1

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА О. М. ЛУК’ЯНОВОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»

ЧАЙКІВСЬКА ЕЛІНА ФЛАВІАНІВНА
УДК 612.661/.662-055.25-053.6:616.36-002.2:616.36-003.826

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ
У ДІВЧАТ З ХРОНІЧНИМИ ДИФУЗНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПЕЧІНКИ

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук

Київ – 2021

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Державній установі «Інститут педіатрії акушерства і гінекології
імені академіка О. М. Лук’янової Національної медичної академії наук України»
Науковий консультант:

Доктор медичних наук, професор,
член-кореспондент НАМН України
ТАТАРЧУК ТЕТЯНА ФЕОФАНІВНА
Державна установа «Інститут педіатрії акушерства і
гінекології
імені
академіка
О.М.Лук’янової
НАМН України» (м.Київ), завідувачка відділенням
ендокринної гінекології

Офіційні опоненти:

Доктор медичних наук, професор,
член-кореспондент НАМН України
ВДОВИЧЕНКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
Національний університет охорони здоров’я України
ім. П. Л. Шупика МОЗ України (м.Київ), професор
кафедри акушерства, гінекології та перинатології
Доктор медичних наук, професор
БУЛАВЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА,
Вінницький національний медичний університет
імені М.І.Пирогова МОЗ України,
завідувачка кафедри акушерства та гінекології № 2
Доктор медичних наук, професор
НОСЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА,
Одеський національний медичний університет
МОЗ України,
професор кафедри акушерства та гінекології

Захист дисертації відбудеться “ 11 “ травня 2021 року о 12.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 при Державній установі «Інститут педіатрії
акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової НАМН України» (04050,
м.Київ, вул. П. Майбороди, 8).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Державної установи «Інститут
педіатрії акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»
(04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 8).
Автореферат розісланий “ 08 ” квітня 2021 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради

