнього 

рівня. Після першого місяця лікування статистично вагома його динаміка 

зареєстрована тільки у хворих з легким перебігом КС (табл. 10.4). 

Щодо динаміки рівня особистісної тривожності, то нами також 

виявлений позитивний вплив на цей показник як базисної терапії, так і 

вдосконаленого комплексу лікування. Однак, в усіх підгрупах основної групи, 

цей критерій вірогідно знизився вже після першого місяця лікування, в той час, 

як у групі порівняння  лише після трьох місяців лікування (табл.10.4). Через 

три місяці спостереження у жінок, які отримували вдосконалену терапію, 

рівень особистісної тривожності коливався у межах низьких значень, у групі 

порівняння він відповідав середньому рівню. 

Таблиця 10.4 

Рівень тривожності за шкалою Спілбергера у обстежених жінок в 

динаміці лікування,        бали (Мm) 

Підгрупа жінок 
Термін 

дослідження 

Типи тривожності 

Реактивна 

тривожність 

Особистісна 

тривожність 

1 2 3 4 

А-1 

(n=45 ) 

 

До лікування 49,75,0 б 40,54,3 б 

Через 6 місяців 33,04,1а в 30,44,0а в 

Через 12 місяців 23,83,2а б в 23,93,1а б в 

А-2 

(n=41) 

 

До лікування 48,74,7 б 41,95,0 б 

Через 6 місяців 39,04,0 а 34,33,8 а 

Через 12 місяців 36,13,3а б 28,43,6а б 
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Продовження таблиці 10.4 

1 2 3 4 

Б-1 

(n=56) 

 

До лікування 62,85,8 б  53,84,6 б 

Через 6 місяців 40,55,0а в 34,74,0а в 

Через 12 місяців 28,03,0а б в 25,13,0а б в 

Б-2 

(n=44) 

 

До лікування 63,75,8  53,94,8 

Через 6 місяців 54,85,3 47,94,1 

Через 12 місяців 48,94,8 а 45,73,8 а 

В-1 

(n=38) 

 

До лікування 67,96,0  60,96,1 б 

Через 6 місяців 50,53,9 в 46,35,0а в  

Через 12 місяців 33,63,3а б в 30,43,7а б в 

В-2 

(n=34) 

 

До лікування 66,55,7 61,65,5  

Через 6 місяців 59,84,9 53,04,8 

Через 12 місяців 44,93,7 а 49,34,2 а 

Г-1 

(n=36) 

 

До лікування 66,82,7 60,64,5  

Через 6 місяців 59,12,9 53,23,8 

Через 12 місяців 43,23,1а 48,32,2 а 

Г-2 

(n=32) 

 

До лікування 64,83,1 59,62,5  

Через 6 місяців 55,82,9 52,01,9 

Через 12 місяців 45,62,7 а 41,32,2 а 

Примітка:  

1.а – різниця вірогідна відносно результатів обстеження до лікування в 

межах підгруп; 

2.б – різниця вірогідна відносно результатів обстеження через 6 місяців в 

межах підгруп; 

3.в – різниця вірогідна відносно результатів обстеження відповідної 

підгрупи порівняння. 

 

Особливої уваги заслуговують жінки, що застосовували лікувальну 

схему Г, що включає щоденне використання трансдермального 17βестрадіолу в 
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середній дозі 1,75-2,5 мг на тлі внутрішньоматкової системи, що містить 

левоноргестрел, яка була введена з метою запобігання розвитку 

гіперпроліферативних процесів ендометрію. Всім жінкам досліджуваних груп 

(групи А, Б, В) проводилося проводилася 3D ехографія, яка має суттєві 

переваги при діагностиці утворень в порожнинні матки в 1 фазу МЦ (таблиця 

10.5), пацієнткам групи Г незалежно від фази МЦ. 

Таблиця 10.5 

Динаміка товщини ендометрія на тлі різних лікувальних комплексів 

Підгрупа жінок Термін дослідження Товщина ендометрія, мм 

А  До лікування 8,1+0,79 

Через 3 міс. 7,91+0,81 

Через 6 міс. 8,2+0,84 

Через 12 міс. 8,19+0,78 

Б  До лікування 7,98+0,91 

Через 3 міс. 8,1+0,89 

Через 6 міс. 8,21+0,71 

Через 12 міс. 8,11+0,68 

В  До лікування 7,91+0,68 

Через 3 міс. 8,01+0,81 

Через 6 міс. 8,21+0,78 

Через 12 міс. 8,01+0,69 

Г  До лікування 4,1+0,81 

Через 3 міс. 4,1+0,87 

Через 6 міс. 3,9+0,91 

Через 12 міс. 3,9+0,56 

Примітка. Різниця ц всіх випадках >0,05. 

 

Динаміка зворотного розвитку клінічної симптоматики КС за 

показниками ІК (табл. 10.6) свідчила про те, що найбільша клінічна 

ефективність виявилась при застосуванні вдосконаленого комплексу на тлі 
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базисної терапії. Так в основній групі  середній  ІК вже через місяць лікування 

зменшився на 14,92+4,5 балів, тоді як при використанні тільки базисної терапії 

на 8,62+2,1 балів. Після трьох місяців лікування достовірної різниці ІК в обох 

групах не виявлено. Застосування лише негормональної терапії виявило меншу 

клінічну ефективність в порівнянні з МГТ, однак достовірне зменшення 

показників  ІК через 3 місяці терапії підтверджує доцільність його 

застосування, особливо при наявності протипоказань для МГТ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Таблиця 10.6 

Динаміка клінічних проявів КС за даними ІПП та СП у обстежених 

жінок при застосуванні різних методів лікування 

Термін обстеження 

Групи жінок 

Основна (удосконалений 

комплекс) 

Порівняння (базисна 

терапія) 

До лікування 

ІПП 189,63 184,61 

Через 3 місяць 

ІПП1 147,71 174,23 

СП1 41,92 10,38 

К1 0,42 

Через 6 місяців 

ІПП2 121,32 169,14 

СП2 26,39 5,09 

К2 4,03 

Через 12 місяців 

ІПП2 101,01 153,21 

СП2 20,31 15,93 

К2 1,27 

Загальний К 1,43 
 

При оцінці клінічної ефективності методів лікування за ІПП  та СП ми 

порівнювали застосування базисної та вдосконаленої базисної терапії з 

застосуванням психопрофілактичних і нейротропних засобів. Отримані 
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результати свідчать про те (табл.10.6, рис.10.3), що найбільш виражений темп 

зворотнього розвитку симптомів КС (за показниками ІПП та СП) 

спостерігався при застосуванні вдосконаленої комплексної терапії, відповідно 

СП (в основній групі) через 12 місяців лікування становив 16,21, а в групі 

жінок, які приймали лише базисну терапію 27,44. При цьому слід відмітити, 

що пацієнтки які приймали негормональнй комплекс СП становив 2,84. В той 

же час застосування комплексної терапії виявило і більш швидкий темп 

редукції патологічної симптоматики КС, що надзвичайно важливо для жінок з 

проявами психопатологічної дезадаптації. 

 

 

Рисунок 10.3  – Динаміка показника СП у жінок досліджуваних груп при 

застосуванні різних методик лікування (%) 

 

Також на позитивний влип запропонованих лікувальних комплексів 

вказують і показники згідно шкали здоров’я SF-36 (таблиця 10.7), що клінічно 

проявлялося в зниженні показників щодо фізичних обмежень життєдіяльності 

пацієнток, покращенні емоційного стану і збільшенням фізичної активності, 

покращенням психічного здоров’я, соціальної активності та загального 
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сприйняття здоров’я. Це дозволяє зробити висновок, що застосування 

розроблених комплексів лікування проявів КС за рахунок усунення 

клімактеричних розладів значно покращує і якість життя жінок та є 

профілактичним заходом щодо виникнення таких тяжких психоемоційних 

станів як депресія. 

Таблиця 10.7 

Середні показники шкали якості життя SF-36у обстежених жінок, M ± m 

Субсфери шкал 

Групи жінок 

Основна група Група порівняння 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

PF – фізична активність 72,2±7,4 49,2±6,1* 69,1±7,0 46,2±6,8* 

RP – роль фізичних проблем 

в обмеженні 

життєдіяльності 

73,7±7,6 44,1±4,1* 67,2±8,6 45,3±5,8 

ВР – фізичний біль 54,2±6,7 58,2±4,2 48,6±6,2 57,9±7,2 

GH – загальне сприйняття 

здоров’я 
71,9±7,8 53,8±9,1* 63,2±7,9 53,9±8,0 

VT – життєздатність 74,8±6,9 55,6±6,1* 63,4±8,5 57,1±6,1 

SF – соціальна активність 72,5±7,1 61,4±4,9 68,1±9,1 66,1±6,2 

RE – роль емоційних 

проблем в обмеженні 

життєдіяльності 

74,3±7,8 41,9±3,5* 71,8±9,8 55,1±5,4* 

МН – психічне здоров’я 71,2±10,1 44,2±7,1* 68,5±8,7 54,2±5,1 

Фізичний компонент 

здоров'я 
76,4±6,9 54,2±5,9* 73,5±9,0 59,6±12,1* 

Психологічний компонент 

здоров'я 
74,0±7,1 50,9±6,1* 73,2±8,1 61,3±7,8 

Примітка. * - різниця вірогідна відносно показника до лікування 

(р<0,05). 
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Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про високу 

клінічну ефективність комплексної негормональної терапії в лікуванні КС 

середнього і легкого ступеня важкості, що підтверджується достовірним 

зниженням показників індексу MRS відносно психоемоційних та 

вегетосудинних зрушень, покращенням показників згідно шкали здоров’я             

SF-36, нормалізацією показників відносно індексу вагінального здоров’я і 

позитивною динамікою рівня гонадотропних гормонів. 

Використання вдосконаленої психологічної підтримки та препаратів 

ноотропної дії в комплексі з медикаментами гормонрецептор-модулюючої дії 

сприяло не тільки більш швидкому регресу симптомів КС, але і спричиняло 

позитивний ефект на перебіг і клінічні прояви дисгормональних гіперплазій 

МЗ. 

Слід відмітити, що при застосуванні препаратів менопаузальної 

гормональної терапії у жінок в перименопаузі з важким перебігом КС не 

виявлено негативного впливу на показники як сонографічної, так і 

мамографічної динаміки стану молочних залоз та ендометрія. Однак слід 

відмітити невірогідне підвищення показника середнього рангового індексу 

болю (з 26,7+1,9 до 29,9+1,3 балів) та середнього індексу обраних 

дескрипторів (з 13,5+2,7 до 15,6+0,9 балів) у жінок підгрупи, які приймали 

лише БТ (порівняння) особливо після першого місяця терапії, що не 

потребувало застосування додаткових лікарських заходів. 

