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АНОТАЦІЯ 

Чайківська Е.Ф. 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 спеціальністю 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» (222 – 

медицина). – Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 

імені академіка О. М. Лук’янової Національної медичної академії наук 

України», Київ, 2021. 

 

 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 лікувально-профілактичних заходів його порушень у 

дівчат пубертатного віку з хронічними дифузними захворюваннями печінки є 

актуальним. 

Метою проведеного дослідження стало покращити показники 

становлення репродуктивної функції у дівчат-підлітків з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки шляхом розробки комплексної системи 

діагностичних та лікувально-профілактичних заходів на підставі вивчення 

особливостей їх вікового функціонального розвитку.  

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 хронічним вірусним гепатитом (ХВГ)); 55 осіб група А2 

(з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП)), 31 пацієнтка  групи 

А3 (з автоімунним гепатитом (АІГ)), а також 108 здорових дівчат-підлітків у 

віці 12-17 років з адекватним статевим розвитком (група К). Усі обстежені 
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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. 

У роботі застосовувалися клініко-анамнестичні, оцінка ступеня статевого 

розвитку, антропометричні, ультразвукове дослідження органів малого тазу, 

ультразвукова денситометрія, імуноферментні, імунофлюоресцентні, 

психометричні, статистичні методи дослідження.  

Встановлено, що 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 ХВГ 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 НАЖХП – 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 НАЖХП ранній 
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статевий розвиток зустрічається в 4,82 раза частіше, ніж в групі з ХВГ (ВШ 

9,40 [3,45-25,60]), і в 4,21 раза (ВШ 11,20 [3,04-41,25]), ніж в групі з АІГ. У 

пацієнток з ХВГ і АІГ 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 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]) і у всіх дівчат з НАЖХП і ожирінням (p<0,01) проти 26,85% у соматично 

здорових дівчат. 

Отримані нові дані щодо порушень становлення менструальної функції, 

які є характерними для дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки. Найменша частота встановлення регулярного менструального циклу 

протягом року від менархе спостерігалася у дівчат з НАЖХП (16,36%), що 

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 [0,13-0,99]) 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 АІГ була нижче порівняно з аналогічною 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 НАЖХП 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 [1,06-10,54]). Рідкі менструації 

зареєстровані серед дівчат з НАЖХП та ожирінням у 50,91% випадків проти 

39,62% випадків серед осіб з ХВГ (р>0,05) та 19,35% з АІГ (ВШ2-3 4,32 [1,53-
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12,18]). На дисменорею страждали 63,64% пацієнток з НАЖХП, 33,96% – з 

ХВГ і 51,67% з АІГ проти 32,97% в контролі. Вираженість болю під час 

менструацій за шкалою ВАШ була вірогідно найбільш вираженою у групі з 

НАЖХП (6,56±0,27 бала), меншою у групі з АІГ (4,30±0,38 бала) і найменшою 

серед пацієнток з ХВГ (3,55±0,19 бала) і соматично здоровими дівчатами 

(3,24±0,09 бала).  

Визначено, що 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 НАЖХП збільшені, а у дівчат з ХВГ і АІГ зменшені. Довжина і 

ширина матки прямо корелюють з рівнем естрадіолу (Е2) (г=0,48, p<0,01; 

г=0,47, p<0,01), лютеїнізуючого гормону (ЛГ) (г=0,32, p<0,01; г=35, p<0,01) і 

фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) (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  

НАЖХП. Кількість дрібнокістозних включень в яєчниках прямо залежить від 

рівнів вільного тестостерону (Тв) (г=0,42, p<0,01) і індексу НОМА (г=0,69, 

p<0,01). 

Показано, що при ХВГ, НАЖХП і АІГ порівняно з соматично здоровими 

дівчатами реєструється вірогідне підвищення рівня ЛГ в 1,16 раза, в 1,95 і в 

1,14 раза, пролактину  (ПРЛ) – в 1,28, 1,95 і в 1,19 раза, Тв – в 1,90, в 1,70 і в 

1,46 раза на тлі зниження глобуліну, який зв’язує статеві гормони (ГЗСГ), – в 

1,20, в 1,57 і в 1,69 раза і прогестерону (Р4) – в 1,51, 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. При ХВГ, НАЖХП і 

АІГ спостерігається порівняно з соматично здоровими дівчатами підвищення 

рівнів тиреотропного гормону (ТТГ) в 1,28, в 3,61 і в 2,61 раза, трийодтироніну 

(Т3) – в 1,09, 1,39 і в 1,08 раза,  антитіл до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО) – в 

2,56, в 3,34  і в 3,83 раза  на тлі зниження рівнів вільного трийодтироніну (Т3в) в 
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1,10, в 1,10 і в 1,54 раза  і вільного тироксину (Т4в) – в 1,11, в 1,11 і в 1,29 раза. 

Вміст АТ-ТПО у пацієнток з ХВГ підвищений у 30,19 % випадків, з НАЖХП – 

у 29,09 % і з АІГ – у 41,94 %. 

З’ясовано, що автоімунні процеси в тканині яєчника при хронічних 

дифузних захворюваннях печінки проявляються підвищенням продукції 

антиоваріальних антитіл (АОАТ) 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 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 рівнем Е2 (r=-0,35, 

p<0,01) і об’ємом яєчника (r=-0,33, p<0,05).  

Охарактеризований особистісний профіль дівчат з НАЖХП, який 

відрізняла найбільша спонтанна агресивність, дратівливість, комунікабельність, 

врівноваженість, сором’язливість, відкритість, екстраверсія, маскулінізм; дівчат 

з АІГ – найбільш виражена невротичність, депресивність, реактивна 

агресивність і емоційна лабільність; пацієнток з ХВГ – 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 ХВГ у 83,02% пацієнток, при НАЖХП – у 78,18%, при АІГ – у 

96,77%. Характерними рисами якості життя дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки було вірогідне зменшення усіх його показників зі 
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статистично значимим зниженням інтегральної самооцінки психологічного 

здоров’я на тлі більш високих значень показників фізичного, рольового 

фізичного і соціального функціонування. 

Встановлено, що у дівчат із хронічними дифузними захворюваннями 

печінки відмічається зниження мінеральної щільності кісток (МЩК): при ХВГ 

відповідно у 41,17% пацієнток, при НАЖХП – у 21,82%, при АІГ – 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 Е2 

(r=0,39, p<0,01) і зворотна – з 25(ОН)D (r= - 0,34, p<0,01).  

 Доведено, що застосування комплексної системи діагностичних і 

лікувально-профілактичних заходів у дівчат пубертатного віку з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки сприяє покращенню показників 

особистісного профілю, 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 [0,10-0,77]) 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]). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 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 
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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 
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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 Е2, ЛГ і 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 Тв та індексу 

інсулінорезистентності НОМА. 

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, ПРЛ – в 1,28, в 1,95 і в 1,19 раза, Тв – в 1,90, в 1,70 і в 1,46 раза на тлі 

зниження ГЗСГ – в 1,20, в 1,57 і в 1,69 раза і 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 ТТГ  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 рівнів 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 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 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 
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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 МЩК і віком 

дівчат, довжиною тіла, рівнем Е2 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 полягає в тому, що  

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. 

Результати дослідження впроваджені та використовуються в клінічній 

практиці наступних 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 
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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 
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гіпофізарно-тиреоїдна система, особистісний профіль, вегетативна дисфункція, 

тривожність, якість життя, вітамін D, антиоваріальні антитіла,  структурно-

функціональний стан кісткової тканини, порушення становлення менструальної 

функції, діагностика, лікування, профілактика. 
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ANNOTATION 

 

Сhaykivska E. F. Features of reproductive function formation in girls with 

chronic diffuse liver disease. – Qualifying scientific work written as a manuscript. 

Thesis for the degree 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 academic Elena M. 

Lukyanova National academy of medical sciences of Ukraine", Kyiv, 2021. 

 

Diffuse liver disease is considered a global problem and is growing steadily 

around the world. Given that the liver coordinates both adaptive and reproductive 

processes in the body, and during puberty is the formation of pituitary-gonadal 

connections, the impact of liver pathology in this period is undoubtedly negative. The 

study of the peculiarities of the formation of reproductive function and the 

development of a comprehensive system of diagnostic and therapeutic measures for 

its disorders in adolescent girls with chronic diffuse liver disease is relevant. 

The aim of the study was to improve the rate of reproductive function in 

adolescent girls with chronic diffuse liver disease by developing a comprehensive 

system of diagnostic and treatment-and-prophylactic measures based on the study of 

their age-related functional development. 

The first stage of the study was the examination of 139 girls of group A (with 

chronic diffuse liver disease aged 12-17 years), of which 53 patients of group A1 

(with chronic viral hepatitis (CVH)); 55 people in group A2 (with nonalcoholic fatty 

liver disease (NAFLD)), 31 patients in group A3 (with autoimmune hepatitis (AIH)), 

and 108 healthy adolescent girls aged 12-17 years with adequate sexual development 

(group K). All examined patients with chronic diffuse liver disease entered puberty 

with the disease. The diagnosis of chronic diffuse liver disease was established by a 

specialist in the underlying disease. All patients were in complete or incomplete 

clinical remission when they consulted a pediatric gynecologist. 
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The second stage, in order to assess the effectiveness of the developed 

comprehensive system of diagnostic and treatment-and-prophylactic measures to 

preserve reproductive health in girls with chronic diffuse liver disease formed the 

following groups: main group O (54 patients aged 12-14 years with chronic diffuse 

liver disease , which were observed by a specialist in the treatment of the underlying 

disease and received the proposed system of diagnostic and treatment-and-

prophylactic measures); comparison group P (62 patients aged 12-14 years, who 

received treatment and prevention measures only from a specialist in the treatment of 

the underlying disease); control group K1 (49 healthy girls aged 12-14 years with 

age-appropriate sexual and physical development). 

Clinical and anamnestic, assessment of the degree of sexual development, 

anthropometric, ultrasound examination of the pelvic organs, ultrasonic densitometry, 

enzyme-linked immunosorbent assay, immunofluorescence, psychometric, statistical 

research methods were used in the work. 

It is established that the violation of the functional activity of the liver due to 

chronic diffuse diseases leads to changes in sexual and physical development in girls. 

The sequence of secondary sexual characteristics is disturbed: in patients with CVH 

only in 41.51% of cases puberty begins with telarche, and in 32.08% with pubarche 

and in 26.42% - with simultaneous telarche and pubarche; in persons with NAFLD - 

40.00%, 32.73% and 27.27%, respectively; in patients with AIH - in 38.71%, 41.94% 

and 19.35% of cases against in 62.04%, 1.85% and 36.11% in the control group. In 

patients with NAFLD early sexual development occurs 4.82 times more often than in 

the group with CVH (OR 9.40 [3.45-25.60]), and 4.21 times [OR 11.20 [3,04-41,25]) 

than in the group with AIH. Patients with CVH and AIH have a high proportion of 

delayed sexual development, which exceeds that in the group with NAFLD, 

respectively, 4.50 times (OR 14.24 [5.56-36.44]) and 4.53 times (OR 14.70 [5.01-

43.09]). The average score of sexual development in patients 16-17 years with CVH 

was equal to 8.80 ± 0.57 points (p<0.01), with NAFLD - 12.00 ± 0.00 points (p> 0, 

05), with AIH - 8.68 ± 0.92 points (p<0.01) against 11.88 ± 0.07 points in somatically 

healthy girls. Disharmonious physical development was observed in 41.82% of 
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people with CVH (OR 2.09 [1.05-4.16]) and in 61.29% - with AIH (OR 4.31 [1.86-

9.98]) and in all girls with NAFLD and obesity (p<0.01) against 26.85% in 

somatically healthy girls. 

New data on menstrual disorders that are characteristic of girls with chronic 

diffuse liver disease have been obtained. The lowest frequency of establishing a 

regular menstrual cycle during the year from menarche was observed in girls with 

NAFLD (16.36%), which is 5.07 times less than in the group with CVH (OR 0.04 

[0.02-0.11]), 2.17 times - than with AIH (OR 0.36 [0.13-0.99]) and 5.83 times (OR 

0.009 [0.003-0.030]) - than in the control. The frequency of establishing a regular 

menstrual cycle during the year from menarche in AIH was lower compared to that in 

chronic viral hepatitis 2.34 times (OR [0.003-0.030]) and compared with control - 

2.69 times (OR 0.040 [0.015-0.110]). Frequent menstrual disorders were reported in 

patients with chronic diffuse liver disease: scanty menstruation was observed among 

girls with NAFLD in 28.57% of cases against 22.50% in people with CVH (p>0.05) 

and 30.43% with AIH (p>0.05). Amenorrhea was observed in 29.03% of patients 

with AIH versus 22.64% in the group with CVH (p>0.05) and 10.91% in the group 

with NAFLD (OR 3.34 [1.06-10.54]). Liquid menstruation was registered among 

girls with NAFLD and obesity in 50.91% of cases against 39.62% of cases among 

people with CVH (p> 0.05) and 19.35% with AIH (OR2-3 4.32 [1.53 -12.18]). 

Dysmenorrhea affected 63.64% of patients with NAFLD, 33.96% with CVH and 

51.67% with AIH against 32.97% in the control. The severity of pain during 

menstruation on the VAS scale was probably most pronounced in the group with 

NAFLD (6.56±0.27 points), lower in the group with AIH (4.30±0.38 points) and 

lowest among patients with CVH (3,55±0.19 points) and somatically healthy girls 

(3.24±0.09 points).  

It was determined that reduced echometric parameters of uterine size in 

adolescent girls show a lag in the rate of sexual development in all groups with 

chronic diffuse liver disease, while ovarian size in NAFLD is increased, and in girls 

with CVH and AIH reduced. The length and width of the uterus directly correlate 

with the level of estradiol (E2) (r = 0.48, p<0.01; r = 0.47, p<0.01), luteinizing 
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hormone (LH) (r=0.32, p<0,01; r = 35, p<0,01) and follicle-stimulating hormone 

(FSH) (r = 0,31, p<0,01; r=0,33, p<0,01). The increase in anterior-posterior size of 

the uterus directly correlates with the severity of dysmenorrhea (r=0.41, p<0.01). 

Ultrasound of the ovaries records numerous 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 (fT) (r = 0.42, 

p<0.01) and the HOMA index (r = 0.69, p<0.01). 

 It is shown that in CVH, NAFLD and AIH compared with somatically healthy 

girls there is a probable increase in the level of LH 1.16 times, 1.95 and 1.14 times, 

prolactin (PRL) - 1.28, 1.95 and 1.19 times, fT - 1.90, 1.70 and 1.46 times on the 

background of a decrease in sex hormone-binding globulin (SHBG) - 1.20, 1.57 and 

1.69 times and progesterone (P4) - 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. At CVH, 

NAFLD and AIH the increase in levels of thyroid-stimulating hormone (TSH) 1.28, 

3.61 and 2.61 times, triiodothyronine (T3) - 1,09, 1,39 and 1.08 times, antibodies to 

thyroid peroxidase (AB-TPO) - 2.56, 3.34 and 3.83 times against the background of a 

decrease in levels of free triiodothyronine (fT3) 1.10, 1.10 and 1.54 times and free 

thyroxine (fT4) - 1.11, 1.11 and 1.29 times. The content of AB-TPO in patients with 

CVH is increased in 30.19% of cases, with NAFLD - in 29.09% and with AIH - in 

41.94%. 

 It was found that autoimmune processes in ovarian tissue in chronic diffuse 

liver disease are manifested by increased production of anti-ovarian antibodies 

(AOAB) in 28.06% of girls against 7.41% of cases in control (OR 4.88 [2,17-10,96]), 

their average concentration (3.65 ± 0.10 vs. 1.78 ± 0.05 U / ml) is increased by 2.05 

times (p <0.01) and depends on the presence of complete or incomplete clinical 

remission (3,38 ± 0.16 vs. 4.62 ± 0.27 U/ l, p<0.01). A direct correlation between the 

level of AOAB and the level of PRL (r=0.39, p<0.05), TSH (r = 0.43, p<0.05), AB-

TPO (r = 0.51, p<0.05), the proportion of hypomenstrual syndrome (r = 0.37, p<0.05) 

and the reverse with the level of E2 (r = -0.35, p<0.01) and ovarian volume (r = - 
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0.33, p<0.05).  

The personal profile of girls with NAFLD was characterized by the greatest 

spontaneous aggression, irritability, sociability, balance, shyness, openness, 

extraversion, masculinity; girls with AIH - the most pronounced neuroticism, 

depression, reactive aggression and emotional lability; CVH patients have moderate 

levels of neuroticism, depression, sociability, poise, shyness, openness, emotional 

lability, and masculinity, but the least pronounced spontaneous aggression is 

irritability, reactive aggression, and extraversion. Personal anxiety in girls with 

chronic diffuse liver disease was moderate in 10.07% of cases (OR 0.015 [0.007-

0.034]) and severe - in 89.93% (OR 98.21 [40.82-236.30]), while situational anxiety 

is low in 5.04% of girls (OR 0.20 [0.08-0.48]), moderate - in 31.65% (OR 0.14 [0.08-

0.25]) and expressed in 63.31% (OR 91.45 [21.65-386.11]). The expressed degree of 

a syndrome of vegetative dysfunction met at CVH in 83.02% of patients, at NAFLD - 

in 78.18%, at AIH - in 96.77%. Characteristic features of the quality of life of girls 

with chronic diffuse liver disease were a probable decrease in all its indicators with a 

statistically significant decrease in integrated self-assessment of mental health against 

the background of higher values of physical, role physical and social functioning. 

It was found that in girls with chronic diffuse liver disease there is a decrease 

in bone mineral density (BMD): in CVH, respectively, in 41.17% of patients, in 

NAFLD - in 21.82%, in AIH - in 58.06%. A direct correlation between BMD and age 

of the girl (r = 0.42, p<0.01), body length (r = 0.33, p<0.01), E2 level (r = 0.39, 

p<0.01) and vice versa - with 25 (OH) D (r = - 0.34, p<0.01). 

 It is proved that the use of a comprehensive system of diagnostic treatment 

and prevention measures in adolescent girls with chronic diffuse liver disease 

improves personality profile, autonomic nervous system, quality of life, increased 

vitamin D, which together has a positive effect on menstrual function and leads to 

increase the number of cases of regular menstrual cycles after 6 months from the start 

of treatment in 2.08 times (53.70% vs. 25.81% (OR 3.34 [1.53-7.28]) and after a year 

- in 2,30 times (29.63% vs. 12.90% (OR 2.84 [1.11-7.31]). The proportion of regular 

menstrual cycles after 1-3 years from the start of treatment is reduced by 2.76 times 
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(11.11% vs. 30.65% (OR 0.28 [0.10-0.77]) and the proportion of unspecified regular 

menstrual cycle after 3 years from the start of treatment - 5.52 times (5.56% vs. 

30.65% (OR 0.13 [0.04-0.48]). 

The scientific novelty of the obtained results is that the paper presents a new 

solution to the current problem of pediatric and adolescent gynecology - improving 

the development 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 appearance of secondary 

sexual characteristics is violated: in girls with 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 NAFLD - 40.00%, 32.73% and 

27.27%, respectively; in patients with AIH - in 38.71%, 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 premature 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 aged 

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 lower compared to the same in 

CVH 2.34 times and compared with the control - 2.69 times. Frequent menstrual 

disorders are registered in girls with chronic diffuse liver disease: scanty 
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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±0.19 

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. Uterine length and width 

correlations have been established with E2, LH and FSH levels. 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 fT 

and the index of insulin resistance of HOMA. 

It is shown that chronic diffuse liver diseases contribute to the dysfunction of 

the pituitary-ovarian system: in CVH, NAFLD and AIH there is a probable increase 

in LH levels 1.16, 1.95 and 1.14 times, PRL - 1.28, 1.95 and 1.19 times, fT - 1.90, 

1.70 and 1.46 times against the background of a decrease in NAFLD - 1.20, 1.57 and 

1.69 times and P4 - 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 TSH levels by 1.28, 

3.61 and 2.61 times, T3 - 1.09, 1.39 and 1.08, AB-TPO - in 2,56, in 3,34 and in 3,83 

times against decrease in levels of fT3 1.10, 1.10 and in 1.54 times and fT4 - 1,11, 

1,11 and 1.29 times. The content of AB-TPO is increased in patients with CVH in 
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30.19% of cases, with NAFLD - in 29.09% and with AIH - in 41.94%. The definition 

of the role of AOAB in the initiation of menstrual disorders in adolescent girls with 

chronic diffuse liver disease has been further developed. It was determined that the 

level of AOAB depends on the degree of clinical remission of liver disease, and is 

also associated with the level of PRL, TSH, AB-TPO. 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 BMD and the age of 

girls, body length, E2 level and the inverse - with 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. 

The practical significance of the obtained results is that a comprehensive 

system of diagnostic and treatment-and-prophylactic measures for maintaining 

reproductive health in adolescent girls with chronic diffuse liver disease has been 

proposed to practical health care. 

The results of the study are implemented and used in the clinical practice of the 

following medical institutions: consultative polyclinic CNE “Zhytomyr Regional 

Children's Clinical Hospital” of Zhytomyr Regional Council (Zhytomyr), National 

Children's Specialized Hospital "Okhmatdyt" Ministry of Health of Ukraine (Kyiv), 
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CNE “Kyiv Regional perinatal center” of Kyiv Regional Council (Kyiv), CNE “Lviv 

Regional Clinical Hospital “OKHMATDIT”” of Lviv Regional Council (Lviv), LLC 

“Clinic of Professor S. Khmil” (Lviv), Women's consultation № 9 of CNE “Maternity 

hospital № 7” of Odessa city council (Odessa), LLC Medical center “Airmed” 

(Odessa), CNE “Sambir central district hospital” of Sambir city council and Sambir 

district council (Sambir), CNE “Starosambirsky district hospital" of Stary Sambir city 

council (Stary Sambir), CNE “Stryi city children's hospital” (Stryi), CNE “Stryi 

maternity hospital” (Stryi), CNE “Ternopil regional clinical perinatal center “Mother 

and child”” of Ternopil Regional Council (Ternopil), PE "Professor S. Khmil Clinic" 

(Ternopil), RCNE “Chernivtsi Regional Children's Clinical Hospital” of Chernivtsi 

Regional Council (Chernivtsi), CNE “Chernivtsi Regional Perinatal Center” 

(Chernivtsi). 

Scientific developments and dissertation materials are used in information and 

internship courses at the State Institution "Institute of Pediatrics, Obstetrics and 

Gynecology named after Academician OM Lukyanova of the National Academy of 

Medical Sciences of Ukraine". 

Key words: girls, puberty, chronic diffuse liver disease, sexual and physical 

development, pituitary-ovarian system, pituitary-thyroid system, personality profile, 

autonomic dysfunction, anxiety, quality of life, vitamin D, anti-ovarian antibody, 

structural condition, structural tissues, menstrual dysfunction, diagnosis, treatment, 

prevention. 
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ВСТУП  

 

Актуальність теми. Проблема збереження репродуктивного здоров'я 

підлітків за своєю значущістю, масштабністю, перспективністю, стратегічним 

характером на сьогодні є однією з найбільш актуальних [1-4.] До закінчення 

періоду статевого дозрівання навіть при сталому регулярному менструальному 

циклі репродуктивна система має значну лабільність і особливо чутлива до 

впливу несприятливих екзогенних і 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 осіб [5], а в усьому світі, за даними ВООЗ, 

– більше 2 млрд людей. 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 [6,7]. Підлітки є найбільш вразливою групою 

населення щодо ризику інфікування парентеральними вірусними інфекціями 

внаслідок фізіологічних і психологічних особливостей цього віку [8]. 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 [9-11]. 