Л. В. Квашніна

1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема збереження репродуктивного здоров'я
підлітків за своєю значущістю, масштабністю, перспективністю, стратегічним
характером на сьогодні є однією з найбільш актуальних (О.В.Булавенко та ін., 2018;
Т.Ф.Татарчук, 2018; Ю.П.Вдовиченко, С.Є.Гладенко, 2019; О.М.Носенко, 2020). До
закінчення періоду статевого дозрівання, навіть при сталому регулярному
менструальному циклі, репродуктивна система має значну лабільність і особливо
чутлива до впливу несприятливих екзогенних та ендогенних факторів. У той же час,
епідеміологічні дані свідчать про неухильне зростання поширеності патології
печінки у всьому світі. Так, в країнах Євросоюзу хронічними захворюваннями
печінки страждають близько 29 млн людей (M.Blachier et al., 2013), а в усьому світі,
за даними ВООЗ – більше 2 млрд. Основними формами хронічних дифузних
захворювань печінки є хронічні вірусні гепатити (ХВГ), неалкогольна жирова
хвороба печінки (НАЖХП) і автоімунний гепатит (АІГ).
За оцінками ВООЗ, кожна третя людина у світі інфікована вірусом гепатиту В
або С. У високоендемічних регіонах понад 90% дітей заражаються вірусом гепатиту
А до 10 років (S.Z.Wiktor, Y.J.Hutin, 2016; M.Jefferies et al, 2018). Підлітки є
найбільш вразливою групою населення щодо ризику інфікування парентеральними
вірусними інфекціями внаслідок фізіологічних і психологічних особливостей цього
віку (Т.Г.Дмітрієва, 2014). НАЖХП в даний час є самою поширеною формою
хронічних дифузних захворювань печінки, що вражає 10-20% усього педіатричного
населення, в тому числі 8% дітей, які не страждають на ожиріння, і 50-80% тих, хто
має ожиріння (О.Б.Крилова, 2015; A.Alterio et al., 2014; M.M.Kelsey, 2014;
M.M.Kelsey. et al., 2014). АІГ – рідкісне імуноопосередковане хронічне
захворювання, яке при недостатньому лікуванні призводить до прогресуючого
пошкодження печінки, що у свою чергу веде до цирозу, печінкової недостатності
або смерті (L.L.Wong, et al. 2018). Для АІГ характерне різке збільшення рецидивів
під час перименархе, а пік захворюваності – після менархе (C.Sokollik et al., 2018;
MK Desai et al., 2019). Однак, особливості фізичного та статевого розвитку дівчат з
АІГ в пубертатному віці мало вивчені.
Будь-яка хронічна патологія інфекційного або неінфекційного характеру
впливає на соматостатевий розвиток зростаючого організму, у тому числі й на
формування хронічних дифузних захворювань печінки, особливо в період
інтенсивного зростання дітей, ускладнюючи пубертатний і препубертатний періоди
(О.В.Царьова, 2017). Але роботи, присвячені вивченню особливостей становлення
репродуктивної функції у дівчат пубертатного віку з хронічними дифузними
захворюваннями печінки, поодинокі. Не визначені аспекти порушень статевого
розвитку дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки, відсутній
системний підхід до питань профілактики і лікування порушень репродуктивного
розвитку, у першу чергу становлення менструальної функції. Усе це є підґрунтям
для пошуку нових підходів до вирішення даної проблеми, що чітко обґрунтовує
актуальність обраного напрямку досліджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є
фрагментом науково-дослідницьких робіт ДУ «Інститут педіатрії акушерства і
гінекології імені академіка О.М.Лук’янової НАНМ України» «Удосконалити
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діагностику та лікування синдрому полікістозних яєчників у молодих »
(№ держреєстрації 0111U002058), «Вдосконалити методи лікування дівчат-підлітків
із гіпоменструальним синдромом» (№ держреєстрації 0116U003035).
Мета дослідження: покращити показники становлення репродуктивної
функції у дівчат-підлітків з хронічними дифузними захворюваннями печінки
шляхом розробки комплексної системи діагностичних та лікувальнопрофілактичних заходів на підставі вивчення особливостей їх вікового
функціонального розвитку.
Завдання дослідження:
1. Вивчити особливості статевого і фізичного розвитку дівчат з хронічними
дифузними захворюваннями печінки в пубертатному періоді.
2. Визначити особливості становлення менструальної функції та характер її
порушень у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки.
3. Проаналізувати розвиток матки та яєчників в пубертатному періоді на
підставі ультразвукового дослідження органів малого тазу у дівчат з хронічними
дифузними захворюваннями печінки.
4. Дослідити функціональний стан гіпофізарно-яєчникової та гіпофізарнотиреоїдної системи у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки в
пубертатному періоді.
5. З’ясувати роль антиоваріальних антитіл в ініціації порушень становлення
менструальної функції у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки.
6. Охарактеризувати особистісний профіль, вираженість вегетативної
дисфункції та якість життя у дівчат пубертатного віку з хронічними дифузними
захворюваннями печінки.
7. Вивчити структурно-функціональний стан кісткової тканини у дівчат з
хронічними дифузними захворюваннями печінки залежно від порушень статевого
розвитку.
8. Розробити, оцінити ефективність та впровадити комплексну систему
діагностичних
і
лікувально-профілактичних
заходів
для
збереження
репродуктивного здоров`я у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями
печінки.
Об’єкт дослідження: репродуктивна функція дівчат пубертатного віку з
хронічними дифузними захворюваннями печінки.
Предмет дослідження: клініко-анамнестичні дані, статевий і фізичний
розвиток, ехоструктура внутрішніх геніталій, функціональна активність гіпофізарнояєчникової та гіпофізарно-тиреоїдної системи, особистісний профіль, вегетативна
дисфункція, якість життя, структурно-функціональний стан кісткової тканини,
антиоваріальні антитіла, результати застосування комплексної системи
діагностичних
та
лікувально-профілактичних
заходів
для
збереження
репродуктивного здоров`я у дівчат-підлітків з хронічними дифузними
захворюваннями печінки.
Методи дослідження: клініко-анамнестичні, оцінка ступеня статевого
розвитку, антропометричні, ультразвукове дослідження органів малого тазу,
ультразвукова
денситометрія,
імуноферментні,
імунофлюоресцентні,
психометричні, статистичні.
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Наукова новизна одержаних результатів. У роботі наведено нове рішення
актуальної проблеми дитячої та підліткової гінекології – покращення показників
становлення репродуктивної функції у дівчат-підлітків з хронічними дифузними
захворюваннями печінки.
Показано, що при хронічних дифузних захворюваннях печінки відбуваються
негативні зміни статевого і фізичного розвитку у дівчат. Порушується послідовність
появи вторинних статевих ознак: у дівчат з ХВГ у 41,51% випадків пубертатний
період починається з телархе, у 32,08% – з пубархе, у 26,42% – з одночасного
телархе і пубархе; у осіб з НАЖХП – відповідно у 40,00%, 32,73% і 27,27%; у
пацієнток з АІГ – у 38,71%, з 41,94% і 19,35% випадків проти у 62,04%, 1,85% і
36,11% в контрольній групі. Для хворих на НАЖХП притаманна наявність раннього
статевого розвитку в 4,82 раза частіша, ніж в групі з ХВГ і в 4,21 раза, ніж в групі з
АІГ. Пацієнток з ХВГ і АІГ відрізняє висока питома вага затримки статевого
розвитку, яка перевищує аналогічну в групі з НАЖХП відповідно в 4,50 і в 4,53
раза. Середній бал статевого розвитку у пацієнток з ХВГ віком 16-17 років
становить 8,80±0,57 бала, з НАЖХП – 12,00±0,00 бала, з АІГ – 8,68±0,92 бала проти
11,88±0,07 бала у соматично здорових дівчат. Дисгармонійний фізичний розвиток
спостерігається у 41,82% осіб з ХВГ, у 61,29% – з АІГ і у всіх дівчат з НАЖХП
проти 26,85% у соматично здорових дівчат.
Виявлено, що частота встановлення регулярного менструального циклу
протягом року від менархе у дівчат з НАЖХП найнижча і спостерігається у 16,36%
випадків, що менше, ніж в групі з ХВГ в 5,07 раза, з АІГ – в 2,17 раза і в 5,83 раза,
ніж в контролі, а при АІГ нижче порівняно з аналогічною при ХВГ в 2,34 раза і
порівняно з контролем – в 2,69 раза. У дівчат з хронічними дифузними
захворюваннями печінки реєструються часті порушення менструальної функції:
мізерні менструації спостерігається серед дівчат з НАЖХП у 28,57% випадків проти
22,50% у осіб з ХВГ та 30,43% з АІГ. Аменорея відмічається у 29,03% пацієнток з
АІГ, 22,64% дівчат з ХВГ і 10,91% осіб з НАЖХП. Рідкі менструації зареєстровані
серед дівчат з НАЖХП у 50,91% випадків проти 39,62% випадків серед осіб з ХВГ
та 19,35% пацієнток з АІГ. На дисменорею страждають 63,64% пацієнток з НАЖХП,
33,96% – з ХВГ і 51,67% з АІГ проти 32,97% в контролі. Біль під час менструацій за
шкалою ВАШ вірогідно найбільш виражений у хворих на НАЖХП (6,56±0,27 бала),
помірний – при АІГ (4,30±0,38 бала) і найменший у пацієнток з ХВГ (3,55±0,19
бала) та соматично здорових дівчат (3,24±0,09 бала).
Отримані додаткові дані, щодо зниження усіх середніх розмірів матки у дівчат
пубертатного віку в усіх групах з хронічними дифузними захворюваннями печінки,
тоді як розміри яєчників при НАЖХП збільшені, а у дівчат з ХВГ і АІГ зменшені.
Встановлені кореляційні зв’язки довжини і ширини матки з рівнем естрадіолу (Е2),
лютеїнізуючого гормону (ЛГ) і фолікулостимулюючого гормону (ФСГ). Збільшення
передньо-заднього розміру матки прямо корелює з вираженістю дисменореї. При
ультразвуковому
дослідженні
(УЗД)
яєчників
реєструються
множинні
дрібнокістозні рідинні включення, кількість яких найбільша у хворих на НАЖХП.
Кількість дрібнокістозних включень в яєчниках прямо залежить від рівнів вільного
тестостерону (Тв) та індексу інсулінорезистентності НОМА.
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Показано, що хронічні дифузні захворювання печінки сприяють порушенням
функціонування гіпофізарно-яєчникової системи: при ХВГ, НАЖХП і АІГ
реєструється вірогідне підвищення рівнів ЛГ в 1,16, в 1,95 і в 1,14 раза, пролактину
(ПРЛ ) – в 1,28, в 1,95 і в 1,19 раза, вільного тестостерону (Тв) – в 1,90, в 1,70 і в 1,46
раза на тлі зниження глобуліну, який зв’язує статеві стероїди (ГЗСГ), в 1,20, в 1,57 і
в 1,69 раза і прогестерону (Р4) – в 1,51, в 1,88 і в 1,89 раза. Рівень ФСГ вірогідно
знижений при ХВГ в 1,18 і АІГ в 1,28 раза. Знижена продукція Е2 в 3,65 раза і 3,66
раза відрізняє дівчат з НАЖХП і АІГ. Гіпофізарно-тиреоїдна система
характеризується вірогідним підвищенням при ХВГ, НАЖХП і АІГ рівнів
тиреотропного гормону (ТТГ) в 1,28, в 3,61 і в 2,61 раза, трийодтироніну (Т3) – в
1,09, в 1,39 і в 1,08, АТ-ТПО – в 2,56, в 3,34 і в 3,83 раза на тлі зниження рівнів
вільного трийодтироніну (Т3в) в 1,10, в 1,10 і в 1,54 раза і вільного тироксину (Т 4в) –
в 1,11, в 1,11 і в 1,29 раза. Вміст антитіл до тиреопероксидази (АТ-ТПО)
підвищений у пацієнток з ХВГ у 30,19 % випадків, з НАЖХП – у 29,09 % і з АІГ – у
41,94 %
Отримало подальший розвиток визначення ролі антиоваріальних антитіл
(АОАТ) в ініціації порушень становлення менструальної функції у дівчат
пубертатного віку з хронічними дифузними захворюваннями печінки. Визначено,
що рівень АОАТ залежить від ступеня клінічної ремісії захворювання печінки, а
також пов’язаний з рівнем ПРЛ, ТТГ, АТ-ТПО. Найбільший їх рівень
спостерігається при наявності гіпоменструального синдрому у пацієнток з АІГ.
Встановлено, що особистісний профіль усіх дівчат з хронічними дифузними
захворюваннями печінки характеризується підвищеним рівнем депресивності і
невротичності, особистісної і ситуативної тривожності і вегетативної дисфункції.
Доведено, що характерними рисами якості життя дівчат з хронічними дифузними
захворюваннями печінки є вірогідне зменшення усіх його показників зі статистично
значимим зниженням інтегральної самооцінки психологічного здоров’я на тлі більш
високих значень показників фізичного, рольового фізичного і соціального
функціонування.
Встановлено зниження мінеральної щільності кісток і накопичення кісткової
маси у всіх дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки, яке найбільш
виражене при АІГ. Порушення кісткового метаболізму відбувається на тлі
вірогідного зниження у сироватці крові вмісту 25(OH)D. Встановлена пряма
кореляційна залежність між зниженням мінеральної щільності кісток (МЩК) і віком
дівчат, довжиною тіла, рівнем естрадіолу і зворотна з 25(OH)D.
Вперше доведена ефективність розробленої комплексної системи
діагностичних
і
лікувально-профілактичних
заходів
для
збереження
репродуктивного здоров`я у дівчат пубертатного віку з хронічними дифузними
захворюваннями печінки та оцінена її ефективність.
Практичне значення одержаних результатів. Практичній охороні здоров’я
запропоновано комплексну систему діагностичних і лікувально-профілактичних
заходів для збереження репродуктивного здоров`я у дівчат пубертатного віку з
хронічними дифузними захворюваннями печінки.
Впровадження результатів дослідження в практику. Результати
дослідження впроваджені та використовуються в клінічній практиці наступних
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медичних закладів: консультативна поліклініка КНП «Житомирська обласна дитяча
клінічна лікарня» Житомирської обласної ради (м.Житомир), Національна дитяча
спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України (м.Київ), KHП «Київський
обласний перинатальний центр» Київської обласної ради (м.Київ), KHП «Львівська
обласна клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»» Львівської обласної ради (м.Львів), ТОВ
«Клініка професора С. Хміля» (м.Львів), жіноча консультація № 9 KHП «Пологовий
будинок № 7» Одеської міської ради (м. Одеса), ТОВ Медичний центр «Аірмед»
(м.Одеса), КНП «Самбірська центральна районна лікарня» Самбірської міської ради
та Самбірської районної ради (м.Самбір), КНП «Старосамбірська районна лікарня»
Старосамбірської міської ради (м.Старий Самбір), КНП «Стрийська міська дитяча
лікарня» (м. Стрий), КНП «Стрийський пологовий будинок» (м.Стрий), КНП
«Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина»»
Тернопільської обласної ради (м.Тернопіль), ПП «Клініка професора С.Хміля»
(м.Тернопіль), ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» Чернівецької
обласної ради (м.Чернівці), KHП «Чернівецький обласний перинатальний центр»
(м.Чернівці).
Наукові розробки та матеріали дисертації використовуються на курсах
інформації та стажування при ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені
академіка О. М. Лук’янової НАМН України».
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим
дослідженням. Внесок автора в отримання наукових даних є основним. Автором
самостійно проведено інформаційно-патентний пошук. Особисто обрано і
обґрунтовано тему, визначено мету, завдання та методологію дослідження.
Відповідно з метою та завданнями вибрано методи обстеження пацієнток,
самостійно проводився збір матеріалу, викопіювання первинної документації,
особисто проведено відбір дівчат пубертатного віку та їх розподіл за групами,
проведене їх комплексне обстеження та лікування. Автором теоретично
обґрунтовано і розроблено персоніфіковану систему діагностично-лікувальних і
профілактичних заходів для збереження репродуктивного здоров`я у дівчатпідлітків з хронічними дифузними захворюваннями печінки, оцінена її
ефективність. Дисертантом особисто проведено статистичну обробку первинного
матеріалу, аналіз та узагальнення результатів, сформульовано усі положення,
висновки та практичні рекомендації, забезпечено їх впровадження в роботу
лікувально-профілактичних закладів, а також підготовлено до друку наукові праці,
виступи. Дисертант не використовував результати та ідеї співавторів.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
оприлюднено на: Науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Гармонія гормонів – основа здоров’я жінки» (Київ, 2011); Науково-практичній
конференції з міжнародною участю «Репродуктивне здоров’я молоді» (Чернівці,
2013); Науково-практичній конференції «Сучасні аспекти перинатальної медицини.
Телемедицина в практиці світової та української медичної спільноти» (Львів, 2013);
Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Перспективні напрямки
розвитку сучасної перинатології» (Чернівці, 2014); Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Актуальні питання сучасного акушерства» (Тернопіль,
2015; III міжнародному конгресі «Здоров’я дитини» (Львів, 2019).
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Публікації. За темою дисертації опубліковано 21 наукова робота, з яких 14
статей у фахових виданнях України, 6 – в іноземних періодичних виданнях, 1 – тези
у матеріалах конференції.
Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 328 сторінках
комп’ютерного тексту й складається з анотацій, списку публікацій здобувача,
основної частини (вступу, аналізу літературних джерел, опису матеріалу та методів
дослідження, 6 розділів власних досліджень, розділу аналізу та узагальнення
результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій), списку
використаних джерел, який включає 408 бібліографічних описів і займає 45
сторінок, додатків, що займають 4 сторінки. Робота ілюстрована 65 таблицями і 70
рисунками, що займають 5 цілих сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали та методи дослідження. Першим етапом дослідження було
обстеження 139 дівчат групи А (з хронічними дифузними захворюваннями печінки у
віці 12-17 років), з яких 53 пацієнтки групи А1 (з ХВГ); 55 осіб група А2 (з
НАЖХП) , 31 пацієнтка групи А3 (з АІГ), а також 108 здорових дівчат-підлітків у
віці 12-17 років з адекватним статевим розвитком (група К). Усі обстежені пацієнтки
з хронічними дифузними захворюваннями печінки вступали в пубертатний період
вже з наявністю захворювання.
Другим етапом, з метою оцінки ефективності розробленої комплексної
системи діагностичних і лікувально-профілактичних заходів для збереження
репродуктивного здоров`я у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями
печінки сформовано наступні групи: основна група О (54 пацієнтки у віці 12-14
років з хронічними дифузними захворюваннями печінки, які спостерігалися у
спеціаліста з лікування основного захворювання і отримували запропоновану
систему діагностичних і лікувально-профілактичних заходів); група порівняння П
(62 пацієнтки у віці 12-14 років, які отримували лікувально-профілактичні заходи
тільки у спеціаліста з лікування основного захворювання); контрольна група К1 (49
здорових дівчат у віці 12-14 років з адекватним до віку статевим і фізичним
розвитком).
Діагноз хронічного дифузного захворювання печінки встановлювався
спеціалістом з лікування основного захворювання. Обстеження і лікування у
дитячого гінеколога проводилося після настання повної або неповної клінічної
ремісії хронічного дифузного захворюваннями печінки, підтвердженого
результатами клінічного та біохімічного дослідження.
Оцінку ступеня статевого розвитку проводили за J.Tanner (1969): Р1 –
вторинні статеві ознаки відсутні, в мазках з піхви немає ознак естрогенних впливів,
гімен тонкий; Р2 – набухання ареоли, поодиноке стрижневе волосся на лобку і в
пахвових западинах; в мазках з піхви є ознаки естрогенного впливу, симптом зіниці
+, гімен потовщується; Р3 – ареола і тканина молочної залози підняті, волосся на
лобку і в пахвових западинах густе, в'ється; починається потовщення малих
статевих губ, гімен соковитий, потовщений; вся слизова піхви знаходиться під
впливом естрогенів; Р4 – ареола більш пігментована, зливається з тканиною
молочної залози, сосок здіймається, оволосіння на лобку і в пахвових западинах
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розташовується по середній лінії, симптом зіниці (++), може бути менархе; Р5 –
наступають менструації, молочна залоза повністю розвинена, статеве оволосіння у
вигляді трикутника з горизонтальною верхньою межею і переходом на внутрішню
поверхню стегон.
Використовували формулу статевого розвитку МаАхРМе, де Ма – молочні
залози, Ах – пахвове оволосіння, Р – лобкове оволосіння, Ме – менархе за J. M.
Tanner (1962) і Л. Г. Тумилович (1975). Для оцінки ступеня вираженості вторинних
статевих ознак застосовували 4-х бальну шкалу. Розвиток молочної залози (Mammae
– Ma) оцінювали наступним чином: Ma0 – молочна залоза не збільшена, сосок
здіймається над ареолою; Ma1 – залоза дещо побільшена, утворює з соском конус –
«стадія бутону»; Ма2 – залоза значно видається разом з соском, має форму конуса;
Ma3 – залоза має округлу форму, на широкій основі, сосок здіймається над ареолою.
При оцінці розвитку волосся на лобку (Pubis – P) вважали Р0, як відсутність
росту волосся; Р1 – як поодиноке пряме волосся в центрі лобка та на великих
статевих губах; Р2 – як волосся, що в’ється, на лобку та на великих статевих губах;
Р3 – як густе волосся, що в’ється, по всій площині лобка та на статевих губах.
Ріст волосся у пахвинних ділянках (Axillaris – Ах) оцінювали так: Ах0 –
відсутність росту волосся; Ах1 – поодиноке волосся; Ах2 – волосся більш густе на
центральній ділянці пахвової западини; Ах3 – густе волосся по всій пахвовій
западині. Становлення менструальної функції (Menstruacia – Me) характеризували
як: Ме0 – менструації відсутні; Ме1 – наявність 1-2 менструацій до моменту огляду;
Ме2 – несталий менструальний цикл (нерегулярні менструації, є варіантом норми 1
рік після настання менархе); Ме3 – регулярні менструації.
Для комплексної оцінки статевого розвитку застосовували методику
підсумовування балів за Л.Г. Тумилович та співавт. (1975), що враховує ступінь
розвитку кожної з вторинних статевих ознак. Відповідно до цього, перераховані
вище ознаки оцінювалася з урахуванням поправочного коефіцієнту. Коефіцієнт для
молочних залоз складав 1,2, для ступеня оволосіння лобка – 0,3, для пахвового
оволосіння – 0,4, для оцінки менструальної функції – 2,1. Бал розвитку кожної
окремої ознаки розраховували як добуток середньої кількісної оцінки вторинної
статевої ознаки і менструацій на ступінь розвитку кожної ознаки у даної пацієнтки.
Сума балів розвитку кожної окремої ознаки складала бал статевого розвитку (БСР).
Згідно рекомендацій ВООЗ, в якості критерію ініціації статевого розвитку для дівчат
використовували стадію 2 розвитку молочних залоз (Ма2).
Визначення нерегулярних менструальних циклів у дівчат в залежності від часу
після менархе оцінювали відповідно до сучасних існуючих світових консенсусних
рекомендацій (H.J.Teede et al., 2018; A.S.Peña, 2020). Нерегулярні менструальні
цикли впродовж першого року після менархе вважали нормальними для цього
періоду статевого дозрівання. Нерегулярними розцінювали такі менструальні цикли,
які: 1) тривали менше, ніж 21 день і більше, ніж 45 днів впродовж від 1 до 3 років
після менархе, 2) були менше за 21 день або більше, ніж 35 днів, або були рідше, ніж
8 раз на рік в часі після менархе більше, ніж 3 роки.
За вторинну аменорею вважали відсутність менструацій більше, ніж 90 днів
після будь якого менструального циклу після настання менархе понад 1 року тому
назад. За первинну аменорею вважали відсутність менструацій у віці 15 років і
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старше, або у віці старше, ніж 5 років після телархе (H.J.Teede et al., 2018; A.S.Peña,
2020).
Вираженість дисменореї оцінювали за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ)
(G.A.Hawker et al., 2011).
Згідно з протоколом дослідження, усім дітям проводився вимір довжини і
маси тіла і розрахунок показника індексу маси тіла (ІМТ) А.Кетле (1870) за
формулою: ІМТ = вага (у кг) / (довжина тіла (у м))2. Оцінку фізичного розвитку
проводили за допомогою сучасних лінійних діаграм, розроблених вітчизняними
фахівцями Інституту охорони здоров’я дітей і підлітків НАМН України
Г.М.Даниленко та співавт. (2002), за якими обстежених розподіляли на дві групи: з
гармонійним та дисгармонійним фізичним розвитком.
Ожиріння реєстрували при перевищенні значення ІМТ більше, ніж на два
стандартних відхилення відповідно до нормативів ВООЗ (WHO Growth Reference,
2007). Вимірювання окружності грудної клітки (ОГК) проводили стійкою до
розтягування сантиметровою стрічкою відповідно до рекомендацій ВООЗ. Розміри
кісткового тазу виміряли за допомогою тазоміру.
Ультразвукове дослідження (УЗД) матки і яєчників виконували на приладах
експертного класу з використанням конвексних датчиків з частотою 3,5-5,0 МГц,
визначали 3 розміри матки (довжина, ширина, товщина), визначали співвідношення
довжини тіла і шийки матки, величину серединної маткової ехоструктури (М-ехо),
три розміри яєчника (довжина, ширина, товщина), оцінювали структуру яєчника
(наявність і розміри кіст, розташування, товщину капсули). Об’єм яєчника
визначали за формулою еліпсоїдного овоїда: V = довжина × ширина × передньозадній розмір × 0,5233.
Ультразвукову денситометрію (УЗДМ) проводили по променевій кістці.
Імуноферментні методи використовували для визначення сироваткових рівнів
лютеїнізуючого гормону (ЛГ), фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), пролактину
(ПРЛ), тиреотропного гормону (ТТГ), загального (Т3) і вільного трийодтироніну
(Т3в), загального (Т4) і вільного тироксину (Т4в), естрадіолу (Е2), прогестерону (Р4),
вільного тестостерону (Тв), інсуліну, глобуліну, який зв’язує статеві гормони
(ГЗСГ), антитіл до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО) за допомогою наборів Roche
Diagnostics GmbH (Швейцарія) на аналізаторі Cobas 6000 (е 601 модуль), а 25-(ОН)D
за допомогою тест-систем та аналізатора EUROIMMUN (Німеччина) згідно
інструкціям виробників. Наявність антитіл до оваріальної тканини (АТОТ)
визначали методом непрямої імунофлюоресценції за допомогою тест-системи [4258601(BS-86-01)] і аналізатора OVARY-ANTIBODY-ELISA.
Наявність синдрому вегетативної дисфункції встановлювали за допомогою
опитувальника О.M.Вейна (1998) з оцінкою в балах. Рівень особистісної та
ситуативної тривожності тестували за шкалою самооцінки тривожності
Ч.Д.Спілбергера (State-Trait Anxiety Inventory, STAI) у модифікації Ю.Л.Ханіна. Для
оцінки властивостей особистості пацієнток використовували Фрайбурзький
особистісний опитувальник FPI, для оцінки якості життя – опитувальник SF-36.
Пацієнтки проходили тестування двічі: до та після лікування (через 6 місяців).
Статистичну обробку матеріалу проводили методами варіаційного,
кореляційного та графічного аналізу з використанням середнього значення (M),
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похибки стандартного відхилення (±SE), критеріїв Стьюдента, Фішера, 2-квадрат,
Манна-Уїтні, Уілкоксона та Мак-Немара, кореляційного та регресивного аналізу,
стандартних та спеціалізованих комп′ютерних програм. Для кількісного опису
тісноти зв'язку використовували відношення шансів (ВШ), розраховували 95% ДІ,
отримані результати представляли у вигляді: ВШ [95%ДІ].
Результати досліджень та їх обговорення. На першому етапі дослідження
проведено комплексне обстеження дівчат групи А з хронічними дифузними
захворюваннями печінки у віці 12-17 років, серед яких 53 пацієнтки – з ХВГ групи
А1, 55 осіб – з НАЖХП групи А2, 31 пацієнтка – з АІГ групи А3, а також 108
умовно соматично здорових дівчат-підлітків у віці 12-17 років з нормальним
статевим розвитком групи К.
Аналіз статевого дозрівання показав, що у дівчат з ХВГ у 41,51% випадків
пубертатний період починався з телархе з наступним послідовним розвитком
пубархе, аксілярхе і менархе, у 32,08% – з пубархе, у 26,42% – з одночасного
телархе і пубархе; з НАЖХП – відповідно у 40,00%, 32,73% і 27,27%; з АІГ – у
38,71%, з 41,94% і 19,35% осіб проти у 62,04%, 1,85% і 36,11 % в контролі (рис. 1).