При лікуванні жінок з тяжким перебігом КС вже через 3 місяці 

лікування при аналізі динаміки клінічних проявів ДЗМЗ у обстежених жінок, 

основаному на оцінці показників Мак-Гіловського опитувальника,  відмічено 

зниження показника середнього рангового індексу болю з 28,42,5 до 22,71,9 

бала  в підгрупі В-1 та з 29,71,3 до 24,42,5  в підгрупі В-2 (рис.10.4), а через 

6 міс - достовірне зниження середнього індексу вибраних дискрипторів з 

14,42,3 до 9,31,7 бала, що свідчить про зменшення ступеня вираженості 

напруги і больових відчуттів в МЗ (рис.10.5). 
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Примітки:  

1.а – різниця вірогідна відносно показника до лікування в межах груп 

(р<0,05); 

2.б – різниця вірогідна відносно показника основної групи (р<0,05). 

Рис. 10.4 – Середній показник рангового індексу болю у жінок 

досліджуваних груп на тлі різних лікувальних комплексів за аферентною 

шкалою згідно опитувальника Мак-Гілла, М+m 

 

 Слід відмітити, що в групах жінок, які отримували МГТ, а особливо при 

внутрішньому використані на протязі перших трьох місяців лікування 

відмічається підвищення ступеня вираженості больового синдрому в 

молочних залозах, про що свідчило підвищення середніх показників кількості 

обраних дескрипторів та середнього рангового індексу болю за Мак-

Гіловським опитувальником. Але слід зазначити, що у пацієнток групи В 

ступінь вираженості больового синдрому була найнижчою, і мала 

найшвидший темп редукції після 3 місяців терапії в порівнянні з жінками груп 

Б та Г.  

 



295 

 

Рис. 10.5 – Середній показник кількості обраних дескрипторів у жінок 

досліджуваних груп на тлі різних лікувальних комплексів за аферентною 

шкалою згідно опитувальника Мак-Гілла, М+m 

Примітки:  

1.а – різниця вірогідна відносно показника до лікування в межах груп 

(р<0,05); 

2.б – різниця вірогідна відносно показника основної групи (р<0,05). 

 

Результати мамографічних досліджень (таблиця 10.8) також вказують на  

збільшення мамографічної щільності особливо в групі пацієнток що 

використовували МГТ внутрішньо тобто жінки групи Б. Важливо приймати до 

уваги той факт що при лікуванні КС і використанні екзогенних гормонів є 

ризик підвищення мамографічної щільності, що ще раз доведено результатами 

нашого дослідження.  Надзвичайно важливим фактором при цьому є зниження 

діагностичної цінності такого найбільш достовірного скринінгового методу 

ранньої діагностики рака молочної залози, як мамографія. Важливо відмітити 

що з 7 жінок з наявністю імплантів МЗ, 5 з яких приймали МГТ та 2 жінки 
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негормональний комплекс, не відмічено негативних мамографічних змін після 

12 місяців застосування запропонованих комплексів. 

Таблиця 10.8 

Показники мамографічної щільності МЗ у жінок на тлі різних методів 

лікування,           абс.ч. (%) 

Підгрупа жінок Термін дослідження 
Кількість жінок з підвищеною 

мамо графічною щільністю 

А (n=86) До лікування 17 (19,8%) 

Через 12 міс. 15 (17,4%) 

Б (n=100) До лікування 21 (21,0%) 

Через 12 міс. 45 (45,0%)* 

В (n=72) До лікування 15 (20,8%) 

Через 12 міс. 28 (38,9%) 

Г (n=68) До лікування 13 (19,1%) 

Через 12 міс. 28 (41,2%)* 

Примітка. Різниця вірогідна відносно показника до лікування в межах 

груп (<0,05). 

 

Узагальнюючи вищезазначене, можна ще раз стверджувати, що 

менопаузальна гормональна терапія є ефективним методом лікування 

клімактеричних вегетосудинних і психоемоційних розладів, патологічних 

проявів ГУМС та суттєво і вірогідно покращує якість життя жінок 

перименопаузального віку та є безпечним методом, який здійснює позитивний 

вплив на стан МЗ, а в поєднанні з використанням внутрішньоматковою 

системою з левоноргестрелом є методом профілактики розвитку 

гіперпроліферативних процесів ендометрія. 

Слід відмітити, що застосування трансдермальних естрогенів є не тільки 

ефективним методом лікування КС, а й найнебезпечнішим щодо 

тромбоемболічних ризиків у жінок з відповідним сімейним анамнезом та 

наявністю кардіо-васкулярних ризиків. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАННИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Після проведення анкетування за шкалою MRS було виявлено, що у 

жінок І групи 69,4% пацієнток не мали жодної скарги, що характеризують 

клінічні прояви клімактеричного синдрому і відповідно решта жінок 30,6% 

відмічали ті чи інші ознаки клімактеричного синдрому. У жінок ІІ групи (45-

51 роки) зазначено вже більш суттєвий відсоток клімактеричних розладів 

різного ступеню тяжкості – 62,9%, тоді як 37,1% жінок не мали скарг, що 

характеризують клімактеричний синдром. Згідно проведеного анкетування за 

шкалою MRS сумарне значення проявів КС у жінок ІІ групи становив 31,7+2,3 

бали, відповідно в І групі 35,6+2,1. Звертає на себе увагу той факт, що у жінок 

46-51 рік серед скарг частіше зустрічалися сухість вагіни, порушення 

сечовипускання і відповідно сексуальні проблеми. Такі зміни урогенитальної 

сфери часто призводять до порушень гармонійних статевих стосунків, що є 

невід'ємною складовою якості життя жінки, особливо у пацієнток після 40 

років, і саме сексуальність в цей віковий період відіграє важливу роль в 

психологічному стані жінок та є не менш важливим фактором благополуччя. 

Також жінки ІІ групи частіше скаржилися на біль в суглобах та м’язах, 

ревматичні болі, що може бути пов’язано з більш тривалим перебігом КС, і 

відповідно тривалими гормональними порушеннями в жіночому організмі 

(див.табл.2.2.1). 

На другому етапі дослідження, приймаючи до уваги деякі генетичні, 

соціальні та медіко-біологічні фактори, виявлені в ході клініко-параклінічної 

оцінки обстежених жінок з метою вивчення чинників, що можуть впливати на 

раннє настання та перебіг менопаузи в залежності від віку, жінки були 

поділені на підгрупи залежно від наявності, чи відсутності клімактеричних 

розладів та віку. Іа підгрупа – 153 жінки віком 40-45 років з наявністю 

клімактеричного синдрому, Іb підгрупа – 347 жінки 40-45 років без наявності 

клімактеричного синдрому, IIa підгрупа – 346 жінок віком 46-51 рік з 

наявністю клімактеричного синдрому та ІIb підгрупа – 204 жінки того ж віку 

без наявності клімактеричного синдрому. Саме ІІb група жінок викликає 

великий інтерес, щодо вивчення важливих чинників, що призводять до 



300 

збереження  менструальної, а де коли і репродуктивної функції у віці 45 та 

старші. Всі групи жінок були рандомізовані по віку: середній вік пацієнток Іа 

підгрупи становив 43,7+0,61, Іb підгрупи – 44,1+0,32 (р>0,05); ІІа підгрупа – 

47,9+0,41 та ІІb підгрупи – 47,3+0,68 (р>0,05). 

Вивчення генетичних, соціальних та медико-біологічних факторів в ході 

клініко-параклінічного обстеження жінок дало можливість виявити фактори 

ризику настання ранньої менопаузи та проведення в подальшому 

прогнозування виникнення клімактеричного синдрому з урахуванням 

показників репродуктивного та біологічного віку. 

Аналізуючи умови праці та рівень освіти жінок досліджуваних груп, 

встановлена підвищена питома вага пацієнток з більш вираженим 

інтелектуальним рівнем праці в Іа та ІІа підгрупах у порівнянні з відповідними 

показниками у жінок без проявів КС. Так, розумове навантаження у процесі 

праці мала майже кожна друга жінка з проявами КС (46,7%) незалежно від 

вікової категорії, а фізично працювало лише 29,1% пацієнток з проявами КС. 

Серед жінок без проявів КС переважали змішані умови праці.  

Також в підгрупах Іа та ІІа відмічена значна частка пацієнток з вищою 

освітою, більшість з яких при цьому відмічають також і наявність стресових 

ситуацій на роботі, в сім'ї та в побуті,  тощо. Це опосередковано може 

вказувати на важливу роль психоемоційного та інтелектуального 

перевантаження в розвитку клімактеричного синдрому.  

Серед пацієнток з проявами КС, незалежно від віку жінок, поширеність 

стресових ситуацій в анамнезі суттєво вища, ніж у жінок без проявів КС. Так, 

пацієнтки з проявами КС незалежно від вікової категорії частіше відмічають 

наявність стресових ситуації в анамнезі, що ще раз доводить важливу роль 

стресогенних чинників у розвитку КС (р<0,001).  

При аналізі суб’єктивної оцінки жінкою її власної самореалізації в сім’ї 

та на роботі відмічена питома вага незадоволених жінок, саме в групі з 

наявністю КС незалежно від віку, що також може вказувати на вплив 

стресових ситуацій на ранній розвиток даної патології.  

На наявність хронічної стресової ситуації як фактора розвиток КС 

вказують також дані про нерегулярність статевих стосунків у жінок 

досліджуваних груп та їх дисгармонійність.  
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Аналіз шкідливих звичок серед опитаних пацієнток, не виявив суттєвої 

різниці в споживанні алкоголю між жінками досліджуваних груп. Натомість, 

відмічається досить висока питома вага жінок, що зловживали палінням в 

групі пацієнток з проявами клімактеричного синдрому, що опосередковано 

може віднести тютюнопаління до вагомих факторів ризику розвитку КС. 

При аналізі даних щодо спадкового анамнезу, виявлено, що висока 

питома вага пацієнток Іа групи відмічають ранню менопаузу у матері і 

близьких родичів, що вказує на генетичну обумовленість цієї патології. Ці 

результати співпадають з даними літератури (M.Birhaeuse, A.R.Genazzani, 

2018),  згідно яким при передчасному виснаженні яєчників чи передчасній 

менопаузі спадковість щодо настання ранньої менопаузи складає 25-30%. 