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 [12]. Для 

АІГ характерне різке збільшення рецидивів під час перименархе і пік 

захворюваності – після менархе [13,14]. 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 
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формування хронічних дифузних захворювань печінки, особливо в період 

інтенсивного зростання дітей, ускладнюючи пубертатний і препубертатний 

періоди [15]. 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 НАМН України» «Удосконалити 

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 лікувально-

профілактичних 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. 
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4. Дослідити функціональний стан гіпофізарно-яєчникової та гіпофізарно-

тиреоїдної 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 

гіпофізарно-яєчникової 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 
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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. 

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 

гормони (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,  антитіл до тиреопероксидази 

(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 (Т4в) – в 
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1,11, в 1,11  і в 1,29 раза. Вміст 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-
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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 

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 
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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 дівчат-підлітків 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 науково-практичній 

конференції «Актуальні питання сучасного акушерства» (Тернопіль, 2015; III 

міжнародному конгресі «Здоров’я дитини» (Львів, 2019).  

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), 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ 

РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ  У ДІВЧАТ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ З 

ХРОНІЧНИМИ ДИФУЗНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПЕЧІНКИ 

 

1.1. Сучасний стан репродуктивного здоров’я дівчат пубертатного 

віку 

 

Відповідно до сучасних уявлень, здоров'я дитини, у тому числі підлітка, – 

це стан життєдіяльності, що відповідає його біологічному віку, гармонійному 

фізичному розвитку, формуванню адаптаційних і компенсаторних реакцій в 

процесі росту, розвитку і взаємодії з навколишнім середовищем [16]. 

Репродуктивне здоров'я, як частина загального здоров'я людини, є повним 

фізичним, психічним та соціальним добробутом, а не лише відсутністю 

захворювань репродуктивної системи [17, 18]. 

Найбільше навантаження на репродуктивне здоров'я припадає на дітей 

підліткового віку та молодь, оскільки в цьому віці відбувається бурхливий 

розвиток індивіда з формуванням усіх функціональних систем організму та 

формуванням основи репродуктивної поведінки [19]. Тому зрозуміло, що 

одним із першочергових завдань сучасного суспільства є охорона здоров'я 

підлітків, адже гармонійний розвиток у ранньому репродуктивному періоді 

багато в чому визначає наступне їхнє життя у фізіологічному, психологічному 

та соціальному аспектах [20]. 

Важливим показником, що характеризує здоров'я дітей, вважається 

фізичний розвиток, що відображає вплив чинників довкілля на організм, що 

росте, і є прогностично значущим для стану здоров'я в дорослому житті. [21]. 

Численні дослідження свідчать про різноспрямовану динаміку фізичного 

розвитку сучасних дітей і підлітків. Так, порівняльний аналіз фізичного 

розвитку школярів 8-15 років в 1960-х, 1980-х і 2000-х роках показав, що 

сучасні діти перевершують своїх однолітків за основними антропометричними 
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показниками, при цьому їх підвищення відбувається синхронно. Зміни 

пропорцій тіла сучасних школярів найбільш чітко відображені в збільшенні 

довжини ноги. Разом з тим на тлі зростання антропометричних показників 

зафіксовано зниження силових можливостей [16]. На основі результатів ряду 

досліджень встановлено, що сучасний стан здоров'я молоді з року в рік 

погіршується [22, 23]. 

Статеве дозрівання підлітків – це період послідовного придбання 

фізичних характеристик дорослої людини, які визначають стан зрілості і 

здатність до дітонародження [24]. Статевий розвиток являє собою невід'ємну 

частину пубертату, і є результатом генетично детермінованої гармонійної 

роботи нейроендокринної системи і, перш за все, системи гіпоталамус-гіпофіз-

гонади. Територія проживання, харчування, композиція тіла, фізичні і емоційні 

навантаження, соматичні захворювання можуть впливати, змінюючи процес 

становлення пубертату [25]. 

До перших сомато-морфологічних проявів активації процесів, що 

забезпечують статевий розвиток, відноситься формування вторинних статевих 

ознак, які у більшості здорових дівчат з’являються у певній послідовності: 

спочатку формується молочна залоза, потім – лобкове оволосіння і в останню 

чергу – оволосіння пахвових западин. Затримка формування вторинних 

статевих ознак або порушення послідовності їх появи (інвертований пубертат) 

відносяться до факторів ризику порушень функціонування репродуктивної 

системи. На початок пубертатного періоду за більшістю антропометричних 

показників дівчата з інвертованим пубертатом відстають від одноліток із 

фізіологічним пубертатом [19].  

Поява менструацій та становлення їх ритму – один із найважливіших 

періодів розвитку жіночого організму. Він є ознакою достатньої активації 

гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникового комплексу і здатності ендометрія 

адекватно реагувати на зміни гормонального обміну. Перші менструації в 

середньому з’являються через 2-2,5 роки після початку формування молочної 

залози. Вік появи менархе у здорових дівчат, незалежно від місця проживання 
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(село або місто), коливається в межах 11 ‒ 14,5 років. При фізіологічному 

перебізі пубертату у 90,0 % дівчат середній вік менархе 12 років 6±3 місяці та 

ритмічність менструації встановлюється або відразу після менархе, або 

упродовж першого року після нього. Раннє менархе (до 11 років) у середньому 

реєструється у 2,0 % дівчат, а пізнє менархе (в 15 років і пізніше) ‒ у 8,0 % [19]. 

На сьогоднішній день кожна шоста дитина народжується з відхиленнями 

здоров'я, в першу чергу, через погану спадковість. Часто, вступаючи у 

репродуктивний вік, майбутні батьки вже мають низку захворювань. За даними 

МОЗ України, лише за останні 5 років загальна захворюваність молодих  зросла 

на 20,6 % і наразі становить 20 659,0 на 1000 дівчат віком 15-17 років. При 

цьому зросла частота хвороб, які в перспективі можуть ускладнювати перебіг 

вагітності, пологів та формувати високі показники материнських і плодових 

репродуктивних втрат: хвороб крові та кровотворних органів – 29,1 %, розладів 

менструацій – 14,8 %, хвороб сечостатевої системи – 9,5 % [17]. 

Поширеність гінекологічних захворювань серед дівчат-підлітків 

становить 138,5 на 1 000. У їх структурі переважають розлади менструацій, 

запальні захворювання статевих органів і порушення статевого розвитку [18, 

19]. Близько третини усіх випадків становлять розлади менструації, 10 % – 

затримка статевого розвитку, 20 % – запальні захворювання репродуктивних 

органів. Наприклад, розлади менструацій, що вперше були зареєстровані у 

дівчат 15-17 років (29,3 на 1000  відповідного віку), нині зустрічаються майже у 

3 рази частіше, ніж серед  репродуктивного віку 15-49 років (10,7 на 1000  

відповідного віку), що не може не турбувати в аспекті питання щодо 

підвищення рівня народження здорових дітей від здорових батьків [17].  

Найбільш часто зустрічаються аномальні маткові кровотечі пубертатного 

періоду, олігоменорея  і аменорея [19, 26-28]. При цьому все частіше у дівчат 

виявляється первинна аменорея [29-31]. Велика група  авторів відмічає високу 

розповсюдженість дисменореї [18].  

Н. В. Багацька та співав. (2010, 2016) вказують, що кількість порушень 

менструальної  функції  у  підлітковому  віці  за  останні  20–30 років 



42 
 

збільшилася майже у два рази (з 7,5 % до 14,6 % серед мешканок міста і з 4,2 

% до 10,6 % серед мешканок села), при цьому найчастіше реєструються такі 

порушення як олігоменорея, вторинна аменорея та пубертатні маткові 

кровотечі [32, 33]. 

Таким чином, в підлітковому віці людина набуває фізичні, когнітивні, 

емоційні, соціальні та економічні ресурси, які є основою здоров'я і 

благополуччя в подальшому житті. Саме в пубертатний період, коли 

відбувається становлення загального соматичного здоров'я, беруть початок 

багато органічних, а тим більш функціональних захворювань жіночих статевих 

органів, закладається фундамент репродуктивного здоров’я, інтегральним 

показником якого є стан менструальної функції.  

 

1.2. Особливості перебігу хронічних дифузних захворювань печінки 

у підлітковому віці 

 

Збільшення загальної захворюваності дівчат-підлітків упродовж останніх 

років відбулося за рахунок зростання кількості хвороб, що суттєво впливають 

на жіночу репродуктивну функцію. До таких хвороб відносять і хронічні 

дифузні захворювання печінки, основними нозологічними формами яких є 

ХВГ, НАЖХП і АІГ. 

Вірусний гепатит виникає в результаті запалення печінки, викликаного 

вірусною інфекцією. В даний час серед вірусних гепатитів виділяють 7 типів 

(А, В, С, D, Е, F, G) і безліч генотипів (підтипів). Шляхами інфікування при 

вірусних гепатитах є: 1) контактно-побутовий (гепатити А, Е); 2) 

парентеральний (гепатити С, В, D, G); 3) статевий (гепатити С, В, D, G); 4) 

внутрішньоутробний (гепатити С, В) [34-37].  

ХВГ – це запальний процес у печінці, що характеризується прогресуючим 

перебігом протягом понад 6 місяців та супроводжується гепатольєнальним 

синдромом, підвищенням активності печінкових ферментів та тривалою 

персистенцією вірусів-збудників. Повідомлялося, що 2 мільярди людей були 
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інфіковані вірусом гепатиту В (HBV), приблизно 185 мільйонів – вірусом 

гепатиту С (HCV) і 20 мільйонів людей інфіковані вірусом гепатиту Е (HEV) [6, 

7]. 

Слід зазначити, що в Україні немає офіційної статистики відносно 

захворюваності на хронічній гепатит у дітей як у цілому, так і по окремих 

етіологічних формах [38]. 

Відомо, що гепатит, викликаний НВV (ХВГ В), у дітей і підлітків, що 

набутий при народженні, зазвичай має безсимптомний перебіг та 

характеризується тривалою імунотолерантною фазою; розвиток активного 

НВеАg-позитивного ХВГ В з підвищеним рівнем аланінамінотрансферази 

(АлАТ) відбувається через 10-30 років після інфікування. У дітей, інфікованих 

у перші роки життя, активний ХВГ В розвивається швидше. Хронічний 

вірусний гепатит С (ХВГ С) у дітей часто має безсимптомний перебіг, а за 

даними деяких авторів, у 4-6 % хвороба має прогресивний перебіг з розвитком 

значного фіброзу та цирозу печінки [5, 39]. Протягом 9 років цироз печінки 

формується у 1,8 % дітей з ХВГ С [15]. 

Інфекція HBV переходить в хронічну форму з частотою, обернено 

пропорційно віку інфікування HBV: приблизно у 80-90% у немовлят, 

інфікованих перинатально, приблизно у 30% у дітей – у віці до 6 років і менше, 

ніж у 5% – у дорослих [40]. 

Пацієнти, які одужують від гострого гепатиту B, стають HBsAg-

негативними, але ковалентно замкнута кільцева ДНК зберігається в 

гепатоцитах, а анти-HBc – в сироватці; багато з них стають анти-HBs-

позитивними і захищені від можливого повторного інфікування HBV. Для 

більшості пацієнтів з хронічною інфекцією HBV клінічні прояви прогресивно 

варіюються від стану хронічного носійства HBsAg без ознак захворювання 

печінки до ХВГ В (спочатку HBeAg-позитивний, а потім HBeAg-негативний) і, 

нарешті, цирозу печінки (компенсований перша фаза і, отже, декомпенсована), 

з гепатоцелюлярною карциномою або без неї [40]. Нещодавно керівництво 

Європейської асоціації вивчення печінки спростило цю класифікацію, 
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виділивши 4 фази: (1) HBeAg-позитивна інфекція (старий термін – 

«іммунотолерантна фаза»); (2) HBeAg-позитивний хронічний гепатит (старий 

термін – «імунореактивна фаза»); (3) HBeAg-негативна інфекція (старий термін 

– «фаза імунного контролю»); (4) HBeAg-негативний хронічний гепатит 

(старий термін – «фаза позбавлення від імунітету») [41]. Також було 

ідентифіковано вірусологічний стан, званий «вирішеною В-інфекцією», який 

характеризується низьким рівнем HBV-ДНК в тканині печінки і, можливо, в 

сироватці крові у HBsAg-негативних суб'єктів, концептуально перекривається 

визначенням окультної HBV-інфекції [40, 42-45]. 

У дітей ризик хронізації HBV-інфекції залежить від віку інфікування і є 

максимальним на першому році життя, тоді як у дорослих хронізація інфекції 

відбувається не більше, ніж у 20 % випадків. Ризик хронізації значно вищий у 

новонароджених та дітей раннього віку. При інфікуванні дітей першого року 

життя він складає 70-90 %, в 2-3 роки – 40-70 %, 4-6 років – 10-40 %, старше 7 

років – 6-10 % [15]. Частота розвитку симптомів гепатиту В у дітей при 

перинатальному інфікуванні – 1 %, при інфікуванні у 2-6 років – 10 %, при 

інфікуванні старше 7 років – 40 %.  

Особливістю HBV-інфекції є існування ендемічних зон, в яких вона 

передається переважно горизонтальним шляхом протягом перших місяців 

життя (Італія, Іспанія, США). Імунотолерантна фаза при цьому більш коротка 

або відсутня, а 70-85 % таких дітей стають носіями HBsAg до 18 років [15]. 

При перинатальному інфікуванні гепатит переважно має безсимптомний 

перебіг і характеризується тривалою імунотолерантною фазою, яка може 

продовжуватись від 10 до 30 років [15, 46]. 

В імунотолерантній фазі ХВГ В знаходяться переважно діти 

дошкільного та молодшого шкільного віку (7,0 (5-9)).  

HBeAg-негативний гепатит формується у дітей з тривалим перебігом 

гепатиту (середня тривалість хвороби 10 (7-15) років порівняно з 6 (4-10) у 

хворих в імуноактивній фазі). У дітей в імуноактивній фазі та фазі уникнення 

імунної відповіді ХВГ В має переважно низьку та мінімальну активність [46]. 
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 Перебіг ХВГ В у дітей відрізняється від дорослих та залежить від 

клінічної форми захворювання (HBeAg-позитивний (HBeAg+), HBeAg-

негативний (HBeAg-) та віку, в якому мало місце інфікування. HBeAg-

позитивний ХВГ В в імуноактивній фазі характеризується високим вірусним 

навантаженням і активним прогресуванням в цироз печінки, якщо не 

відбувається сероконверсія HBeAg, що супроводжується значним зниженням 

реплікації вірусу, зменшенням гістологічної активності і регресом фіброзу 

печінки. У 2-5,5 % дітей з HBеAg-позитивним гепатитом можлива 

трансформація у цироз печінки, при HBеAg-негативному ХВГ В формування 

цирозу печінки відмічається у 8-10 % випадків. У більшості дітей НВV-

інфекція протікає латентно, з нормальним рівнем трансаміназ, але вже в 

дитячому віці може розвиватись цироз печінки та гепатоцелюлярна карцинома. 

Частота розвитку таких ускладнень у дітей з хронічною HBV-інфекцією 

складає 3-5 % і 0,01-0,03 % відповідно [15, 46]. 

ХВГ С у дітей в 37,1 % випадків характеризується безсимптомним 

перебігом з нормальними показниками трансаміназ. Прояви 

астеновегетативного та диспепсичного синдромів більш притаманні дітям з 

активним перебігом гепатиту (52 % проти 24 %, р<0,05; 38 % проти 12 %, 

р<0,05). Зі збільшенням тривалості ХВГ С більше 5-10 років частота клінічних 

проявів (диспепсичний синдром, гепато- та спленомегалія, малі печінкові 

знаки) вірогідно зростає. Хворі з високим вірусним навантаженням мають 

більш активний перебіг ХВГ С (81 % проти 52 %, р<0,05) [47]. Перебіг 

хронічної HCV-інфекції у дітей, за даними літератури, на відміну від дорослих, 

є більш сприятливим, а прогресування фіброзу печінки у дітей з ХВГ С є 

повільнішим. Так, протягом 9 років цироз печінки формується у 1,8 % дітей з 

ХВГ С порівняно з 20 % у дорослих за такий же проміжок часу. У дітей з 

нелікованим ХВГ С прогресування фіброзу у старшому віці відбувається 

швидко. Гепатоцелюлярна карцинома у дітей з ХВГ С, порівняно з дорослими, 

зустрічається рідко [15, 47]. 
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НАЖХП включає спектр гістологічних змін печінки від стеатозу до 

неалкогольного стеатогепатиту, фіброзу, цирозу і гепатоцелюлярної карциноми 

[48- 53]. НАЖХП – найпоширеніше захворювання печінки у дітей та підлітків 

[54, 55]. У 2003 р. за підсумками Першого Всесвітнього конгресу з 

інсулінорезистентності (Лос-Анджелес, США) НАЖХП була віднесена до 

числа основних компонентів метаболічного синдрому [56]. 

НАЖХП є однією з найбільш частих проблем зі здоров'ям у дітей і 

підлітків з ожирінням [51]. В останні десятиліття, у зв'язку із зростанням 

ожиріння серед дитячого населення, проблема НАЖХП у дітей привертає увагу 

педіатрів багатьох країн світу, включаючи Японію, США, Канаду, Австралію, 

Італію. НАЖХП частіше зустрічається у молодих людей з країн Азії, що, 

можливо, пов'язано з більш високим рівнем резистентності до інсуліну і 

вісцеральним ожирінням серед населення цих країн. До цього часу не зрозуміла 

причина низьких показників поширеності НАЖХП серед афроамериканців, 

незважаючи на високі темпи розвитку діабету у представників цієї етнічної 

групи. Останні дослідження геному вихідців з країн Латинської Америки, 

афроамериканців і американців європейського походження виявили вплив 

поліморфізму гена PNPLA3, що кодує синтез білка адіпонутрину, на ступінь 

відкладення жиру в гепатоцитах і вираженість запального процесу в печінці 

[56]. 

Вивчення поширеності НАЖХП у дітей представляється важким 

завданням, оскільки лише морфобіопсійне дослідження печінки є «золотим 

стандартом» діагностики даної патології. Для виявлення НАЖХП у дітей 

визначали рівень амінотрансфераз сироватки крові в поєднанні з УЗД печінки. 

A. Franzese et al. (1997) показали недостатню кореляцію результатів цих методів 

дослідження: серед 53% дітей з ожирінням і НАЖХП, діагностованою за 

допомогою УЗД, тільки у 32% хворих було виявлено підвищення рівня 

сироваткових амінотрансфераз [57]. Існують альтернативні підходи до 

діагностики даної патології.  
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У період з 1993 по 2003 р в Сан-Дієго (США) проводилася оцінка 

результатів гістологічного дослідження печінки 742 дітей у віці від 2 до 19 

років, померлих від неприродних причин. Висока частота НАЖХП була 

відзначена серед огрядних дітей і склала 38% [56]. 

Наявні дані переконливо свідчать про те, що вже в педіатричному віці 

захворюваність НАЖХП поширюється за межі печінки і пов'язана з основними 

компонентами метаболічного синдрому [58, 59]. Метаболічний синдром 

визначається як наявність трьох з п'яти наступних станів: високий рівень 

тригліцеридів в сироватці, низький рівень ліпопротеїдів високої щільності 

(ЛПВЩ) у сироватці крові, гіперглікемія, центральне ожиріння, підвищений 

системний артеріальний тиск. Метаболічний синдром визнаний сильним 

фактором ризику розвитку і прогресування НАЖХП [60].  

У дитячій популяції серед дітей з ожирінням НАЖХП виявляється у 40% 

випадків, тоді як у підлітків з ожирінням, ускладненим метаболічним 

синдромом, цей показник досягає 70%, причому в 13% випадків виявляються 

ознаки неалкогольного стеатогепатиту [61].  

У практичній охороні здоров'я у значної кількості дітей з ожирінням 

коморбідні захворювання не діагностуються, що негативно впливає на перебіг і 

прогноз захворювання. НАЖХП охоплює спектр хронічних дифузних 

захворювань печінки, що характеризуються надмірним накопиченням жиру в 

печінці (стеатоз) за відсутності значного споживання алкоголю, що протікає із 

запаленням печінки і фіброзом або без них [62]. 

 НАЖХП представлена трьома клініко-морфологічними формами і 

включає: жирову дистрофію печінки (стеатоз), жирову дистрофію із запаленням 

і ушкодженням гепатоцитів (неалкогольний стеатогепатит), жирову дистрофію 

у поєднанні з паренхіматозним запаленням та фіброзом, з можливістю 

прогресування в цироз печінки та гепатоцелюлярну карциному на фоні 

прогресуючих порушень функції органу [63]. Простий або м'який стеатоз 

печінки описує аномальне накопичення жиру в > 5% гепатоцитів без ознак 

гепатоцелюлярного пошкодження або фіброзу. Однак значна частина пацієнтів 
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зі стеатозом печінки прогресує до більш пізньої форми захворювання, 

безалкогольного стеатогепатиту, при якому стеатоз співіснує з 

гепатоцелюлярним пошкодженням і запаленням, що може викликати некроз, 

фіброз і цироз печінки, як значно підвищений ризик гепатоцелюлярної 

карциноми [10,  64, 65]. 

Виходячи з порогового значення сироваткової АлАТ > 30 Од/л, за даними 

Національного дослідження здоров'я і харчування (NHANES) серед підлітків (у 

віці 12-19 років) в США була оцінена поширеність НАЖХП в 8%. 

Використовуючи багаторазові перехресні вимірювання з плином часу, 

NHANES встановило, що число американських підлітків з НАЖХП майже 

подвоїлася за останні двадцять років [66]. 

Діти з НАЖХП часто не виявляють жодних симптомів, і медичні 

працівники можуть втрачати можливість скринінгу на НАЖХП у дітей з групи 

ризику. В результаті дитяча НАЖХП може не виявлятися у значної частини 

населення. Звичайні функціональні проби печінки і візуалізують дослідження 

черевної порожнини часто призводять до випадкових знахідок педіатричної 

НАЖХП [67]. Першою і найбільш очевидною клінічною ознакою, яка може 

навести педіатра на думку про жирове ураження печінки, є надлишкова маса 

тіла або ожиріння, оскільки відомо, що у дорослих пацієнтів жирові ураження 

печінки асоціюються з ожирінням різного ступеня в 82% випадків [68]. Але, 

неалкогольний стеатогепатоз у дітей асоціюється з ожирінням різного ступеня 

лише в 30,8% випадків, з надмірною масою тіла – в 57,7%, а у 11,5% дітей він 

діагностується навіть при нормальній масі тіла. Отримані результати говорять 

про те, що у дітей індекс маси тіла (ІМТ) сам по собі не може слугувати 

визначальною ознакою при постановці діагнозу НАЖХП. Його підвищення 

орієнтовно свідчить на користь діагнозу, але невисокі показники ІМТ діагнозу 

НАЖХП не виключають [69]. 

Вивчення патофізіології цього захворювання може прокласти шлях до 

створення ефективних методів лікування. Роботи по вивченню рівнів вітаміну 

D у дівчат пубертатного віку з НАЖХП нечисленні. 
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Статеві гормони впливають на різні фізіологічні та біологічні функції, 

включаючи розвиток і функцію адипоцитів [70, 71]. В період статевого 

дозрівання з невідомих причин знижується чутливість до інсуліну [51]. У 

зв’язку з тим, що печінка вносить суттєвий вклад в метаболізм стероїдів [72], 

це, безсумнівно, має свій вплив на статевий розвиток в пубертаті. Як НАЖХП 

впливає на гормональний профіль у дівчат в пубертатному віці досліджено 

недостатньо.  