Рисунок 1 – Послідовність появи статевих ознак у дівчат з хронічними
дифузними захворюваннями печінки.
Середній вік телархе у групі А1 – 10,58±0,11 років (p1-4>0,05, р1-2<0,01, p13>0,05), А2 – 10,25±0,08 років (p2-4>0,05, p2-3<0,01), А3 – 10,71±0,13 (p3-4<0,02) років
проти 10,37±0,06 років в контролі. Телархе до 10 років відмічалося у групі А у 53,24
% дівчат (p4>0,05), у тому числі, серед пацієнток з ХВГ – у 50,94 %, з НАЖХП – у
63,64 %, з АІГ – у 38,71% проти 56,48% в контролі (pк>0,05). Затримка розвитку
молочних залоз спостерігалася при всіх розглянутих хронічних дифузних
захворюваннях печінки, але більше була виражена при ХВГ і АІГ (табл. 1).
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Таблиця 1 – Параметри статевого розвитку обстежених дівчат в динаміці
пубертатного віку за J.M.Tanner (1962), M±SE
Вік, у
Ma,
Ax,
P,
Me,
Вік менархе,
БСР,
Група
роках
у балах
балах
у балах
у балах
у роках
у балах
А1,
1,34±
0,35±
0,37±
1,36±
12,50±
3,42±
2,4
2,4
2,4
2
2
n=17
0,15
0,07
0,06
0,41
0,14
0,63 2,4
А2,
3,16±
0,99±
0,77±
3,43±
11,80±
8,02±
1,3,4
1,3,4
1,3,4
1,3,4
1,3,4
n=19 0,14
0,06
0,04
0,44
0,19
0,63 1,3,4
12-13
А3,
1,33±
0,36±
0,40±
1,40±
12,60±
3,49±
2,4
2,4
2,4
2
2
n=9
0,14
0,08
0,08
0,53
0,19
0,73 2,4
К,
3,32±
1,08±
0,59±
1,69±
12,37±
5,82±
n=31
0,05
0,024
0,04
0,39
0,05
0,52
А1,
2,57±
0,91±
0,69±
3,60±
13,27±
7,77±
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
n=14
0,26
0,09
0,07
0,58
0,25
0,96 2,4
А2,
3,52±
1,15±
0,84±
5,18±
12,64±
9,99±
1,3,4
1
1
1,3,4
1,3,4
n=15 0,08
0,04
0,03
0,36
0,41
0,621,3
14-15
А3,
2,62±
0,91±
0,68±
3,44±
13,50±
7,65±
2,4
4
4
2,4
2,4
n=11
0,33
0,11
0,09
0,74
0,24
1,24 2,4
К,
2,95±
0,95±
0,74±
4,42±
12,37±
8,95±
n=35
0,05
0,02
0,01
0,20
0,10
0,23
А1,
2,89±
0,80±
0,67±
4,45±
13,76±
8,80±
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
n=22
0,19
0,10
0,07
0,34
0,18
0,57 2,4
А2,
3,60±
1,20±
0,90±
6,30±
12,47±
12,00±
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
n=21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,45
0,00 1,3
16-17
А3,
2,95±
0,91±
0,71±
4,12±
14,10±
8,68±
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
n=11
0,31
0,11
0,09
0,63
0,23
0,92 2,4
К,
3,60±
1,19±
0,89±
6,20±
12,41±
11,88±
n=42
0,01
0,01
0,01
0,07
0,07
0,07
1
2
Примітка. – статистично значима різниця з показником групи А1, – групи А2, 3 –
групи А3, 4 – групи К (p<0,05).
У 16-17 років Ма3 не мали 42,86% хворих на ХВГ і 63,64% – на АІГ. Для
дівчат з НАЖХП був характерним найшвидший розвиток молочних залоз і у 16-17
років у них у всіх випадках зареєстровано Ма3.
При оцінці формування лобкового оволосіння виявлено, що затримка
розвитку лобкового оволосіння відмічалася найчастіше при АІГ. У 16-17 років Р3
не мали 42,86% хворих на ХВГ і 54,55% – на АІГ. Для дівчат з НАЖХП був
характерним випереджаючий розвиток пубархе і у 16-17 років у них у всіх випадках
зареєстровано Р3, як і в контрольній групі.
Середній вік аксілярхе склав у групі А1 – 11,27±0,20 років (p1-4>0,05,
р1-2>0,05, p1-3>0,05), А2 – 10,25±0,08 років (p2-4<0,01, p2-3<0,01), А3 – 12,00±0,24 (p34<0,01) років проти 11,53±0,07 років в контролі. Таким чином, аксілярхе раніше за
все наставало в групі з НАЖХП, пізніше за все саме – у групі з АІГ. Аксілярхе до 10
років відмічалося серед пацієнток з ХВГ – у 5,66%, з НАЖХП – у 1,82%, з АІГ – у
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3,23% проти 6,48% в контролі (p>0,05). Затримка розвитку аксілярхе у дівчат групи
А в 16-17 років спостерігалася у 52,38% випадків при ХВГ і у 54,55% при АІГ. У 17
років Ах3 мали усі дівчата з НАЖХП.
Середній вік менархе у групі А1 (ХВГ) дорівнював 13,58±0,14 років (p14<0,01, р1-2>0,05, p1-3>0,05), А2 (НАЖХП) – 12,31±0,22 років (p2-4<0,05, p2-3<0,01), А3
(АІГ) – 13,57±0,16 (p3-4к<0,01) років проти 12,37±0,05 років в контролі (табл. 1).
Таким чином, у пацієнток з ХВГ і з АІГ відмічалося вірогідна затримка менархе,
тоді як у осіб з НАЖХП середній вік менархе був статистично значимо менше, ніж в
контролі. Менархе до 10 років серед пацієнток з ХВГ реєструвалось у 11,32%
випадків (p4>0,05), з НАЖХП – у 53,66 % (p4<0,01), з АІГ – у 9,68% (p4>0,05) проти
20,37% в контролі. У групах з ХВГ і АІГ затримка становлення менструальної
функції приводила до того, що Ме3 спостерігалося у 16-17 років тільки у третини
пацієнток: у 16-17 років Ме3 не мали 71,43% хворих на ХВГ і 72,73% – на АІГ.
Серед дівчат з НАЖХП у 17 років у всіх випадках зареєстровано Ме3.
Середній бал статевого розвитку у дівчат 16-17 років з ХВГ дорівнював
8,80±0,57 балів, з НАЖХП – 12,00±0,00 балів, з АІГ – 8,68±0,92 балів проти
11,88±0,07 балів у соматично здорових дівчат.
Для хворих на НАЖХП була характерною наявність раннього статевого
розвитку, яка зустрічалася в 4,82 раза частіше, ніж в групі з ХВГ (ВШ 9,40 [3,4525,60]), і в 4,21 раза (ВШ 11,20 [3,04-41,25]), ніж в групі з АІГ. Пацієнток з ХВГ і
АІГ відрізняла висока питома вага затримки статевого розвитку, яка перевищувала
аналогічну в групі з НАЖХП відповідно в 4,50 раза (ВШ 14,24 [5,56-36,44]) і в 4,53
раза (ВШ 14,70 [5,01-43,09]) (рис. 2).