Тому донькам цих жінок необхідно рекомендувати реалізацію генеративної 

функції в ранньому репродуктивному періоді до початку своєчасного старіння 

яєчників, тобто до 37 років. Пацієнтки ІІа групи відмічають настання 

менопаузи у найближчих родичів після 50 років. Ці дані ще раз вказують на 

генетичну детермінацію становлення менопаузи. Більшість пацієнток Іb та ІІb 

груп вказували на фізіологічний вік настання менопаузи у найближчих 

родичок. У пацієнток, які мали 2 і більше спроб ЕКЗ (57 жінок) і, особливо, 

при невдалих спробах та втратах вагітностей (важливе підґрунтя для розвитку 

стресових розладів та депресивних станів), рання менопауза відмічалася у 23 

(40,4%). Таким чином, можна припустити, що утворюється «хибне коло», так 

як оваріальне виснаження яєчників за рахунок частих стимуляції та втрата 

вагітностей викликає виражені психо-емоційні порушення з одного боку, які, в 

свою чергу, негативно впливають на нейроендокринну регуляцію 

репродуктивної системи і теж негативно впливають на оваріальну функцію. 

При цьому слід зазначити, що у цих пацієнток у найближчих родичок 

відмічається своєчасне настання менопаузи. Слід зазначити, що згідно 

отриманих даних жінки, які проходили процедури ЕКЗ є групою ризику щодо 

виникнення ранніх перименопаузальних ускладнень з переважанням психо-

емоційної складової і потребують особливої уваги спеціалістів 

репродуктологів та профісійної психологічної підтримки протягом всього 

пострепродуктивного періоду. 
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При вивчені гінекологічного анамнезу встановлено, що на раннє 

менархе (9-11 років) вказують жінки з проявами КС більш молодого віку, а 

питома вага пацієнток 45-46 років вказують на більш пізнє становлення 

менструальної функції старше 15 років, що суттєво вище за відповідний  

показник у жінок без проявів КС. Слід відмітити, що питома вага пацієнток 

без проявів КС відмічала фізіологічне настання менархе у віці 12-14 років. 

Такі результати дослідження можуть бути свідченням того, що як пізній, так і 

ранній початок менструальної функції може виступати чинним фактором в 

розвитку та перебігу КС. Також аналіз становлення менархе у жінок 

досліджуваних груп показав, що більша частина пацієнток з КС перенесли в 

період становлення менструальної функції (тобто в 11-16 років) такі 

інфекційні захворювання, як кір, паротит, краснуха, вітряна віспа (відносний 

ризик (ВР) 2,88; 2,82; 2,79 та ВР 3,01, відповідно), що визивають негативні 

наслідки у вигляді порушень повноцінного оогензу в подальшому 

репродуктивному житті жінок та знижують яєчниковий резерв.  

Питома вага пацієнток з проявами КС, що не народжувала, становить – 

37,9 в Іа та 29,2% в ІІа групах і вірогідно більша у порівнянні з жінками 

відповідної вікової категорії без проявів КС (17,6% та 15,2% відповідно (р1-

3,2-4<0,05). Це свідчить про те, що відсутність пологів в анамнезі є не менш 

важливим фактором ризику розвитку клімактеричних розладів у 

перименопаузі. При цьому, пацієнтки з проявами КС мали в анамнезі більше 

ніж 3 мимовільних абортів. Щодо артифіційних абортів, то у жінок з 

наявністю КС незалежно від віку, було виявлено значно більше пацієнток, що 

мали в анамнезі 4 та більше штучних абортів, ніж у пацієнток без проявів КС. 

Це доводить вагому роль артифіційного аборту не тільки у розвитку 

дисгормональних гіперпроліферативних захворювань (міоми матки, 

гіперплазії ендометрія, ендометріозу, дисгормональні захворювання молочних 

залоз (ДЗМЗ), раку молочних залоз (МЗ)), а й у виникненні порушень 

регуляції оваріально-менструальної функції (раннє настання менопаузи). 

Аналіз гінекологічної патології показав, що для жінок з РК виявилась 

характерною більша частота порушень менструального циклу у вигляді 

аномальних маткових кровотеч (АМК) та передменструального синдрому 

(мігрені, психоемоційні порушення, дратівливість та набряки). У пацієнток з 
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наявністю КС, незалежно від вікової категорії, переважали запальні 

захворювання геніталіїв, ДЗМЗ, гіперплазія ендометрія (ГЕ), лейоміома матки 

(ЛМ), наявність оперативних втручань на органах репродуктивної системи. 

Порушення менструального циклу, а саме: аменорея діагностувалась у 31,9% 

жінок з КС в порівнянні з жінками без проявів КС відповідно 19,2%; р < 0,05; 

АМК відмічали 31,7% пацієнток з КС, порівняно з 18,5% жінок без проявів КС 

(р < 0,05). Також звертає на себе увагу висока частота гіпероліферативних 

процесів ендометрія (ГПЕ) у жінок з КС, що може трактуватись як наслідок 

хронічної відносної нестачі статевих стероїдних гормонів (41,2% при КС, 

порівняно  з 18,6% у пацієнток без проявів КС; р<0,001). При цьому виявлено, 

що у кожної четвертої жінки з ГПЕ дана патологія зустрічалася й у 

найближчих родичок, що може вказувати на генетичну детермінацію розвитку 

даної патології. У ході нашого дослідження також встановлено більш високий 

відсоток пацієнток з ЛМ, які мали ті чи інші прояви КС порівняно з жінками 

відповідних груп без проявів КС (відповідно 14,5 проти 8,0%, р<0,05).  Не 

встановлено достовірних відмінностей серед пацієнток досліджуваних груп у 

частоті захворюваності на ендометріоз, патологію шийки матки та доброякісні 

пухлини яєчників. 

Звертає на себе увагу також і високий рівень дисгормональних 

захворювань молочних залоз у жінок з КС, порівняно із жінками без КС 

відповідної вікової категорії, що становить відповідно 68,9% та 26,5% 

(р<0,05). Висока частота зазначених проявів оваріально-менструальної 

дисфункції у жінок з КС може бути свідченням існування тісного 

взаємозв’язку між темпами розвитку дисгормональних змін у жіночій 

репродуктивній системі та наявністю і ступенем тяжкості КС.  

Згідно отриманих даних, порушення менструального циклу, наявність 

шкідливих чинників, тютюнопаління, тривалі стреси, більше 4 абортів в 

анамнезі, раннє менархе, АМК, передменструальний синдром (ПМС), гострі 

інфекційні захворювання в період становлення менструальної функції, 

наявність запальних процесів  і перенесені гінекологічні операції в анамнезі 

можна вважати фактором ризику розвитку ранніх клімактеричних розладів. 

Аналіз соматичної патології в анамнезі у жінок досліджуваних груп 

показав, що у пацієнток з наявністю КС частіше зустрічалися такі патологічні 
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стани як: серцево-судинні та церебро-васкулярні захворювання, нервово-

психічні захворювання, захворювання шлунково-кишкового тракту (ШКТ) та 

патології кістково-м’язевої системи, в структурі якої превалює остеохондроз 

шійно-грудного відділу хребта. При чому більшість жінок вказувала на 

наявність серцево-судинної патології і у найближчих родичів, тобто 

позитивний сімейний анамнез. 

Дослідження індексу маси тіла (ІМТ) у обстежених жінок показало, що 

серед жінок з КС незалежно від віку переважали пацієнтки з зайвою вагою 

(ІМТ=25-29,9 кг/м2), натомість серед пацієнток без проявів КС надлишкову 

вагу мала лише кожна п’ята жінка (відповідно, 353 (70,7%) та 212 (38,5), 

р<0,05). При цьому переважна більшість пацієнток з надмірною вагою 

спостерігалась в групі жінок віком 45-50 років (259 (74,9%) проти 94 (61,4%)). 

Відповідно серед жінок без проявів КС переважали пацієнтки з нормальною 

вагою (ІМТ=18,5-25 кг/м2). Так серед пацієнток Іb групи нормальна вага 

спостерігалася у 238 (68,6%) та у 101 (49,5%) пацієнток ІІb групи в порівнянні 

з жінками відповідної вікової категорії з проявами КС, відповідно 59 (38,6%) 

та 87 (25,1%, р1-3, 2-4<0,05). 

Згідно проведеного дослідження виявлено, що для пацієнток з РК  

характерна наявність в анамнезі хронічних стресових ситуацій, патологія 

ШКТ в тому числі захворювання печінки та жовчовивідних шляхів, 

дисфункційних маткових кровотеч, альгоменореї, ПМС, три та більше 

артифіціальних абортів, гінекологічні операції, запальні захворювання 

геніталів та зловживання палінням.  

Аналіз показників якості життя згідно проведеного анкетування за 

шкалою SF-36 у жінок досліджуваних груп показав, що показники наявності 

фізичного болю, а також фізичної та соціальної активності особливо не 

різнилися. Натомість за всіма іншими показниками жінки з КС мали суттєві 

відмінності від таких у пацієнток без проявів КС відповідної вікової категорії. 

Так, у жінок з КС ці показники були значно нижче, ніж у здорових пацієнток, 

що стосується як фізичного самопочуття, так і особливо псіхоемоціоного 

стану. У пацієнток з КС особливо низькими були показники ролі фізичних та 

емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності, що значно впливало на 

психоемоційний стан у даної категорії жінок.  
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Таким чином, узагальнюючи дані анамнезу жінок з КС встановлено, що 

факторами ризику розвитку КС у жінок можна вважати дитячі інфекційні 

захворювання та появу надмірної ваги в період пубертату, патологічний вік 

менархе (молодше 11 та пізніше 16 рр.), наявність стресових ситуацій, а також 

робота з високим рівнем інтелектуальної диференціації та з низьким рівнем 

фізичної активності. Отримані анамнестичні дані були в подальшому 

враховані для створення моделі прогнозування ризику розвитку КС на тлі 

біологічного старіння організму жінки. 

Комплекс вегето-судинних, психоемоційних та урогенітальних 

симптомів, що виникають у жінок на тлі згасання гормональної функції 

яєчників та загального біологічного старіння організму, значно знижують 

якість життя жінки. При цьому спосіб життя жінки має якщо не вирішальну, 

то дуже важливу роль в становленні менопаузи. Особливо важливу роль 

відіграє підтримання нормальної маси тіла та необхідні помірні фізичні 

навантаження. 