АІГ – хронічне захворювання печінки, яке не проходить самостійно, 

вражає в основному  і характеризується гіпергаммаглобулінемією (навіть за 

відсутності цирозу), наявністю циркулюючих автоантитіл, зв'язком з 

лейкоцитарним антигеном людини (HLA) DR3 і DR4, перипортальним 

гепатитом при гістологічному дослідженні і сприятливою відповіддю на 

імуносупресію. Без лікування захворювання часто веде до цирозу, печінкової 

недостатності і смерті [73]. АІГ вважається рідкісним захворюванням, його 

поширеність становить 16-18 випадків на 100 000 жителів Європи [73]. Дівчата 

і жінки становлять 75% хворих на АІГ. Пік захворюваності на АІГ приходиться 

на ювенільний вік, тому і захворювання називають ювенільним АІГ [13, 74]. 

В даний час виділяють АІГ I, II і III типів [76]: I тип – класичний варіант 

АІГ, включає близько 80% всіх випадків хвороби. Головний автоантиген – 

печінковоспецифічний білок (LSP, liver specificprotein). У крові дітей виявляють 

ANA і / або SMA в титрі понад 1:20. В 65-95% хворих також виявляють 

перинуклеарні антинейтрофільні цитоплазматичні автоантитіла (pANCA). II 

тип АІГ становить близько 3-4% всіх випадків, велика частина хворих – діти від 

2 до 14 років. Основний автоантиген при автоімунному гепатиті II типу – 

LKM1. При гепатиті II типу в сироватці крові виявляють антіLKM1. III тип АІГ 

характеризується наявністю автоантитіл до розчинного печінкового 

автоантигену (soluble liver antigen) антиSLA при відсутності ANA або 

антиLKM1. У пацієнтів з захворюванням III типу найбільш часто виявляються 

SMA (35%), антимітохондріальні автоантитіла (22%), ревматоїдний фактор 

(22%) і автоантитіла до печінкової мембрани (антиLMA) (26%) [75 - 78]. 
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Імунна система печінки особливо спеціалізується на роботі з харчовими і 

коменсальними мікробними антигенами, до яких вона повинна залишатися 

толерантною. Імунна толерантність печінки модулюється 

антигенпрезентуючими клітинами, такими як дендритні клітини, клітини 

Купфера, зірчасті і ендотеліальні клітини [79]. Різноманітність вроджених 

популяцій лімфоцитів, включаючи NKT-клітини, γδТ-клітини, iNKT, 

асоційовані зі слизовою оболонкою, і CD56 (+) NK-клітини є резидентними або 

можуть швидко накопичуватися в мікросередовищі печінки після потенційного 

патогенного навантаження [79]. Ці клітини можуть підтримувати або долати 

імунну толерантність печінки до автоантигенів, що призводить до зростання 

автореактивних Т-клітин. Розвивається некерований синтез В-клітинами 

антитіл класу IgG, які сприяють руйнуванню мембран нормальних гепатоцитів, 

опосередковують пошкодження печінки, викликають її автоімунне 

захворювання або пряме пошкодження печінки, вбиваючи гепатоцити або 

клітини жовчних проток [80, 81]. 

Автоімунні захворювання печінки включають первинний біліарний 

холангіт, раніше відомий як первинний біліарний цироз, АІГ і первинний 

склерозуючий холангіт. При АІГ мішенню для автоімунної атаки є гепатоцити, 

тоді як при первинному біліарному холангіті й первинному склерозуючому 

холангіті – відповідно епітеліальні клітини жовчних проток малого і середнього 

розміру і більш великих жовчних проток. Демографічні, епідеміологічні та 

клінічні характеристики цих трьох станів різні, і в розвиток хвороби залучені 

різні генетичні, імунологічні та екологічні фактори [79]. 

У пацієнток з АІГ в сироватці крові зазвичай підвищується рівень IgG, 

хоча у 15% хворих на АІГ рівень IgG знаходиться в межах референсійних 

значень, особливо при гострому дебюті захворювання [82, 83]. У більшості 

дорослих пацієнтів з АІГ перебіг захворювання хронічний з такими 

неспецифічними симптомами, як швидка стомлюваність, нудота, болі в животі і 

біль у суглобах [84], а у дітей і підлітків АІГ має більш агресивний перебіг. До 

недавнього часу клінічні прояви АІГ у дітей в основному описувалися у 
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пацієнтів європейського походження [85-91], причому це захворювання рідко 

зустрічалося у людей з інших етнічних груп. Однак, це твердження виявилося 

хибним [91-101]. 

 Звертає на себе увагу, що у дітей з початково нормальним рівнем IgG під 

час лікування рівень IgG знижується [82, 102]. У найбільш великих, переважно 

європейських, дослідженнях показано, що маніфестація АІГ має такі клінічні 

прояви [82, 88, 105, 100, 103, 104]: у 40-50% пацієнтів зареєстровано гострий 

початок захворювання, що нагадує вірусний гепатит, який супроводжується 

такими неспецифічними симптомами, як нездужання, нудота / блювання, 

анорексія, суглобові і біль у животі з подальшою жовтяницею, темною сечею і 

знебарвленим калом. У 3% пацієнтів з АІГ протягом від 2 тижнів до 2 місяців 

від дебюту захворювання розвивається гостра печінкова недостатність з 

печінковою енцефалопатією II-IV ступеня – фульмінантний протягом АІГ в 

дебюті. У 40% пацієнтів з АІГ початок захворювання поступовий, який 

впродовж від 6 місяців до декількох років до встановлення діагнозу 

супроводжується такими неспецифічними симптомами, як головний біль, 

рецидивна жовтяниця, аменорея, анорексія, суглобові і біль у животі, діарея, 

втрата ваги. У ~ 10% випадків при АІГ захворювання дебютує з таких 

ускладнень цирозу печінки та портальної гіпертензії, як кровотеча з варикозно 

розширених вен стравоходу / шлунку, геморагічний діатез, спленомегалія – без 

попереднього анамнезу захворювання печінки і / або жовтяниці.  

Маніфестація АІГ у дітей не є клінічно стабільно виявляємим процесом і 

хворобу необхідно виключати у всіх пацієнтів, що мають симптоми ураження 

печінки, які тривало зберігаються. Нерідкі епізоди гострого гепатиту, що 

чергуються спонтанним клінічним і біохімічним покращенням з рецидивом, які 

часто призводять до небезпечної затримки в діагностиці та лікуванні. Отже, 

АІГ слід завжди підозрювати, коли виключені відомі причини гострого 

гепатиту [106]. 

 При АІГ в 40% випадків відзначається обтяжений сімейний анамнез 

щодо автоімунних захворювань, і приблизно у 20% пацієнтів реєструються такі 
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імунопатологічні захворювання, як автоімунний тиреоїдит, запальні 

захворювання кишківника, гемолітична анемія, вітіліго, целіакія, 

інсулінозалежний діабет, хвороба Бехчета, синдром Шегрена, 

гломерулонефрит, ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, мастоцитоз, 

гіпопаратиреоз і хвороба Аддісона [82, 107]. У цьому контексті особливо 

важливі такі захворювання, як тиреоїдит з гіпотиреозом, який зустрічається у 8-

23% пацієнтів [105, 108]; целіакія, яка діагностується у 5-10% пацієнтів [107, 

109-111]; запальні захворювання кишківника, про які повідомляється у 18% 

хворих [88]. 

Ключовими в діагностиці АІГ є позитивні автоантитіла [112-115], які, 

треба відзначити, можуть бути присутніми і при інших захворюваннях печінки, 

що не діагностуються ізольовано. Наявність антитіл до мітохондрій (AMA), є 

серологічною ознакою первинного біліарного холангіту, свідчить проти 

діагнозу АІГ [116-119], хоча повідомлялося про поодинокі випадки АМА-

позитивного АІГ, в тому числі, у дітей [120-123]. В даний час відомо, що у 

дітей, як уже згадувалося вище, відповідно до наявності тих чи інших 

автоантитіл виділяють два типи АІГ: АІГ-1 при виявленні ASMA і / або ANA, і 

АІГ-2 при виявленні anti-LKM-1 і / або antiLC-1. Іноді може бути одночасно 

наявність двох автоантитіл [119, 124]. Для дорослих вважаються позитивними 

титри автоантитіл 1:40, тоді як для дітей позитивними для ANA і ASMA 

вважаються титри від 1:20 або 1:10 для anti-LKM-1 [119]. І у дорослих, і у дітей 

автоантитіла можуть бути присутніми в низькому титрі або навіть бути 

негативними і при гострому або фульмінантному перебігу захворювання. Для 

більш чіткого визначення автоантитіл в сумнівних випадках використовуються 

клітини HEp2, які мають візуалізовані ядра. Але вони не рекомендовані для 

скринінгу АІГ через високу частоту позитивної відповіді у здорових людей 

[119, 125, 126] і при наявності інфекції, особливо у дітей [127]. Тому 

стандартним методом виявлення АNA залишається імунофлюоресценція. Для 

уточнення діагнозу і оцінки тяжкості ураження печінки показана її біопсія [128, 

129]. Єдиний діагностичний тест для АІГ відсутній. 
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Трансплантація печінки є варіантом лікування пацієнтів з АІГ, у яких 

тяжка гостра печінкова недостатність не реагує на лікування стероїдами. 5-

річне виживання після трансплантації печінки при АІГ становить від 80 до 90% 

[130]. Результати трансплантації печінки при АІГ добрі, але хвороба може 

рецидивувати в алотрансплантаті, незважаючи на імуносупресію [129, 131]. 

Частота рецидиву АІГ варіює від 38 до 83% [138-140] і залежить від критеріїв, 

які використовуються для діагностики, імунодепресантів, тривалості 

спостереження і результатів гістологічного дослідження тканини печінки. 

Таким чином, різні хронічні дифузні захворювання печінки у дітей та 

підлітків порівняно з дорослими пацієнтами мають свої особливості і 

відрізняються за етіологією, перебігом, клінічними проявами, діагностикою, що 

потрібно враховувати при персоналізованому підході при проведенні 

лікувально-профілактичних заходів навіть в період повної або неповної 

клінічної ремісії. 

 

1.3. Особливості статевого розвитку дівчат з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки 

 

Пубертат є найважливішим етапом статевого розвитку дівчинки. У цей 

період відбувається складна багатоетапна перебудова гіпоталамо-гіпофізарних 

зв’язків, вона завершується репродуктивною зрілістю організму. У міру 

розвитку пубертату чутливість гіпоталамуса до статевих стероїдів знижується, 

що призводить до підвищення рівня гонадотропних гормонів. Відзначено 

значне переважання рівня ФСГ, який сприяє зростанню і розвитку фолікулів в 

яєчнику, підвищення чутливості гонад до ЛГ, збільшенню секреції статевих 

гормонів. До кінця пубертатного періоду клінічно здорові дівчата в популяції 

мають стійкий регулярний менструальний цикл у 80% випадків, а овуляторний 

– у 30% [141,142,143]. 
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У літературі існують поодинокі роботи, присвячені особливостям 

статевого розвитку у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки, 

в основному представлені результатами обстеження груп з ХВГ. 

Д. Г. Иванцова (2005) [136] вивчала становлення фізичного і статевого 

розвитку здорових дівчат і дівчат, які перенесли вірусний гепатит в 

пубертатному періоді. Фізичний і статевий розвиток здорових дівчат і дівчат, 

які перенесли в пубертатному періоді вірусний гепатит В, з порушенням 

функціонального стану печінки характеризувався високою частотою відхилень 

від оптимальних параметрів фізичного розвитку (16%), затримкою настання 

менархе (більш ніж на 1,2 року), порушеннями менструального циклу 

тривалістю понад 6 місяців: дисменореї – 28,6%, ювенільних маткових 

кровотеч – 22,9%, олігоменореї – 17,1%, опсоменореї – 11,4%, поєднаних форм 

- 20%. 

Ф. И. Иноятова, А.Х. Ахмедова (2009) [137] вказують, що частота 

затримки статевого розвитку серед хворих на ХВГ В складає 42,8%, що в 2,3 

раза вище середніх показників по Республіці Узбекистан. Авторами 

проаналізовані терміни завершення статевого дозрівання у дівчат з ХВГ В, 

тобто формування високих ступенів розвитку вторинних статевих ознак і 

наявність менархе у дівчат. Встановлено, що у 15-річному віці завершення 

статевого дозрівання здійснилося у 88,4 % здорових дівчат за ознакою Р, у 72,6 

% – за ознакою Ах і у 91,6 % – за ознакою Ме, тоді як у дівчат з ХВГ В цей 

процес закінчився відповідно у 22,6 % (Р). у 16,1 % (Ах) і у 54,8 % (Ме). За 

активністю ХВГ В мінімальної, помірної і вираженої стадії дівчата з затримкою 

статевого розвитку розподілялися наступним чином: 3,5 %, 60,0 % і 100%. На 

частоту затримки статевого розвитку впливала і тривалість захворювання. Так 

при тривалості ХВГ до 3-х років затримка статевого розвитку зустрічалася у 

12%, у групі дівчат з тривалістю захворювання від 4 до 8 років – у 52,6 % і у 

89,2 % з тривалістю ХВГ В понад 8 років. 

А. В. Громова (2011) [138] вказує, що основні показники фізичного 

розвитку у дівчат-підлітків з вірусними гепатитами нижче аналогічних 
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показників їх здорових ровесниць. Вони мають меншу довжину і масу тіла, 

масо-ростовий коефіцієнт, окружність грудної клітини і розміри таза в 

порівнянні зі здоровими однолітками. У дівчат, які перенесли вірусний гепатит, 

мають місце порушення процесів росту і розвитку організму. Порушення 

проявляються в уповільненні процесів росту тіла в довжину і збільшення маси 

тіла, більшою частотою відхилень від оптимальних величин фізичного 

розвитку. Статевий розвиток дівчат характеризується відставанням в терміни 

появи менархе і вторинних статевих ознак, при цьому має місце підвищена 

частота нетрадиційної появи вторинних статевих ознак. 

Таким чином, в літературі поодинокі дослідження присвячені 

особливостям статевого розвитку дівчат з ХВГ, відсутні дані щодо АІГ і 

НАЖХП, що потребує подальших досліджень. 

 

1.4. Стан гіпофізарно-яєчникової і гіпофізарно-тиреоїдної системи у 

дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки 

 

Гормональний гомеостаз у підлітків є одним з найменш вивчених розділів 

при хронічних дифузних захворюваннях печінки, дослідження якого має 

суттєву значимість як в діагностиці, так і при розробці питань лікування.  

Роль печінки в метаболізмі стероїдних гормонів велика. В ній 

синтезується холестерин – основа для утворення усіх стероїдних гормонів, які 

також в печінці піддаються перетворенню. При порушенні функції печінки в 

організмі змінюється вміст цих гормонів, що приводить до змін 

функціонування гіпоталамо-гіпофізарної системи за принципом негативного 

зворотного зв’язку. У свою чергу, це впливає на перебіг менструального циклу 

[144,145]. 

В. А. Федоров и соавт. (2010) [134] вважають, що актуальність вивчення 

функціонального стану гіпофізарно-гонадних і гіпофізарно-тиреоїдних ланок 

нейроендокринної системи у , які страждають на вірусний гепатит В і С, 

обумовлена ланкою чинників: збільшенням захворюваності у всьому світі; 
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змінами в гіпоталамо-гіпофізарно-гонадній системі, які, за думкою більшості 

авторів, є одними з основних патогенетичних механізмів порушень 

репродуктивної функції при вірусних гепатитах; тим, що запальні процеси в 

печінці супроводжуються змінами активності щитоподібної залози.  

Відомо, що дисфункція щитоподібної залози може стати однією з причин 

порушень менструального циклу, ановуляції та ін. Характер відхилень стану 

гіпофізарно-гонадних і гіпофізарно-тиреоїдних ланок нейроендокринної 

регуляції у визначеній мірі пов’язаний з клінічним перебігом гепатиту, 

етіологічним фактором і активністю печінкового процесу. Одним з механізмів 

порушень гіпофізарно-гонадної і гіпофізарно-тиреоїдної систем можуть бути 

відхилення в метаболізмі статевих гормонів і продукції транспортних білків, 

секреції холестерину у складі ліпопротеїдів як вихідного попередника 

біосинтезу андрогенів, естрогенів і прогестерону, які обумовлені вірусним 

гепатитом [134]. 

В. Ф. Баликин (2003) [140] відмічає, що у дівчат пубертатного віку при 

гепатитах з легким перебігом концентрація гіпофізарних гонадотропінів і 

статевих гормонів у всі періоди хвороби була високою Зниження цих гормонів 

під впливом лікування було повільним і до 6 місяців реконвалесценції 

нормалізувалися тільки ЛГ і тестостерон, а вміст ФСГ залишався підвищеним в 

1,5 раза. Серед дівчат, які перенесли гепатит середньої тяжкості відмічено, що 

незалежно від фази менструального циклу в гострий період хвороби 

відмічалося підвищення усіх гормонів, особливо ФСГ (у 8 разів). До періоду 

ранньої реконвалесценції вміст гормонів продовжував наростати з наступним 

поступовим зниженням, який не досягав вікової норми до 6 місяців пізньої 

реконвалесценції. У цей період серед дівчат, які знаходилися у фолікуліновій 

фазі, ФСГ був збільшений в 5 разів, ЛГ – в 1,5 раза, Р4 – в 1,2 раза, Т – в 1,5 

раза, а базальний рівень Е2 залишався в межах норми; у лютеїновій фазі – ФСГ 

був підвищений в 3 рази, ЛГ – в 1,7 раза, Е2 – в 1,1 раза. У дівчат 

препубертатного віку і пубертатного віку при гепатиті В і, особливо, А і С 

відмічалися прояви дисменореї, безліч acne vulgaris, обширні розтяжки. При 
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ХВГ В, дельта і С гормональний профіль залежав від ступеня гістологічної 

активності запального процесу в печінці, ступеня фіброзування і стадії 

хронізації, фази та ступеня репликативної активності вірусу, а також терміну 

захворювання [140].  

У хворих на ХВГ В з мінімальною активністю клінічні симптоми в 

основному гіперкортикоїдних зсувів і гіперестрогенемії – капілярит щік, 

пальмарна еритема, телеангіоектазії; у поодиноких хворих відмічалося acne 

vulgaris, трофічні розлади шкіри та нігтів, гнійні інфекції. У 56 % хворих на 

ХВГ В виявлені виражені клінічні ознаки гіперкортицизму, у 20 % хворих – 

симптоми гіпертиреоїдних реакцій і порушень гонадного статусу. У хворих на 

ХВГ А у сироватці крові відмічалися значні рівні адренокортикотропного 

гормону (АКТГ) і кортизолу. У всіх хворих на ХВГ В з високою активністю і з 

цирозом печінки виявлялися клінічні симптоми, які відображають 

гіперкортицизм, у 20 % хворих – тиреоїдні зсуви і порушення гонадного 

статусу, а в гормональному статусі – високі рівні кортикостерону, статевих 

стероїдів і низькі рівні гіпофізарно-тиреоїдних гормонів [140].  

 При ХВГ В у міру наростання глибини ураження і розвитку цирозу 

печінки зростають гормональні порушення та їх клінічні прояви, які відбивають 

формування блоку гормонального метаболізму. Оцінка показників 

гормонального статусу у взаємозв’язку з динамікою специфічних серологічних 

маркерів при вірусних гепатитах у підлітків дозволяє оцінити адаптацію 

організму підлітку і прогнозувати перебіг захворювання. Вивчення динаміки 

вмісту гіпофізарних гонадотропінів і статевих гормонів показало, що має місце 

певна залежність, пов’язана з віком і тяжкістю гепатиту. У дівчат в періоді 

статевого дозрівання і при більш важких формах захворювання концентрація 

гормонів вище у всі періоди захворювання з уповільненою нормалізацією, що є 

відображенням функціональної здатності печінки. По мірі прогресування 

гепатиту від ХВГ В до цирозу печінки зростає глибина гормональних зсувів з 

послідовним залученням всієї ендокринної системи [140].  
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А. В. Громова (2011) [138] досліджувала стан репродуктивної функції 

дівчат-підлітків з вірусними гепатитами в Республіці Дагестан і виявила значні 

порушення в становленні гормональної регуляції репродуктивної системи у 

дівчат з вірусними гепатитами. Це дало підстави вважати, що запуск системи 

гіпоталамус-яєчники-наднирники відбувається у цих дівчат пізніше, ніж у 

здорових ровесниць. Порушується овуляторна функція яєчників. Превалюють 

однофазні менструальні цикли, і цикли з недостатністю лютеїнової фази. 

Даних за гормональний профіль у дівчат з НАЖХП у доступній 

літературі не знайдено. Але останній описаний у дівчат з ожирінням. 

Відомо, що жирова тканина як дифузна ендокринна залоза секретує 

чимало гормонів та біологічно активних речовин, у т.ч. лептин. Лептин – 

гормон жирової тканини в нормі та при патології. Це білок, який складається із 

167 амінокислотних залишків, утворюється в жирових клітинах і доносить до 

центру апетиту в гіпоталамічних ділянках мозку інформацію про жировий 

обмін та масу тіла, пригнічує апетит. При підвищенні вмісту лептину 

відмічається зростання рівня Т, що може призвести до атрезії фолікулів, 

дистрофії клітин гранульози, гіперплазії тека-клітин яєчників, формування 

полікістозних яєчників, порушення менструальної та репродуктивної функцій 

[141-143]. 

Зв’язок між кількістю жирової тканини та вмістом естрогенів 

пояснюється тим, що в жировій тканині відбувається ароматизація андрогенів і 

таким чином утворюється третина циркулюючих естрогенів. Надлишок 

жирової тканини призводить до накопичення стероїдних гормонів. Кількість та 

якість циркулюючих естрогенів знижується. У результаті розладу функції 

гіпоталамуса виникають різні форми порушення менструальної функції, а саме: 

нерегулярні менструальні цикли, гіпоменструальний синдром, вторинна 

аменорея. Існує пряма залежність між збільшенням маси тіла та тяжкістю 

порушення оваріальної функції, що супроводжується ановуляцією, 

неповноцінністю лютеїнової фази менструальної функції та зменшенням 

кількості вагітностей у майбутньому [143 - 145]. 
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Печінка має особливе значення в метаболізмі тиреоїдних гормонів. Це 

обумовлено високою швидкістю кровоплину в ній (1500 мл/хвил) і 

проходженням через судини печінки біля 30% хвилинного об’єму крові. Стінка 

печінкових капілярів добре проникна для комплексів «білок-Т4», бо ендотелій 

тут формує міжклітинні фенестри. Співвідношення Т4 : Т3 в печінці складає 420 

: 5, у той час як у позапечінкових внутрішньоклітинних просторах – 100 : 5. 

Звідси передбачується, що в печінці людини зосереджено біля 30 % 

позатиреоїдного пула Т4. За одне проходження Т4 через печінку, біля 2 % його 

кількості перетворюється в Т3, і підраховано, що печінка в нормі забезпечує 

утворення біля 40 % об’єму дейодованого Т4 в усьому організмі або біля 70 % 

Т3, який утворюється за добу (36 нмоль/добу). Але цей показник залежить від 

розміру печінки, а точніше від кількості гепатоцитів, швидкості поглинання Т4 

гепатоцитами, переважного типу дейодиназної активності [146]. 

Крім центральної ролі в дейодуванні тиреоїдних гормонів з утворенням їх 

більш активних і інактивованих форм, печінка виконує специфічні функції, 

пов’язані з транспортом і метаболізмом тиреоїдних гормонів. При багатьох 

хронічних захворюваннях підвищений рівень неестерифікованих жирних 

кислот, які інгібують поглинання Т4 гепатоцитами з наступним зменшенням 

його дейодування в Т3. Зменшення поглинання Т4 гепатоцитами має місце 

також при гіпоальбумінемії [146]. 

ГЗСГ в основному продукується гепатоцитами, проте він також 

експресується в головному мозку, матці, простаті, молочних залозах, яєчниках і 

сім'яниках, а також при деяких раках яєчників і простати [147].  ГЗСГ 

транспортує Т та інші стероїди в плазмі крові, знижує швидкість їх 

метаболічного кліренсу і регулює їх доступ до тканин-мішеней [147]. 