Рисунок 2 – Питома вага раннього статевого розвитку і затримки статевого
розвитку у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки.
Фізичний розвиток є об'єктивним показником, що характеризує рівень
репродуктивного здоров'я і визначається послідовністю і рівномірністю росту і
розвитку підлітка. Аналіз фізичного розвитку дівчат пубертатного віку з хронічними
дифузними захворюваннями печінки показав, що серед дітей групи А, як і в групі К,
на стадіях Р2 і РЗ відбувався стрибок приросту довжини тіла, але величина його
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була менше в порівнянні з контрольною групою. Це відбилося на кінцевому
зростанні, і в 16-17 років у дівчат з ХВГ середній зріст склав 1,59±0,01 м, з НАЖХП
– 1,63±0,01 м, з АІГ – 1,60±0,01 м проти 1,65±0,01 м в групі контролю. Різниця
носила вірогідний характер (р<0,01). Необхідно відзначити, що стрибок маси тіла
стабілізувався у 16-17 років на більш низькому рівні в порівнянні з дівчатами групи
контролю у групі А1 з ХВГ – на рівні 49,86±0,83 кг (р<0,01) і у групі А3 з АІГ –
50,36±1,11 кг (р<0,01) проти 55,52±0,59 кг в групі К.
Аналіз перцентильних показників маси тіла вказує на те, що відсоток
відхилень від нормальних показників серед дітей груп А1 і А3 коливався від 9,68 до
15,09% з переважанням дефіциту маси, у групі А2 у 100% випадків спостерігалося
ожиріння, в групі контролю 3,70% відхилень склали 4,7 перцентиля при
переважанні надлишку ваги. Слід враховувати, що високий відсоток відхилень
перцентильних показників маси тіла в значній мірі був пов’язаний з відбором у
групу А2 дівчат з ожирінням.
Рівень маси тіла, необхідний для настання менархе (44-48 кг) у групі з
хронічними дифузними захворюваннями печінки досягався в середньому в
12,96±0,12 років (р<0,01), при інтервалі 10,2-16,4 років. ІМТ у дівчат з ХВГ
дорівнював 19,56±0,20 кг/м2 (p1-4<0,03, р1-2<0,01, p1-3>0,05), з НАЖХП – 31,29±0,48
кг/м2 (p2-4<0,01, p2-3<0,01), з АІГ – 19,16±0,25 кг/м2 (p3-4<0,01) проти 19,92±0,12 кг/м2
в контролі.
Збільшення ОГК серед дітей відбувалося до 17-річного віку, при цьому
найбільший приріст відзначений у віці 12-14 років, що відповідало переходу Р2-РЗ і
РЗ-Р4. На стадіях Р4 и Р5 величина ОГК в групі К (80,90±0,30 см) достовірно
перевищувала значення ОГК у дівчат з ХВГ (80,30±0,33 см) і АІГ (80,06±0,39 см),
але була нижче за аналогічний показник у дівчат з НАЖХП (105,76±1,08 см).
Дисгармонійний фізичний розвиток спостерігався у 41,82% осіб з ХВГ (ВШ
2,09 [1,05-4,16]) і у 61,29% – з АІГ (ВШ 4,31 [1,86-9,98]), у зв’язку з наявністю
ожиріння – у всіх дівчат з НАЖХП (p<0,01) проти 26,85% в групі К.
Наростання поперечних розмірів тазу у всіх групах йшло нерівномірно і
завершувалося до 17 років. Уповільнення процесів росту поперечних розмірів тазу
зареєстровано у 71,70% хворих на ХВГ, у 61,82% пацієнток з НАЖХП, у 90,32%
дівчат з АІГ.
Аналіз становлення менструальної функції показав, що у дівчат групи А
менструації встановилися одразу від менархе у 6,47% випадків, через 3-6 місяців – у
23,74%, через рік – у 15,83%, понад 1 рік – у 33,81%, не встановилися – у 12,95%.
Найпізніше менструації встановилися в групах А2 і А3.
Питома вага дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки з
встановленням регулярних менструацій в досліджуваних групах впродовж року
була найбільшою у пацієнток з ХВГ – 83,02%. Цей показник статистично значимо
не відрізнявся від аналогічного в контролі (95,37%) (рис. 3).
Найменша частота встановлення регулярного менструального циклу протягом
року від менархе спостерігалася у дівчат з НАЖХП (16,36 %), що було менше, ніж в
групі з ХВГ в 5,07 раза (ВШ 0,04 [0,02-0,11]), в 2,17 раза – ніж з АІГ (ВШ 0,36 [0,130,99]) і в 5,83 раза (ВШ 0,009 [0,003-0,030]), ніж в контролі. Частота встановлення
регулярного менструального циклу протягом року від менархе в групі А3 була
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нижче порівняно з аналогічною в групі А1 в 2,34 (ВШ [0,003-0,030]) раза і в групі К
– в 2,69 раза (ВШ 0,040[0,015-0,110]).

Рисунок 3 – Питома вага встановлення менструальної функції впродовж
одного року після настання менархе у дівчат з хронічними дифузними
захворюваннями печінки.
Середня тривалість менструації у пацієнток досліджуваних груп (6,00±0,15
днів) перевищувала аналогічну в групі К (5,24±0,14 днів) в 1,15 раза (pк<0,01), була
найбільшою у дівчат групи АІГ (6,26±0,31 днів, pк<0,01) і найменшою у осіб з
НАЖХП (5,76±0,27 днів, pк<0,01), при ХВГ дорівнювала 6,08±0,23 дня (pк<0,01).
Аналіз розподілу тривалості менструацій у досліджуваних групах показав, що у
2,68% дівчат вона тривала 1-2 днів, у 36,11% – 3-5 днів, у 49,11% – 6-8 днів, у
11,61% – понад 8 днів. На тривалість менструації понад 8 днів вказували 10,00%
дівчат з ХВГ, 14,29% – з НАЖХП, 8,70% – з АІГ.
Інтенсивність менструальних виділень у обстежених дівчат з хронічними
дифузними захворюваннями не мала вірогідних відмінностей між групами, але
вірогідно відрізнялася від такої в контрольній групі: мізерні менструації
реєстрували у 22,50 % дівчат з ХВГ, у 28,57% – з НАЖХП, у 30,43% – з АІГ проти
2,00% в контрольній групі, помірні менструації - відповідно у 52,50%, у 51,02%, у
34,78% проти 85,71%, рясні менструації ( аномальні маткові кровотечі) -у 25,00%, у
20,41%, у 34,78% проти 9,89%.
Серед порушень менструальної функції мізерна менструація спостерігалася
серед дівчат з НАЖХП та ожирінням у 28,57% випадків проти 22,50% у осіб з ХВГ
(р>0,05) та 30,43% з АІГ (р>0,05). Аменорея відмічалася у 29,03% пацієнток з АІГ
проти 22,64% у групі з ХВГ (р>0,05) і 10,91% у групі з НАЖХП (ВШ 3,34 [1,0610,54]). Рідкі менструації зареєстровані при НАЖХП та ожирінні у 50,91% випадків
проти 39,62% випадків у осіб з ХВГ (р>0,05) та 19,35% з АІГ (ВШ2-3 4,32 [1,5312,18]) (рис. 4).
На дисменорею страждали 63,64% пацієнток з НАЖХП, 33,96% – з ХВГ і
51,67% з АІГ проти 32,97% в контролі. Вірогідна різниця між групами А1, А2 і А3
за відсотком дівчат з дисменореєю спостерігалася лише між групами А1 і А2 –
кількість пацієнток з НАЖХП з болісними менструаціями перевищувала таку серед
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дівчат з ХВГ в 1,87 раза (ВШ 3,40 [1,54-7,50]). У той же час вираженість болю під
час менструацій за шкалою ВАШ була найбільш вираженою у групі з НАЖХП
(6,56±0,27 бала, р2-1<0,01, р2-3<0,01, р2-4<0,01), меншою у групі з АІГ (4,30±0,38 бала,
р3-1>0,05, р3-4<0,03) і найменшою серед пацієнток з ХВГ (3,55±0,19 бала, р 3-4>0,05) і
контрольної групи (3,24±0,09 бала) (рис. 5).

Рисунок 4 – Спектр порушень менструального циклу у дівчат з хронічними
дифузними захворюваннями печінки.

Рисунок 5 – Вираженість болю під час менструації у дівчат з хронічними
дифузними захворюваннями печінки за шкалою ВАШ. Примітка. 1 – статистично
значима різниця з показником групи А1, 2 – групи А2, 3 – групи А3, 4 – групи К
(p<0,05).
У дівчат всіх вікових груп пубертатного періоду з хронічними дифузними
захворюваннями печінки спостерігалося зменшення усіх розмірів матки порівняно з
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контролем, найбільш виражене при АІГ; довжина і ширина матки були найбільші
при ХВГ, найменші – при АІГ (табл. 2).
Таблиця 2 – Дані ехометрії матки у дівчат досліджуваних груп, M±SE
Вік, у роках

А1 (ХВГ),
n=53

А2 (НАЖХП),
n=55
Довжина, см

А3 (АІГ),
n=31

Група К,
n=108

12-13

3,12±0,09 2,3,4

2,52±0,08 1,4

2,44±0,151,4

3,83±0,09

14-15

3,22±0,09 2,3,4

2,69±0,03 1,3,4

2,48±0,11 1,2,4

4,23±0,02

16-17

4,20±0,08 2,3,4

3,25±0,03 1,3,4

3,06±0,11 1,2,4

4,57±0,03

Ширина, см
12-13

2,34±0,03 2,3,4

1,86±0,04 к,1

1,82±0,03 1,4

3,13±0,05

14-15

2,49±0,04 2,3,4

1,96±0,02 к,1

1,87±0,03 1,4

3,85±0,03

16-17

2,68±0,04 2,3,4

2,10±0,02 к,1

2,15±0,03 1,4

4,22±0,02

Передньо-задній розмір, см
12-13

1,59±0,10 4

1,65±0,06 4

1,53±0,12 4

2,19±0,06

14-15

1,66±0,07 4

1,68±0,04 4

1,62±0,044

2,79±0,08

16-17

1,71±0,08 4

1,72±0,03 4

1,70±0,02 4

3,25±0,02

М-ехо, мм
12-13

2,94±0,24

2,66±0,32

2,67±0,35

2,77±0,27

14-15

3,64±0,21

4,50±0,23

3,82±0,24

4,41±0,14

16-17
4,77±0,28
5,19±0,25
5,00±0,51
5,14±0,16
1
Примітка. – статистично значима різниця з показником групи А1, 2 – групи
А2, 3 – групи А3, 4 – групи К (p<0,05).
Довжина і ширина матки прямо корелювали з рівнем Е2 (г=0,48, p<0,01;
г=0,47, p<0,01), ЛГ (г=0,32, p<0,01; г=35, p<0,01) і ФСГ (г=0,31, p<0,01; г=0,33,
p<0,01). При УЗД яєчників як в групі К, так і в групі А були виявлені включення, які
характеризувалися як дрібнокістозні рідинні, що є характерним для пубертатного
періоду розвитку і знаходиться в межах вікової норми. Множинні дрібнокістозні
включення частіше виявляли у хворих на НАЖХП. Кількість дрібнокістозних
включень в яєчниках дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки
прямо корелювала з рівнями Т (г=0,42, p<0,01), АМГ (г=0,68, p<0,01;) і індексом
НОМА (г=0,69, p<0,01).
Найбільші розміри яєчників серед усіх вікових груп пубертатного періоду з
хронічними дифузними захворюваннями печінки спостерігали при НАЖХП, які є
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також більшими за аналогічні в контрольній групі. У дівчат з ХВГ і АІГ розміри
яєчників зменшені, особливо при АІГ (табл. 3).
Таблиця 3 – Дані ехометрії яєчників у обстежених дівчат, M±SE
Вік, у
роках