Для поглибленного вивчення симптомів та синдромів перебігу 

менопаузального переходу у жінок після 40 років з визначенням біологічних 

та соціально-психологічних передумов та ускладнень протягом 10 років 

(період з 2008 по 2018 роки) під динамічним спостереженням знаходилося 478 

жінок зі збереженою менструальною функцією середній вік яких на початок 

дослідження становив 41,2+2,1 роки.  

Згідно отриманим даним на початок спостереження ті чи інші ознаки КС 

мали лише 10,5% пацієнток. Середній ступінь вираженості  згідно шкали MRS 

становив 25,4+3,6 бали. Слід відмітити, що вже через 5 років спостереження 

на прояви КС скаржилася майже кожна друга жінка 49,4% і цей показник 

збільшувався з кожним роком, а через 10 років спостереження прояви КС 

мали вже 95,6% жінок.  

Крім того виявлений прямий корелятивний зв’язок між поглибленням 

гормональних порушень та ступенем тяжкості клімактеричного синдрому. 

Так, у жінок з більш вираженими проявами КС відмічається різке зниження 

Естрадіолу (r=-0,79) та збільшення ФСГ (r=0,74), зниження рівня АМГ, 

головного маркеру фолікулярного резерву (r=-0,86, див.рис.3.1). 
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На порушення сну (тривалість, безперервність, терміни, регулярність та 

задоволеність) скаржилися понад 327 (68,4%) досліджуваних жінок, 

незалежно від наявності вазомоторних проявів. Так, 123 (25,7%) жінки 

пов’язували часте прокидання вночі з припливами, хронічними стресами, 

проблемами в сім’ї та партнерами, з дизуричними розладами, тощо. Згідно 

опитування жінки в перехідному періоді частіше скаржилися на порушення 

сну, відповідно і на погане самочуття, кілька разів пробуджувалися та 

прокидалися раніше, ніж було заплановано. Такі порушення виявлялись ще за 

кілька років до дати останньої менструації (ДОМ). При цьому відмічено 

корелятивний зв’язок між порушенням сну та зниженням рівнів естрадіолу 

(Е2) (r= -0,79) і підвищенням рівня ФСГ (r=0,87), тобто порушення сну, а саме 

часте прокидання вночі були пов’язані із терміном менопаузи та наявністю 

вегето-судинних проявів, депресивним настроєм та тривогою. Крім того, 60% 

досліджуваних жінок зазначали проблеми з пам’яттю та відсутність ефекту 

навчання. Пацієнтки з проявами депресії набрали меншу оцінку в  швидкості 

когнітивної обробки на відміну від жінок з тривожними розладами, що мали 

гіршу вербальну епізодичну пам’ять. Слід зауважити, що відмічене вікове 

когнітивне зниження, може бути нормальною частиною старіння організму та 

не завжди пов’язане з припиненням менструальної функції та з терміном 

менопаузи.  

Під час вивчення вульвовагінального здоров’я нами було відмічено 

певні закономірності залежно від віку жінок, терміну настання та тривалості 

менопаузально періоду. Так, на сухість вагіни скаржилося приблизно 98 

(20,5%) пацієнток перименопаузального віку, а в постменопаузі до 167 (34,9%) 

жінок, що також мало негативний вплив на сексуальне здоров’я пацієнток, що 

є важливою складовою якості жіночого життя. Також тривала нестача 

естрогенів з віком призводить до розвитку атрофічних змін і відповідно 

сприяє приєднанню інфекційних захворювань урогенітального тракту. При 

цьому більшість жінок часто не вказували на проблеми вагінального здоров’я, 

що може бути пов’язано з вихованням, релігією, ставленням у суспільстві, та 

культурної неготовністю пацієнток взагалі обговорювати цю проблему. 

Таким чином, при аналізі отриманих даних виявлено, що в структурі КС 

у жінок більш молодшого віку переважають психоемоційні та вегето-судинні 
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скарги, в той час коли у більш старших жінок переважають прояви вульво-

вагінальної атрофії та сексуальні розлади, тобто більш виражені прояви 

ГУМС.  

Залежно від тяжкості проявів КС жінкам, з врахуванням психологічного 

та загального стану здоров’я, було запропоновано персоналізований підхід 

щодо лікування КС та розроблено профілактичні заходи щодо його 

передчасного виникнення. Ми рекомендували починати  терапію на протязі 1 

року після перших ознак проявів КС.  

При проведенні доплерографії сонних артерій по закінченню 10 річного 

динамічного спостереження у жінок, що приймали МГТ, було виявлено  

найменший показник товщини КІМ в порівнянні з жінками, що відмовилися 

від МГТ. У жінок що приймали фітотерапію цей показник був майже в межах 

норми, але більш вищим ніж у пацієнток що приймали МГТ.  

Найбільш суттєві зміни в ліпідограмі з підвищенням атерогенних 

фракцій були відмічені у пацієнток, які не приймали ніяких лікувальних 

заходів. 

При аналізі показників вагінального здоров’я після 10 років 

спостереження залежно від лікувальних методів кращі показники відмічені у 

жінок, які почали прийом МГТ в перші 12 місяців після настання менопаузи.  

Така тенденція відмічена і при вивченні ступеня атрофічних змін в 

слизових ургенітального тракту. При чому слід зазначити що у пацієнток, які 

відмовилися від застосування різних методів лікування КС, було відмічено 

швидке прогресування цієї патології.  

Поряд з лонгітудинальним проспективним дослідженням в рамках 

соціально-інформаційного проекту «Жіночність майбутнього» було проведено 

аналіз стану поінформаності, як лікарів, так і жінок перименопаузального віку 

40+. Виявлено, що серед 5000 жінок, які приймали участь в даному проекті, 

найбільш розповсюдженим джерелом інформованості на сьогодні є Інтернет 

та соцмережі, на відміну від показника 10 років тому. Більшість жінок 

відмітили, що про перебіг і можливі ускладнення КС більше ніж в 50% 

інформують акушери-гінекологи (див.рис.4.3). 

Стосовно отримання сучасної інформації щодо ускладнень та лікування 

КС більшість лікарів різних спеціальностей зазначила інтернет-бібліотеки, 
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медичні сайти та участь у тематичних школах та конференціях, присвячених 

жіночому здоров'ю.  

Слід зазначити, що жінки обізнані щодо необхідності проведення 

мамографії та УЗД органів малого тазу, але питома вага пацієнток не виконує 

лікарських призначень. Такі показники можуть свідчити про недооцінку 

підвищення ризиків розвитку онкологічних процесів і відсутності певної 

відповідальності за своє здоров'я серед жіночого населення. 

З 87% добре обізнаних лікарів-гінекологів, що саме МГТ є «золотим 

стандартом» та найефективнішим методом лікування клімактеричних розладів 

тільки 15% особисто погодились би застосовувати  гормональну терапію. 

Отримані нами дані свідчать  про  незадовільний рівень обізнаності  

фахівців в питаннях перименопаузальних порушень, і що вкрай важливо, 

акушер-гінекологів в тому числі, та взагалі  упереджене ставлення  лікарів до 

МГТ майже у всіх регіонах України. Недостатня обізнаність фахівців  в 

питаннях клімактеричних розладів у жінок та упереджене відношення до 

менопаузальної гормональної терапії спонукало  до подальших досліджень. 

З метою вивчення розвитку ВВА та ГУМС у жінок досліджуваних груп, 

які скаржилися на сухість і свербіж піхви, нетримання сечі, сексуальні зміни, 

диспареунію нами було обстежено 408 жінок,  що становило 38,9% від 

загальної кількості спостережених жінок. І групу склали 119 жінок віком 40-45 

років, ІІ – 289 пацієнток віком від 45-50 років, які в подальшому були 

розподіленні в залежності від проявів клімактеричного синдрому. Іa групу 

склали 75 жінок з проявами КС, Іb 44 пацієнтки без проявів КС віком 40-45 

років, ІІа 203 жінка віком 45-50 років з проявами КС та ІІb 86 пацієнток того ж 

віку без проявів КС, що становило 49,0%, 12,7%, 58,7% та  42,2% від загальної 

кількості досліджуваних пацієнток (р<0,05).  

Під час проведеного дослідження нами була виявлена залежність 

розвитку ГУМС від віку жінки, віку настання менопаузи та тривалості 

менопаузального періоду. У жінок більш старшої вікової категорії дана 

патологія зустрічалася в 2,8 разів частіше. Також звертає на себе увагу високі 

показники клімактеричних проявів згідно шкали MRS у пацієнток ІІ групи, 

відповідно 10,5+2,5 проти 5,6+0,9 (р<0,05).  
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Встановлено, що жінки віком 45-50 років серед скарг виділяли такі пізні 

урогенітальні розлади, як диспареніунію та нетримання сечі в порівнянні з 

пацієнтками І групи: відповідно 59 (20,4%) проти 12 (10,1%) та 68 (23,5%) 

проти 10 (8,4%, р1-2, 3-4< 0,05). Загалом наявні скарги, що притаманні 

вульвовагінальній атрофії (ВВА), в свою чергу, негативно впливали на 

емоційний стан пацієнток і відповідно знижували її самооцінку. Слід 

зазначити, що 36 (30,3%) жінок І групи та 94 (32,5%) ІІ групи через прояви 

ВВА відмічали зниження бажання спілкуватися з оточуючими та погіршення 

щоденної активності (відповідно 53 (44,5%) та 174 (60,2%). Оцінюючи якість 

життя жінки при наявності вульвовагінальної симптоматики, згідно шкали  

Барлоу, питома вага пацієнток ІІ групи вказувала на більш виражений вплив 

даної патології на її повсякденне життя (4,5+0,6 проти 2,9+0,3 балів пацієнток 

І групи, р <0,05). Показники Індексу вагінального здоров'я у жінок 

досліджуваних груп також мали достовірні відмінності відповідно від віку 

пацієнток, тобто жінки ІІ групи (45-50 років) мали найгірші показники, що 

обумовлено більш тривалою гіпоестрогенією. Так, у пацієнток ІІ групи 

середнє значення ІВЗ, а відповідно і ступінь важкості ГУМС, становив 

2,9+0,09 проти 4,3+0,4 бали у жінок І групи (p<0,05).  

Аналіз ВВА та ГСМ у жінок залежно від КС показав, що наявність 

клімаксу посилює перебіг та частоту виникнення даної патології у жінок 

різної вікової категорії. Так, питома вага серед пацієнток обох досліджуваних 

груп з наявністю вульвовагінальної атрофії мали прояви КС, відповідно 63,0% 

проти 37,0% жінок І групи та 70,2% проти 29,8% пацієнток ІІ групи (р1-2, 3-

4<0,05). 