Фізіологічне значення ГЗСГ полягає у зв'язуванні дигідротестостерону 

(найбільша спорідненість), Т і Е2 (в 3 рази менша спорідненість) [148]. Зв'язані 

форми стають недоступні для клітин-мішеней, біологічно неактивні і є, свого 

роду, гормональним депо організму, де ГЗСГ відіграє роль регулятора. 

Приблизно 40-60% Т пов'язані з ГЗСГ. 
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У ранньому дитинстві рівні ГЗСГ відносно стабільні, але потім 

знижуються в період статевого дозрівання [149]. Причина цієї зміни неясна, 

але, можливо, частково це пов'язано з андрогенами, які, як відомо, пригнічують  

ГЗСГ. Рівні ГЗСГ в дорослому віці вище у , ніж у чоловіків, що, ймовірно, 

пов'язано з Е2, оскільки відомо, що введення естрогенів збільшує ГЗСГ [150]. 

ГЗСГ може функціонувати в дитинстві, обмежуючі дію статевих стероїдів до 

статевого дозрівання, коли рівні статевих стероїдів підвищуються разом з 

падінням рівнів ГЗСГ в плазмі, так що загальний результат прогресивний – 

збільшення як загального, так и вільного рівнів статевих гормонів, у тому числі 

андрогенів [151].  

Рівні ГЗСГ варіюють серед людей в дуже великому діапазоні, в той час як 

його рівень у кожної окремої людини відносно постійний. Рівні ГЗСГ не 

пов'язані з прийомом їжі або часом дня [152] і у дітей препубертатного віку 

немає впливу статевих гормонів, тому ГЗСГ можна легко виміряти в зразку 

крові з пальця.  

Рівні ГЗСГ стають меншими зі збільшенням ожиріння і підвищуються з 

втратою ваги. ГЗСГ знижується при цукровому діабеті 2 типу [153].  

Гіперінсулінемія – чинник зниження ГЗСГ, що призводить до збільшення в 

сироватці вільних і метаболічно активних андрогенів [154], зниження кліренсу 

андрогенів і активності ароматази, посилення стероїдогенезу.  

ГЗСГ виробляється в печінці, і захворювання печінки впливають на нього 

через безліч механізмів. Рівні ГЗСГ помітно підвищуються при гепатиті B або 

гепатиті C. У пацієнтів із захворюванням печінки через гемохроматоз 

розвивається гіпогонадотропний гіпогонадизм через відкладення заліза в 

гіпофізі і, частіше за все, рівень ГЗСГ трохи підвищений. НАЖХП, стан 

підвищеного рівня тригліцеридів в печінці, пов'язана зі збільшенням 

вісцеральної жирової тканини, інсулінорезистентністю і дисліпідемією, а також 

з низьким рівнем ГЗСГ [155].  

Показники ГЗСГ можуть бути низькими у здорових та повних дівчат в 

перипубертатному періоді, а втрата ваги може бути пов'язана зі зниженням 
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рівня Т і збільшенням рівнів ГЗСГ [156, 157]. Однак не всі дівчатка з 

перипубертатним ожирінням мають підвищений рівень андрогенів, і не всі 

підлітки з діагнозом СПКЯ страждають на ожиріння або надлишкову масу тіла, 

що дозволяє припустити, що ожиріння, як такого, недостатньо для розвитку 

перипубертатної гіперандрогенії [155]. Доньки-підлітки пацієнток з СПКЯ з 

більшою ймовірністю мають ознаки метаболічного синдрому і 

гіперінсулінемію [158], великі яєчники, починаючи зі стадії 1 по Таннеру, а при 

стадії V по Таннеру мають більш низькі рівні ГЗСГ, ніж доньки, народжені від  

контрольної групи [159]. 

Як вказувалося раніше, НАЖХП стала найбільш частою формою 

захворювання печінки в дитинстві [160]. Було показано, що рівні ГЗСГ 

підвищуються в міру зменшення жиру в печінці з втратою ваги. У світлі цих 

результатів ГЗСГ є альтернативним маркером стратифікації ризику НАЖХП у 

дітей, а у деяких дітей з підвищеним ризиком НАЖХП і метаболічного 

синдрому може бути корисним біомаркером, можливо, до розвитку ожиріння. 

J. Pinkney et al. (2014) [149] повідомили, що дівчатка з більш низьким 

рівнем ГЗСГ в 5-річному віці досягли стадії 2 по Таннеру раніше, мали 

тенденцію до більш раннього збільшення секреції ЛГ і більш раннього віку з 

максимальною швидкістю росту і менархе. Встановлена негативна кореляція 

між ГЗСГ і ожирінням, рівнем інсуліну, інсуліноподібного фактору росту-I, C-

реактивним протеїном і лептином, а також про позитивний зв'язок між 

адипонектином і ГЗСГ [149]. Вказується, що зниження рівнів ГЗСГ під час 

статевого дозрівання пов'язане зі збільшенням жирової маси у дітей і підлітків 

[161].  

Таким чином, основний масив досліджень присвячений саме 

функціональному стану печінки, гормональні дослідження проводилися 

переважно у дорослих . Нечисленні існуючі дослідження щодо гормонального 

гомеостазу при хронічних дифузних захворюваннях печінки у дівчат 

пубертатного віку в основному торкаються лише ХВГ. Тому потрібні подальші 

дослідження щодо особливостей гормонального профілю при різних 
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нозологічних формах хронічних дифузних захворювань печінки у дівчат 

пубертатного віку.  

 

1.5. Особистісний профіль та стан вегетативної нервової системи у 

дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки 

 

Взагалі для підлітків характерний високий рівень тривожності – 

проявляється у кожного четвертого, у старшокласників – у кожного шостого 

[162]. Такий рівень тривожності, негативно впливає на емоційно-ціннісне 

становлення особистості, що проявляється у самозвинуваченні, низькій 

самооцінці, імпульсивності, страху потерпіти невдачу, конформізмі, та й у 

сформованості почуття відповідальності, совісності, обов’язковості, 

скромності. Стійка висока тривожність впливає на діяльність і розвиток 

особистості. Високо тривожні особистості схильні сприймати загрозу 

самооцінці і життєдіяльності та реагувати вираженим станом тривоги. Стійкий, 

високий рівень тривожності має негативний вплив на діяльність і розвиток 

особистості незалежно від того, у якій формі та в якому вигляді вона 

виявляється. Високий рівень тривожності негативно позначається на 

результативності діяльності. Підвищена тривога є основним механізмом 

дезадаптивної поведінки, однак, певний рівень тривожності – природна й 

обов'язкова особливість продуктивної активності людини. Нормальний рівень 

тривожності розглядається як необхідний для ефективного пристосування до 

дійсності (адаптивна, мобілізуюча тривога). При оптимальному, нормальному 

рівні тривожність мобілізує. Це ознака готовності людини діяти. Але 

мобілізуюча функція тривоги діє у досить вузьких межах при сильних і 

стабільних переживаннях  [162]. 

 М. Колесник (2019) [163] відмічає, що при хронічних захворюваннях 

печінки у більшості пацієнтів спостерігаються такі неспецифічні симптоми, як 

кардіальна дисфункція, втомлюваність, міалгія, порушення сну, депресія, 

когнітивні порушення. Наведені прояви можуть бути першими, 
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насторожуючими ознаками, коли у пацієнта явної патології печінки ще не 

вдається виявити або вона слабо виявляється за допомогою інструментальних 

методів дослідження, особливо на ранніх стадіях захворювання. Нейропсихічні 

розлади і мінімальні прояви печінкової енцефалопатії можуть проявлятися 

навіть на самих ранніх етапах захворювання. Водночас застосування 

спеціального тестування дозволяє виявити порушення уваги, візуально-

моторної координації, порушення когнітивних і психомоторних розладів. Так, 

за даними опитувальника для оцінки щоденної активності, у 70% пацієнтів із 

захворюваннями печінки можуть виявлятися симптоми підвищеної сонливості, 

втомлюваності, когнітивної дисфункції, переднепритомні стани. Результати 

досліджень останніх років свідчать, що нейропсихічні розлади при 

захворюваннях печінки зумовлені порушенням процесів дезамінування: 

зниження рівнів сечовини і синтезу глутаміну в печінці, що спричиняє 

підвищення концентрації аміаку в крові [163]. 

 Функціональний стан печінки впливає на діяльність нервової системи з 

витікаючими звідси порушеннями в психоемоційної сфері [164]. У той же час 

зміни з боку психічного статусу можуть погіршити перебіг вірусного гепатиту, 

що в підсумку реалізує порочне коло переходу психосоматичних станів в 

соматопсихічні. У хворих на ХВГ в 74,6% випадків (проти 22,2% здорових 

дітей) відзначаються психологічні зміни, які характеризуються порушеннями в 

інтелектуальній (66,9%), емоційній (66,1%) і поведінковій (71,6%) сферах. При 

цьому рівень і спрямованість психологічних змін обумовлююються віковими 

особливостями розвитку хворих дітей. В емоційній сфері психологічні 

порушення характеризуються заниженою самооцінкою (63,4%), синдромом 

госпіталізму (87,3%), посиленням психічної депривації й погіршенням 

соціальних контактів (63,4%). Характерологічними особливостями підлітків з 

ХВГ є підсвідоме неприйняття своєї хвороби, в інтелектуальній сфері 

психологічні порушення виявлялися змінами розумових процесів,  порушення 

узагальнення (61,6%) і виділення своєрідних властивостей предметів (87,6%), 

наявність зниження адаптації до нових умов соціуму (85,7%) [164]. 
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Даних про психоемоційні розлади у підлітків з НАЖХП ми не знайшли. 

Але С.Ф.Агарков и соавт. (2019)  [165] описують, що у підлітків з ожирінням 

якість життя незадовільна у більше половини (53,4%) обстежених. Такі підлітки 

піддаються підвищеному ризику ізоляції від однолітків, залякуванню, 

підвищеному занепокоєнню і депресії, а також мають розлади харчової 

поведінки, особливо у вигляді переїдання, нічного прийому їжі і булімії. 

Більшість цих осіб страждають не тільки від хвороб і обмеження рухливості, 

але й мають вкрай низьку самооцінку, депресію, емоційний дистрес і інші 

психологічні проблеми, обумовлені упередженням, дискримінацією та 

ізоляцією, існуючими по відношенню до них в суспільстві. Ізоляцію від 

однолітків описували 58,1% респондентів, зниження здатності брати участь в 

нормальній підлітковій активності підкреслили - 49,7% обстежених підлітків, 

схильність до булінгу визначали 48,2%, недоліки соціальних або вікових 

взаємовідносин з однолітками реєстрували у 47,9% випадків, тривожність або 

депресія - у 64%, розлад харчової поведінки відзначали 69,3% обстежених. 

47,3% підлітків вказали на нічне харчування, 32,1% страждали на булімію. 

Більше половини (51,9%) дівчат-підлітків згодні були з тим, що не подобаються 

собі саме через причину зайвої ваги. 

Дані за психоемоційні розлади у підлітків з АІГ  у наявній літературі ми 

не знайшли. 

При будь-якій психосоматичній патології патогенетичні механізми 

включають дисбаланс вегетативної нервової системи [166]. 

Роль вегетативної нервової системи полягає в постійному регулюванні 

функції органів і систем відповідно до внутрішніх і зовнішніх подразників. 

Вегетативна нервова система допомагає підтримувати гомеостаз (постійність 

внутрішнього середовища організму) шляхом координації різних функцій, 

таких як секреція гормонів, кровообіг, дихання, травлення і виділення. 

Порушення функції вегетативної нервової системи має колосальний вплив на 

роботу органів і систем людини, а також її психічний стан. Стрес здатний 

викликати напругу компенсаторних механізмів захисту організму з наступним 



65 
 

розбалансуванням комплексу «центральна нервова система – вегетативна 

нервова система – периферичні органи», що призводить до появи клінічних 

симптомів вегетативної дисфункції [167]. 

Вегетативна нервова система має високу функціональну значимість, 

регулює обмін речовин та функції органів і тканин, пристосовуючи їх до 

поточної діяльності організму і умов навколишнього середовища. Реципрокні 

взаємини симпатичного і парасимпатичного відділів вегетативної нервової 

системи визначають основу гомеостазу і захисні реакції організму. У той же час 

сама вегетативна нервова система досить вразлива, а збої в її роботі 

супроводжуються розладом діяльності керованих нею структур [166]. 

Дисбаланс вегетативного забезпечення роботи внутрішніх органів 

обумовлює розвиток синдрому вегетативної дисфункції. Даний синдром є 

одним з найбільш частих патологічних станів у дітей та підлітків, поширеність 

його серед школярів коливається від 40 до 60%. Починаючи з пубертатного 

віку, вегетативні порушення зустрічаються в 25 - 80% випадків [166]. 

Синдром вегетативної дисфункції  – це симптомокомплекс, що 

проявляється порушеннями вегетативної регуляції внутрішніх органів, судин, 

обмінних процесів внаслідок первинно або повторно виникаючих відхилень у 

структурі і функції надсегментарного (лімбіко-ретикулярний комплекс) і / або 

сегментарного відділів вегетативної нервової системи, складовою частиною 

якого є психоемоційні порушення. 

Стан нервової системи здорових  підлітків істотно відрізняється від таких 

у дорослих і дітей. До піку підліткового віку (13-14 років) посилюється 

активність симпатоадреналової системи, що забезпечує адекватне 

енергопостачання і адаптацію організму до зовнішніх впливів. До 17-18 років 

вплив симпатоадреналової системи поступово знижується [166]. 

Таким чином, печінка впливає на стан центральної і вегетативної нервової 

системи, проте наявні літературні дані щодо вивчення психосоматичного стану 

при хронічних дифузних захворюваннях печінки нечисленні і, в основному, 

присвячені дорослому контингенту хворих, що визначає актуальність 
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дослідження в цьому напрямку у дівчат в пубертаті, які є  більш вразливі в 

психоемоційному відношенні.   

 

1.6. Структурно-функціональний стан кісткової тканини у 

пубертатному віці і вплив на нього хронічних дифузних захворювань 

печінки 

 

Кісткова тканина вважається вузькоспеціалізованим типом сполучної 

тканини, основною функцією якого є забезпечення механічної підтримки 

людського тіла. Крім того, вона робить регулюючий вплив на мінеральний 

гомеостаз в кровотоці, забезпечуючи його постійний динамічний стан між 

резорбцією та мінералізацією кістки. Починаючи з народження, мінералізація 

кісток поступово збільшується в дитинстві приблизно до 30-річного віку, коли 

досягається максимальне значення мінеральної щільності кісткової тканини 

(МЩК) і, отже, визначається як пікова кісткова маса [168]. МЩК – це середня 

концентрація мінеральних речовин по відношенню до площі поверхні (одиниць 

кісткової тканини), яка в основному складається з кристалів гідроксиапатиту 

кальцію і фосфату [168]. 

У дитячому та підлітковому віці спостерігаються особливо інтенсивні 

процеси ремоделювання кісток та накопичення їх мінеральної маси. 

Вважається, що в цей період накопичується 86% генетично детермінованої 

кісткової маси (пікової), що гарантує міцність і стійкість скелета до впливу 

несприятливих ендогенних і екзогенних факторів в подальшому [169].  При 

цьому під час пубертату наростає 30-40% пікової кісткової маси, швидкість 

нарощування кісткової маси у  досягає максимуму приблизно до 13 років, а 

після цього віку МЩК збільшується потроху [170]. Проте досліджень, 

присвячених мінералізації кістки на різних етапах вікового розвитку, вкрай 

мало. За даними різних авторів, частота остеопенії у школярів досягає 30-60%. 

Однак питання про те, чи характеризує остеопенія природний процес 

формування кістки,  чи є симптомом ортопедичної патології, залишається 
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невирішеним. З питань кісткового метаболізму при хронічних дифузних 

захворюваннях печінки роботи поодинокі.  

У перші місяці і роки життя поряд з швидким зростанням кісткового 

скелета відбувається багаторазова перебудова структури кісткової тканини – 

від грубо-волокнистої будови до пластинчастої кістки з вторинними 

гаверсовими структурами [169]. В період інтенсивного анаболічного процесу 

створюється білкова основа кісткової тканини – матрикс або міжклітинна 

речовина. Для цього необхідне нормальне забезпечення дитини білком, 

вітамінами А, С, групи В. Цей процес регулюють гормони щитоподібної залози, 

соматотропний гормон, інсулін, паратиреоїдний гормон. Формування центрів 

кристалізації гідроксиапатиту – основного мінерального компонента – 

здійснюється після утворення білкового матриксу кістки. В цей момент 

вирішальне значення має забезпечення організму кальцієм, фосфатом, 

мікроелементами, вітаміном D. Метаболізм кісткової тканини тісно пов'язаний 

з гомеостазом Са і фосфору, що становлять неорганічну частина кісткового 

матриксу (на 35 і 50% відповідно) [171]. 

Андрогени впливають на мінеральний обмін, сприяють відкладенню 

кальцію на кістковій білковій матриці. Естрогени підвищують включення 

кальцію і фосфору в основну речовину кістки і сприяють збільшенню її маси. В 

пубертатному віці естрогенам належить провідна роль в процесі 

диференціювання кісткового скелета. Основні ефекти андрогенів на кісткову 

тканину опосередковані їх периферичною конверсією в естрогени. Статеві 

стероїди безпосередньо впливають на ростові зони, крім того, сприяють 

підвищенню секреції соматотропного гормону, викликають пубертатне 

прискорення зростання (до 10-15 см в рік) [172]. Пік кісткової мінералізації 

досягається після досягнення ростового стрибка: у дівчат в 13-14 років. Ступінь 

мінералізації кісткової тканини в цей період зумовлена, головним чином, 

впливом статевих гормонів. Своєчасний початок пубертату є важливим 

фактором, що забезпечує досягнення піку кісткової маси. Дефіцит інсуліну, що 

є анаболічним гормоном, призводить до зменшення вироблення остеобластами 
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колагену і лужної фосфатази, необхідних для утворення кісткового матриксу та 

його мінералізації. Крім того, недостатність інсуліну викликає порушення 

утворення активних метаболітів вітаміну D, внаслідок чого знижується 

всмоктування кальцію в кишечнику і посилюється виведення його з сечею. 

Гіпокальцемія стимулює вироблення паратгормону, що викликає резорбцію 

кісткової тканини. Сприяє розвитку остеопенії і висока концентрація глюкози в 

крові, а також такі ускладнення цукрового діабету, як мікроангіопатії 

(порушення мікроциркуляції в кістках), ацидоз (кисле середовище сприяє 

резорбції кістки), гіпоглікемія та ін., які при неадекватному лікуванні можуть 

вести до гіпогонадизму і соматотропної недостатності. Прикладом тому є діти, 

хворі на цукровий діабет з синдромом Моріака, який характеризується 

надмірним відкладенням жиру на обличчі і животі, гепатомегалією, схильністю 

до кетоацидозу, гіпоглікемією і відставанням у фізичному і статевому розвитку. 

З боку кісткової системи розвивається остеопенія і значно запізнюється поява 

ядер окостеніння [172, 173]. 

Метаболізм кістки характеризується двома протилежними процесами: 

утворення нової кісткової тканини остеобластами і деградація старої – 

остеокластів. За оцінками, ремоделюванню піддається від 2 до 10% кісткової 

тканини в рік. Від народження до приблизно 20-річного віку кісткоутворення є 

частиною активного процесу росту, що приводить до досягнення піку кісткової 

маси. В період юності цей процес настільки інтенсивний, що відкладення 

матриксу може перевищити швидкість мінералізації і привести до юнацької 

остеопенії [173]. 

Традиційно, оцінка стану кісткової тканини здійснюється за допомогою 

методів денситометрії, визнаних в якості «золотого стандарту». Проте, ці 

дослідження не відображають динаміку кісткової тканини. Біохімічні маркери 

метаболізму кісткової тканини, більш точно оцінюють динаміку процесів 

формування і резорбції кістки [169, 173, 174, 175, 176, 178, 179].  

З 1994 року «золотим стандартом» діагностики остеопорозу експертами 

ВООЗ визнана двоенергетична рентгенівська денситометрія. Проте 
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удосконалення впродовж останніх років методик ультразвукової денситометрії 

(УЗДМ), що за точністю та інформативністю не поступається рентгенологічним 

методам, виключає іонізуюче опромінення і є безпечною і доступною для всіх 

пацієнтів, дозволяє широко використовувати ультразвукову діагностику 

остеопенічного синдрому в педіатричній практиці [180]. Залежно від типу 

кістки, що досліджується, ультразвукові денситометри поділяють на п'яткові, 

що оцінюють стан трабекулярної кісткової тканини, та аксіальні, що 

дозволяють оцінити стан трубчастих кісток (променевої, великогомілкової, 

фаланги пальця). Кількісний ультразвук заснований на оцінці швидкості звуку 

і, отже, оцінюється показниками швидкості. Це здійснюється шляхом аналізу 

тривалості поширення ультразвукових хвиль через кісткову тканину. Важливі 

змінні, що визначають швидкість звуку, включають, крім іншого, архітектуру 

кістки, товщину м'яких тканин і антропометричні дані, такі як швидкість росту 

і пубертатний статус. Основною перевагою УЗДМ над іншими методами 

вимірювання щільності кісткової тканини частково є відсутність шкідливого 

іонізуючого випромінювання. Інші включають простоту використання, 

портативність, економічність, здатність надавати додаткову інформацію про 

структуру кістки і швидкий аналіз з отриманням результатів протягом 

декількох хвилин. Недоліком є те, що це залежить від оператора [168]. При 

оцінці ефективності лікування денситометричне дослідження МЩК є 

інформативним тільки щонайменше за 6 місяців після початку лікувально-

профілактичних заходів, тобто не може бути використаним для раннього 

контролю їх ефективності [174, 175]. 

Печінка – це багатофункціональний орган, який грає ключову роль в 

модуляції вуглеводного, білкового і ліпідного обміну. У той же час він грає 

вирішальну роль в мінеральному обміні і зростанні організму людини. Хронічні 

захворювання печінки включені в список захворювань, які вважаються 

потенційними причинами остеопорозу. Остеодистрофія печінки – це загальна 

назва гетерогенних захворювань кісток, пов'язаних з хронічними 

захворюваннями печінки. Остеодистрофія печінки поєднує в собі компоненти 
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остеопорозу і остеомаляції. Крім того, загальновизнано, що при холестазі  

збільшується поширеність і тяжкість втрати кісткової маси  [181-184]. 

У літературі було зібрано безліч доказів того, що втрата кісткової маси є 

первинним захворюванням кісток на ранніх стадіях захворювання печінки. 

Дефіцит вітаміну D з'являється пізніше, при цьому остеомаляція є більш 

серйозним проявом. Як і раніше існують розбіжності щодо характеру втрати 

кісткової маси. Деякі дослідження показали, що знижене утворення кісткової 

тканини є переважаючим порушенням ремоделювання кістки, в той час як інші 

затверджують, що підвищена резорбція кістки є основною причиною втрати 

кісткової маси при остеодистрофії печінки. Більш того, холестаз може бути 

додатковим компонентом, який може робити свій внесок у відмінності між 

раніше отриманими результатами [181, 185]. Поперечні  і поздовжні  клінічні 

дослідження показали, що холестаз погіршує розвиток кісткової маси у дітей і 

підлітків навіть з легким холестазом [181]. 

Таким чином, за сучасними уявленнями, зниження МЩК може 

супроводжувати природні процеси росту дитини. У пубертатному періоди 

розвитку на тлі високих темпів зростання скелета відбувається прискорене 

ремоделювання кістки (її утворення і резорбція). Печінка грає вирішальну роль 

в мінеральному обміні і зростанні. При хронічних захворюваннях печінки 

розвивається так звана остеодистрофія печінки. Однак роботи, присвячені 

вивченню кісткового метаболізму у дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки в пубертатному віці, поодинокі і це питання 

залишається актуальним для подальших досліджень. 