А1 (ХВГ),
n=53
правий лівий

А2 (НАЖХП),
А3 (АІГ),
Група К,
n=55
n=31
n=108
правий лівий правий лівий правий лівий
Довжина, см
2,00±
2,01±
3,04±
3,02±
1,97± 2,00± 2,80± 2,89±
12-13
4
4
4
4
0,08
0,07
0,05
0,10
0,11 4 0,09 4
0,04
0,09
2,17±
2,07±
3,64±
3,32±
2,17± 2,01± 3,22± 3,28±
14-15
4
4
4
4
0,06
0,10
0,07
0,07
0,08 4 0,08 4
0,05
0,03
2,34±
2,32±
3,66±
3,36±
2,36± 2,37± 3,52± 3,67±
16-17
4
4
4
4
0,05
0,05
0,11
0,04
0,09 4 0,09 4
0,05
0,02
Ширина, см
1,49±
1,50±
2,44±
2,71±
1,50± 1,68± 1,90± 2,16±
12-13
2,4
2,4
1,3,4
к,1,3
0,04
0,01
0,08
0,12
0,05 2,4 0,06 2,4 0,08
0,03
1,63±
1,80±
2,96±
2,98±
1,63± 1,70± 2,60± 2,62±
14-15
2,4
2,4
1,3,4
к,1,3
0,02
0,09
0,12
0,11
0,03 2,4 0,10 2,4 0,06
0,04
1,86±
1,93±
2,98±
3,05±
1,87± 1,88± 2,39± 2,36±
16-17
2,4
2,4
1,3,4
1,3,4
0,01
0,09
0,05
0,08
0,02 2,4 0,14 2,4 0,03
0,02
Товщина, см
1,70±
1,59±
2,05±
2,07±
1,57± 1,58± 2,01± 2,02±
12-13
2,4
2,4
1,3,4
1,3,4
0,05
0,06
0,10
0,08
0,09 2,4 0,08 2,4 0,08
0,09
1,86±
1,82±
2,27±
2,37±
1,87± 1,88± 1,97± 1,98±
14-15
2,4
2,4
1,3,4
1,3,4
0,11
0,11
0,07
0,06
0,12 2,4 0,10 2,4 0,04
0,04
1,95±
2,00±
2,55±
2,66±
1,98± 1,95± 2,02± 2,22±
16-17
2,4
2,4
1,3,4
1,3,4
0,09
0,08
0,05
0,06
0,12 2,4 0,13 2,4 0,03
0,03
3
Об’єм, см
2,61±
2,44±
4,67±
5,57±
2,66± 2,74± 5,63± 6,34±
12-13
2,4
к,2
1,3,4
1,3,4
0,22
0,19
0,56
0,73
0,32 2,4 0,36 2,4 0,46
0,35
3,31±
3,41± 10,11± 8,87±
3,31± 3,29± 8,15± 8,47±
14-15
2,4
к,2
1,3,4
1,3,4
0,22
0,31
0,48
0,53
0,24 2,4 0,38 2,4 0,18
0,21
4,25±
4,42± 11,67± 10,11± 4,38± 4,33± 8,45± 8,60±
16-17
2,4
0,22
0,25 к,2 0,57 1,3,4 0,40 1,3,4 0,34 2,4 0,42 2,4 0,16
0,14
1
2
Примітка. – статистично значима різниця з показником групи А1, – групи
А2, 3 – групи А3, 4 – групи К (p<0,05).
У групі з ХВГ ультразвукові параметри матки та яєчників у більшості дівчат
відповідали віковій нормі, але були зниженими відносно показників контролю.
Шийка матки диференціювалася від тіла матки, кут між тілом і шийкою матки був
добре виражений, співвідношення тіла матки до шийки матки у більшості випадків
дорівнювало 2:1. Товщина М-ехо відставала від календарного віку дівчинки
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приблизно на 1-2 роки. Діаметр дрібнокістозних рідинних включень варіював від 4
до 7 мм. При використанні енергетичного допплеру добре візуалізувалися висхідні і
низхідні гілки маткових артерій, васкуляризація була високою.
Затримка статевого дозрівання у 58,06% обстежених дівчат з АІГ та у 7,55%
пацієнток з ХВГ проявлялася зменшенням розмірів тіла матки з відставанням від
паспортного віку, співвідношення тіла матки до шийки матки у більшості випадків
дорівнювало 1:1,5. Розміри яєчників були зменшені відносно показників вікової
норми. Діаметр рідинних дрібнокістозних включень був від 3 до 4 мм. Висхідні та
низхідні гілки маткових артерій візуалізувалися при допплерометрії недостатньо
чітко, кількість кольорових локусів свідчила про помірне зниження кровоплину.
У 29,03% пацієнток з АІГ та 9,43% осіб з ХВГ спостерігали значне зменшення
розмірів матки. У таких дівчат розміри матки статистично значимо відставали від
вікової норми. Висхідні та низхідні гілки маткових артерій при допплерометрії
реєструвалися недостатньо чітко, зменшена кількість кольорових локусів свідчила
за значне зниження кровоплину.
У 9,68% пацієнток групи А3 з АІГ затримка статевого розвитку проявлялася
значним зменшенням розмірів матки і відставанням від вікової норми. Серединне
М-ехо не визначалося. При допплерометричному дослідженні васкуляризацію
оцінювали як низьку.
Отримані дані УЗД дозволяли не тільки зареєструвати зменшення розмірів
внутрішніх статевих органів, але й надавали можливість оцінити стан М-ехо і
структуру яєчників. У 19,35% дівчат з АІГ і 20,75% пацієнток з ХВГ розміри матки
та яєчників відповідали віку, але товщина М-ехо і ехоструктура яєчників свідчили
про незрілість внутрішніх геніталій. Оцінка маткового кровоплину демонструвала
наявність значимих розбіжностей параметрів кровоплину в залежності від ступеню
затримки статевого дозрівання.
У дівчат з НАЖХП проведення трансабдомінального УЗД було утруднено
внаслідок вираженого шару підшкірно-жирової клітковини. Розміри яєчників були
більшими за аналогічні в контрольній групі. Шийка матки чітко диференціювалася
від тіла матки, співвідношення тіла матки до шийки матки у більшості випадків
дорівнювало 1:1, а у віковій групі 16-17 років було 2:1 і кут між тілом і шийкою
матки був добре виражений. У 10,90 % відсотків дівчат з НАЖХП реєстрували
мультифолікулярну структуру яєчників з множинними дрібнокістозними
включеннями. Збільшення передньо-заднього розміру корелювало з наявністю
дисменореї.
У дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки ехографічні
параметри, які характеризують розміри матки (довжину, ширину, передньо-задній
розмір) і середній об’єм яєчників мали вірогідну пряму кореляційну залежність з
віком дівчат (r = 0,68, p<0,01; г = 0,71, p<0,01; г = 0,70, p<0,01; г = 0,52, p<0,01) і
довжиною тіла (г = 0,68, p<0,01; г = 0,73, p<0,01; г= 0,69, p<0,01; г=0,55, p<0,01).
Оцінка функціонального стану гіпофізарно-яєчникової системи дівчат
пубертатного віку з хронічними дифузними захворюваннями печінки виявила
статистично значимі відхилення сироваткових концентрацій гонадотропінів, ПРЛ,
стероїдних гормонів і ГЗСГ відносно аналогічних в контролі (рис. 6).
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Рисунок 6 – Показники вмісту гормонів, що відображають функціональний
стан гіпофізарно-яєчникової системи у дівчат пубертатного віку з хронічними
дифузними захворюваннями печінки відносно показників контрольної групи К,
прийнятих за одиницю.
Аналіз продукції гонадотропних гормонів залежно від форми хронічного
дифузного захворювання печінки і віку виявив, що при ХВГ і АІГ спостерігалося
зниження ЛГ у всіх вікових категоріях, тоді як при НАЖХП – підвищення
відповідно віку.
Рівні ФСГ в 12-13 років були знижені відносно контролю при всіх формах
хронічних дифузних захворювань печінки. У 14-15-річних дівчат рівень ФСГ був
знижений у пацієнток з ХВГ і АІГ і підвищений при НАЖХП, в 16-17 років – був
знижений тільки при АІГ, не відрізнявся при ХВГ і був підвищений при НАЖХП.
Підвищення ПРЛ, ТТГ і Тв і зниження Р4 відмічали у всіх групах і у всіх вікових
категоріях. Е2 був знижений при НАЖХП і АІГ у всіх вікових категоріях, а при ХВГ
у 12-13-річних дівчат був знижений, але з віком його рівень збільшувався і у віці 1617 років перевищував аналогічний в контролі.
Проведений регресійний аналіз виявив, що зміни сироваткових рівнів секреції
гонадотропінів (рис. 7), статевих стероїдів (рис. 8) і ГЗСГ (рис. 9) залежно від
віку найкраще апроксимувалися за поліноміальною залежністю у всіх групах (рис.
10).
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Рисунок 7 – Регресійний аналіз. Залежність сироваткових рівнів
гонадотропінів та пролактину від віку та різновиду хронічних дифузних
захворювань печінки.
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Рисунок 8 – Регресійний аналіз. Залежність сироваткових рівнів статевих
стероїдів від віку та різновиду хронічних дифузних захворювань печінки.
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Рисунок 9 – Регресійний аналіз. Залежність сироваткових рівнів ГЗСГ від віку
та різновиду хронічних дифузних захворювань печінки.
Аналіз стану гіпофізарно-тиреоїдної системи виявив, що рівень ТТГ у дівчат
хворих на ХВГ, НАЖХП і АІГ був підвищений в 1,28, в 3,61 і в 2,61 раза, Т3 – в
1,09, в 1,39 і в 1,08, АТ-ТПО – в 2,56, в 3,34 і в 3,83 раза на тлі зниження
концентрації Т3в в 1,10, в 1,10 і в 1,54 раза і Т4в – в 1,11, в 1,11 і в 1,29 раза. Вміст Т4
при ХВГ був знижений в 1,25 раза, а при НАЖХП і АІГ залишався без статистично
вірогідних змін (рис. 10).

Рисунок 10 – Показники вмісту гормонів, що відображають функціональний
стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у дівчат пубертатного віку з хронічними
дифузними захворюваннями печінки відносно показників контрольної групи К,
прийнятих за одиницю.
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Для з’ясування ролі автоімунних процесів у яєчниковій тканині в ініціації
порушень становлення менструальної функції у дівчат пубертатного віку були
досліджені рівні АОАТ (рис. 11).

Рисунок 11 – Регресійний аналіз. Залежність АОАТ від віку та різновиду
хронічних дифузних захворювань печінки.
АОАТ виявлялися серед пацієнток групи А1 у віці 12-13 років у 29,41%
випадків, групи А2 – у 26,32% і групи А3 – у 33,33%; у віці 14-15 років – відповідно
у 28,57%, у 26,67% і у 27,27%; у віці 16-17 років – у 19,05%, у 33,33% і у 36,36%,
статистично значимої різниці між вказаними групами не було. Але середні рівні
концентрацій АОАТ мали між пацієнтками з різними хронічними дифузними
захворюваннями печінки статистичні відмінності: найбільші концентрації АОАТ, як
і очікувалося, визначалися при АІГ. Вміст АОАТ залежав від вираженості клінічної
ремісії. При повній клінічній ремісії він дорівнював 3,38±0,16 Од/мл, а при неповній
ремісії був 4,62±0,27 Од/мл (p<0,01). Встановлена пряма кореляційна залежність
рівня АОАТ з рівнем ПРЛ (r=0,39, p<0,05), ТТГ (r=0,43, p<0,05), АТ-ТПО (r=0,51,
p<0,05), питомою вагою гіпоменструального синдрому (r=0,37, p<0,05) та зворотна
з Е2 (r =-0,35, p<0,01), об’ємом яєчника (r =-0,33, p<0,05).
Аналіз особистісного профілю дівчат за опитувальником FPI залежно від
різновиду хронічного дифузного захворювання печінки показав, що у пацієнток з
НАЖХП відрізняла найбільша спонтанна агресивність порівняно з дівчатами з ХВГ
і АІГ, дратівливість, комунікабельність, врівноваженість, сором’язливість,
відкритість, екстраверсія, маскулінізм. Для дівчат з АІГ порівняно з хворими на ХВГ
і НАЖХП була характерна найбільш виражена невротичність, депресивність,
реактивна агресивність і емоційна лабільність. Дівчата з ХВГ порівняно з хворими
на НАЖХП і АІГ мали середні рівні невротичності, депресивності,
комунікабельності, врівноваженості, сором’язливості, відкритості, емоційної
лабільності і маскулінізму, але найменш виражені спонтанну агресивність
дратівливість, реактивну агресивність і екстраверсію (рис. 12).
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Рисунок 12 – Особистісний профіль обстежених дівчат за опитувальником FPI.
Кожну з ознак особистісного профілю оцінювали за рангом: низькі значення
дорівнювали 1-3 балам, середні – 4-6 балам, високі –7-9 балам. Для дівчат з
хронічними дифузними захворюваннями печінки була притаманна підвищена
частота наявності високого ступеня вираженості невротичності (30,94% проти
3,70% у дівчат групи К (ВШ 11,65 [4,03-33,66]), депресивності (33,09% проти 0,00%,
р<0,01), дратівливості (16,55% проти 0,00%, р<0,01), емоційної лабільності (35,97%
проти 5,56%, ВШ 9,55 [3,91-23,23]), сором’язливості (47,78% проти 15,74%, ВШ
4,84 [2,62-8,96]) і низького ступеня комунікабельності (20,14% проти 0,00%, р<0,01),
врівноваженості (53,24% проти 26,85%, ВШ 3,10 [1,81-5,32]), відкритості (76,98%
проти 42,59%, ВШ 4,51 [2,60-7,80]) та екстраверсії (53,96% проти 27,78%, ВШ 3,05
[1,78-5,21]).
Рівень самооцінки реактивної та особистісної тривожності у обстежених
дівчат вивчали за шкалою Ч.Д.Спілбергера – Ю.Л.Ханіна. У всіх групах рівень
особистісної тривожності статистично значимо перевищував рівень ситуативної
тривожності: у групі А1 – в 1,15 раза (54,92±1,50 проти 47,60±1,35 бала), у групі А2
– в 1,17 раза (56,36±1,17 проти 47,98±1,12 бала), у групі А3 – в 1,23 раза (58,77±1,81
проти 47,97±1,13 бала) і у групі К – в 1,16 раза (39,24±0,52 проти 33,88±0,62 бала)
(рис. 13).
Аналіз вираженості симптомів вегетативної дисфункції за опитувальником О.
M.Вейна (1998) виявив підвищення середньої суми балів вираженості симптомів
вегетативної дисфункції у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки
порівняно з аналогічним показником у соматично здорових дівчат у 3,84 раза
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(29,07±1,15 проти 7,56±0,31 бала, p<0,01), у тому числі при ХВГ – у 3,35 раза
(25,38±1,56 бала, p<0,01), при НАЖХП – у 3,41 раза (25,78±1,71 бала, p<0,01), при
АІГ – у 5,45 раза (41,23±2,14, p<0,01).