Жінки ІІ групи більш скаржились на  такі пізні урогенітальні розлади, як 

диспареніунію та нетримання сечі. Молоді жінки частіше зазначали сухість, 

свербіж, печію та подразнення слизових. Загалом наявні скарги, що 

притаманні ГУМС, в свою чергу, негативно впливали на емоційний стан 

пацієнток і відповідно знижували  самооцінку.  

Показники Індексу вагінального здоров'я та індексу Барлоу також мали 

достовірні відмінності залежно від віку та тривалості менопаузального 

періоду.  
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Слід зазначити, що вплив генітоуринарного синдрому менопаузи на 

якість життя сучасної жінки залишається недооціненим у зв’язку з тим 

фактом, що більшість жінок замовчують існування менопаузальних проблем 

виходячи з персональної сором’язливості та культурних традицій. Тому 

застосування спеціальних опитувальників, що виявляють наявність ГУМС,  

вкрай необхідні при встановленні відповідного діагнозу.  

Під час проведення дослідження нами було встановлено, що частота 

захворювань на дисгормональні захворювання МЗ у жінок більш старшої 

вікової категорії (група II) вища, ніж у жінок молодшої вікової групи (група I), 

тобто, відсутність патологічних змін у МЗ, зустрічалася у 201 (62,4%) 

пацієнтки I групи на відміну у жінок старшої вікової категорії відповідно 142 

(54,2%, р<0,05), така частота вказує на тісний зв’язок між гормональними 

змінами, що відбуваються в перименопаузі та станом МЗ. Так, у жінок старшої 

вікової частіше зустрічалася патологія МЗ (r=0,89) в порівнянні з більш 

молодими пацієнтками (r=0.64), що свідчить про більш тривалий вплив 

гормональних порушень в менопаузі. При цьому слід зазначити, що 

достовірно більша кількість захворювань дифузного типу була виявлена у 

жінок більш старшого віку – 57 (24,4 %) проти 64 (17,7 %) у молодших жінок 

(р<0,05).  

Під час детального аналізу структури захворюваності МЗ залежно від 

наявності клімактеричного синдрому, виявлено, що відсутність патології 

молочної залози достовірно вища у жінок обох підгруп, що не мають проявів 

клімаксу. Так, у жінок I групи при наявності КС цей показник становив – 

56,4% проти 68,2%, в II групі, відповідно – 42,1% проти 76,9% (р1-2, 3-

4<0,05). Це може бути пов’язано з гормональними змінами, які відбуваються в 

організмі жінки при настанні КС, тобто з угасанням функції яєчників та 

впливом нестачі гормонів на морфофункціональний стан МЗ. Також відмічено 

достовірне зменшення показників нормальної МЗ серед жінок пізнього 

репродуктивного віку з наявністю КС в порівнянні з жінками в перименопаузі, 

відповідно 54,7% проти 42,1% (р<0,05), що також може бути обумовлено 

віковими змінами та тривалістю клімактеричних зрушень. Отже, розвиток 

клімактеричного синдрому, особливо в більш молодому віці до 45 років, та 
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гормональні зміни, які його супроводжують негативно впливають  на стан 

молочних залоз, як орган-мішень статевих стероїдних гормонів.  

Під час дослідження морфо-функціонального стану МЗ встановлено, що 

достовірно більша кількість захворювань вузлового типу була виявлена у 

жінок більш старшого віку. Так, серед жінок молодшого віку, які мають 

прояви клімактеричного синдрому, достовірне вище зустрічається така 

патологія як фіброаденоми МЗ, ніж у жінок, що не мають прояви КС, 

відповідно 60,0% проти 41,2% (p<0,05). У жінок більш старшої вікової 

категорії відмічається закономірність між ступенем тяжкості КС та наявністю 

вузлових форм ДЗМЗ, а саме кіст молочних залоз. Слід зазначити що серед 

пацієнток 40-45 років з проявами КС відмічається достовірне збільшення 

захворюваності на фіброаденоми МЗ 18 (60,0%) порівняно з пацієнтками 

більш старшої вікової категорії відповідно 26 (59,1%, р<0,05). Таким чином, 

згідно отриманих даних – фіброаденоми частіше зустрічаються у більш 

молодої категорії жінок. 

Виявлено, що відсутність патології молочної залози достовірно вища у 

жінок обох підгруп, що не мають проявів клімаксу. Також відмічено 

достовірне збільшення показників патології МЗ з віком, що може бути 

обумовлено  більшою тривалістю перименопаузального періоду та 

гормональним дисбалансом .  

Для більш детальної оцінки захворюваності молочної залози, було 

розглянуто структуру захворювань вузлового типу, що мають частіше 

тенденцію до переродження в рак і тому потребують більш ретельного 

спостереження.  

В  групі жінок з наявністю КС частота патології молочних залоз зростає 

з віком і спостерігається прямий коррелятивний зв’язок з тривалістю  

менопаузи. 

Було відмічено, що при наявністі клімактеричного синдрому тяжкого 

ступеня, незалежно від віку найчастіше виявляються  як доброякістні, так 

навіть і злоякісні утворення в молочній залозі, що ще раз підтверджує єдиний  

патогенетичний  механізм дисгормональних розладів і саме тут гостро постає 

питання лікування КС тяжкого ступеня з урахуванням впливу менопаузальної 

терапії на морфо-фукціональний стан молочних залоз. Таким чином, як видно 
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з попередніх досліджень в групі жінок з наявністю КС частота патології 

молочних залоз зростає з віком і спостерігається прямий коррелятивний 

зв’язок з тривалістю періоду менопаузи (r=0,87, p<0,05). Що ж стосується 

жінок  без проявів КС, то саме вік є основним критерієм розвитку ДЗМЗ. Так 

наприклад, дифузний фіброаденоматоз у віці 45-50 років діагностовано у 

65,04% тоді як у віці  40-45 років – у 37,08 %, а відповідно фіброзно-кістозно 

гіперплазія молочних залоз у жінок до 45 років діагностовано відповідно у 

26,72% жінок без проявів клімактеричного синдрому та у 46,73%  з 

клімактеричним синдромом, і відповідно 73,75% у жінок 45+ з наявністю КС 

та у 54,65% без наявності клімактеричного синдрому.  

Оцінюючи частоту виявлення склерозу інтрамамарних артерій, було 

помічено достовірне збільшення кількості склерозу з віком, тобто, патологія 

зустрічалася частіше у більш старших жінок – 3,7% у I групі порівняно з 8,4% 

у II групі (p<0,05). Також було виявлено певні закономірності від частоти 

зустрічаємості склерозу інтрамамарних артерій та наявності симптомів 

менопаузи. Так серед жінок, що мали прояви клімактеричного синдрому, як у 

більш молодших, так і у жінок більш старшої вікової категорії частота 

зустрічаємості склерозу мамарних артерій (СМА) більша, ніж у жінок без 

проявів КС, відповідно 3,7% проти 1,9% у жінок І групи та 8,4% проти 3.8% у 

жінок ІІ групи (р 1-2, 3-4<0,05). Така закономірність може бути пов’язана з 

віковими особливостями, що відбуваються в організмі жінки,та тривалістю 

менопаузи під час якої відмічається стрімке зниження синтезу статевих 

гормонів (див.рис.6.2.1). 

При більш детальному дослідженні  нам вдалося виявити додаткові 

фактори ризику розвитку склерозу маммарних артерій, серед яких наявність 

КС важкого ступеню (ВР 4,7 (ДІ 2,3-9,8)), вік настання менопаузи (ВР 5,2 (ДІ 

2,6-10,2)), ІМТ більше 30 (ВР 6,6 (3,18-13,5)), позитивний сімейний анамнез 

щодо атеросклерозу (ВР 2,9 (1,6-52,2)), а також наявність ДЗМЗ (ВР 10,6 (2,9-

31,4)). При чому нами відмічений високий рівень дисгормональних 

захворювань молочних залоз у жінок з надмірною вагою та високий ІМТ 

(>30), порівняно із жінками з нормальним ІМТ. 
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Під час проведення доплерографії судин голови та шиї у 88,0%  

пацієнток з наявністю СМА показник комплексу інтима-медіа залишався в 

межах норми.  

Було відмічено підвищення рівнів показників загального холестерину, 

триглицеридів, холестерину (ЛПНЩ). Показники коагулограми знаходились в 

межах норми. Таким чином виявлення склерозу мамарних артерій при 

маммографії вважається додатковою неінвазивною діагностичною перевагою і 

дозволяє своєчасно виявляти групи ризику щодо існування або виникнення 

серцево- судинної патології в майбутньому. 

В структурі ГПЕ у жінок I  і П групи превалювала проста ГЕ без атипії 

та поліпи ендометрія. У жінок більш старшої вікової категорії також 

зустрічалася кістозна атрофія ендометрію та сінехії порожнини матки 

(див.рис.7.2.1). 

Така висока частота гіперпроліферативних процесів ендометрію у жінок 

з наявністю КС може трактуватися як наслідок хронічної відносної 

недостатності статевих гормонів на тлі біологічного старіння організму жінки.  

При більш детальному вивченні впливу терміну менопаузи на структуру 

патології ендометрію, було відмечено проградієнте зростання патології з 

терміном менопаузи.  

При проведені гістероскопії та пайпель біопсії досліджуваним жінкам, 

ключовою інформаційною складовою було гістологічне дослідження 

отриманого матеріалу. За результатами гістологічного дослідження 

ендометрія визначили більшу частоту гіперпроліферативних захворювань у 

жінок пізньої вікової категорії при аналогічній УЗ-картині ендометрія в 

порівнянні з жінками молодшого віку. При цьому у пацієнток при наявності 

КС незалежно від віку частіше зустрічалися патологічні стани ендометрія, що 

може бути пов'язано з гормональним дисбалансом і запальними процесами та 

тривалим хронічним стресом. Так, гіперпроліферативні процеси слизової 

оболонки матки згідно результатів гістологічного дослідження ендометрія 

діагностовано у 297 (84,6%) жінок досліджуваних груп. Слід відмітити, що  

майже у 234 (66,7%) жінок з ГПЕ  мали асимптомний перебіг. При цьому, із 6 

випадків аденокарциноми ендометрію, що була гістологічно підтверджена, у 3 

випадках показаннями до проведення гістерорезектоскопії були тільки УЗ-
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критерії вираженої гіперпроліферації в ендометрії, а саме збільшення товщини 

ендометрію, підвищення ехопровідності і відсутність чіткого розмежування 

між міометрієм і ендометрієм. 