 

1.7. Забезпеченість вітаміном D при хронічних дифузних 

захворюваннях печінки 

 

Дефіцит вітаміну D пов'язаний з ожирінням [186], високим ІМТ [187], 

інсулінорезистентністю [188], несприятливим впливом на секрецію інсуліну 

[189], а також з глюкозотолерантністю [68] і психоемоційними розладами [190]. 



71 
 

Як ожиріння, так і недостатня забезпеченість організму жиророзчинних 

вітаміном-гормоном D, яка визначається за рівнем його метаболіту кальцидіолу 

(25(ОН)D), є предикторами метаболічних захворювань. Однак, з огляду на 

значну поширеність обох станів, представляє науковий інтерес і важливість 

розуміння характеру їх взаємного, скоріше за все, взаємно обтяжуючого впливу 

на дані розлади. У науковій літературі триває дискусія про характер причинно-

наслідкової взаємодії цих станів. Так, надлишок жирової тканини може 

впливати на підвищення депонування, катаболізму, як наслідок, збільшення 

кількості біологічно неактивних форм вітаміну D, при цьому неминуче супутнє 

ожиріння стеатоз печінки очікувано знижує активність ферментів, які беруть 

участь в етапах гідроксилювання форм-попередників даного вітаміну. У той же 

час, збільшення кількості жирової тканини веде до зростання наявності та 

експресії рецепторів жиророзчинних вітамінів, що може впливати на активацію 

ліпогенезу і збільшення кількості жирової тканини [191].  

Підлітковий вік – це період, коли швидке зростання скелета означає 

швидке споживання вітаміну D [192]. За даними Німецького опитування щодо 

здоров'я та обстеження дітей та підлітків (KiGGS) 2020 р. [193], у віці 14 років 

понад 50% підлітків демонструють рівень 25(OH)D < 50 нмоль / л.  

Дефіцит вітаміну D був зареєстрований серед підлітків в декількох 

країнах, включаючи Індію, Китай, Італію, Норвегію та інші європейські країни. 

Поширеність важкого дефіциту вітаміну D у підлітків варіює, але в багатьох 

країнах, особливо на Близькому Сході і в Південно-Східній Азії, вона значно 

вища. Наприклад, поширеність дефіциту вітаміну D серед малайзійських 

підлітків вікової групи 13 років висока і становить 78,8% [192]. 

Недавні результати стандартизації даних 25(OH)D в сироватці крові, 

отримані з 18 національних або регіональних репрезентативних європейських 

досліджень відповідно до Міжнародної програми стандартизації вітаміну D 

(VDSP), показують, що ризик дефіциту вітаміну D вище у підлітків, ніж у дітей, 

дорослих, і літніх людей (> 61 рік), хоча відмінності в широті вибірки 
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населення, етнічний склад і сезони забору крові обмежують достовірність цього 

висновку [194].  

За відсутності глобального консенсусу щодо концентрації 25(OH)D, що 

визначає дефіцит вітаміну D, консорціум проекту ODIN (Food-based solutions 

for Optimal vitamin D Nutrition and health through the life cycle) вирішив 

використовувати значення, запропоноване Інститутом медицини США [тобто 

<30 нмоль / л], яке основане на ризику метаболічного захворювання кісток 

[195]. Рівень 25 (OH) D < 25 нмоль/л в сироватці був традиційним пороговим 

значенням, використовуваним в Європі протягом кількох десятиліть [196-199]. 

Ожиріння останніми десятиліттями стає однією з найважливіших 

проблем для більшості країн світу. Практично в усіх країнах світу відзначається 

зростання числа дітей і підлітків, які страждають від ожиріння, при цьому 

кожні три десятиліття кількість його подвоюється [194]. У дітей поширеність 

надлишкової маси тіла та ожиріння збільшилася з 4% в 1975 р до 18% в 2016 р 

(ВООЗ, 2018). Надмірна вага і ожиріння в дитинстві визначається ростом і 

вагою дитини для розрахунку ІМТ, який коригується відповідно до норм на 

основі віку та статі дитини. ІМТ між 85-м і 94-м процентилями знаходиться в 

діапазоні «надмірної ваги», тоді як ІМТ ≥ 95-го процентилю для віку і статі 

знаходиться в діапазоні «ожиріння» (Центр з контролю і профілактики 

захворювань [CDC], 2018) [200]. Показники ожиріння серед дітей і підлітків у 

розвинених країнах світу, зібрані в 2013 р, склали для дівчат 13,4% [201]. Серед 

випадків полігенного ожиріння зустрічаються два фенотипи, один з яких, що 

характеризується відсутністю метаболічних порушень, отримав назву 

«метаболічно здорове ожиріння», а другий, за рахунок наявності метаболічних 

ускладнень ожиріння, — «метаболічно нездорове ожиріння» [62]. 

Прогресуюче ожиріння зменшує рівень циркулюючого в крові 25(OH)D 

за рахунок підвищення захоплення його жировою тканиною й зниження 

гідроксилювання в печінці внаслідок жирового гепатозу, що формує своєрідне 

«порочне коло» патогенезу. У свою чергу, на сьогодні існують докази того, що 
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низький рівень вітаміну D може розглядатися як незалежний предиктор 

формування й прогресування ожиріння [202]. 

Неясно, чи є низький рівень вітаміну D причиною або результатом 

певних захворювань, включаючи хронічні вірусні захворювання печінки. 

Ґрунтуючись на 290 проспективних і інтервенційних дослідженнях, в недавно 

проведеному систематичному огляді був зроблений висновок, що дефіцит 

вітаміну D може бути результатом і біологічним маркером погіршення здоров'я, 

що приводить 25(OH)D до низьких концентрацій, а не причиною захворювання 

[203]. Дефіцит вітаміну D може сприяти ушкодженню печінки через посилення 

запалення і фіброзу [204, 205]. 

 Інші дослідження показали, що дефіцит вітаміну D явно пов'язаний з 

несприятливими клінічними результатами і прискореним прогресуванням 

хронічних захворювань печінки через вірусний гепатит і НАЖХП [206-215]. 

Однак, деякі автори все ж вважають, що недостатність вітаміну D не пов'язана з 

наявністю НАЖХП [216]. 

 Взаємозв'язок між дефіцитом вітаміну D і патогенезом НАЖХП 

систематично аналізувався [208], і вітамін D може використовуватися в якості 

добавки при лікуванні НАЖХП. Однак клінічні випробування прийшли до 

висновку, що додавання вітаміну D в меншій мірі впливає на патогенез 

НАЖХП, ніж печінковий жир, травми і стеатоз печінки [217, 218]. Примітно, 

що дефіцит вітаміну D також може сприяти зниженню противірусної відповіді 

при лікуванні гепатитів B і C за допомогою інтерферону / рибавірину [204, 219, 

220]. 

Вітамін D в значній мірі пов'язаний з реплікацією вірусу при хронічній 

інфекції HBV. Нещодавно кілька досліджень показали, що недостатній рівень 

вітаміну D, швидше за все, не здатний пригнітити реплікацію HBV і сприяє 

поганому клінічному перебігу [206, 209, 221, 222]. Рівні вітаміну D позитивно 

корелюють з рівнями альбуміну та кількістю тромбоцитів і, навпаки, з рівнями 

АлАТ під час активної фази гепатиту В [205, 211]. Рівні вітаміну D у  сироватці 

<10 нг/мл можуть бути предиктором низького рівня сироваткового альбуміну і 
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тяжкості хронічного захворювання печінки [223]. Однак в інших дослідженнях 

повідомлялося, що недостатність вітаміну D не корелювала з параметрами 

функції печінки, можливо, через те, що рівні вітаміну D залежать також від 

складу досліджуваних когорт і дизайну досліджень [206, 221]. На 

прогресування захворювання печінки у пацієнтів з хронічним гепатитом B, 

мабуть, також у вирішальній мірі впливають різні вірусні фактори, зокрема, 

генотипи вірусу гепатиту B. Генотипи C і B є основними причинами хронічного 

гепатиту B і наступному цирозу печінки і гепатоцелюлярної карциноми в 

Східній Азії. Недавні дослідження показують, що пацієнти, інфіковані 

генотипом B, мають більш високу поширеність недостатності вітаміну D, ніж 

пацієнти, інфіковані генотипом C [224, 225]. 

Вітамін D бере участь в пргніченні запалення і фіброзу печінки, що 

підтверджується спостереженням, що у мишей з нокаутом VDR спонтанно 

розвивається фіброз печінки [226, 227]. Функція вітаміну D в мезенхімальних 

мультипотентних клітинах полягає в зниженні експресії колагену і 

профібротичних факторів (трансформуючого фактора росту β1) і члена 1 

сімейства серпінів E ) [228], що дозволяє припустити додавання вітаміну D в 

якості профілактичного і підтримуючого лікування цирозу печінки [228]. Крім 

того, вітамін D безпосередньо пригнічує проліферацію і профібротичний 

фенотип зірчастих клітин і знижує фіброз печінки [227]. Існує кілька доказів, 

що підтверджують зворотний зв'язок рівнів вітаміну D з фіброзом печінки, 

викликаним ХВГ [206, 229, 230]. Більш конкретно, висока експресія печінкових 

Toll-подібних рецепторів 2 і 4 може призводити до підвищеної продукції 

фактора некрозу пухлини альфа (ФНПα) при хронічному гепатиті С. Показано, 

що цей цитокін модулює фіброз [231, 232]. У цьому контексті вітамін D може 

викликати протизапальний механізм, пригнічуючи експресію молекул Toll-

подібних рецепторів 2 і 4. Недавні in vivo дослідження документально 

підтвердили зниження продукції ФНПα моноцитами, макрофагами і 

мієлоїдними дендритними клітинами, обробленими вітаміном D [233, 234]. 

Підтверджуючи отримані дані, ще одне дослідження показує, що рівні 
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циркулюючого вітаміну D зворотньо корелюють з експресією Toll-подібних 

рецепторів 2 і 4 [235]. 

У доступній літературі мало даних щодо впливу вітаміну D на 

гормональний профіль і менструальну функцію підлітків.  

25(OH)D пов'язаний з ФСГ. Зниження концентрації 25(OH)D пов'язано з 

більш високими рівнями ФСГ, що може привести до скорочення пулу 

примордіальних фолікулів [236].  

Звісно, що антимюлерівський гормон грає важливу роль в пригніченні 

рекрутування примордіальних фолікулів, що призводить до поступового 

зниження росту фолікулів, затримує їх атрезію [237, 238]. Промоторна ділянка 

людського гена, що кодує антимюлерівський гормон, містить домен елемента 

відповіді на вітамін D, що дозволяє припустити, що вітамін D може регулювати 

експресію антимюлерівського гормону. Вітамін D модулює передачу сигналів 

антимюлерівського гормону Г в лютеїнізованих клітинах гранульози людини, 

що може посилити лютеїнізацію гранульозних клітин, збільшити продукцію 

прогестерону (Р4) [239]. Цей зв'язок може пояснити очевидний вплив вітаміну D 

на функцію яєчників і регулярність менструального циклу. Більш низькі 

концентрації 25(OH)D можуть привести до зниження резерву яєчників [240].  

На метаболізм вітаміну D також може впливати концентрація Р4, яка є 

вищою під час лютеїнової фази менструального циклу [241, 242].  

Хоча вищеперераховані дані на сьогоднішній день виглядають 

багатообіцяючими, існує нагальна потреба у добре розробленому 

рандомізованому контрольованому дослідженні для подальшого аналізу та 

оцінки прямого впливу пероральних добавок вітаміну D на фізіологію яєчників 

та метаболічні зміни, виявлені у дівчат-підлітків з дефіцитом вітаміну D. 

Таким чином, дефіцит вітаміну D дуже поширений і часто спостерігається 

при хронічних захворюваннях печінки. Це негативно впливає на клінічний 

перебіг і сприяє прогресуванню захворювань печінки, але причинно-наслідкові 

зв'язки досі повністю не вивчені. Різні нескелетні ефекти вітаміну D, 

включаючи протизапальні, антифібротичні і протипухлинні властивості, 
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підкреслюють зв'язок дефіциту вітаміну D з несприятливими наслідками 

захворювань печінки, зокрема, цирозом печінки. В даний час немає 

затверджених рекомендацій по додаванню вітаміну D і аналогів вітаміну D в 

якості режимів ад’ювантна терапії при хронічних дифузних захворюваннях 

печінки у дітей. Необхідні дослідження щодо ролі додавання вітаміну D до 

специфічних стратегій лікування при хронічних дифузних захворюваннях 

печінки. Вітамін D приймає участь в забезпеченні менструальної функції. 

Необхідне подальше з’ясування зв’язків між рівнями вітаміну D, гормональним 

статусом, характером менструальної функції і статевим розвитком у дівчат 

підлітків з хронічними захворюваннями печінки. 

 

1.8. Лікувально-профілактичні заходи при порушеннях статевого 

розвитку у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки 

 

У доступній літературі існують поодинокі роботи щодо лікувально-

профілактичних заходів при порушеннях статевого розвитку у дівчат з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки 

Д. Г. Иванцова (2005) запропонувала комплекс патогенетичної терапії і 

профілактики дівчаткам і дівчатам з відхиленням у фізичному і статевому 

розвитку. В основу комплексу лягли наступні заходи:  немедикаментозна 

низькоенергетична лазеротерапія;  іонофорез цинку і міді;  антиоксидантна та 

мембраностабілізуюча терапія;  гепатопротектори;  седативна терапія;  корекція 

дефіциту білка [136]. 

А. В. Громова (2011) [138] для зміцнення репродуктивного здоров'я 

дівчат-підлітків з ураженням печінки вірусного генезу пропонує екстракт із 

соку свіжого листя артишоку посівного по 2 таблетки 3 рази на день протягом 6 

місяців; мікродозований, що містить 20 мкг етініл-естрадіолу, комбінований 

оральний контрацептив по 1 таблетці І раз на добу протягом 21 дня з 1-го дня 

циклу з 7 денною перервою між циклами прийому препарату протягом 6 

місяців; при підвищеній дратівливості, емоційній лабільності з метою 
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поліпшення стану центральної нервової системи використовувати ноотропний 

засіб, одна капсула якого містить в якості активних речовин пірацетам 400 мг і 

циннарізін 25 мг. 

При розвитку ушкодження печінки лікарські речовини можуть чинити як 

пряму гепатотоксичну дію, так і викликати алергічні, псевдоалергічні реакції 

або реакції ідіосинкразії з боку гепатоцитів у схильних осіб. В основі 

ідіосинкразійних реакцій лежить вроджена неповноцінність деяких ферментів 

печінки, що беруть участь у метаболізмі лікарських субстанцій. 

У більшості випадків ризик розвитку гепатотоксичних реакцій пов'язаний 

з типом застосованого препарату, його дозою, віком пацієнта, наявністю у 

хворого цукрового діабету та фонового захворювання печінки, вживанням 

алкоголю [243]. Лікарські препарати у високих дозах частіше викликають 

пошкодження печінки, особливо ті, які піддаються метаболізму в печінці [244, 

245]. 

Препарати жіночих статевих гормонів в залежності від тривалості 

прийому, дози та індивідуальної чутливості можуть викликати з боку печінки 

такі несприятливі ефекти: 1) внутрішньопечінковий холестаз; 2) судинні 

ураження (фокальне розширення синусоїдів в перипортальній зоні, ангіоматоз 

портальних трактів, гіперплазію інтими печінкової артерії); 3) доброякісні 

новоутворення (фокальну нодулярну гіперплазію, гемангіому печінки, аденому 

печінки); 4) тромбоз печінкової вени (синдром Бадда - Кіарі). 

Численні дослідження свідчать про те, що прийом комбінованих 

оральних контрацептивів не впливає на активність фібротичних процесів в 

печінці, не підвищує ризик розвитку гепатоцелюлярної карциноми та порушень 

функції печінки при вірусоносійстві гепатиту В [246].  

У опублікованих ВООЗ рекомендаціях (2015), що регулюють 

прийнятність і безпеку різних методів контрацепції, цироз печінки легкого 

ступеня в стадії компенсації, хронічний неактивний вірусний гепатит або його 

носійство не є протипоказанням до застосування гормональних контрацептивів 

[247]. Безумовно, на тлі застосування гормональної терапії у цієї категорії 
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хворих необхідний динамічний контроль за станом функції печінки. Таким 

чином, питання про призначення лікування препаратами статевих гормонів у 

пацієнток із захворюваннями печінки вимагає індивідуального підходу з 

урахуванням всіх можливих позитивних ефектів і ризиків терапії. 

Ю. Б. Успенская (2015) [248] пропонує при виборі терапії з приводу 

гінекологічних захворювань жінкам, що входять до групи ризику розвитку 

патологічних реакцій з боку печінки, враховувати кілька важливих факторів. 

По-перше, передбачити можливість розвитку реакцій лікарського взаємодії. По-

друге, уникати поліпрагмазії. По-третє, індивідуально підходити до 

призначення препаратів статевих гормонів при хронічних захворюваннях 

печінки. По-четверте, віддавати перевагу засобам з парентеральними формами 

введення. При застосуванні фітопрепаратів слід робити вибір на користь 

препаратів з точно дозованою діючою речовиною, відсутністю додаткових 

баластних складових і компонентів з можливими гепатопротективними 

властивостями. В період лікування доцільно проводити динамічний контроль 

функції печінки для своєчасного виявлення можливих побічних реакцій. 

Таким чином, актуальним питанням дитячої та підліткової гінекології є 

розробка та оцінка персоніфікованої системи лікувально-профілактичних 

заходів при порушеннях статевого розвитку у дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки. 

 

Проведений аналіз сучасного стану проблеми становлення 

репродуктивної системи у дівчат пубертатного віку з дифузними 

захворюваннями печінки показує актуальність проведення запланованого 

дослідження, метою якого є покращення показників становлення 

репродуктивної функції дівчат-підлітків з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки шляхом розробки комплексної системи діагностичних 

та лікувально-профілактичних заходів на підставі вивчення особливостей їх 

вікового функціонального розвитку. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Бази, методологія та матеріал дослідження 

 

Дисертаційна робота виконувалася на протязі 2010-2020 рр. на базі ДУ 

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

НАМН України» («ІПАГ НАМНУ») (директор академік Національної академії 

медичних наук України, професор, д.мед.н. Ю. Г. Антипкін), на базі відділення 

дитячої гепатології з Науковим центром дитячої гепатології ДУ «Інститут 

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

України» (зав. відділення, д.мед.н., проф. В. С. Березенко), лабораторії 

ендокринології з групою біохімії (завідувач – д.мед.н, проф. З. Б. Хомінська), 

лабораторії вірусології (завідувач – к.біол.н., ст.наук.співр. Н. І. Нетреба), 

лабораторії патоморфології (завідувач – чл.-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф. Т. Д. 

Задорожна), Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» 

(директор – к.мед.н. О. Й. Бурда). 

Проведення дослідження схвалено Комітетом з медичної етики ДУ 

«ІПАГ НАМНУ», протокол № 2 від 18.03.2011. 

Лабораторні дослідження виконувалися в сертифікованих лабораторіях 

ДУ «ІПАГ НАМНУ», Медичній лабораторії «Сінево», ТОВ Медичній 

лабораторії «Ескулаб» (м. Львів). 

Була запропонована наступна робоча гіпотеза: 

1. Окремі нозологічні форми хронічних дифузних захворювань печінки 

характеризуються різними змінами морфофункціонального стану печінки, 

різною активністю функціонування гіпофізарно-яєчникової та гіпофізарно-

тиреоїдної системи, різним розвитком внутрішніх геніталій, структурно-

функціональним станом кісткової тканини, різною вираженістю автоімунних 

процесів в тканині яєчника, що потребує диференційованого підходу до 

проведення лікувально-профілактичних заходів. 
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2. Дифузні захворювання печінки негативно впливають на становлення 

репродуктивного здоров’я дівчат, що проявляється порушеннями статевого і 

фізичного розвитку, становлення менструальної функції.  

3. Розробка і застосування діагностичних і лікувально-профілактичних 

заходів для збереження репродуктивного здоров`я у дівчат пубертатного віку з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки дозволить покращити їх 

статевий розвиток та істотно знизити частоту порушень становлення 

менструальної функції. 

На першому етапі дослідження проведено комплексне обстеження 139 

дівчат групи А з хронічними дифузними захворюваннями печінки (53  

пацієнтки – з ХВГ групи А1 (за МКХ-10 – код В 18), 55 осіб – з НАЖХП групи 

А2 (за МКХ-10 – код К 76.0), 31 пацієнтка  – з АІГ групи А3 (за МКХ-10 – код 

К 75.4)), а також 108 здорових дівчат-підлітків з адекватним статевим 

розвитком групи К. Усі обстежені пацієнтки з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки вступали в пубертатний період вже з наявністю 

захворювання.  Усі пацієнтки при зверненні до дитячого гінеколога 

знаходилися на стадії повної або неповної клінічної ремісії. Вивчені 

особливості  статевого і фізичного розвитку,  становлення менструальної 

функції, ехоструктури матки та яєчників, функціонального стану гіпофізарно-

яєчникової та гіпофізарно-тиреоїдної системи,  показників МЩК, 

забезпеченості вітаміном D,  особистісного профілю, тривожності, стану 

вегетативної нервової системи і якості життя. 

На другому етапі дослідження розроблена комплексна система 

діагностичних і лікувально-профілактичних заходів для збереження 

репродуктивного здоров`я у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки і з метою оцінки її ефективності 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 
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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).  

Національний склад обстежених дівчат був представлений етнічними 

групами, які традиційно проживають в Україні.  

 

2.2. Методи дослідження 

 

У роботі застосовані наступні методи дослідження: клініко-анамнестичні, 

оцінка ступеня статевого розвитку, антропометричні, ультразвукове 

дослідження органів малого тазу, ультразвукова денситометрія, 

імуноферментні, імунофлюоресцентні, психометричні, статистичні.  

Клініко-анамнестичні методи. Діагноз дифузних захворювань печінки 

встановлювався спеціалістом з лікування основного захворювання відповідно 

на підставі скарг, клініко-лабораторного обстеження, УЗД, еластографії та 

біопсії печінки. 

Обстеження у підліткового гінеколога проводилося при наявності повної 

або неповної клінічної ремісії дифузного захворювання печінки. 

Оцінка фізичного розвитку. Згідно з протоколом дослідження, всім дітям 

проводився вимір довжини і маси тіла і розрахунок показника індексу маси тіла 

(ІМТ) А. Кетле (A. Quetelet, 1870) за формулою: 

ІМТ = вага (у кг) / (довжина тіла (у м))2  (2.1). 

Оцінювання 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 і дисгармонійним 

фізичним розвитком. На осі абсцис лінійних діаграм розташовані всі варіанти 

довжини тіла з розбиванням їх на показники середні, вище і нижче середніх, 

високі і низькі з урахуванням встановленого середнього квадратичного 
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відхилення На осі ординат вказано показники маси тіла. Густо заштрихована 

площа діаграми обмежує зверху максимально припустиме збільшення маси 

тіла, а знизу – мінімально припустиме її зменшення. Рідко заштрихована площа 

діаграм охоплює випадки підвищення маси тіла у межах другої парціальної σ. 

До групи дівчат з гармонійним фізичним розвитком відносили пацієнток 

нижче середнього, середнього і вище середнього зросту, якщо точка перетину 

їх показників довжини і маси тіла знаходилася у межах густо заштрихованої 

частини нормограм.  У групу дисгармонійного розвитку, тобто з відхиленнями 

фізичного розвитку відносили дівчат 1) низького зросту, які мали для свого віку 

малу довжину тіла, показники маси тіла не враховували; 2)  високого зросту, які 

мали для свого зросту велику довжину тіла, показники маси тіла не 

враховували; 3) із недостатньою масою тіла  – зі зниженими для свого зросту 

показниками маси тіла; 4) з надмірною масою тіла – показники маси тіла вище 

максимальних для їх зросту внаслідок підвищеного відкладення жиру (точки 

перетину показників довжини і маси тіла – вище густо заштрихованої частини 

діаграми) [249]. 