Рисунок 13 – Вираженість особистісної і ситуативної тривожності за шкалою
Ч.Д.Спілбергера – Ю.Л.Ханіна в групах, у балах. Примітка. * – статистично значима
різниця з аналогічним показником ситуативної тривожності (p<0,05).
Серед дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки виражений
ступень синдрому вегетативної дисфункції (сума балів за опитувальником
О.M.Вейна понад 15) зустрічався у 84,17% випадків проти 0,00% у контрольній
групі (p<0,01): при ХВГ – у 83,02%, при НАЖХП – у 78,18%, при АІГ – у 96,77%.
Найбільш висока частота проявів вегетативної дисфункції була характерною для
дівчат з АІГ. У спектрі вегетативних порушень дівчат пубертатного віку з
хронічними дифузними захворюваннями печінки переважали почервоніння обличчя
(64,75%), оніміння або похолодіння пальців (49,64%), підвищена пітливість при
хвилюванні (66,19%), серцебиття (48,20%), порушення функції травного тракту
(74,10%), головний біль (52,52%), зниження працездатності (59,71%).
Висока питома вага вегетативних та психоемоційних порушень у дівчат з
хронічними дифузними захворюваннями печінки приводила до зниження
показників якості життя (за шкалою опитувальника "SF-36 Health Status Survey" (SF36)) у всіх групах з хронічними дифузними захворюваннями печінки (рис. 14).
Дівчата з ХВГ, НАЖХП, АІГ оцінили своє фізичне функціонування порівняно
з соматично здоровими дівчатами статистично значимо нижче в 1,14, в 1,14 і в 1,17
раза, рольове фізичне функціонування – в 1,18, в 1,34 і в 1,21 раза, інтенсивність
болю – в 1,14, 1,17 і 1,13 раза, загальне здоров'я – в 1,47, 1,43 і 1,49 раза,
життєздатність – в 1,47, в 1,43 і в 1,49 раза, соціальне функціонування – в 1,18, в
1,25 і в 1,19 раза, рольове емоційне функціонування – в 1,29, в 1,39 і в 1,40 раза,
психологічне здоров'я – в 1,38, в 1,43 і в 1,37 раза (рис. 14). Вірогідних відмінностей
в оцінці показників якості життя між досліджуваними групами А1, А2 і А3 не
встановлено.
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Рисунок 14 – Якість життя обстежених дівчат з хронічними дифузними
захворюваннями печінки та соматично здорових пацієнток контрольної групи за
шкалою опитувальника "SF-36 Health Status Survey" (SF-36).
Своєчасний початок пубертату є важливим фактором, що забезпечує
досягнення піку кісткової маси. У зв’язку з високим відсотком розвитку при
дифузних хронічних захворюваннях печінки дівчат з дисгармонійним фізичним
розвитком і затримкою статевого було проведено вивчення МЩК за допомогою
УЗДМ .
Проведення УЗДМ показало, що 39,57% дітей із хронічними дифузними
захворюваннями печінки мали показники Z-критерію в межах (-2,5)-(-1): 41,17% з
ХВГ, 21,82% – з НАЖХП, 58,06% – з АІГ. Z-критерій < (-2,5) спостерігався у 3,23%
хворих АІГ. Встановлена пряма кореляційна залежність МЩК з віком дівчини
(r=0,42, p<0,01), довжиною тіла (r=0,33, p<0,01), рівнем естрадіолу (r=0,39, p<0,01),
рівнем 25 (ОН) D (r= - 0,34, p<0,01).
Оптимальний рівень 25(OH)D у групі з ХВГ спостерігався у 11,32% випадків,
з НАЖХП – у 9,09%, з АІГ – у 9,68% проти 31,48 % випадків у контролі (ВШ 1-к 0,29
[0,11-0,71], ВШ2-к 0,22 [0,08-0,60], ВШ3-к 0,23 [0,07-0,82]); недостатність 25(OH)D –
відповідно у 22,64%, у 25,45% і у 25,81% проти 61,11% дівчат (ВШ 1-к 0,18 [0,080,38], ВШ2-к 0,22 [0,11-0,45], ВШ3-к 0,22 [0,09-0,54]); дефіцит 25(OH)D – у 66,04%,
65,45% і 64,52% проти 7,41% пацієнток (ВШ1-к 33,06 [12,15-89,91], ВШ2-к 32,21
[11,93-86,93], ВШ3-к 30,91 [10,25-93,25]) (рис. 15)
У хворих на ХВГ, НАЖХП і АІГ реєструвалося зниження рівнів 25(ОН)D у
сироватці крові порівняно з аналогічними показниками групи К у 12-13 років в 1,53
(р<0,01), в 1,60 (р<0,01) і в 1,59 (р<0,01) раза (18,01±2,71 нг/мл, 17,18±2,26 нг/мл і
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17,34±3,65 нг/мл проти 27,49±1,31 нг/мл); в 14-15 років – в 1,18 (р<0,01), в 1,14
(р<0,03) і в 1,18 (р<0,01) раза (17,06±2,26 нг/мл, 17,75±2,60 нг/мл, 17,13±2,51 нг/мл
проти 20,17±1,20 нг/мл); в 16-17 років – в 1,60 (р<0,01), в 1,50 (р<0,01) і в 1,52
(р<0,01) раза (17,02±1,59 нг/мл, 18,17±1,48 нг/мл і 17,93±2,44 нг/мл проти 27,19±1,12
нг/мл).

Рисунок 15 – Забезпеченість 25(OH)D обстежених дівчат.
На підставі отриманих результатів, на другому етапі була розроблена та
оцінена комплексна система діагностичних і лікувально-профілактичних заходів для
збереження репродуктивного здоров`я у дівчат пубертатного віку з хронічними
дифузними захворюваннями печінки.
Лікувально-профілактичні заходи включали фітопрепарати, які нормалізують
функцію гіпофізарно-яєчникової системи, рівні ПРЛ, Е2 і Тв, мають протизапальні,
знеболювальні та заспокійливі властивості, препарати вітаміну D, вітамінномінеральні комплекси з наявністю кальцію, магнію та інозитолів, а також лікувальне
харчування, індивідуальну та групову психокорекцію, лікувальну фізкультуру,
санаторно-курортне лікування.
Основну групу склали 54 дівчинки у віці 12-14 років з хронічними дифузними
захворюваннями, які спостерігалися у спеціаліста з лікування основного
захворювання і отримували запропоновану комплексну систему діагностичнолікувальних і профілактичних заходів. У групу порівняння П ввійшло 62 пацієнтки
у віці 12-14 років з групи А, які отримували лікувально-профілактичні заходи тільки
у спеціаліста з лікування основного захворювання. Контрольну групу К1 склали 49
здорових дівчат у віці 12-14 років з відповідним до віку фізичним і статевим
розвитком.
У динаміці спостереження за пацієнтками груп О і П через 6 місяців були
вивчені показники нейроендокринного статусу, біохімічних маркерів, оцінені
особистісний профіль, наявність симптомів вегетативної дисфункції та якість життя.
Через 6 місяців, 1 рік та 3 роки вивчено становлення менструальної функції як
інтегрального показника становлення репродуктивної системи.
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При аналізі нейроендокринного статусу встановлено, що у групі О в
результаті лікування були статистично значимо нижчі рівні ЛГ (4,73±0,22 проти
5,38±0,20 мМО/мл), ПРЛ (187,27±9,46 проти 264,03±5,41 мкМО/мл), індексу НОМА
(1,98±0,22 проти 3,05±0,23) і більш високі рівні ФСГ (4,43±0,19 проти 3,65±0,14
мМО/мл) і Е2 (335,18±16,12 проти 157,43±16,29 пмоль/л). Вірогідним було зниження
вмісту сироваткового Тв (1,52±0,08 проти 1,86±0,09 нмоль/л) на тлі підвищення
продукції Р4 (1,77±0,13 проти 1,33±0,09 нмоль/л) і ГЗСГ (81,81±4,10 проти
65,49±3,67).
Зареєстровано покращення особистісного профілю дівчат з статистично
значуще меншим рівнем невротичності в групі О порівняно з групою П –3,82±0,19
проти 5,35±0,19 бала (р<0,001), депресивності – 5,05±0,17 проти 5,45±0,18 бала
(р<0,01), дратівливості – 4,12±0,22 проти 4,45±0,21 бала (р<0,01), сором’язливості –
5,42±0,18 проти 5,84±0,18 бала (р<0,01), емоційної лабільності – 4,65±0,23 проти
5,13±0,16 бала (р<0,01) і підвищеним рівнем комунікабельності – 5,56±0,25 проти
4,22±0,16 бала (р<0,01), врівноваженості – 4,32±0,28 проти 3,62±0,23 бала (р<0,01),
відкритості – 3,95±0,34 проти 3,16±0,23 бала (р<0,01), екстраверсії – 3,52±0,21 проти
3,16±0,23 бала (р<0,01).
Спостерігали вірогідне зниження в динаміці лікування середнього балу
синдрому вегетативної дисфункції за шкалою О.М.Вейна в групі О в 1,44 раза (з
28,91±1,94 до 20,13±1,82 бала, р<0,01), у групі П статистично значимих змін цього
показника не відбулося – з 27,73±1,79 до 26,32±1,58 бала.
Також у групі О відбулося вірогідне зменшення кількості осіб з середнім
балом за шкалою О.М. Вейна ≥15 в 1,54 раза – з 74,07 % до 48,15 % осіб (ВШ 3,85
[1,71-8,69]), тоді як в групі П в 1,13 раза – з 70,97 % до 62,70% пацієнток (p>0,05).
Таким чином, через 6 міс. після закінчення лікування середній бал синдрому
вегетативної дисфункції за шкалою О.М.Вейна в групі О був менше за аналогічний
у групі П в 1,31 раза (р<0,01), а питома вага дівчат з середнім балом за шкалою
Вейна ≥ 15 – менше в 1,30 (ВШ 3,85 [0,21-0,92]).
Оцінка якості життя за шкалою опитувальника "SF-36 Health Status Survey"
(SF-36) в динаміці лікування продемонструвала статистично значимо вищі
показники за усіма показниками у групі О порівняно з групою П (табл. 4).
Слід відмітити, що у 4 пацієнток групи порівняння П, одна з яких була з
НАЖХП і ожирінням, 3 – з АІГ, під час лікування тяжкої аномальної маткової
кровотечі за допомогою гормонального гемостазу було відмічено погіршення стану
клінічної і біохімічної ремісії основного захворювання. У групі О таких випадків не
відмічалося.
Проведене лікування сприяло поліпшенню встановлення менструального
циклу у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки і привело до
підвищення числа випадків регулярних менструальних циклів через 6 місяців від
початку лікування у 2,08 раза (53,70% проти 25,81% (ВШ 3,34 [1,53-7,28]) і через рік
– у 2,30 раза (29,63% проти 12,90% (ВШ 2,84 [1,11-7,31])). Питома вага
встановлення регулярного менструального циклу через 1-3 роки від початку
лікування знизилася в 2,76 раза (11,11% проти 30,65% (ВШ 0,28 [0,10-0,77]) і питома
вага невстановленого регулярного менструального циклу через 3 роки від початку
лікування – в 5,52 раза (5,56% проти 30,65% (ВШ 0,13 [0,04-0,48]) (рис. 16).

28

Таблиця 4 – Оцінка якості життя обстежених дівчат за шкалою опитувальника
"SF-36 Health Status Survey" (SF-36) у динаміці лікування, у балах
Група О, n=54
Група П, n=62
Група
Показник
К1,
До
Після
До
Після
n=49
лікування
лікування
лікування лікування
Фізичне
86,61±2,22 87,41±1,88 83,87±2,01 84,46±1,98
94,29±
к
к,п
к
к,о
функціонування
0,81
Рольове фізичне 71,30±4,40 76,31±3,88 70,56±4,17 73,39±3,58
88,78±
к
к,п,д
к
к,о,д
функціонування
2,53
Інтенсивність
72,72±3,72 77,31±3,12 73,95±3,30 74,12±3,35
89,43±
к
к,п,д
к
к,о
болю
1,77
58,91±2,09 65,17±2,43 58,15±2,02 60,84±2,35
88,73±
Загальне здоров'я
к
к,п,д
к
к,о
0,92
53,70±2,66 58,78±2,59 53,87±2,41 55,76±2,77
75,51±
Життєздатність
к
к,п,д
к
к,о
1,94
Соціальне
71,76±2,67 78,47±2,23 71,17±2,52 73,12±2,23
88,16±
к
к,п,д
к
к,о
функціонування
2,19
Рольове емоційне 69,14±4,81 75,32±4,56 66,13±4,57 70,73±4,25
89,21±
к
к,п,д
к
к,о,д
функціонування
2,44
Психологічне
55,59±2,31 62,78±2,47 55,74±2,15 56,33±3,14
81,71±
к
к,п,д
к
к,о
здоров'я
0,82
к
Примітки. 1.
– статистично значима різниця з показником групи К1, о –
групи О, п – групи П (p<0,05); 2. д – статистично значима різниця з показником до
лікування (p<0,05).