Окрім тривалості менопаузи нами також було відмічено кореляційний 

негативний вплив надмірної ваги та ІМТ на розвиток ГПЕ (r=0,89). Отримані 

дані продемонстрували, що у жінок з надмірною вагою в структурі 

ендометрію частіше зустрічалися ГПЕ незалежно від наявності КС, а у 

пацієнток з КС цей показник зустрічався в тричі частіше, що було достовірно 

вище ніж у жінок з нормальною вагою. Так, у жінок з ожирінням відсоток 

атипової гіперплазії (65,9%) був достовірно вищим, ніж у жінок з нормальною 

масою тіла (28,6%). У молодих жінок з надмірною вагою відсоток атипової 

гіперплазії склав 57,9%, в той час як при ІМТ<30 – 16,7%. У жінок 

менопаузального віку з ІМТ>30 відсоток атипової гіперплазії 68.2%, в той час 

як при ІМТ<30 – 33,3% . У жінок менопаузального віку з ІМТ>30 відсоток 

атипової гіперплазії 64,9%, в той час як у молодих жінок з ІМТ>30 – 48%. 

Аналіз доплерометричних показників у жінок з патологією ендометрія 

показав, що мінімальний кровоток був виявлений у 92 (91,1%) пацієнток з 

наявністю ПЕ, що більше в порівнянні з жінками з наявністю ГЕ без атипії та 

атипією, та пацієнтками з міомою матки відповідно 16 (14,5%) та 6 (12,0%) та 

7 (31,8, р1-2,1-3,1-4,2-4,3-4<0,05). Помірний ти виражений кровоток у 

пацієнток з наявністю ГЕ виявлявся частіше ніж у пацієнток з ПЕ - 6 (5,9%) 

випадках (таблиця 2), у пацієнток з ГЕ без атипії помірний кровоток виявлено 

у 89 (80,9%) та при наявності атипії 20 (80,05%, р1-2, 1-3<0,05). Виражений 

кровоток виявлено лише у пацієнток з ГЕ, відповідно 4,5 та 8,0%. Слід 

зазначити що у пацієнток з кістозною атрофією та синехіями порожнини 

матки локуси енергетичного доплера були відсутні, що свідчить про 

відсутність васкуляризації ендометрія при наявності атрофії. Також у 

пацієнток з ПЕ кровоток не відмічався у 3 (2,9%) випадків, та у 1 (4,5%) 

випадку пацієнток з наявністю міоми матки. 

Проведений аналіз  ультразвукових діагностичних методик ендометрія 

та диференційний аналіз інформативності УЗД МЗ та комбінації його з 

мамографією. Доведено, що більш інформативним в діагностиці патології 

молочної залози є комбінація УЗД та мамографії, що в 2,3 рази перевищує 
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діагностичну ефективність при лише мамографії. Специфічність даного 

методу склала 62%, що в 5 разів перевищує відповідний показник лише при 

використанні УЗД.  Застосування 3D-комбінації в поєднанні з обчисленням 

тривимірних індексів і об’єму ендометрія підвищують діагностичну 

ефективність трансвагінального сканування в порівнянні зі звичайним 

двовимірним режимом в 6,92 рази. 

З метою прогнозування імовірності розвитку раннього клімаксу на тлі 

біологічного старіння організму жінки розроблено алгоритм та створено 

математичну модель прогнозу. Методом покрокового дискримінантного 

аналізу визначено 12 із 145 чинників, що найбільшою мірою впливали на 

виникнення даної патології. Визначали величини двох дискримінантних 

функцій (f1 if2), перша з яких виявляла вірогідність виникнення РК, друга - 

заперечувала подібну можливість. Тому при f1>f2 прогнозували з різним 

ступенем вірогідності можливість виникнення РК, при f2>f1 - відкидали 

подібну можливість. Рівень вірогідності (F1) параметра, що прогнозувався, 

обчислювали за формулою: 

F1 =         1     

         еК1 + еК2 

де К1 - різниця між меншою і більшою величинами дискримінантних 

функцій, К2 = 0. За величиною F1 розраховували ступінь імовірності 

прогнозу: при F1>0,75 імовірність виникнення патології вважали високою, 

при F1 = 0,6-0,75 - середньою, а при F1<0,6 - низькою.  

Саме метод багатофакторного математичного аналізу з урахуванням усіх 

найбільш інформативних факторів та варіантів їх вираженості дав можливість 

створення даної прогностичної моделі. Серед факторів найбільш впливовими 

на розвиток РК виявилися: Х1 - Настання менопаузи у найближчих родичок; 

Х2 - Паління; Х3 - Штучні аборти; Х4 - Наявність екстрагенітальної патології; 

Х5 - Наявність стресових ситуацій в побуту, на роботі; Х6 - Хірургічні 

втручання на матці та додатках; Х7 - Неадекватні фізичні та розумові 

навантаження; Х8 - Ожиріння; Х9 - Концентрація рівня естрадіолу в сироватці 

крові; Х10 - Концентрація ФСГ в сироватці крові; Х11 - Концентрація АМГ в 

сироватці крові та Х12 - Застосування ДРТ, а саме ЕКЗ. З подальшою їх 

індексацією: Х1 (своєчасна - 1, пізня - 2, рання -3); Х2 (не палить - 0, палить - 
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1); Х3 (не було - 0, 1-3 аборти - 1, більше 3 -2); Х4 (немає - 0, патологія 

дихальної системи - 1, патологія нирок та сечовидільної системи -2, серцево-

судинні захворювання -3, захворювання нервової системи - 4, аутоімунні 

захворювання - 5, остеохондроз шийно-грудного відділу хребта - 5, декілька 

захворювань ); Х5 (відсутні - 0, присутні - 1); Х6 (не було - 0, були - 1); Х7 

(відсутні - 0, наявні - 1); Х8 (немає - 0, є ожиріння - 1); Х9 (норма - 1, вище 

норми - 2, нижче норми - 3 ); Х10 (норма - 1, нижче норми - 2, вище норми - 

3); Х11 (норма - 1, вище норми - 2, нижче норми - 3) та Х12. 

Дискримінантні функції з прогнозу раннього клімаксу на тлі 

біологічного старіння жінки мали наступний вигляд: 

f1 = -19,8 + 2,1. Х1 + 3,5. Х 2 + 2,4 . Х3 + 1,4. Х 4-7,5. Х 5 + 2,7. Х6+ 3,5. 

Х 7 -2,9. Х 8 + +1,3. Х 9+ 2,6 . Х10+4,4.Х11 + 2,1 . Х12; 

f2 = - 18,3 + 1,3. Х1+2,9. Х 2 +1,2. Х3+ 2,1. Х 4+ 5,6. Х 5 + 0,3. Х 6+ 0,8. 

Х 7 +1,1. Х 8 +  +5,5. Х 9 + 3,1 . Х10 - 7,1 . Х11+ 0,5 . Х12. 

Визначені фактори ризику розвитку раннього клімаксу на тлі 

біологічного старіння організму жінки та розроблений алгоритм і математична 

модель з прогнозування виникнення даної патології мають високу чутливість 

та інформативність, що дає можливість виділити групи ризику пацієнток 

репродуктивного віку щодо виникнення даної патології у них з метою 

своєчасної профілактики та призначення індивідуальних схем лікування. 

Виходячи із виявлених особливостей перебігу КС у жінок в 

перименопаузі, з урахування морфо-функціонального стану ендометрія, 

молочної залози та наявності СС ризиків розроблено та апробовано 

диференційоване лікування КС. 

Базисна терапія (БТ) включала визначені існуючими нормативними 

документами для лікування КС препарати естроген-рецептор моделюючої дії, 

зокрема екстракт циміцифуги, комбінований естроген-гестагенний препарат, 

що містить1-2 мг 17β естрадіолу та 10 мг дідрогестерону. Жінкам при 

наявності високих ризиків, призначався  трансдермальний гель 17β естрадіол в 

поєднанні з мікронізованим прогестероном 200 мг внутрішньо. Жінкам в 

пери- та ранньому постменопаузальному періоді з наявністю 

гіперпроліферативних процесів в ендометрії після лікування застосувалась 

внутрішньо маткова система з левоноргестрелом в поєднанні з 
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трансдермальним гелем 17β естрадіолу. Враховуючи виявлені особливості 

клінічного перебігу та вираженість стресорного напруження вважали за 

доцільним доповнити БТ засобами, що направлені на стабілізацію 

психоемоційного стану пацієнток. 

Пацієнтки з кожної групи були розподілені на підгрупи відповідно до 

ступеня важкості КС та лікувальних схем, що призначалися.  

Жінкам основної групи призначався вдосконалений комплекс на тлі БТ, 

жінки групи порівняння одержували тільки БТ. В результаті проведених 

досліджень підтверджена висока ефективність БТ в лікуванні клімактеричного 

синдрому (див.табл. 10.6).  

При оцінці клінічної ефективності методів лікування за ІПП та СП ми 

порівнювали застосування базисної та вдосконаленої базисної терапії з 

застосуванням психопрофілактичних і нейротропних засобів. Отримані 

результати свідчать про те (див.табл.10.6, рис.10.3), що найбільш виражений 

темп зворотнього розвитку симптомів КС (за показниками ІПП та СП) 

спостерігався при застосуванні вдосконаленної комплексної терапії, 

відповідно СП (в основній групі) через 12 місяців лікування становив 16,21, а 

в групі жінок, які приймали лише базисну терапію 27,44. При цьому слід 

відмітити, що пацієнтки які приймали негормональнй комплекс СП становив 

2,84. В той же час застосування комплексної терапії виявило і більш швидкий 

темп редукції патологічної симптоматики КС, що надзвичайно важливо для 

жінок з проявами психопатологічної дезадаптації. 

В той же час застосування комплексної терапії забезпечує більш 

швидкий темп редукції патологічної симптоматики КС що надзвичайно 

важливо для жінок з проявами психопатологічної дезадаптації.  

Також на позитивний влип запропонованих лікувальних комплексів 

вказують і показники згідно шкали здоров’я SF-36, що клінічно проявлялося в 

зниженні фізичних обмежень життєдіяльності пацієнток, покращенні 

емоційного стану і збільшенням фізичної активності, покращенням психічного 

здоров’я, життєдіяльності, соціальної активності та загального сприйняття 

здоров’я. Це дозволяє зробити висновок, що застосування розроблених 

комплексів лікування проявів КС за рахунок усунення клімактеричних 

розладів значно покращує якість життя жінок. 
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Застосування комплексної терапії виявило також більш суттєве 

зниження вираженості масталгії як відносно показника обраних дескрипторів, 

так і показника Рангового індексу болі.  