 Ожиріння реєструвалося при перевищенні значення ІМТ більше, ніж на 

два стандартних відхилення відповідно до нормативів ВООЗ (WHO Growth 

Reference, 2007) [250]. 

Вимірювання окружності грудної клітини (ОГК) проводили стійкою до 

розтягування сантиметровою стрічкою відповідно до рекомендацій ВООЗ. 

Розміри кісткового тазу виміряли за допомогою тазоміру. 

Оцінка ступеня статевого розвитку. проводили за J.Tanner (1969) [251]: 

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, 
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зливається з тканиною молочної залози, сосок здіймається, оволосіння на лобку 

і в пахвових западинах 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, 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 
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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) [252]. 

 Згідно рекомендацій ВООЗ, в якості критерію ініціації статевого 

розвитку для дівчат використовували стадію 2 розвитку молочних залоз (Ма2) 

[253]. 

Визначення нерегулярних менструальних циклів у дівчат в залежності від 

часу після менархе оцінювали відповідно до сучасних існуючих світових 

консенсусних рекомендацій [254, 255]. 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 

старше, або у віці старше, ніж 5 років після телархе [254, 255].  

Вираженість дисменореї оцінювали за візуально-аналоговою шкалою 

(ВАШ) (Hawker G. A. et al., 2011)  [256]. 

Ехографічні методи. Ультразвукове дослідження (УЗД) матки, яєчників і 

печінки проводили на приладах експертного класу з використанням конвексних 

і лінійних датчиків з частотою 3,5 і 7,5 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 
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і розміри кіст, розташування, товщину капсули). Об’єм яєчника (V) визначали 

за формулою еліпсоїдного овоїда: 

V = довжина × ширина × передньо-задній розмір × 0,5233  (2.2). 

Ультразвукова денситометрія (УЗДМ) проводилася на апараті Sunlight 

MiniOmniТМ (BeamMed, Ізраїль) по променевій кістці. Апарат представляє 

собою переносний ультразвуковий датчик, що випромінює звук з імпульсом 

певної частоти, який переломлюється під певним кутом від м'яких тканин до 

кістки. Частина звуку повертається від кістки під тим же кутом, який потім 

сприймається пристроєм. Отже, тривалість, протягом якої ультразвукові хвилі 

поширюються через кісткову тканину від випромінювання сигналу до його 

виявлення датчиком, вимірюється як величина, яка називається швидкістю 

звуку, і, отже, виражається одиницями виміру в метрах в секунду [168]. При  

проведенні УЗДМ оцінювалися наступні показники: абсолютна швидкість 

звуку, що виражається у метрах за секунду (м/с), і Z-критерій, тобто різниця 

між результатом виміру швидкості звуку для пацієнта і піковим середнім 

значенням швидкості звуку для популяції (одного з пацієнтом віку і однієї 

статі), що виражається в одиницях стандартного відхилення популяції. За 

критеріями ВООЗ, значення Z-критерію вище за 1,0 розцінюється як 

нормальний стан кісткової тканини, значення Z-критерію між 1,0 і 2,5 

розглядається як остеопенічний синдром, а значення Z-критерію нижче за 2,5 

свідчить про наявність остеопорозу  [180, 257, 258]. 

Усі дівчата проходили загальне лабораторне дослідження і визначення 

біохімічних показників крові за стандартними методиками. 

Імуноферментними методами визначали рівні гормонів сироватки 

периферичної крові: лютеїнізуючого гормону (ЛГ), фолікулостимулюючого 

гормону (ФСГ), пролактину (ПРЛ), тиреотропного гормону (ТТГ), вільного 

трийодтироніну (Т3в), вільного тироксину (Т4в), естрадіолу (Е2), прогестерону 

(Р4), вільного тестостерону (Тв), інсуліну, а також глобуліну, який зв’язує 

статеві гормони (ГЗСГ), антитіл до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО) за 

допомогою тест-систем Roche Diagnostics GmbH (Швейцарія) на аналізаторі 
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Cobas 6000 (е 601 модуль). Наявність антитіл до оваріальної тканини (АТОТ) 

визначали методом непрямої імунофлюоресценції за допомогою тест-системи 

[425-8601(BS-86-01)] і аналізатора OVARY-ANTIBODY-ELISA. 

Рівні 25-(ОН)D у венозній крові визначали за допомогою тест-систем та 

аналізатора EUROIMMUN (Німеччина) згідно інструкцій виробника. 

Результати інтерпретували за рекомендаціями Міжнародного товариства 

ендокринологів [259]: нормальний вміст вітаміну D – 30-100 нг/мл (76-250 

нмоль/мл) 25-(ОН)D, недостатність вітаміну D – вміст 25-(ОН)D 21-29 нг/ мл 

(51-75 нмоль/л), дефіцит вітаміну D – вміст 25-(ОН)D менше від 20 нг/мл 

(менше від 50 нмоль/л).  

При оцінці адипокінового статусу вивчали рівень адипонектину і 

лептину:  адипонектину – за допомогою аналізатора і тест-системи Mediagnost 

GmbH (Німеччина), лептину – за допомогою аналізатора і тест-системи LDN 

(Німеччина). 

Індекс інсулінорезистентності HOMA розраховували за формулою: 

 HOMA = інсулін натще (мкОд/мл) × глюкоза натще (ммоль/л)/22,5    

(2.3).  

Психометричні методи  включали тестування за допомогою 

опитувальника О.M.Вейна (1998) для виявлення синдрому вегетативної 

дисфункції [260]; тестування за шкалою самооцінки тривожності Ч.Д. 

Спілбергера (State-Trait Anxiety Inventory, STAI)  у модифікації Ю.Л. Ханіна 

[261]; оцінки властивостей особистості пацієнток використовували 

Фрайбурзький особистісний опитувальник FPI [261]. Для оцінки ефективності 

лікування застосовували опитувальник якості життя "SF-36 Health Status 

Survey" (SF-36) [262].   

Для виявлення вегетативної дисфункції використовували опитувальник 

О.M. Вейна (1998) [260]. Кожна з ознак оцінювалася в балах від 1 до 10 у 

випадку позитивної відповіді на питання. Якщо загальна кількість балів 

дорівнювала 15 або більше, передбачалась наявність синдрому вегетативної 

дисфункції.  
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При тестуванні за шкалою самооцінки Ч.Д. Спілбергера - Ю.Л. Ханіна 

[261] визначали рівні реактивної та особистісної тривожності на підставі 

аналізу відповідей на 40 питань-суджень, з яких питання-судження 1-20 

призначені для оцінки реактивної тривожності  та 21-40 - для визначення 

особистісної тривожності. На кожне запитання для шкали реактивної 

тривожності дівчата давали 4 відповіді за ступенем інтенсивності події (зовсім 

ні, мабуть так, вірно, цілком вірно), для шкали особистісної тривожності – 4 

відповіді за частотою події (майже ніколи, іноді, часто, майже завжди). 

Загальний підсумковий показник по кожній з субшкал був в межах від 20 до 80 

балів. Рівень реактивної тривожності обчислювали за формулою:  

Тр = ЕРП - Ерз + 50     (2.4), 

де: Тр – показник реактивної тривожності; 

ЕРП – сума балів за прямими питаннями (3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 18); 

Ерз – сума балів за зворотними питаннями (1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 19,20). 

Для обчислення рівня особистісної тривожності використовували 

формулу: 

То = ЕОП - Елз + 35      (2.5), 

де: То – показник особистісної тривожності; 

ЕОП – сума балів за прямими питаннями (22,23,24,25,28,29,31,32, 

34,35,37,38,40); 

Еоз – сума балів за зворотними питаннями (21, 26, 27, 30, 33, 36, 39). 

Оцінювали тривожність як низьку при сумі балів  до 30, як помірну  – при 

сумі балів 31-44, як високу – при 45 і більше. 

Фрайбурзький особистісний опитувальник FPI [261] має дванадцять 

шкал. Шкали I-IX є основними, шкали X-XII – похідними. Похідні шкали 

складено із тверджень базових шкал. 

Шкала І невротичності характеризує рівень невротизації особистості. 

Високі оцінки відповідають вираженому невротичному синдрому астенічного 

типу зі значними психосоматичними порушеннями значним психосоматичних 

розладів. Таку пацієнтку можна більш детально характеризувати як нервову, 
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хворобливу, яка не вміє вийти з положення, приділяє увагу власним почуттям. 

Шкала II спонтанної агресивності дозволяє виявити і оцінити 

психопатизацію інтротенсивного типу. Високі оцінки показують свідчать за 

підвищений рівень психопатизації, що створює передумови для імпульсивної 

поведінки. Пацієнтка агресивна, імпульсивна, безпосередня, невживчива. 

Шкала III депресивності дає можливість діагностувати ознаки, характерні 

для психопатологічного депресивного синдрому. Високі оцінки за шкалою 

відповідають наявності цих ознак в емоційному стані, в поведінці, у відношенні 

до себе й до соціального середовища. Пацієнтка засмучена, боязка, невпевнена, 

сумна, внутрішньо страждає. 

Шкала IV дратівливості дає оцінку емоційної врівноваженості. Високі 

бали свідчать за хиткий емоційний стан зі схильністю до афективного 

реагування. Пацієнтка нетерпима, імпульсивна, збудлива, напружена, 

безпосередня. 

Шкала V комунікабельності характеризує як потенційні можливості, так і 

реальні прояви соціальної активності. Високі оцінки дозволяють говорити про 

наявність вираженої потреби в спілкуванні та постійній готовності до 

задоволення цієї потреби. Пацієнтка балакуча, дружня, товариська, 

підприємлива. 

Шкала VI врівноваженості відображає стійкість до стресу. Високі оцінки 

свідчать за гарну захищеність від впливу стрес-факторів звичайних життєвих 

ситуацій, засновану на впевненості в собі, оптимізму та активності. Пацієнтка 

добре налаштована, терпляча, спокійна, самовпевнена, довірлива, діяльна. 

Шкала VII реактивної агресивності має на меті виявити ознаки 

психопатизації екстратенсивного типу. Високі оцінки свідчать за високий 

рівень психопатизації, який характеризується агресивним ставленням до 

соціального середовища і вираженим прагненням до домінування. Пацієнтка 

відстоює свої погляди, егоцентрична, авторитарна, недовірлива, домінантна. 

Шкала VIII сором’язливості відображає схильність до стресового 

реагування за пасивно-оборонним типом на звичайні життєві ситуації. Високі 
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оцінки за шкалою показують наявність тривожності, скутості, невпевненості, 

наслідком чого є труднощі в соціальних контактах. Пацієнтка стримана, зі 

зниженою здатністю до контакту, невпевнена, розгублена, схвильована. 

Шкала IX  відкритості характеризує ставлення до соціального оточення та 

рівень самокритичності. Високі оцінки демонструють прагнення до довірливо-

відвертої взаємодії з оточуючими людьми при високому рівні самокритичності. 

Пацієнтка щира, самокритична, визнає власні недоліки та помилки. 

Шкала X екстраверсії-інтроверсії: високі оцінки відповідають вираженій 

екстравертованості особистості, низькі – вираженій інтровертованості. У 

першому випадку пацієнтка жвава, товариська, активна у суспільному житті, 

шукає контакту з людьми, у другому випадку, навпаки, уникає такого 

спілкування. Ця інтегруюча шкала пов'язана з п'ятьма шкалами опитувальника, 

перш за все, зі шкалою товариськості та шкалою спонтанної агресивності. 

Шкала XI емоційної лабільності: високі оцінки вказують на нестійкість 

емоційного стану, тобто часті коливання настрою, підвищена збудливість, 

дратівливість, недостатній самоконтроль. Низькі результати можуть 

характеризувати не тільки високу стабільність емоційного стану як такого, але і 

гарне вміння володіти собою. Пацієнтка демонструє коливання настроїв: 

збудливість, напруженість, депресивність, смуток або оптимізм, радісність. Ця 

інтегруюча шкала пов'язана з чотирма шкалами, найтісніше – зі шкалами 

депресивності та дратівливості. 

Шкала XII маскулінізму – фемінізму (мужності – жіночості): високі 

оцінки свідчать про протікання психічної діяльності переважно за чоловічим 

типом, найнижчі – за жіночим типом. Пацієнтка маскулінного психотипу 

активна, домінантна, самовпевнена, винахідлива, стримана. Ця інтегруюча 

шкала пов'язана із сімома шкалами, головним чином, зі шкалами невротичності 

та сором’язливості. 

Методика тесту FPI дозволяє виділити три рівні різних рис особистості: 

низькому відповідають оцінки в діапазоні 1-3 бали, середньому – 4-6 балів, 

високому – 7-9 балів. Високі значення більшості шкал даної методики 
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відповідають негативному значенню розвитку особистісних рис. Виняток 

становлять три шкали: товариськості, врівноваженості та відкритості. Шкали 

«екстраверсія – інтроверсія» та «маскулінізм – фемінізм» є односкладовими, в 

тому сенсі, що в них взагалі відсутній позитивний чи негативний зміст. За 

необхідністю, він лише припускається, в окремій, власній дефініції  [261].  

Опитувальник для оцінки якості життя SF-36  "SF-36 Health Status 

Survey" (SF-36) [262] складається з 36 пунктів, згрупованих у вісім шкал:  

1) шкала фізичне функціонування відображає ступінь, в якій фізичний 

стан обмежує виконання фізичних навантажень (самообслуговування, ходіння, 

підйом по сходах, перенесення ваги і т.п.). Низькі показники за цією шкалою 

свідчать, що фізична активність пацієнта чимало обмежена станом його 

здоров'я; 

2) шкала рольове функціонування, обумовлене фізичним станом, оцінює 

вплив фізичного стану на повсякденну рольову діяльність – роботу та 

виконання щоденних обов'язків. Низькі показники за цією шкалою 

інтерпретуються як обмеження у виконанні повсякденної роботи, обумовлені 

погіршенням фізичного стану; 

3) шкала інтенсивність болю визначає ступінь больового синдрому та 

його вплив на здатність займатися щоденною діяльністю, включаючи працю 

по дому і поза домом. Низькі показники за цією шкалою свідчать, що біль 

значно обмежує активність респондента. 

4) шкала загальний стан здоров’я оцінює стан здоров'я респондента та 

перспективи лікування. Чим нижчий бал за цією шкалою, тим гірший стан 

здоров'я. 

5) шкала життєва активність має на увазі відчуття себе повним сил і 

енергії або, навпаки, знесиленим. Низькі бали свідчать про втому респондента, 

низьку життєздатність. 

6) шкала соціальне функціонування визначає ступінь обмеження 

соціальної активності. Низькі бали свідчать, що в зв'язку з погіршенням 

фізичного та емоційного стану рівень спілкування знижений, а соціальні 
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контакти значно обмежені. 

7) шкала рольове функціонування, обумовлене емоційним станом, 

передбачає оцінку ступеня, при якому емоційний стан заважає виконанню 

роботи або іншої повсякденної діяльності, включаючи великі витрати часу, 

зменшення обсягу роботи, зниження її якості, тощо. Низькі оцінки свідчать, 

що така діяльність значно обмежена емоційним станом пацієнтки. 

8) шкала психічне здоров'я характеризує настрій, наявність депресії, 

тривоги, загальний показник позитивних емоцій. Низький бал свідчить про 

психічне неблагополуччя, присутність тривожних і депресивних переживань. 

Показники кожної шкали варіювали в межах 0-100 балів. Більш високий 

бал свідчив за більш високий рівень якості життя. Результати представляли у 

вигляді оцінок у балах  за 8 шкалами до та після лікування. Зміни 5-10 балів 

розцінювали як слабкі; зміни 10-20 балів – як помірні; зміни понад 20 балів – як 

значно виражені. 

Статистичні методи. Статистичний аналіз результатів проводили за 

допомогою програми Microsoft Excel 2010. Для оцінки нормальності розподілу 

вибірок оцінювалися: критерій Колмогорова-Смирнова, критерій Шапіро-Уілкі, 

показники асиметрії і ексцесу, а також медіана і середнє значення показника.  

Якщо рівні значимості критерію Колмогорова-Смирнова і критерію 

Шапіро-Уілкі опинявся вище 5 % (p>0,05), показники асиметрії і ексцесу 

виявлялися в діапазоні від -1 до +1, а медіана і середнє істотно не відрізнялися 

один від одного, то нульова гіпотеза (H0) приймалася і розподіл вибірки 

оцінювалося як нормальне. При недотриманні вказаних умов приймалася 

альтернативна гіпотеза (H1) і розподіл у вибірці приймався відмінним від 

нормального. 

 Кількісні змінні описані за допомогою середнього значення (M), похибки 

стандартного відхилення (±SE), а їх порівняння – з використанням t-критерію 

Стьюдента. Для порівняння розподілу якісних ознак використовувався χ
2
- 

критерій з поправкою Фішера. При порівнянні змінних в незалежних вибірках 

застосовувалися U-критерій Манна-Уїтні, для залежних вибірок 
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використовувався критерій Вілкоксона. Зв'язок кількісних змінних оцінювалася 

за допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. Для оцінки рівня 

кореляції використовувалася шкала Чеддока. 

 Для кількісного опису тісноти зв'язку використовували відношення 

шансів (ВШ), розраховували 95% довірчий інтервал (ДІ). Отримані результати 

представляли у вигляді: ВШ [95%ДІ]. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ОБСТЕЖЕНИХ ДІВЧАТ 

 

Проведена клініко-анамнестична характеристика 139 дівчат пубертатного 

віку з хронічними дифузними захворюваннями печінки в стадії повної або 

неповної клінічної ремісії, з яких 53 пацієнтки групи А1 з ХВГ, 55 осіб групи 

А2 – з НАЖХП і 31 хвора групи А3 з АІГ, а також 108 здорових дівчат групи К 

у віці 12-17 років з адекватним статевим розвитком [263-268].  

Досліджувані групи були гомогенні за віковим розподілом (табл. 3.1) і 

середнім віком у вікових групах (табл. 3.2). 

Таблиця 3.1 – Віковий розподіл обстежених пацієнток, n (%) 

Вік, у 

роках 

Група 

А1 (ХВГ), 

n=53 

А2 (НАЖХП), 

n=55 

А3 (АІГ), 

n=31 

К, 

n=108 

12-13 17 (32,08) 19 (34,55) 9 (29,03) 31 (28,70) 

14-15 14 (26,42) 15 (27,27) 11 (35,48) 35 (32,41) 

16-17 22 (41,51) 21 (38,18) 11 (35,48) 42 (38,89) 

Примітка. Статистичної різниці між показниками не виявлено (p>0,05). 

 

Таблиця 3.2 – Середній вік обстежених пацієнток у вікових групах,  

M ± SE, у роках 

Вікова 

група 

Група 

А1 (ХВГ), 

n=53 

А2 (НАЖХП), 

n=55 

А3 (АІГ), 

n=31 

К, 

n=108 

12-13 

років 
12,59±0,13 12,58±0,12 12,44±0,19 12,52±0,09 

14-15 

років 
14,57±0,14 14,47±0,14 14,45±0,17 14,49±0,09 

16-17 

років 
16,41±0,11 16,43±0,11 16,45±0,17 16,45±0,08 

Примітка. Статистичної різниці між показниками не виявлено (p>0,05). 
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Звісно, що в генезі захворювань пубертатного періоду суттєву роль 

відграє соматичний, гінекологічний, генетичний статус матері, особливості  

перебігу преконцепційного періоду, вагітності та лактації. 

Аналіз особливостей стану соматичного матерів дівчат досліджуваних 

груп з хронічними дифузними захворюваннями печінки показав відсутність 

будь-яких відмінностей за частотою захворювань органів травлення, бронхо-

легеневої, серцево-судинної, сечовидільної системи, ожиріння, цукрового 

діабету, захворювань щитоподібної залози (табл.  3.3). 

Таблиця 3.3 – Соматична захворюваність матерів обстежених дівчат,  n (%) 

Соматичні 

захворювання матерів 

Група 

А1 

(ХВГ), 

n=53 

А2 (НАЖХП), 

n=55 

А3 (АІГ), 

n=31 

К, 

n=108 

Захворювання органів 

травлення 
3 (5,66) 7 (12,73)

 4
 4 (12,90)

 4
 3 (2,78) 

Захворювання органів 

бронхо-легеневої 

системи 

3 (5,66) 4 (7,27) 2 (6,45) 2 (1,85) 

Серцево-судинні 

захворювання 
4 (7,55) 8 (14,55) 

4
 3 (9,68) 4 (3,70) 

Захворювання 

сечовидільної системи 
2 (3,77) 2 (3,64) 4 (12,90)

 4
 1 (0,93) 

Ожиріння 2 (3,77) 38 (69,09)
 4
 2 (6,45) 0 (0,00) 

Цукровий діабет 2 (3,77) 14 (25,45)
 4
 2 (6,45) 0 (0,00) 

Автоімунні 

захворювання 
0 (0,00)

3
 1 (1,82) 

3
 4 (12,90)

1,2,4
 0 (0,00) 

Захворювання 

щитоподібної залози 
8 (15,09)

4
 14 (25,45)

 4
 10 (32,26)

 4
 0 (0,00) 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 

 

Матерів обстежених дівчат груп А2 і А3 від матерів пацієнток групи К 

відрізняла більш висока частота захворювань органів травлення (12,73 % (7) і 

12,90 % (4) проти 2,78 % (3)). У матерів дівчат з НАЖХП вірогідно частіше, ніж 

в контролі зустрічалися серцево-судинні захворювання (14,55 % (8) проти 
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3,70% (4)), ожиріння (69,09 (38) проти  0,00% (0)), цукровий діабет (25,45 % 

(14) проти 0,00 % (0)). Для матерів дівчат з АІГ була характерною наявність 

різних автоімунних захворювань (12,90 % (4) проти 0,00% (0) в групах А1 і К та 

1,82 % (1) у групі А2). Серед матерів пацієнток груп А1, А2, А3 були поширені 

захворювання щитоподібної залози (15,09 % (8), 25,45 % (14) і 32,26 % (10) 

проти 0,00% (0) в групі К). 

Матері обстежених дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки з однаковою частотою страждали на хронічний сальпінгоофорит, 

лейоміому матки, генітальний ендометріоз, ектопію циліндричного епітелію 

шийки матки, але у матерів дівчат групи А2 вірогідно частіше в анамнезі 

зустрічався СПКЯ (27,27 % (15), р1<0,01, p3<0,05) (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 – Гінекологічні захворювання у матерів обстежених дівчат, n (%) 

Гінекологічні 

захворювання у 

матерів 

Група 

А1 (ХВГ), 

n=53 

А2 

(НАЖХП), 

n=55 

А3 (АІГ), 

n=31 

К, 

n=108 

Хронічний 

сальпінгоофорит 
4 (7,55) 5 (9,09) 2 (6,45) 6 (5,56) 

Лейоміома матки 3 (5,66)
 4
 4 (7,27)

 4
 2 (6,45)

 4
 0 (0,00) 

Генітальний 

ендометріоз 
5 (9,43)

 4
 5 (9,09)

 4
 4 (12,90)

4
 0 (0,00) 

СПКЯ 2 (3,77)
2
 15 (27,27)

 1,3,4
 3 (9,68)

 4,2
 0 (0,00) 

Ектопія 

циліндричного 

епітелію шийки матки 

15 (28,30) 18 (32,73)
 4
 10 (32,26)

 4
 21 (19,44) 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – 

групи А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 

 

Порівняно з матерями дівчат групи К у матерів пацієнток групи А 

вірогідно частіше зустрічалися лейоміома матки, генітальний ендометріоз, а 

груп А2 і А3 – СПКЯ і ектопія циліндричного епітелію шийки матки ( табл. 