Рисунок 16 – Тривалість встановлення регулярного менструального циклу у
обстежених пацієнток з хронічними дифузними захворюваннями печінки.
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Таким чином, застосовані комплексні діагностичні і лікувально-профілактичні
заходи у дівчат пубертатного віку з хронічними дифузними захворюваннями
печінки є ефективними і дозволяють рекомендувати даний комплекс для лікування і
профілактики порушень становлення репродуктивної функції у даного контингенту.
ВИСНОВКИ
1. Дифузні захворювання печінки вважаються глобальною проблемою і
неухильно зростають у всьому світі. Якщо врахувати, що печінка координує як
адаптивні, так і репродуктивні процеси в організмі, і в періоді статевого дозрівання
відбувається становлення гіпофізарно-гонадних зв’язків, то вплив патології печінки
в цьому періоді стає, безперечно, негативним. Вивчення особливостей становлення
репродуктивної функції і розробка комплексної системи діагностичних і лікувальнопрофілактичних заходів його порушень у дівчат пубертатного віку з хронічними
дифузними захворюваннями печінки є актуальним.
2. Порушення функціональної активності печінки внаслідок хронічних
дифузних захворювань приводить до змін статевого і фізичного розвитку у дівчат.
Порушується послідовність появи вторинних статевих ознак: у пацієнток з
хронічним вірусним гепатитом лише у 41,51% випадків пубертат починається з
телархе, а у 32,08% з пубархе і у 26,42% – з одночасного телархе і пубархе; у осіб з
неалкогольною жировою хворобою печінки – відповідно у 40,00%, 32,73% і 27,27%;
у пацієнток з автоімунним гепатитом – у 38,71%, з 41,94% і 19,35% випадків проти у
62,04%, 1,85% і 36,11% в контрольній групі. У хворих на неалкогольну жирову
хворобу печінки ранній статевий розвиток зустрічається в 4,82 раза частіше, ніж в
групі з хронічним вірусним гепатитом (ВШ 9,40 [3,45-25,60]), і в 4,21 раза (ВШ
11,20 [3,04-41,25]), ніж в групі з автоімунним гепатитом. У пацієнток з хронічним
вірусним гепатитом і автоімунним гепатитом виявляється висока питома вага
затримки статевого розвитку, яка перевищує аналогічну в групі з неалкогольною
жировою хворобою відповідно в 4,50 раза (ВШ 14,24 [5,56-36,44]) і в 4,53 раза (ВШ
14,70 [5,01-43,09]). Середній бал статевого розвитку у пацієнток 16-17 років з
хронічним вірусним гепатитом дорівнював 8,80±0,57 бала (p<0,01), з неалкогольною
жировою хворобою печінки – 12,00±0,00 бала (p>0,05), з автоімунним гепатитом –
8,68±0,92 бала (p<0,01) проти 11,88±0,07 бала у соматично здорових дівчат.
Дисгармонійний фізичний розвиток спостерігається у 41,82 % осіб з хронічним
вірусним гепатитом (ВШ 2,09 [1,05-4,16]) і у 61,29% – з автоімунним гепатитом
(ВШ 4,31 [1,86-9,98]) і у всіх дівчат з неалкогольною жировою хворобою печінки і
ожирінням (p<0,01) проти 26,85% у соматично здорових дівчат.
3. Для дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки характерним
є порушення становлення менструальної функції. Найменша частота встановлення
регулярного менструального циклу протягом року від менархе спостерігалася у
дівчат з неалкогольною жировою хворобою печінки (16,36%), що менше, ніж в групі
з хронічним вірусним гепатитом в 5,07 раза (ВШ 0,04 [0,02-0,11]), в 2,17 раза – ніж з
автоімунним гепатитом (ВШ 0,36 [0,13-0,99]) і в 5,83 раза (ВШ 0,009 [0,003-0,030]) –
ніж в контролі. Частота встановлення регулярного менструального циклу протягом
року від менархе при автоімунному гепатиті була нижче порівняно з аналогічною
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при хронічному вірусному гепатиті в 2,34 раза (ВШ [0,003-0,030]) і порівняно з
контролем – в 2,69 раза (ВШ 0,040[0,015-0,110]). У пацієнток з хронічними
дифузними захворюваннями печінки реєструвалися часті порушення менструальної
функції: мізерні менструації спостерігалися серед дівчат з неалкогольною жировою
хворобою печінки у 28,57% випадків проти 22,50% у осіб з хронічним вірусним
гепатитом (р>0,05) та 30,43% з автоімунним гепатитом (р>0,05). Аменорея
відмічалася у 29,03% пацієнток з автоімунним гепатитом проти 22,64% у групі з
хронічним вірусним гепатитом (р>0,05) і 10,91% у групі з неалкогольною жировою
хворобою печінки (ВШ 3,34 [1,06-10,54]). Рідкі менструації зареєстровані серед
дівчат з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням у 50,91% випадків
проти 39,62% випадків серед осіб з хронічним вірусним гепатитом (р>0,05) та
19,35% з автоімунним гепатитом (ВШ2-3 4,32 [1,53-12,18]). На дисменорею
страждали 63,64% пацієнток з неалкогольною жировою хворобою печінки, 33,96% –
з хронічним вірусним гепатитом і 51,67% з автоімунним гепатитом проти 32,97% в
контролі. Вираженість болю під час менструацій за шкалою ВАШ була вірогідно
найбільш вираженою у групі з неалкогольною жировою хворобою печінки
(6,56±0,27 бала), меншою у групі з автоімунним гепатитом (4,30±0,38 бала) і
найменшою серед пацієнток з хронічним вірусним гепатитом (3,55±0,19 бала) і
соматично здоровими дівчатами (3,24±0,09 бала).
4. Знижені ехометричні параметри розмірів матки у дівчат пубертатного віку
демонструють відставання в темпах статевого розвитку в усіх групах з хронічними
дифузними захворюваннями печінки, тоді як розміри яєчників при неалкогольній
жировій хворобі печінки збільшені, а у дівчат з хронічним вірусним і автоімунним
гепатитом зменшені. Довжина і ширина матки прямо корелюють з рівнем естрадіолу
(г =0,48, p<0,01; г=0,47, p<0,01), лютеїнізуючого гормону (г=0,32, p<0,01; г=35,
p<0,01) і фолікулостимулюючого гормону (г=0,31, p<0,01; г=0,33, p<0,01).
Збільшення передньо-заднього розміру матки прямо корелює з вираженістю
дисменореї (г=0,41, p<0,01). При ехографії яєчників реєструються численні
дрібнокістозні рідинні включення, кількість яких найбільша у хворих на
неалкогольну жирову хворобу печінки. Кількість дрібнокістозних включень в
яєчниках прямо залежить від рівнів вільного тестостерону (г=0,42, p<0,01) і
індексом НОМА (г=0,69, p<0,01).
5. При хронічному вірусному гепатиті, неалкогольній жировій хворобі печінки
і автоімунному гепатиті порівняно з соматично здоровими дівчатами реєструється
вірогідне підвищення рівня лютеїнізуючого гормону в 1,16 раза, в 1,95 і в 1,14 раза,
пролактину – в 1,28, 1,95 і в 1,19 раза, вільного тестостерону – в 1,90, в 1,70 і в 1,46
раза на тлі зниження глобуліну, який зв’язує статеві гормони, – в 1,20, в 1,57 і в 1,69
раза і прогестерону – в 1,51, 1,88 і в 1,89 раза. Рівень фолікулостимулюючого
гормону вірогідно знижений при хронічному вірусному гепатиті в 1,18 і
автоімунному гепатиті в 1,28 раза. Знижена продукція естрадіолу в 3,65 раза і 3,66
раза відрізняє дівчат з неалкогольною жировою хворобою печінки і автоімунним
гепатитом. При хронічному вірусному гепатиті, неалкогольній жировій хворобі
печінки і автоімунному гепатиті спостерігається порівняно з соматично здоровими
дівчатами підвищення рівнів тиреотропного гормону в 1,28, в 3,61 і в 2,61 раза,
трийодтироніну – в 1,09, 1,39 і в 1,08 раза, антитіл до тиреоїдної пероксидази – в
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2,56, в 3,34 і в 3,83 раза на тлі зниження рівнів вільного трийодтироніну в 1,10, в
1,10 і в 1,54 раза і вільного тироксину– в 1,11, в 1,11 і в 1,29 раза. Вміст антитіл до
тиреоїдної пероксидази у пацієнток з хронічним вірусним гепатитом підвищений у
30,19 % випадків, з неалкогольною жировою хворобою печінки – у 29,09 % і з
автоімунним гепатитом – у 41,94 %.
6. Автоімунні процеси при хронічних дифузних захворюваннях печінки
проявляються підвищенням продукції антиоваріальних антитіл у 28,06% дівчат
проти 7,41% випадків в контролі (ВШ 4,88 [2,17-10,96]), їх середня концентрація
(3,65±0,10 проти 1,78±0,05 Од/мл) підвищена в 2,05 раза (р<0,01) і залежить від
наявності повної або неповної клінічної ремісії (3,38±0,16 проти 4,62±0,27 Од/мл,
p<0,01). Встановлена пряма кореляційна залежність рівня антиоваріальних антитіл з
рівнем пролактину (r=0,39, p<0,05), тиреотропного гормону (r=0,43, p<0,05), антитіл
до тиреоїдної пероксидази (r=0,51, p<0,05), питомою вагою гіпоменструального
синдрому (r=0,37, p<0,05) та зворотна з рівнем естрадіолу (r=-0,35, p<0,01) і об’ємом
яєчника (r=-0,33, p<0,05).
7. Особистісний профіль дівчат з неалкогольною жировою хворобою печінки
відрізняла найбільша спонтанна агресивність, дратівливість, комунікабельність,
врівноваженість, сором’язливість, відкритість, екстраверсія, маскулінізм; дівчат з
автоімунним гепатитом – найбільш виражена невротичність, депресивність,
реактивна агресивність і емоційна лабільність; пацієнток з хронічним вірусним
гепатитом – середні рівні невротичності, депресивності, комунікабельності,
врівноваженості, сором’язливості, відкритості, емоційної лабільності і маскулінізму,
але найменш виражена спонтанна агресивність дратівливість, реактивна
агресивність і екстраверсія. Особистісна тривожність у дівчат з хронічними
дифузними захворюваннями печінки була помірною у 10,07% випадків (ВШ 0,015
[0,007-0,034]) і вираженою – у 89,93% (ВШ 98,21 [40,82-236,30]), тоді як ситуативна
тривожність низькою у 5,04% дівчат (ВШ 0,20 [0,08-0,48]), помірною – у 31,65%
(ВШ 0,14 [0,08-0,25]) і вираженою у 63,31% (ВШ 91,45 [21,65-386,11]). Виражений
ступінь синдрому вегетативної дисфункції зустрічався при хронічному вірусному
гепатиті у 83,02% пацієнток, при неалкогольній жировій хворобі – у 78,18%, при
автоімунному гепатиті – у 96,77%. Характерними рисами якості життя дівчат з
хронічними дифузними захворюваннями печінки було вірогідне зменшення усіх
його показників зі статистично значимим зниженням інтегральної самооцінки
психологічного здоров’я на тлі більш високих значень показників фізичного,
рольового фізичного і соціального функціонування.
8. У дівчат із хронічними дифузними захворюваннями печінки відмічається
зниження мінеральної щільності кісток: при хронічному вірусному гепатиті
відповідно у 41,17% пацієнток, при неалкогольній жировій хворобі печінки – у
21,82%, при автоімунному гепатиті – у 58,06%. Встановлена пряма кореляційна
залежність мінеральної щільності кісток з віком дівчини (r=0,42, p<0,01), довжиною
тіла (r=0,33, p<0,01), рівнем естрадіолу (r=0,39, p<0,01) і зворотна з 25 (ОН) D (r= 0,34, p<0,01).
9. Застосування
комплексної
системи
діагностичних
лікувальнопрофілактичних заходів у дівчат пубертатного віку з хронічними дифузними
захворюваннями печінки сприяє покращенню показників особистісного профілю,
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стану вегетативної нервової системи, якості життя, підвищенню забезпеченості
вітаміном D, що у сукупності позитивно впливає на становлення менструальної
функції і приводить до підвищення числа випадків регулярних менструальних
циклів через 6 місяців від початку лікування у 2,08 раза (53,70% проти 25,81% (ВШ
3,34 [1,53-7,28]) і через рік – у 2,30 раза (29,63% проти 12,90% (ВШ 2,84 [1,11-7,31]).
Питома вага встановлення регулярного менструального циклу через 1-3 роки від
початку лікування знижується в 2,76 раза (11,11% проти 30,65% (ВШ 0,28 [0,100,77]) і питома вага невстановленого регулярного менструального циклу через 3
роки від початку лікування – в 5,52 раза (5,56% проти 30,65% (ВШ 0,13 [0,04-0,48])
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.
Дівчата-підлітки з дифузними хронічними захворюваннями печінки при
зверненні до лікаря-спеціаліста після лікування з приводу основного захворювання в
період повної або неповної клінічної ремісії повинні бути обстежені дитячим
гінекологом для оцінки стану статевого розвитку і менструальної функції.
2.
Дівчатам пубертатного віку з хронічними дифузними захворюваннями
печінки доцільно проводити моніторинг сироваткових рівнів пролактину,
тиреотропного гормону, вільного тестостерону, естрадіолу, 25(ОН)D.
3.
При проведенні ультразвукового дослідження органів малого тазу у
підлітків з хронічними дифузними захворюваннями печінки крім основних
параметрів обов’язково слід оцінювати співвідношення довжини тіла до довжини
шийки матки як індикатора затримки статевого розвитку.
4.
Наявність болісних менструацій у дівчат з хронічними дифузними
захворюваннями печінки потребує детального обстеження у дитячого гінеколога з
визначенням ультразвукових параметрів матки та проведення динамічного нагляду
за такими пацієнтками. Поєднання дисменореї або рясних менструацій зі
збільшенням передньо-заднього розміру матки за даними ультразвукового
дослідження слід розцінювати як предиктор розвитку аденоміозу в майбутньому.
5.
Дівчатам пубертатного віку з дифузними хронічними захворюваннями
печінки з лікувально-профілактичною метою доцільно призначати фітопрепарати,
які нормалізують функцію гіпофізарно-яєчникової системи, рівні пролактину,
естрадіолу, вільного тестостерону.
6.
Пацієнткам з хронічним вірусним гепатитом і автоімунним гепатитом
слід отримувати вітамін D відповідно до існуючих рекомендацій. Дозу вітаміну слід
коригувати з урахуванням його вмісту у вітамінно-мінеральних комплексах, які
застосовують пацієнтки.
7.
Пацієнткам пубертатного віку з дифузними захворюваннями печінки
доцільно призначати вітамінно-мінеральні комплекси із вмістом кальцію і магнію
відповідно до інструкцій.
8.
При наявності рясних менструацій в періоді статевого дозрівання з
метою гемостазу пацієнткам доцільно застосовувати препарати транексамової
кислоти з розрахунку 15-25 мг/кг маси тіла 2-3 раза на добу та лікарських рослин
або їх препаратів з гемостатичною та утеротонічною дією.
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9.
Дівчата з хронічними захворюваннями печінки, особливо з наявністю
автоімунного гепатиту, представляють групу високого ризику з розвитку порушень
стану клінічної і біохімічної ремісії при використанні комбінованих оральних
контрацептивів з метою гемостазу. У разі виникнення аномальних маткових
кровотеч у згаданого контингенту хворих доцільно використовувати
негормональний гемостаз.
10. В якості лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів
рекомендуються лікувальне харчування, індивідуальна та групова психокорекція,
лікувальна фізкультура, санаторно-курортне лікування.
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АНОТАЦІЯ
Чайківська Еліна Флавіанівна. Особливості становлення репродуктивної
функції у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за фахом
14.01.01 – акушерство та гінекологія (222 – медицина). Державна установа «Інститут
педіатрії акушерства та гінекології імені академіка О. М. Лук’янової Національної
медичної академії наук України», Київ, 2021.
У дисертації представлено нове рішення сучасної актуальної проблеми
акушерства та гінекології щодо покращення показників становлення репродуктивної
функції у дівчат-підлітків з хронічними дифузними захворюваннями печінки. На
підставі вивчення особливостей статевого і фізичного розвитку, ехоструктури
внутрішніх геніталій, функціональної активності гіпофізарно-яєчникової та
гіпофізарно-тиреоїдної системи, оцінки особистісного профілю, вегетативної
дисфункції і якості життя, структурно-функціонального стану кісткової тканини, а
також ролі антиоваріальних антитіл, розроблена комплексна система діагностичних
і лікувально-профілактичних заходів для збереження репродуктивного здоров`я у
дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки. Застосування цієї системи
сприяє покращенню показників особистісного профілю, стану вегетативної нервової
системи, якості життя, підвищенню забезпечення вітаміном D, що у сукупності
позитивно впливає на становлення менструальної функції і приводить: до
підвищення числа випадків регулярних менструальних циклів через 6 місяців від
початку лікування у 2,08 раза (53,70 % проти 25,81 % (ВШ 3,34 [1,53-7,28]) і через
рік – у 2,30 раза (29,63 % проти 12,90 % (ВШ 2,84 [1,11-7,31]), до зниження
питомої ваги встановлення менструального циклу через 1-3 роки від початку
лікування в 2,76 раза (11,11 % проти 30,65 % (ВШ 0,28 [0,10-0,77]) і до зменшення
частоти невстановлення менструального циклу через 3 роки від початку лікування –
в 5,52 раза (5,56 % проти 30,65 % (ВШ 0,13 [0,04-0,48]).
Ключові слова: дівчата, пубертатний вік, хронічні дифузні захворювання
печінки, статевий і фізичний розвиток, гіпофізарно-яєчникова система, гіпофізарнотиреоїдна система, особистісний профіль, вегетативна дисфункція, тривожність,
якість життя, вітамін D, антиоваріальні антитіла, структурно-функціональний стан
кісткової тканини, порушення становлення менструальної функції, діагностика,
лікування, профілактика.
SUMMARY
Chaykivska Elina Flavianivna. Features of reproductive function formation in
girls with chronic diffuse liver disease. - Qualifying scientific work on the rights of the
manuscript.
The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of medical
sciences on a specialty 14.01.01 - obstetrics and gynecology (222 - medicine). State
Institution "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named after Academician
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OM Lukyanova of the National Medical Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, 2021.
The paper presents a new solution to the current problem of pediatric and adolescent
gynecology - improving the rate of reproductive function in adolescent girls with chronic
diffuse liver disease.
It is shown that in chronic diffuse liver disease there are negative changes in sexual
and physical development in girls. The sequence of secondary sexual characteristics is
disturbed: in girls with chronic viral hepatitis (CVH) in 41.51% of cases the pubertal
period begins with telarche, in 32.08% - with pubarche, in 26.42% - with simultaneous
telarche and pubarche; in persons with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) 40.00%, 32.73% and 27.27%, respectively; in patients with autoimmune hepatitis (AIH) in 38,71%, with 41,94% and 19,35% of cases against in 62.04%, 1.85% and 36.11% in the
control group. For patients with NAFLD, the presence of early sexual development is 4.82
times more common than in the group with CVH and 4.21 times more common than in the
group with AIH. Patients with CVH and AIH are characterized by a high proportion of
delayed sexual development, which exceeds that in the group with NAFLD, respectively,
4.50 and 4.53 times. The average score of sexual development in patients with CVH 16-17
years is 8.80±0.57 points, with NAFLD - 12.00±0.00 points, with AIH - 8.68±0.92 points
against 11.88±0.07 points in somatically healthy girls. Disharmonious physical
development is observed in 41.82% of people with CVH, in 61.29% - with AIH and in all
girls with NAFLD against 26.85% in somatically healthy girls.
It was found that the frequency of establishing a regular menstrual cycle during the
year from menarche in girls with NAFLD is the lowest and is observed in 16.36% of
cases, which is less than in the group with CVH 5.07 times, with AIH - 2.17 times and in
5.83 times than in the control, and in AIH is 2.34 times lower than in CVH and 2.69 times
lower than in the control. Frequent menstrual disorders are registered in girls with chronic
diffuse liver disease: scanty menstruation is observed among girls with NAFLD in 28.57%
of cases against 22.50% in people with CVH and 30.43% with AIH. Amenorrhea is
observed in 29.03% of patients with AIH, 22.64% of girls with CVH and 10.91% of
people with NAFLD. Liquid menstruation was registered among girls with NAFLD in
50.91% of cases against 39.62% of cases among people with CVH and 19.35% of patients
with AIH. Dysmenorrhea affects 63.64% of patients with NAFLD, 33.96% with CVH and
51.67% with AIH against 32.97% in the control. Pain during menstruation on the VAS
scale is probably most pronounced in patients with NAFLD (6.56±0.27 points), moderate in AIH (4.30±0.38 points) and lowest in patients with CVH (3.55± .19 points) and
somatically healthy girls (3.24±0.09 points).
Additional data were obtained to reduce all mean uterine sizes in adolescent girls in
all groups with chronic diffuse liver disease, while ovarian size in NAFLD increased, and
in girls with CVH and AIH decreased. The length and width of the uterus have been
correlated with estradiol, luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone. The
increase in anterior-posterior size of the uterus directly correlates with the severity of
dysmenorrhea. Ultrasound examination of the ovaries records multiple small cystic fluid
inclusions, the number of which is greatest in patients with NAFLD. The number of small
cystic inclusions in the ovaries directly depends on the levels of free testosterone and the
insulin resistance index of HOMA.
It is shown that chronic diffuse liver disease contributes to the dysfunction of the
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pituitary-ovarian system: in CVH, NAFLD and AIH, a probable increase in luteinizing
hormone levels of 1.16, 1.95 and 1.14 times, prolactin - in 1, 28, 1.95 and 1.19 times, free
testosterone - 1.90, 1.70 and 1.46 times on the background of a decrease in globulin, which
binds sex steroids, in 1.20, 1.57 and 1.69 times and progesterone - 1.51, 1.88 and 1.89
times. The level of FSH is probably reduced in CVH by 1.18 and AIH by 1.28 times.
Reduced E2 production is 3.65 times and 3.66 times distinguishes girls with NAFLD and
AIH. The pituitary-thyroid system is characterized by a probable increase in CVH,
NAFLD and AIH levels of thyroid-stimulating hormone in 1.28, 3.61 and 2.61 times,
triiodothyronine - in 1.09, in 1.39 and in 1.08, antibodies to thyroperoxidase - in 2,56, in
3,34 and in 3,83 times against decrease in levels of free triiodothyronine in 1,10, in 1,10
and in 1,54 times and free thyroxine - 1.11, 1.11 and 1.29 times. The content of antibodies
to thyroperoxidase is increased in patients with HCV in 30.19% of cases, with NAFLD in 29.09% and with AIH - in 41.94%
Determined the role of determining the role of anti-ovarian antibodies in the
initiation of menstrual disorders in adolescent girls with chronic diffuse liver disease. It
was determined that the level of anti-ovarian antibodies depends on the degree of clinical
remission of liver disease, and is also associated with the level of prolactin, thyroidstimulating hormone, antibodies to thyroperoxidase. Their highest level is observed in the
presence of hypomenstrual syndrome in patients with AIH. It is established that the
personal profile of all girls with chronic diffuse liver disease is characterized by an
increased level of depression and neuroticism, personal and situational anxiety and
autonomic dysfunction. It has been proven that the characteristic features of the quality of
life of girls with chronic diffuse liver disease are a probable decrease in all its indicators
with a statistically significant decrease in integrated self-esteem of mental health against
higher values of physical, role physical and social functioning.
Decreased bone mineral density and bone mass accumulation in all girls with
chronic diffuse liver disease, which is most pronounced in AIH. Disorders of bone
metabolism occur against the background of a probable decrease in serum content of
25(OH)D. There is a direct correlation between the decrease in bone mineral density and
age of girls, body length, estradiol levels and the inverse of 25(OH)D.
For the first time the efficiency of the developed complex system of diagnostic and
treatment-and-prophylactic measures for preservation of reproductive health at girls of
pubertal age with chronic diffuse diseases of a liver is proved and its efficiency is
estimated.
Key words: girls, puberty, chronic diffuse liver diseases, sexual and physical
development, pituitary-ovarian system, pituitary-thyroid system, personality profile,
autonomic dysfunction, anxiety, quality of life, vitamin D, anti-ovarian functional
antibody, structural tissues, menstrual dysfunction, diagnosis, treatment, prevention.
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38

специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология (222 – медицина).
Государственное учреждение «Институт педиатрии акушерства и гинекологии
имени академика А. Н. Лукьяновой Национальной медицинской академии наук
Украины», Киев, 2021.
В диссертации представлено новое решение современной актуальной
проблемы акушерства и гинекологии по улучшению показателей становления
репродуктивной функции у девочек-подростков с хроническими диффузными
заболеваниями печени. На основании изучения особенностей полового и
физического развития, эхоструктуры внутренних гениталий, функциональной
активности гипофизарно-яичниковой и гипофизарно-тиреоидной системы, оценки
личностного профиля, вегетативной дисфункции и качества жизни, структурнофункционального состояния костной ткани, а также роли антиовариальных антител,
разработана комплексная система диагностических и лечебно-профилактических
мероприятий для сохранения репродуктивного здоровья у девушек с хроническими
диффузными заболеваниями печени. Применение этой системы способствует
улучшению показателей личностного профиля, состояния вегетативной нервной
системы, качества жизни, структурно-функционального состояния костной ткани,
повышению обеспечения витамином D, что в совокупности положительно влияет на
становление менструальной функции и приводит: к увеличению числа случаев
регулярных менструальных циклов через 6 месяцев от начала лечения в 2,08 раза
(53,70% против 25,81% (ОШ 3,34 [1,53-7,28]) и через год – в 2,30 раза (29,63%
против 12,90% (ОШ 2,84 [1,11-7,31]), к снижению удельного веса случаев
установленного менструального цикла через 1-3 года от начала лечения в 2,76 раза
(11,11% против 30,65% (ВШ 0,28 [0,10-0,77]) и к уменьшению удельного веса
случаев неустановленного менструального цикла через 3 года после начала лечения
– в 5,52 раза (5,56% против 30,65% (ОШ 0,13 [0 , 04-0,48]).
Ключевые слова: девушки, пубертатный возраст, хронические диффузные
заболевания печени, половое и физическое развитие, гипофизарно-яичниковая
система, гипофизарно-тиреоидная система, личностный профиль, вегетативная
дисфункция, тревожность, качество жизни, витамин D, антиовариальные антитела,
структурно-функциональное состояние костной ткани, нарушение становления
менструальной функции, диагностика, лечение, профилактика.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
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автоімунний гепатит
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антитіла до тиреопероксидази
бал статевого розвитку
глобулін, який зв’язує статеві гормони
естрадіол
індекс маси тіла
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ЛГ
МЩК
НАЖХП
ОГК
ПРЛ
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Т3в
Т4в
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ТТГ
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УЗДМ
ФСГ
ХВГ
25(OH)D
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CVH
HOMA-IR
NAFLD
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лютеїнізуючий гормон
мінеральна щільність кіток
неалкогольна жирова хвороба печінки
окружність грудної клітки
пролактин
прогестерон
вільний трийодтиронін
вільний тироксин
вільний тестостерон
тиреотропний гормон
ультразвукове дослідження
ультразвукова денситометрія
фолікулостимулюючий гормон
хронічний вірусний гепатит
25-гідроксивітамін D
autoimmune hepatitis
chronic viral hepatitis
Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance
non-alcoholic fatty liver disease