Слід відмітити що застосування МГТ в даному комплексному лікуванні 

не спричинило негативного впливу на сонографічні та показники 

мамографічної щільності МЗ та на товщину ендометрія. 

Введення внутрішньо маткової система з левоноргестрелом в поєднанні 

с трансдермальним естрадіолом показало не тільки високу ефективність 

запропонованого лікування а й профілактичний вплив на розвиток 

гіперпроліферативних процесів ендометрія. 

Доведена за підсумками статичного аналізу результатів апробації 

ефективність вдосконалених методів профілактики та терапії дозволила 

сформувати схему вибору пріоритетних методів лікування КС в залежності від 

ступеня його проявів та наявності супутньої патології та урахуванням 

онкологічних та серцево-судинних ризиків. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Актуальність проблеми виникнення клімактеричного синдрому 

(КС) у жінок не втрачає свого значення перш за все за рахунок високої частоти 

зустрічаємості (від 40 до 80%) та значним негативним впливом  на якість 

життя сучасної жінки. На сьогоднішній день це особливо важливо в зв’язку з 

неухильним зростанням професійної та соціальної активності жінок в віці 

перименопаузального переходу (40-50 років), який є досить  складним та 

недостатньо вивченим. 

2. На основі  даних проспективного лонгітудинального дослідження  

протягом 10 років встановлено, що ранній перименопаузальний період 

характеризується появою клінічних проявів КС у 30,6% жінок,  а в пізній  

період – 62,9%. При відсутності лікування протягом 10 років спостерігається 

формування гіпертонічної хвороби (36.7%), тяжкої клінічної депресії (29.3%), 

тяжких форм генітоурінарного менопаузального синдрому – 42,7%.  

3. Перебіг перехідного періоду та подальший стан здоров’я у 

обстежених жінок залежить від віку настання та тривалості менопаузи, 

способу життя, відношення до свого здоров’я, поінформованості щодо питань 

менопаузи та застосування різних методів профілактики та лікування 

клімактеричних розладів і характеризується широким спектром патологічних 

симптомів та синдромів притаманних віковим змінам в репродуктивній 

системі.  

4. Поінформованість жіночого населення щодо: питань менопаузи 

становить 80,1%, загальних ризиків для здоров’я в цілому - 53,2%,  

онкологічних ризиків стосовно раку молочної залози – 33,2%, раку ендометрія 

– 25,5%,  ризику розвитку серцево-судинної патології – 19,1%. Найбільш 

розповсюдженим джерелом інформованості жіночого населення України щодо 

питань менопаузи є Інтернет та соцмережі (78,7%), на відміну від показника 

10 річної давнини (17,8%). Обізнаність та поінформованість лікарів-

гінекологів щодо перименопаузальних розладів та ризиків для здоров’я з ними 
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пов’язаних, на  відміну від лікарів інших спеціальностей становить 92,7% 

проти  54,6%. Обізнаність лікарів-гінекологів щодо онко- та кардіваскулярних 

ризиків в перименопаузі складає відповідно 89,6% та 73,9% на відміну від 

лікарів інших спеціальностей (41,3% та 31.9%). Призначення лікарями 

гінекологами додаткових методів діагностики (маммографії (72.3%), УЗД 

органів малого тазу (85,7%), та скерування до кардіолога (28,7%)) має 

недостатню ефективність, адже  майже 27,3% жінок не виконують додаткових 

методів обстеження. Поінформованість лікарів гінекологів відносно 

важливості раннього початку застосування як профілактичних так і 

лікувальних заходів (час терапевтичного вікна) складала 45,6% , лікарів інших 

спеціальностей – 23,7%. 

5. Клінічні прояви перебігу КС залежать від віку та тривалості 

менопаузи, екстрагенітальної патології та застосування методів профілактики і 

лікування передчасного старіння. При виникненні КС в більш молодому віці 

характерна виражена маніфестація нейро-вегетативних та психоемоційних 

розладів з десинхронізацією регуляції центральної нервової системи.  

Поглиблений аналіз перебігу клімактеричного синдрому протягом 10 років 

спостереження показав, що тяжкий ступінь клімактеричного синдрому було 

діагностовано у 26,6 % пацієнток, а вже по закінченню терміну спостереження 

майже у кожної другої жінки (46,2 %). 

6. Характерною ознакою перименопаузи суттєве зниження АМГ та 

дисбаланс статевих стероїдних гормонів (естрадіолу, прогестерону і 

тестостерону) на тлі загального їх зниження і підвищення рівня гонатропних 

(ФСГ, ЛГ) та інших гіпофізарних гормонів (пролактину, ТТГ). Ці гормональні 

зміни поглиблюються по мірі збільшення тривалості постменопаузального 

періоду і обумовлюють розвиток метаболічних і трофічних порушень при 

різних клінічних проявах клімактеричного синдрому.  

7. При ранньому перименопаузальному періоді простежуються фазні 

зміни в показниках, що характеризують наявністю хронічного стресу: на тлі 

зменшення рівня АКТГ підвищується рівень кортизолу. Із збільшенням 
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тривалості менопаузального періоду з’являються ознаки дистресу у вигляді 

заниженої самооцінки, підвищеної тривожності, зниження ступеня 

психологічної адаптації.   

8. Встановлено, що частота дифузних дисгормональних захворювань 

молочних залоз у жінок  у жінок більш старшого віку становить 44,8% проти 

27,8% у молодших жінок  (р<0,05). Вузлові утворення у жінок в 

перименопаузальному періоді зустрічаються з однаковою частотою і 

коливаються від 19,9% до 21,4% випадків. Найбільш виражені зміни в морфо-

функціональному стані молочної залози спостерігаються у жінок з більшою 

тривалістю менопаузи, надлишковою масою тіла, обтяженою спадковістю та 

більш вираженим ступенем тяжкості КС (r= -0 89) в порівнянні з більш 

молодими пацієнтками ( r= -0 64) що свідчить  про більш тривалий вплив 

гормональних порушень. У 72 (25.7%) жінок з позитивним сімейним 

анамнезом при більш детальному обстеженні виявлено позитивний результат 

генів BRCA1/2, що потребує більш детального спостереження та більш 

частого проведення УЗД та маммографії. 

9.  При аналізі даних мамографіі у 3,7% жінок віком 40-45 років та у 

8,4% жінок ІІ групи було виявлено склероз інтрамаммарних артерій, з від 

повідними негативними змінами в показних ліпідограми (більш ніж у 50,3% 

жінок молодшої вікової групи  та у 67,3% пацієнток старшого віку). При 

проведенні доплерографії патологічні зміни судин виявлені лише у 3,7% жінок 

до 45 років, та у 8,4% жінок більш старшої групи. Виявлення склерозу 

мамарних артерій, що є ранньою ознакою розвитку атеросклерозу, є 

додатковою перевагою скринінгової мамографії, і дозволяє виділити певний 

контингент жінок, що становлять групу ризику щодо раннього розвитку 

серцево-судинної патології і потребують більш уважного та тривалого 

кардіологічного спостереження. 

10. Вираженість гормонообумовлених змін ендометрія, як органу-

мішені статевих стероїдних гормонів, залежить від  тривалості менопаузи та 

віку пацієнтки і потребує застосування більш сучасних як інвазивних, так і 
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неінвазивних методів діагностики з метою запобігання розвитку онкологічних 

процесів. Визначення в ході 3D-реконструкції з визначенням особливостей 

його структури, а також врахування тривимірних індексів і об’єму ендометрія, 

забезпечує високу позитивну (0,95) та негативну (0,79) прогностичну цінність 

в діагностиці патології ендометрія. Застосування 3D-комбінації в поєднанні з 

обчисленням тривимірних індексів і об’єму ендометрія підвищують 

діагностичну ефективність трансвагінального сканування в порівнянні зі 

звичайним двовимірним режимом в 6,92 рази. 

11. Порівняльний аналіз діагностичних методів дослідження молочної 

залози показав, що використання комбінації УЗД та мамографії більш 

інформативне в діагностиці доброякісної патології молочної залози та в 2,3 

рази перевищує діагностичну ефективність при УЗД. Специфічність даного 

методу склала 62%, що в 5 разів перевищує відповідний показник лише при 

використанні УЗД. Комбінація діагностичних методів діагностики 

доброякісної патології МЗ чутливіша на 9% в порівнянні лише з УЗД та 

відповідно становила 90% та 81%.  

12. Встановлено, що ступінь вираженності генітоуринарного 

менопаузального синдрому та трофічних змін напряму залежить від віку 

настання та тривалості менопаузи, ступеня вираженості гіпоестрогенії, та 

ступеню вираженості КС і потребує активного виявлення при  консультуванні 

зі сторони лікаря. Адже майже 301 (73,7%) жінок  з проявами ГУМС 

середнього та важкого ступеня (відповідно 9,5+1,2 та 17,8+1,1 бали)  

самостійно не скаржаться на його клінічні прояви, незважаючи на виражені 

клінічні прояви при подальшому обстеженні. Частота виявлення 

вульвовагінальної атрофії у жінок віком 40-45 років становила 23,8%, а у 

жінок 45-51 років – 52,6%, при цьому вираженість симптомів зростала  в 

залежності від ступеню тяжкості клімактеричного синдрому (р<0,05), що є 

свідченням гормонального дисбалансу та впливу гіпоестрогенії на органи-

мішені, які потребують гормональної корекції вже в перименопаузальному 

періоді. 
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13. Розроблений алгоритм та математична модель прогнозування та 

профілактики ранніх перименопаузальних порушень з урахуванням 

показників репродуктивного та біологічного віку є високоінформативними і 

дають можливість формувати групи ризику розвитку захворювань з 

урахуванням ступеня імовірності їх виникнення для своєчасного проведення 

індивідуалізованих профілактичних заходів. 

14. Запропонований диференційований підхід з використанням 

патогенетично обгрунтованих комплексів лікування як препаратів МГТ, так і 

лікарських засобів негормональної дії забезпечує усунення істотних порушень 

з досягненням стійкого терапевтичного ефекту в лікуванні клімактеричного 

синдрому, трофічних та метаболічних менопаузальних розладів, про що 

свідчило вірогідне зниження питомої ваги жінок з тяжким ступенем 

клімактеричного синдрому, та клінічна ефективність у 78,3% пацієнток вже 

після 3-х місячного курсу лікування. Визначені фактори ризику виникнення 

ускладнень менопаузальної гормональною терапії дають можливість 

розробити індивідуальні схеми лікування та профілактики клімактеричних 

зрушень. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Створені моделі прогнозування виникнення ранніх 

перименопаузальних порушень дають можливість вчасно формувати групи 

ризику  жінок  щодо виникнення раннього клімаксу та проводити 

індивідуалізовані профілактичні заходи, розроблені з урахуванням 

особливостей механізмів їх виникнення. 