3.4). 

Встановлено, що біля двох третин обстежених дівчат були народжені від 
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першої вагітності, кожна третя-четверта – від другої, кожна десята – від третьої 

та більше вагітності (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 – Паритет вагітності, від якої були народжені обстежені, n (%) 

Паритет вагітності 

Група 

А1 (ХВГ), 

n=53 

А2 (НАЖХП), 

n=55 

А3 (АІГ), 

n=31 

К, 

n=108 

Перша 31 (58,49) 37 (67,27) 17 (54,84) 68 (62,96) 

Друга 17 (32,08) 14 (25,45)  10 (32,26) 27 (25,00) 

Третя та більше 5 (9,43) 4 (7,27) 4 (12,90) 13 (12,04) 

Примітка. Статистичної різниці між показниками не виявлено (p>0,05). 

 

Число матерів обстежених дівчат з ускладненим перебігом вагітності у 

групах А1 (60,38 % (32)), А2 (63,64 % (35)) і А3 (67,74 % (21)) перевищувала 

таку у групі К (14,81 % (16)) відповідно в 4,08 (p<0,01, ВШ 8,76 [4,08-18,83]), 

4,30 (p<0,01, ВШ 10,06 [4,69-21,60]) і в 4,57  раза (p<0,01, ВШ 12,08 [4,81-

30,34]. Частота ГРВІ у матерів обстежених дівчат під час виношування 

вагітності не відрізнялася між групами (11,32 % (6), 9,09 % (5), 12,90 % (4) 

проти 5,56 % (6)).  

Як видно з табл. 3.6, вагітність матерів дівчат груп А1, А2 і А3  частіше 

перебігала на фоні:  анемії (26,41 % (14) (ВШ 7,40 [2,50-21,90]), 14,55 % (8) 

(ВШ 3,51 [1,09-11,29])  і 29,03 % (9) (ВШ 8,43 [2,57-27,60]) проти 4,63 % (5) в 

групі К);  загрози переривання вагітності (9,43 % (5) (ВШ 3,72 [0,85-16,23]), 

38,18 % (21) (ВШ 21,62 [6,07-76,98]), 19,35 % (6) (ВШ 8,40 [1,97-35,92]) проти 

2,78 % (3)); цервіко-вагінального дисбіозу (13,21 % (7) (ВШ 8,07 [1,61-40,31]), 

27,27 % (15) (ВШ 19,88 [4,35-90,84]), 16,13 % (5) (ВШ 10,19 [1,87-55,52])  проти 

1,85 % (2)); прееклампсії  (6,66 % (3) (p<0,01), 12,73 % (7) (p<0,01), 6,45 % (2) 

(p<0,01) проти 0,00 % (0)); дистресу плоду (11,32 % (6) (ВШ 6,77 [1,32-34,77]), 

10,91 % (6) (ВШ 6,49 [1,26-33,31]), 9,68 % (3) (ВШ 5,68 [0,91-35,65])  проти 1,85 

% (2)); плацентарної дисфункції (22,64 % (12) (ВШ 10,24 [2,75-38,18]), 27,27 % 

(15) (ВШ 13,13 [3,61-47,78]), 19,35 % (6) (ВШ  4,47 [1,07-18,63]) проти 2,78 % 

(3)).  
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Таблиця 3.6 – Ускладнення вагітності у матерів обстежених дівчат, n (%) 

Ускладнення 

вагітності у матерів  

Група 

А1 (ХВГ), 

n=53 

А2 (НАЖХП), 

n=55 

А3 (АІГ), 

n=31 

К, 

n=108 

ГРВІ 6 (11,32) 5 (9,09) 4 (12,90) 6 (5,56) 

Анемія 14 (26,41)
4
 8 (14,55)

 4
 9 (29,03)

 4
 5 (4,63) 

Загроза переривання 

вагітності 
5 (9,43) 21 (38,18)

 4
 6 (19,35)

 4
 3 (2,78) 

Цервіковагінальний 

дисбіоз 
7 (13,21)

 4
 15 (27,27)

 4
 5 (16,13)

 4
 2 (1,85) 

Прееклампсія 3 (5,66)
 4
 7 (12,73)

 4
 2 (6,45)

 4
 0 (0,00) 

Дистрес плоду 6 (11,32)
 4
 6 (10,91)

 4
 3 (9,68)

 
 2 (1,85) 

Плацентарна 

дисфункція 
12 (22,64)

 4
 15 (27,27)

 4
 6 (19,35)

 4
 3 (2,78) 

Примітка. Статистичної різниці між показниками не виявлено (p>0,05). 

 

Характер перебігу пологів у  матерів обстежених дівчат був гомогенним у 

всіх досліджуваних групах (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 – Характер пологів у матерів обстежених дівчат, n (%) 

Характер пологів  

Група 

А1 (ХВГ), 

n=53 

А2 (НАЖХП), 

n=55 

А3 (АІГ), 

n=31 
К, n=108 

Термінові 49 (92,45) 49 (89,09) 29 (93,55) 103 (95,37) 

Дострокові 4 (7,55) 6 (10,91) 2 (6,45) 5 (4,63) 

Кесарів розтин 8 (15,09) 10 (18,18) 4 (12,90) 15 (13,89) 

Вагінальні пологи 45 (84,91) 45 (81,82) 27 (87,10) 93 (86,11) 

Примітка. Статистичної різниці між показниками не виявлено (p>0,05). 

 

Вивчення особливостей перебігу інтранатального та раннього 

неонатального періоду дівчат досліджуваних груп показало, що маса їх тіла при 

народженні, розподіл та  середній бал оцінки по шкалі Апгар на 5-й хвилині 

після народження не мали вірогідних відмінностей між групами (табл. 3.8).  
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Таблиця 3.8 – Загальний стан  обстежених дівчат при народженні 

Показник  

Група 

А1 (ХВГ), 

n=53 

А2 (НАЖХП), 

n=55 

А3 (АІГ), 

n=31 

К, 

n=108 

Маса тіла, M±SE, г 3314±52 3289±83 3338±63 3336±72 

Середній бал по Апгар 

на 5-й хвилині, M±SE 
7,89±0,15 7,92±0,14 7,75±0,27 7,96±0,15 

Примітка. Статистичної різниці між показниками не виявлено (p>0,05). 

 

При аналізі перебігу раннього неонатального періоду у дівчат 

досліджуваних груп не виявлено відмінностей за частотою недоношеності, 

затримки росту плода, перинатального гіпоксичного ураження ЦНС, анемії, 

дихальної недостатності, кон’югаційної жовтяниці,  вроджених розсіяних 

ателектазів легенів та внутрішньоутробного інфікування (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 – Особливості перебігу раннього неонатального періоду у дівчат 

досліджуваних груп, n (%) 

Показник  

Група 

А1 (ХВГ), 

n=53 

А2 

(НАЖХП), 

n=55 

А3 (АІГ), 

n=31 

К, 

n=108 

Недоношеність 4 (7,55) 6 (10,91) 2 (6,45) 5 (4,63) 

Затримка росту плода  

 
1 (1,89) 4 (7,27) 1 (3,23) 0 (0,00) 

Перинатальне 

гіпоксичне ушкодження 

ЦНС 

2 (3,77) 5 (9,09) 1 (3,23) 0 (0,00) 

Анемія 6 (11,32) 4  (7,27) 4 (12,90) 3 (5,66) 

Дихальна недостатність 2 (3,77) 1 (1,82) 1 (3,23) 0 (0,00) 

Кон’югаційна  

жовтяниця 
1 (1,89) 1 (1,82) 2 (6,45) 0 (0,00) 

Вроджені розсіяні 

ателектази легенів 
1 (1,89) 4 (7,27) 1 (3,23) 0 (0,00) 

Внутрішньоутробне 

інфікування 
3 (5,66) 1 (1,82) 2 (6,45) 0 (0,00) 

Примітка. Статистичної різниці між показниками не виявлено (p>0,05). 
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Розподіл перенесених дитячих інфекцій між досліджуваними групами був 

однорідним (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 – Дитячі інфекції в анамнезі обстежених дівчат, n (%) 

Дитяче інфекційне 

захворювання 

Група 

А1  

(ХВГ), 

n=53 

А2 

(НАЖХП), 

n=55 

А3 

 (АІГ), 

 n=31 

К, 

n=108 

Кір 0 (0,00) 1 (1,82) 0 (0,00) 0 (0,00) 

Вітряна віспа 25 (47,17) 18 (32,73) 12 (38,71) 33 (30,56) 

Скарлатина 1  (1,89) 0 (0,00) 1 (3,23) 0 (0,00) 

Паротит 2 (3,77) 1 (1,82) 2 (6,45) 1 (0,93) 

Краснуха 5 (9,43)
 к
 4 (7,27) 4 (12,90)

 к
 2 (1,85) 

Примітка. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К (p<0,05). 

 

Половина дівчат досліджуваних груп хоча б раз на рік хворіла на ГРВІ 

(табл. 3.11).  

Таблиця 3.11– Захворюваність на ГРВІ обстежених дівчат, n (%) 

Захворюваність на ГРВІ 

Група 

А1 

 (ХВГ), 

n=53 

А2 

(НАЖХП), 

n=55 

А3 

 (АІГ), 

 n=31 

К, 

n=108 

Усього хворіють на рік 24 (45,28)
 4
 21(38,18)

 4
 16 (51,61)

 4
 23 (21,30) 

Один-три рази на рік 18 (33,96) 14 (25,45) 10 (32,26) 21 (19,44) 

Чотири й більше разів 

на рік 
6 (11,32)

 4
 7 (12,73)

 4
 6 (19,35) 2 (1,85) 

Примітка. 
4
 – статистично значима різниця з показником групи К (p<0,05). 

 

Загальне число дівчат, що хворіли на ГРВІ щорічно, у групах А1 (45,29 % 

(24)), А2  (38,18 % (21)) і А3 (51,61 % (16)) перевищувало аналогічне в групі К 

(21,30 % (23)) відповідно в 2,13 раза (ВШ 3,06 [1,50-6,22]), в 1,80 раза (ВШ 2,28 

[1,12-4,66]) і в 2,42 раза (ВШ 3,94 [1,70-9,15]).  

Кількість пацієнток, які хворіють один-три рази на рік при ХВГ (33,96 % 

(18)), НАЖХП (25,45 % (14)) і АІГ (32,26 % (11)) і серед здорових дівчат (19,44 
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% (21) вірогідно не відрізнялася між групами, а питома вага дівчат, які 

хворіють на ГРВІ  чотири й більше разів на рік,  перевищувала аналогічну в 

контролі (11,32 % (6), 12,73 % (7) і 16,13 % (6) проти 1,85 % (2) відповідно в 

6,12 раза (ВШ 6,77 [1,32—34,77]), в 6,88 (ВШ 7,73 [1,55-38,59]) і в 10,46 раза 

(ВШ 12,72 [2,42-66,81]).  

У обстежених дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки 

спостерігали коморбідні соматичні захворювання, за частотою яких групи А1, 

А2 і А3 вірогідно не відрізнялися (табл. 3.12).   

Таблиця 3.12 – Соматична захворюваність обстежених дівчат, n (%) 

Захворювання 

Група 

А1 (ХВГ), 

n=53 

А2 

(НАЖХП), 

n=55 

А3 (АІГ), 

n=31 

К, 

n=108 

Серцево-судинні 

захворювання 
12 (22,64)

 4
 15 (27,27)

 4
 8 (25,81)

 4
 0 (0,00) 

Захворювання органів 

травлення 
8 (15,09)

 4
 7 (12,73)

 4
 6 (19,35)

 4
 0 (0,00) 

Захворювання 

сечовивідних шляхів 
6 (11,32)

 4
 5 (9,09)

 4
 4 (12,90)

 4
 0 (0,00) 

Захворювання 

респіраторних шляхів 
5 (9,43)

 4
 6 (10,91)

 4
 4 (12,90)

 4
 0 (0,00) 

Алергічна хвороба 12 (22,64)
 4
 10 (18,18)

 4
 6 (19,35)

 4
 2 (1,85) 

Анемія 5 (9,43)
 4
 6 (10,91)

 4
 3 (9,68)

 4
 0 (0,00) 

Захворювання та 

розлади нервової 

системи 

5 (9,43)
 4
 4 (7,27)

 4
 4 (12,90)

 4
 0 (0,00) 

Захворювання опорно-

рухового апарату 
7 (13,21)

 4
 6 (10,91)

 4
 4 (12,90)

 4
 0 (0,00) 

Примітка. 
4
 – статистично значима різниця з показником групи К (p<0,05). 

 

Кожна четверта-п’ята мала серцево-судинні захворювання (пролапс 

мітрального клапану, дисметаболічна кардіоміопатія), кожна п’ята-шоста  – 

захворювання органів травлення (хронічний гастрит, ентероколіт, панкреатит, 

холецистит, дискінезія жовчовивідних шляхів), кожна п’ята – алергічну 

хворобу, кожна десята  – хвороби сечовивідних шляхів (аномалії розвитку 
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сечовивідної системи, пієлонефрит), респіраторних шляхів (хронічний бронхіт), 

анемію, захворювання і розлади нервової системи (астеноневротичний 

синдром, вегето-судинна дистонія, неврозоподібний стан) і опорно-рухового 

апарату (сколіоз) (див. табл. 3.12).  

Скарги з приводу основного захворювання пред’являли 66,19 % (92) 

дівчат з дифузними хронічними захворюваннями печінки (табл. 3.13).  

Таблиця 3.13 – Клінічні симптоми та синдроми у обстежених дівчат, хворих на 

хронічні дифузні захворювання печінки в залежності від активності запального 

процесу в печінці, n (%) 

Симптоми та 

синдроми 

Група 

А1 (ХВГ), 

n=53 

А2 (НАЖХП), 

n=55 

А3 (АІГ),  

n=31 

АлАТ в 

межах 

норми, 

n=15 

АлАТ 

підвищ

ена, 

n=38 

АлАТ в 

межах 

норми, 

n= 24 

АлАТ в 

підвищ

ена, 

n=31 

АлАТ в 

межах 

норми, 

n=9 

АлАТ в 

підвищ

ена, 

n=22 

1 2 3 4 5 6 7 

Відсутність скарг 

11 

(73,33)  
4
 

8 

(21,05)
 

4,5
 

15 

(62,50) 
 4
 

5 

(16,13) 
 4,5

 

6 

(66,67) 
 4
 

2 

(9,09) 
 4,5

 

Наявність скарг 

4 

(26,67) 
 4
 

30 

(78,95) 
4,5

 

9 

(37,50) 
 4
 

26 

(83,87) 
4,5

 

3 

(33,33) 
 4
 

20 

(90,91)
  

4,5
 

Астеновегетатив-

ний 

4 

(73,33)
  

4
 

20 

(52,63) 
3,4

 

9 

(37,50) 
 4
 

18 

(58,06) 
3,4

 

3 

(33,33)
  

4
 

20 

(90,91)
 

1,2,4,5
 

Диспепсичний 

0 

(0,00) 

 

14 

(38,84)
 

4,5
 

0 

(0,00) 

 

2 

(6,45) 
 4
 

0 

(0,00) 

 

2 

(9,09) 

 

Шкірний свербіж 
0 

(0,00) 

3 

 (7,89)
 4
 

0 

(0,00) 

1 

(1,82) 

0 

(0,00) 

4 

(12,90)
 4
 

Больовий 

абдомінальний 

0 

(0,00) 

 

15 

(39,47)
 

4,5
 

0 

(0,00) 

 

8 

(25,81)
 

4,5
 

0 

(0,00) 

 

5 

(22,73) 
 4
 

Судинні зірочки 

на шкірі 

0 

(0,00) 

3 

(7,89)
 4
 

0 

(0,00) 

0 

(0,00) 

0 

(0,00) 

4 

(12,90)
 4
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Продовження табл. 3.13. 

1 2 3 4 5 6 7 

Носові кровотечі 

0 

(0,00) 

 

1 

(2,63)
  

3,4
 

0 

(0,00) 

 

2 

(6,45) 
 3,4

 

0 

(0,00) 

 

8 

(36,36)
 

1,2,4,5
 

Кровоточивість 

ясен 

0 

(0,00) 

4 

(10,53)
 4
 

0 

(0,00) 

3 

(9,68)
 4
 

0 

(0,00) 

4 

(12,90) 

Примітки: 1. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – 

групи А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05); 2. 

5
 – статистично значима 

різниця з показниками груп з АлАТ в межах норми (p<0,05). 

 

На підвищену втомлюваність, емоційну лабільність та порушення сну 

(астеновегетативний синдром) скаржилися 41,73 % (58) пацієнток, на нудоту, 

метеоризм, порушення стільця (диспепсичні розлади) – 12,95 % (18), на 

незначний біль в животі – 20,14 % (28), на носові кровотечі і кровоточивість 

ясен – 7,91 % (11), на шкірний свербіж – 5,76 % (8), судинні зірочки на шкірі – 

5,04 % (7). Гепатомегалія реєструвалася у 35,25 % (49), спленомегалія – у 7,19 

% (10) пацієнток.  

 Враховуючи той факт, що у більшості обстежених дітей, за показниками 

трансаміназ, хронічні дифузні захворювання печінки були в стадії клінічної 

ремісії або неповної ремісії  з мінімальною та низькою активністю ураження 

печінки, оцінена вираженість клінічних симптомів та синдромів залежно від 

наявності чи відсутності підвищеного сироваткового рівня АлАТ, так як вона в 

останні роки розглядається як сироватковий біомаркер активності запального 

процесу в печінці [259]. У групі з АлАТ в межах норми скарги мали 33,33 % 

(16) осіб проти 83,52 % (76) дівчат з підвищеними рівнями АлАТ (ВШ 0,10 [0,04-

0,22]).  

Як видно з табл. 3.13, в клінічній картині захворювання обстежених дітей 

превалював астеновегетативний синдром в усіх групах. Частота проявів цього 

синдрому була достовірно вища у дітей з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки з підвищеними рівнями сироваткового АлАТ 



103 
 

порівняно з тими, у яких мали місце нормальні показники трансамінази (63,74 

% (58/91) проти  33,33 % (16/48), ВШ 3,52 [1,68-7,34]).  

Найменш симптомним дифузним захворюванням печінки була НАЖХП, 

при якій перед початком лікування діти потрапляли в поле зору лікаря з 

основного захворювання найчастіше при проведенні УЗД органів черевної 

порожнини з приводу абдомінального больового синдрому, обумовленого 

дисфункцією біліарного тракту, змінами підшлункової залози, наявністю 

гастродуоденіту. 

В усіх обстежених дівчат визначали показники загальноклінічного 

лабораторного обстеження, біохімічного дослідження крові. У зв’язку з тим, що 

обстежені дівчата групи А перебували в стадії повної та неповної клінічної 

ремісії по основному захворюванню, більшість біохімічних показників у них не 

виходила за межі референтної норми, але при порівнянні з показниками 

контрольної групи показувала відносні відхилення.  

Показники цитолізу характеризувалися при АІГ підвищенням рівня АлАТ 

відносно аналогічного в контролі в 4,07 раза (р<0,01), АсАТ – в 1,85 (р<0,01), γ-

ГТ – в 2,29 (р<0,01), тоді як при НАЖХП відповідно в 2,87 (р<0,01), 1,10 

(р<0,01) і 1,06 (p>0,05) раза і при ХВГ – в 2,95 (р<0,01), 1,52 (р<0,01) і  2,72 

(р<0,01) раза (табл. 3.14, рис. 3.1). 

Таблиця 3.14 – Рівні показників цитолізу у  обстежених дівчат, M±SE 

Показник 

Група 

Норма А1 

 (ХВГ), 

n=53 

А2 

(НАЖХП), 

n=55 

А3 

 (АІГ), 

n=31 

К, 

n=108 

 

АлАТ, Од/л 
42,97±2,38 

3, 4 
41,73±2,29 

3, 4
 

59,23±4,90 
1,2,4

 
14,55±0,36 5-42 

АсАТ, Од/л 
29,98±1,67 

3,4
 

21,80±0,80 
3,4

 

36,54±2,78 
1,2,4

 
19,77±0,56 0-25 

γ-ГТ, Од/л 
51,12±2,17 

2,3,4
 

20,01±0,72 
3,4

 

43,02±2,94 
1,2,4

 
18,81±0,37 5-33 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 
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Рисунок 3.1 – Показники цитолізу у дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки відносно контрольних показників, прийнятих за 

одиницю (позначено - - -). 

 

Серед показників холестазу при АІГ спостерігали підвищену активність 

лужної фосфатази в 1,30 раза (р<0,01), γ-ГТ – в 2,29 (р<0,01), збільшення вмісту 

загального білірубіну в 2,73 (р<0,01) і прямого білірубіну в 2,31 (р<0,01) раза 

порівняно з контрольними показниками проти відповідного збільшення в 1,33 

(р<0,01), в 2,72 (р<0,01), в 1,34 (р<0,01) і в 2,31 (р<0,01) раза при ХВГ і в 1,23 

(р<0,01), в 1,06 (p>0,05), в 1,05 (p>0,05) і в 1,15 (р<0,01) раза – при НАЖХП 

(табл. 3.15, рис. 3.2).  

Таблиця 3.15 – Рівні показників  холестазу у  обстежених дівчат, M±SE 

Показник 

Група 

Норма А1 

(ХВГ), 

n=53 

А2 

(НАЖХП), 

n=55 

А3 

(АІГ), n=31 

К, 

n=108 

 

Лужна фосфатаза, 

нмоль/л 

180,43± 

8,26
 4
 

181,66± 

9,80
 4
 

193,43± 

10,52
 4
 

141,80± 

7,85 
до 240 

Загальний білірубін, 

мкмоль/л 

16,46±0,44 
2,4

 

12,88±0,51 
1,3

 

33,48±1,81 
1,2,4

 

12,26± 

0,41 
9-21 

Прямий білірубін, 

мкмоль/л 

5,94±0,07 
2,4

 

2,96±0,11 
1,3

 

5,94±0,07 
1,2,4

 

2,57± 

0,09 
до 5 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 
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Рисунок 3.2 – Показники холестазу у дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки відносно аналогічних контрольних показників, 

прийнятих за одиницю (позначено - - -). 

Серед показників мезенхімально-запального синдрому при ХВГ 

реєструвалося підвищення порівняно з контролем рівня γ-глобулінів в 1,41 

(р<0,01) раза, тимолової проби – в 1,72 (р<0,01) раза та зниженням IgG в 1,17 

(р<0,01) раза, альбуміну – в 1,32  (р<0,01) раза, при АІГ – відповідно в 1,47 

(р<0,01), в 2,01 (р<0,01), в 1,18 (р<0,01) і в 1,89 (р<0,01), при НАЖХП – в 1,09 

(р<0,02), в 1,87 (р<0,01), в 1,04 (p>0,05) і в 1,08 (р<0,03) раза, тобто був 

найбільш виражений при ХВГ і АІГ (табл. 3.16, рис. 3.3). 

Таблиця 3.16 – Рівні показників  мезенхімально-запального синдрому у 

обстежених дівчат, M±SE 

Показник 

Група 

Норма А1 

 (ХВГ), 

n=53 

А2 

(НАЖХП), 

n=55 

А3 

 (АІГ), 

 n=31 

К, 

n=108 

 

γ- глобулін, г/л 
11,37±0,56 

2,4
 

7,38±0,25 
1,3,4

 

11,84±0,67 
2,4

 
8,07±0,16 

5,5-

13,4 

IgG, г/л 
11,15±0,35

 

2,4
 

12,57±0,35
 

1,3,4
 

11,70±0,34
 

1,2,4
 

13,03±0,27 
7,59- 

15,84 

Альбумін, г/л 
30,61±0,45 

2,3,4
 

37,44±1,27 
1,3,4

 

21,37±0,33 
1,2,4

 
40,43±0,39 32-45 

Тимолова 

проба, Од/мл 

3,36±0,11 
3,4

 

3,64±0,12 
3,4

 

3,92±0,14 
1,2,4

 
1,95±0,10 до 4 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 
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Рисунок 3.3 – Показники мезенхімально-запального синдрому у дівчат з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки відносно контрольних 

показників, прийнятих за одиницю (позначено - - -). 