Фактори ризику виникнення раннього клімактеричного синдрому у 

жінок в перименопаузі: 

- раннє настання менопаузи у найближчих родичок;  

- тютюнопаління;  

- більше трьох штучних абортів в анамнезі 

- наявність екстрагенітальної патології;  

- наявність стресових ситуацій в побуті, на роботі;  

- хірургічні втручання на матці та додатках;  

- неадекватні фізичні та розумові навантаження;  

- ожиріння;  

- концентрація рівня естрадіолу в сироватці крові нижче норми;  

- концентрація ФСГ в сироватці крові вище норми;  

- концентрація АМГ в сироватці крові нижче норми 

- застосування ДРТ, а саме ЕКЗ. 

2. Для своєчасної діагностики перименопаузальних розладів для оцінки 

ризику виникнення ускладнень рекомендовано: 

- визначення рівнів гонадотропних (ФСГ, ЛГ, Пролактин, ТТГ, АКТГ) 

статевих гормонів (Естрадіолу, Прогестерону) та АМГ для прогнозування 

настання менопаузи та встановлення фази перименопаузального періоду. 

- щодо морфо-функціонального стану молочної залози - 

використання комбінації УЗД та мамографії, що в 2,3 рази перевищує 

діагностичну ефективність лише при УЗД.  
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- жінкам з наявністю ДЗМЗ (рисунок), позитивним сімейним 

анамнезом щодо виявлення генів BRCA1/2, потрібно детальне спостереження 

та більш раннє проведення сучасних методів діагностики, а саме експертного 

УЗД та маммографії з томосинтезом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Алгоритм ведення пацієнток при наявності ДЗМЗ в 

перименопаузі 

 

- щодо вивчення стану ендометрія - проведення УЗД в режимі 3D-

комбінації з визначенням особливостей структури ендометрія, а також 

врахування тривимірних індексів і об’єму ендометрія, що підвищують 

Збір анамнезу (позитивний сімейний онкологічний анамнез); Огляд та пальпація; УЗД; 

Мамографія (за показами; після 39 років до 50 - 1 раз на два роки; старші 50 - щорічно). Мазок 

відбиток при виділеннях з соска, дуктоскопія. 
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діагностичну ефективність трансвагінального сканування в порівнянні зі 

звичайним двовимірним режимом в 6,92 рази.  

- для більш раннього виявлення проявів ГУМС рекомендовано 

активне лікарське опитування на прийомі відносно складових 

вульвовагінальної атрофії (диспареунія, сухість, подразнення, свербіж, печія, 

сексуальні розлади, нетримання сечі) використання спеціальних анкет-

опитувальників, а саме календарів частоти сечовипускання. При об’єктивному 

огляді рекомендовано використання шкали Барлоу, індексу вагінального 

здоров’я та індексу вульварного здоров’я (Palacios S). 

3. Використання запропонованих комплексів лікування з 

застосуванням як препаратів менопаузальної гормональної терапії (МГТ), так і 

патогенетично обгрунтованих медикаментів негормональної дії, дає 

можливість диференційованого підходу до лікування перименопаузальних 

порушень у жінок з урахуванням окологічних та серцево-судинних ризиків, 

екстрагенітальної патології, фази клімактеричного періоду та особливостей 

його перебігу (таблиця). 

- жінкам в перименопаузі з клімактеричним синдромом легкого 

ступеня тяжкості рекомендовано поряд з психологічною підтримкою як 

лікарів, так і родичів, дотримання режиму сну, запропонованого режиму 

харчування та фізичних навантажень застосування екстракту циміцифуги яка 

забезпечує не тільки естроген-рецептор-модулюючий ефект, а й корекцію 

вмісту статевих стероїдних та гонадотропних гормонів, і, відповідно 

призводить до позитивного клінічного результату в лікуванні КС.  

-  жінкам в перименопаузі з клімактеричним синдромом середнього та 

тяжкого ступеня зі збереженим менструальним циклом, комбінований 

естроген-гестагенний препарат, що містить 1-2 мг 17β естрадіолу та 

селективний гестаген (10 мг дідрогестерону) – похідне натурального 

прогестерону. Рекомендовано починати з мінімальної ефективної дози 17β 

естрадіолу (1 мг) з подальшою оцінкою ефективності. 
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Таблиця  

Диференційоване пріоритетне застосування різних методів лікування 

КС в перименопаузі в залежності від тяжкості КС та наявності супутньої 

патології 

Клініко-параклінічні 

особливості перебігу КС 

Легкий ступінь 

КС 

Середній та тяжкий перебіг 

КС 

жінки без екстрагенітальної 

патології 

фітоестрогени 

(екстракт 

циміцифуги) 

застосування комбінованих 

естроген-гестагенних 

препаратів 

жінки з патологією 

кишково-шлункового 

тракту та гепатобіліарної 

системи, підвищеними 

серцево-судинними 

ризиками, метаболічним 

синдромом, ожирінням 

фітоестрогени 

(екстракт 

циміцифуги) 

трансдермальні форми 

естрогенів в поєднанні з 

мікронизованим 

прогестероном 

жінки з рецидивуючою 

гіперпроліферативною 

патологією ендометрія  

фітоестрогени 

(екстракт 

циміцифуги) 

внутрішньоматкова система з 

левоноргестрелом в 

поєднанні з трансдермальним 

гелем 17β естрадіолу 

жінки з доброякісною 

патологією МЗ 

фітоестрогени 

(екстракт 

циміцифуги) 

застосування комбінованих 

естроген-гестагенних 

препаратів чи трансдермальні 

форми естрогенів в поєднанні 

з прогестероном 

жінки з абсолютними проти 

показами до застосування 

МГТ 

фітоестрогени 

(екстракт 

циміцифуги) 

фітоестрогени (екстракт 

циміцифуги) 
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- жінкам з патологією  кишково-шлункового тракту та гепатобіліарної 

системи, підвищеними серцево-судинними ризиками, метаболічним 

синдромом, ожирінням рекомендовано застосування трансдермальних форм 

естрогенів починаючи з мінімально ефективної дози 1,75 мг безперервно в 

поєднанні з внутрішнім  застосуванням мікронізованного прогестерону в дозі 

200 мг з 14 по  28 день циклу в циклічному режимі. 

- жінкам в перименопаузі з наявністю клімактеричного синдрому 

важкого ступеня і гіперпроліферативної патології ендометрія після 

патогенетичного лікування для профілактики виникнення рецидивів 

рекомендовано застосування внутрішньоматкової системи з левоноргестрелом 

в поєднанні з трансдермальним гелем 17β естрадіолу. 

- поряд з основним патогенетичним лікуванням для стабілізації 

психоемоційної сфери та підвищення мнестичних та когнітивних функцій 

рекомендовано застосування фенібуту по 1 таблетці 3 рази на день протягом 

1,5 місяців та препаратів Магнію в поєднанні з вітаміном В6 по 1 табл. 3 рази 

на день на протязі 1,5 міс. 

4. Жінкам з тяжкими проявами клімактеричного синдрому і наявністю 

імплантів в молочних залозах рекомендовано застосування менопаузальної 

гормональної терапії у відповідних режимах та дозуваннях з щорічним 

моніторуванням стану молочної залози. 

5. Ефективність запропонованих комплексів забезпечує зниження 

частоти та ступеня вираженості, як ранніх, так і пізніх клімактеричних 

ускладнень, у тому числі й у пацієнток із наявністю протипоказань до 

застосування МГТ. 
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- ІІІ Україно-німецькому конгресі «Інноваційні технології в гінекології, 

мамології та естетичній медицині» (Одеса, 2019);  

- науково-практичній конференції «Жінка та гормональні ритми ії 

здоров’я» (Київ, 2019);  

- науково-практичній конференції «Сучасні підходи до діагностики та 

лікування захворювань внутрішніх органів» (до 100-річчя заснування НМАПО 

імені П.Л. Шупика) (Київ, 2018);  

- науково-практичній конференції «Жіноче здоров’я. 

Міждисциплінарний підхід» (Яремче, 2017);  

- науково-практичній конференції «Гінекологічні захворювання. Чи 

існує незакрите вікно можливостей?» (Київ, 2017);   

- школі ендокринної гінекології «Гармонія гормонів - основа здоров’я 

жінки» (Київ, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019);  школа жіночого здоров’я 

«Запалення та репродуктивне здоров’я жінки (Анталія, 2019);  

- «100 питань про здоров’я жінки: гормонокорекція, онкоризики, 

профілактика» (Гудаурі, 2019);  

- науково-практичних семінарах в форматі телемосту «Міжнародні та 

вітчизняні стандарти надання гінекологічної допомоги» (Київ-Черкаси-

Кропивницький-Чернігів, 2017; Київ-Одеса-Миколаїв-Херсон, 2018; Київ-

Львів-Луцьк-Рівне, 2018);  

- науково-практичному семінарі «Мистецтво підтримки здоров’я 

жінки» (Бути здоровою! Народити дитину! Жити довго!) (Трускавець, 2018, 

2019);  

- науковому симпозіумі для гінекологів «Якість життя жінки очима 

експертів» (Поляниця, 2018);  

- науковому симпозіумі «Урогенітальні інфекції. Міждисциплінарний 

підхід» (Київ, 2018);  

- науково-практичній конференції «Жінка та гормональні ритми ії 

здоров’я» (Київ, 2019);  
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- міні-семінарі для косметологів, дерматологів, гінекологів «Жирна 

шкіра та акне у підлітків і жінок різного віку», «Шкірні прояви гінекологічних 

захворювань» (Київ, 2017);  

- науковому симпозіумі для гінекологів «Качество жизни женщины 

глазами экспертов» (Одеса, 2018);  

- «Phytoneering Research & Experience Summit «Misuse of Antibiotics – a 

Global Threat» (Majorka, 2018);  

- на науково-практичному уїк-енді присвяченого Всесвітньому дню 

захисту від раку (Буковель, 2017);  

- науково-практичній конференції у рамках освітнього проекту «Школа 

ендокринолога» (Київ, 2017);  

- науково-практичній конференції «Код жінки, або гормональна 

рівновага. Як гормони впливають на наше життя» (Київ, 2018);  

- школа жіночого здоров’я «Репродуктивне здоров’я жінки» (Київ, 

2018). 

 

 