Серед проявів печінково-клітинної недостатності у групі А1 спостерігали 

зниження вмісту альбуміну в 1,32 (р<0,01), протромбінового індексу – в 1,22 

(р<0,01), на тлі збільшення рівня сечовини в 1,36 (р<0,01) і креатиніну – в 1,25 

(р<0,01) раза, у групі А2 – відповідно  в 1,08 (р<0,03), в 1,08 (р<0,01),  в 1,58 

(р<0,01), в 1,05 (p>0,05), у групі А3 – в 1,89 (р<0,01), в 1,21 (р<0,01), в 1,63 

(р<0,01) і в 1,30 (р<0,01) раза (табл. 3.17, рис. 3.4). 

Таблиця 3.17 – Рівні показників  печінково-клітинної недостатності у 

обстежених дівчат, M±SE 

Показник 

Група 

Норма А1 

 (ХВГ), 

n=53 

А2 

(НАЖХП), 

n=55 

А3 

 (АІГ), 

n=31 

К, 

n=108 

 

Альбумін, г/л 
30,61±0,45 

2,3,4
 

37,44±1,27 
1,3,4

 

21,37±0,33 
1,2,4

 
40,43±0,39 32-45 

Протромбіновий 

індекс, % 

77,82±1,24 
2,4

 

88,09±1,79 
1,3,4

 

78,37±1,75 
2,4

 
94,70±0,47 70-130 

Сечовина, 

ммоль/л 

6,92±0,33
 

2,3,4
 

8,01±0,63 
 1,4

 

8,28±0,48
 

1,4
 

5,08±0,10 
2,76-

8,07 

Креатинін, 

мкмоль/л 

71,18±2,06 
2,4

 

59,66±3,11 
1,3,4

 

73,95±3,25 
2,4 

 
56,92±1,09 46-77 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 
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Рисунок 3.4 – Показники печінково-клітинної недостатності у дівчат з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки відносно контрольних 

показників, прийнятих за одиницю (позначено - - -). 

 

Порушення вуглеводного та ліпідного обміну, як і очікувалося, були 

найбільш виражені при НАЖХП, при якій індекс НОМА перевищував 

контрольний показник в 3,11 (р<0,01) раза, тоді як при ХВГ  – в 1,43 (р<0,01) і 

при АІГ – в 1,56 (р<0,01) раза, холестерин – в 2,16 (р<0,01), в 1,28 (р<0,01), в 

2,13 (р<0,01) раза, ЛПНЩ – відповідно в 1,62 (р<0,01), в 1,33 (р<0,01), в 1,21 

(р<0,01) раза на тлі зниження ЛПВЩ в 1,41 (р<0,01), в 1,39 (р<0,01) і в 1,38 

(р<0,01) раза (табл. 3.18, рис. 3.5). 

Таблиця 3.18 – Рівні показників вуглеводного та ліпідного обміну у  

обстежених дівчат, M±SE 

Показник 

Група 

Норма А1 

 (ХВГ), 

n=53 

А2 

(НАЖХП), 

n=55 

А3 

 (АІГ), 

n=31 

К, 

n=108 

 

1 2 3 4 5 6 

Глюкоза, 

ммоль/л 

4,10±0,07 
2,3,4

 

5,57±0,07 
1,4

 

5,64±0,12 
1,4

 
4,51±0,05 

3,89-

5,83 

Інсулін, 

мкОд/мл 

9,90±0,55 
2,3,4

 

15,79±0,94 
1,4

 

17,95±1,35 
1,4

 
6,27±0,18 

2,6-

24,9 

Індекс НОМА 
1,84±0,11 

2,4
 

4,01±0,28 
1,3,4

 

2,01±0,26 
2,4

 
1,29±0,04 <2,52 
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Продовження табл. 3.18 

1 2 3 4 5 6 

ХС загальний, 

ммоль/л 

3,28±0,06 
2,3,4

 

5,53±0,10 
1,4

 

5,45±0,13 
1,4

 
2,56±0,04 до 5,2 

ЛПВЩ, ммоль/л 
1,12±0,02 

4
 

1,11±0,02 
4
 

1,13±0,03 
4
 

1,56±0,02 0,9-1,9 

ЛПНЩ, ммоль/л 
3,11±0,06 

2,3,4
 

3,78±0,05 
1,4

 

2,83±0,07 
1,4

 
2,34±0,03 

1,81-

4,14 

Лептин, нг/мл 
11,62±0,55 

2,3,4
 

68,19±2,96 
1,3,4

 

5,12±0,32 
1,2,4

 
4,33±0,15 

3,7-

11,1 

Адипонектин, 

мкг/мл 

6,72±0,37 
2,4

 

5,61±0,17 
1,3,4

 

7,01±0,29 
4
 

12,41±0,21 > 10 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 

 

 

Рисунок 3.5 – Показники ліпідного та вуглеводного обміну у дівчат з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки відносно контрольних 

показників, прийнятих за одиницю (позначено - - -). 

 

Аналіз вмісту адипокінів показав підвищення вмісту лептину порівняно зі 

здоровими дівчатами при ХВГ– в 15,75 (р<0,01), при НАЖХП – в 2,68 (р<0,01), 

при АІГ – в 1,18 (р<0,01) і зниження рівня  адипонектинв відповідно в 2,21 

(р<0,01), в 1,85 (р<0,01) і в 1,77 (р<0,01) раза (див. табл. 3.18, рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Рівні адипокінів у дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки відносно контрольних показників, прийнятих за 

одиницю (позначено - - -). 

 

Отже, досліджувані групи були гомогенні за віковим розподілом і 

середнім віком у вікових групах, за частотою у  матерів дівчат досліджуваних 

груп захворювань органів травлення, бронхо-легеневої, серцево-судинної, 

сечовидільної системи, ожиріння, цукрового діабету, захворювань 

щитоподібної залози, хронічного сальпінгоофориту, лейоміоми матки, 

генітального ендометріозу, ектопії циліндричного епітелію шийки матки; 

паритетом вагітності, від якої були народжені обстежені, частотою ускладнень 

вагітності у матерів обстежених дівчат, загальним станом  обстежених дівчат 

при народженні характером пологів, особливостями перебігу інтранатального 

та раннього неонатального періоду дівчат, розподілом перенесених дитячих 

інфекцій, захворюваністю на ГРВІ, коморбідною соматичною захворюваністю. 

Матерів обстежених дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки відрізняла більш висока частота захворювань органів травлення, 
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серцево-судинної системи, щитоподібної залози, внутрішніх геніталій, 

ускладнень вагітності.  

Дівчата з хронічними дифузними захворюваннями печінки частіше 

хворіли на ГРВІ, у тому числі чотири й більше разів. Кожна четверта-п’ята мала 

серцево-судинні захворювання, кожна п’ята-шоста  – захворювання органів 

травлення, кожна п’ята – алергічну хворобу, кожна десята  – хвороби 

сечовивідних шляхів, респіраторних шляхів, анемію, захворювання і розлади 

нервової системи  і опорно-рухового апарату. 

Скарги з приводу основного захворювання пред’являли 66,19 % дівчат з 

дифузними хронічними захворюваннями печінки. На підвищену 

втомлюваність, емоційну лабільність та порушення сну скаржилися 41,73 % 

пацієнток, на нудоту, метеоризм, порушення стільця – 12,95 %, на незначний 

біль в животі – 20,14 %, на носові кровотечі і кровоточивість ясен – 7,91 %, на 

шкірний свербіж – 5,76 %, судинні зірочки на шкірі – 5,04 %. Гепатомегалія 

реєструвалася у 35,25 %, спленомегалія – у 7,19 % пацієнток.  

Хронічні дифузні захворювання печінки у різних пацієнток мають 

індивідуальні зміни її функціонального стану. Найбільш виражені патологічні 

зміни спостерігаються при АІГ навіть в стадії повної або неповної клінічної 

ремісії, що проявляється найбільш вираженим цитолітичним, холестатичним, 

мезенхімально-запальним синдромом і печінково-клітинною недостатністю. 

Вираженість перерахованих синдромів менша при ХВГ і найменша – при 

НАЖХП. Але саме при НАЖХП спостерігаються найбільш виражені зміни 

вуглеводного та ліпідного обмінів, адипоцитокінового статусу. Різноманіття 

проявів хронічних дифузних захворювань печінки потребує персоніфікованого 

підходу до проведення лікувально-профілактичних заходів. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ 

ДІВЧАТ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ З ХРОНІЧНИМИ ДИФУЗНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПЕЧІНКИ 

 

Основою становлення репродуктивної функції є гармонійний фізичний 

розвиток і адекватний віку статевий розвиток. При цьому фізичний розвиток є 

найбільш об'єктивним показником, що характеризує рівень репродуктивного 

здоров'я і визначається послідовністю і рівномірністю росту і розвитку підлітка. 

Проведено вивчення фізичного і статевого розвитку 108 здорових дівчат 

пубертатного віку на сучасному етапі і 139 пацієнток з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки  [263-275].   

 

4.1. Особливості фізичного і статевого розвитку здорових дівчат 

пубертатного віку  

 

З усіх показників фізичного розвитку дівчат у пубертаті найбільше 

значення для становлення менструальної функції, як показника готовності до 

репродукції, має маса тіла [251]. Протягом всього пубертату маса тіла здорових 

дівчат збільшувалася поступово і в міру (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 – Антропометричні дані здорових дівчат у різні періоди пубертату, 

M ± SE 

Вік, у 

роках 
n Маса тіла, кг Зріст, м ІМТ, кг/м

2
 ОГК, см 

12-13 31 45,13±0,46 1,54±0,01 19,11±0,17 73,85±0,68 

14-15 35 51,71±0,40
 6
 1,61±0,01

 6
 19,90±0,16

 6
 79,27±0,26

 6
 

16-17 42 55,52±0,59
 6
 1,65±0,01

 6
 20,53±0,21

 6
 80,90±0,30

 6
 

Примітка. 
6
 – статистична різниця з аналогічними показниками попередньої 

вікової групи в динаміці пубертату (p<0,05). 
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Приріст маси тіла в цьому періоді становив 3-4 кг на рік, в середньому – 

3,65±0,69 кг на рік. Для збільшення маси тіла дівчат критичним був вік 12–13 

років, коли середня прибавка маси тіла за рік склала в середньому 6,53±0,71 кг. 

У 14-15-річному віці прибавка маси тіла дорівнювала 4–5 кг (з коливаннями 

ваги тіла від 46 до 58 кг) і в середньому була 4,90±0,65 кг. У 16-17 років 

відбувалася прибавка маси тіла на 2,83±0,67 кг (з коливаннями ваги тіла від 47 

до 65 кг). При оцінці фізичного розвитку здорових дівчат впродовж 12-17 років 

спостерігалося невелике постійне збільшення довжини тіла на 1–2 см. ІМТ 

серед здорових дівчат у віці 12-13 років дорівнював 19,11±0,17 кг/м
2
,
 
14-15 

років – 19,90±0,16 кг/м
2
,
 
 16-17 років – 20,53±0,21 кг/м

2 
(див. табл. 4.1). 

ОГК також є інформативним показником оцінки фізичного розвитку 

підлітків. Дівчата групи К у віці 12-13 років мали ОГК 73,85±0,68 см,
 
14-15 

років – 79,27±0,26 см,
 
 16-17 років – 80,90±0,30 см. Тобто, найбільший приріст 

ОГК спостерігався після настання менархе. Гармонійність фізичного розвитку 

дитини в конкретний період її розвитку базується на визначенні співвідношенні 

масо-ростових показників і ОГК. Встановлено, що гармонійний фізичний 

розвиток мали 73,15 % (79) соматично здорових дівчат групи К. 

Функціональну готовність до дітонародження характеризує розвиток 

кісткового тазу, що є одним з найважливіших ознак як фізичного, так і 

статевого розвитку. Найбільший швидкий приріст розмірів кісткового тазу 

спостерігався у віці 14-15 років, у 16-17 років він уповільнювався (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 – Розміри кісткового тазу здорових дівчат в динаміці пубертатного 

періоду, M ± SE, см 

Вік, у 

роках 
n D. spinarum D. cristarum D. trochanterica C. externa 

12-13 31 21,59±0,32 23,26±0,34 27,37±0,38 14,85±0,13 

14-15 35 22,87±0,21
 6
 25,16±0,22

 6
 28.57±0,24

 6
 15,52±0,12

 6
 

16-17 42 24,60±0,31
 6
 26,70±0,33

 6
 28,74±0,36

 6
 18,33±0,19

 6
 

Примітка. 
6
 – статистична різниця з аналогічними показниками 

попередньої вікової групи в динаміці пубертату (p<0,05). 
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Статеве дозрівання соматично здорових дівчат контрольної групи у 100 

% (108) випадків починалося з телархе, в тому числі у 36,11 % (39) дівчат – 

спільно з пубархе. В подальшому після телархе (у 35,19 % (38) – через 3–6 

місяців, у 28,70 % (31) – через 9–12 місяців) спостерігалося пубархе. Аксілярхе 

у більшості дівчат з’являлося після пубархе (у 55,56 % (60) – через 3–6 місяців, 

у 5,56 % (6) – через 9-12 місяців) або одночасно з ним 39,44 % (42)). Середній 

вік настання телархе склав 10,35±0,04 року, пубархе – 11,12±0,05 року, 

аксілярхе – 11,53±0,09 року. Одночасне оволосіння лобка і пахвової западини 

відбувалося лише у 2,78 % (3) дівчат і розглядається нами як одна з можливих 

ознак проявів гіперандрогенії.  

Менархе, як правило, наступало після телархе, пубархе і аксілярхе, при 

цьому найчастіше на тлі ще недостатньо розвинених вторинних статевих ознак. 

Середній вік настання менархе у контрольній групі склав 12,37±0,04 року. 

Темпи статевого дозрівання в період з 12 років до 17 років були відносно 

сталими, про що свідчить і величина балу статевого розвитку ( БСР)  у 12-13-, 

14-15- і 16-17-річних дівчат. Рівні БСР відповідно були 5,82±0,52, 8,95±0,23 і 

11,88±0,07 бала (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 – Параметри статевого розвитку здорових дівчат в динаміці 

пубертатного віку, M ± SE 

Вік, у 

роках 
n 

Ma,  

у балах 

Ax,  

 балах 

P,  

у балах 

Me,  

у балах 

Вік 

менархе,  

у роках 

БСР,  

у балах 

12-13 31 
2,71± 

0,10 

0,83± 

0,04 

0,59± 

0,04 

1,69± 

0,39 

12,29± 

0,10 

5,82± 

0,52 

14-15 35 
2,95± 

0,05
 6
 

0,95± 

0,02
 6
 

0,74± 

0,01
 6
 

4,31± 

0,20
 6
 

12,72± 

0,10
 6
 

8,95± 

0,23
 6
 

16-17 42 
3,60± 

0,01
 6
 

1,19± 

0,01
 6
 

0,89± 

0,01
 6
 

6,20± 

0,07
 6
 

12,41± 

0,07
 6
 

11,88± 

0,07
 6
 

Примітка. 
6
 – статистична різниця з аналогічними показниками попередньої 

вікової групи в динаміці пубертату (p<0,05). 

 

Зростання молочної залози – це найперша ознака початку статевого 

дозрівання [249]. У більшості дівчат контрольної групи телархе спостерігалося 
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в 11–12 років. Тривалість розвитку молочних залоз, ймовірно, становила 4 

роки. Ма1 серед дівчат групи К не реєструвалося. У пацієнток 12-13 років Ма2 

було у 74,19 % (23) випадків, Ма3 – у 25,81 % (8); 14-15 років Ма2 – у 5,71 % 

(2), Ма3 – у 94,29 % (33); в 16-17 років  Ма3 спостерігалося у всіх дівчат. Таким 

чином, в 12 років усі обстежені дівчата групи К вступили в період статевого 

дозрівання, проте в 15 років 5,71 % дівчат ще не мали зрілих юнацьких 

молочних залоз.  

На перших етапах розвитку молочних залоз мала місце асиметричність їх 

розвитку. Відсоток дівчат з одностороннім розвитком молочної залози (Ma1) 

серед 12- 13-річних – 3,70 % (4) від усіх дівчат. В цілому у вікових групах 

асиметричне телархе виявлено у 6,48 % (7) дівчат. Середня величина, яка 

характеризує розвиток молочної залози у 12-13-, 14-15-, 16-17- річних дівчат, 

склала відповідно 2,71±0,10; 3,53±0,05; 3,60±0,01 бала (див. табл. 4.3). 

Максимальна швидкість розвитку даної ознаки припадала на 12–13 річний вік, 

а після 14 років вона знижувалася, зберігалася на постійному рівні до 17 років. 

Встановлено, що у 36,11 % (39) дівчат паралельно з розвитком молочних 

залоз починалося оволосіння лобка, тобто однією з особливостей пубертатного 

періоду дівчат контрольної групи можна вважати майже синхронний початок 

телархе і пубархе у одної третини обстежених. В цілому, згідно з даними 

скринінгового дослідження в 12-13 років Р1 відзначено у 19,35 % (6), Р2 – у 

54,84 % (17), Р3 – у 25,81 % (8); в 14-15 років: Р1 – у 0,00 % (0), Р2 – у 8,57 % 

(3), Р3 – у 91,43 % (32), а в 16-17 років у всіх пацієнток було Р3. Таким чином, 

пубархе переважно починалося в 11–12 років, однак у 17,59 % (19) дівчат 

оволосіння лобка (як і розвиток молочних залоз) вже спостерігалося в 10 років. 

Тривалість розвитку оволосіння лобка склала 3,5–4 роки. Середня величина в 

балах, що характеризує оволосіння лобка у 12-13-, 14-15-, 16-17-річних дівчат, 

склала відповідно 0,60±0,04; 0,87±0,01 і 0,89±0,01 бала (див. табл. 4.3). 

Максимальна швидкість розвитку даної ознаки (як і розвиток молочної залози) 

припадала на 12–13-річний вік, а в період з 13 років, тобто після менархе вона 

знижувалася і зберігалася на цьому рівні до 17 років.  
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Виявлено, що у 65,74 % (71) дівчат аксілярхе (оволосіння пахвової 

западини) наступило через 12 місяців після телархе, у 27,78 % (30) – через 3–6 

місяців, а у 6,48 % (7) – одночасно з телархе. У 5,56 % (6) дівчат аксілярхе 

відставало від пубархе на 12 місяців, у 56,48 % (61) – на 3-6 місяців, а у 37,96 % 

(41) дівчат воно настало одночасно з пубархе. З урахуванням цих даних, можна 

стверджувати, що аксілярхе у дівчат контрольної групи спостерігалося, як 

правило, на 12 місяців пізніше телархе і на 3–6 місяців пізніше пубархе. У 12-

13-річних пацієнток Ах1 відзначено у 12,90 % (4), Ах2 – у 64,52 % (20), Ах3 – у 

22,58 % (7); у групі 14-15-річних Ах1 не зареєстровано, Ах2 було у 8,57 % (3), 

Ах3 – у 91,43 % (32); а серед 16-17-річних у всіх випадках спостерігали Ах3.  

Лише 91,43 % (32) 15-річних дівчат мали характерне для  

репродуктивного віку Ах3. Тому можна вважати, що на відміну від Ма і Р, які 

після 15 років майже не прогресують, розвиток пахвового оволосіння 

продовжується і після 15 років. Звертає на себе увагу, що відсоток дівчат, що 

мають Ах3 в 12-13 років, досягав 5,56 % (6). Наявність цієї ознаки у 12-13 

річних дівчат можна розглядати як свідчення швидкого статевого дозрівання, 

характерного для сучасного часу. Середня величина в балах, що характеризує 

оволосіння пахвової западини у 12-13-, 14-15-, 16-17-річних дівчат склала 

відповідно 0,84±0,04; 1,17±0,02; 1,19±0,01 бала (див. табл. 4.3). Швидкість 

розвитку даної ознаки була відносно постійною.  

Після появи всіх вторинних статевих ознак у обстежених дівчат, як 

правило, наступало менархе. Встановлено, що в 12-13 років Ме0 зареєстровано 

у 54,84 % (17) пацієнток, Ме1 – у 19,35 % (6), Ме2 – у 12,90 % (4), Ме3 – у 

12,90 % (4); в 14-15 років Ме1 спостерігали у 2,86 % (1) осіб, Ме2 – у 34,29 % 

(12) випадків, Ме3 – у 62,86 % (22); в 16-17 років ознака Ме2 відзначена у 4,76 

% (2) дівчат, Ме3 – у 95,24 % (40). Наші дані свідчать про те, що 37,14 % (13) 

15-річних дівчат мали несталий менструальний цикл. Середня величина, яка 

характеризує становлення менструальної функції у 12-13-, 14-15-, 16-17-річних 

дівчат склала відповідно 1,76±0,41; 5,46±0,20; 6,20±0,07 бала (див. табл. 4.3). 

Частота появи менструальної функції в період з 12 до 15 років поступово 
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зростала, досягала максимуму в 14 років (після менархе), а після 15 років вона 

незначно знижувалася. Розрахунки показують, що середня маса 12-13 річних 

дівчат склала 45,13±0,46 кг, зріст – 1,54±0,01 м, ІМТ – 19,11±0,17 кг/м
2
, а 

середній вік менархе у дівчат групи К склав 12,37±0,05 року, тобто 

представлені дані дозволяють вважати, що менархе настає при середній масі 

тіла дівчат приблизно 45 кг.  

Отже, процеси фізичного і статевого розвитку організму здорових дівчат 

впродовж пубертату перебувають в тісному взаємозв'язку, тобто статеве 

дозрівання наступає на певному рівні фізичного розвитку. Період статевого 

дозрівання при цьому перебігає фізіологічно. Найбільший приріст показників 

фізичного розвитку у здорових дівчат співпадає з настанням менархе. Статеве 

дозрівання здорових дівчат у 100 % випадків починається з телархе, в тому 

числі у 36,11 % дівчат – спільно з пубархе. В подальшому після телархе (у 35,19 

% – через 3-6 місяців, у 28,70 % – через 9-12 місяців) спостерігається пубархе. 

Аксілярхе у більшості дівчат з’являється після пубархе (у 55,56 % – через 3–6 

місяців, у 5,56 % – через 9-12 місяців) або одночасно з ним (39,44 %). Середній 

вік настання телархе складає 10,35±0,04 року, пубархе – 11,12±0,05 року, 

аксілярхе – 11,53±0,09 року. Менархе, як правило, наступає після телархе, 

пубархе і аксілярхе, при цьому найчастіше на тлі ще недостатньо розвинених 

вторинних статевих ознак і при середній масі тіла приблизно 45 кг. 37,14 % 15-

річних дівчат мають несталий менструальний цикл. Темпи статевого дозрівання 

найбільш активні в 14-15 років, про що свідчить величина БСР у 12-13- 14-15- і 

16-17-річних дівчат, рівні якого відповідно складають 5,82±0,52, 8,95±0,23 і 

11,88±0,07 бала. 

 

4.2. Особливості фізичного і статевого розвитку дівчат пубертатного 

віку з хронічними дифузними захворюваннями печінки  

 

Аналіз фізичного розвитку дівчат пубертатного віку з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки показав, що серед дітей групи А, як і в 
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групі К,  на стадіях Р2 і РЗ відбувався стрибок проросту довжини тіла, але 

величина його була нижче в порівнянні з контрольною групою (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 – Деякі параметри фізичного розвитку обстежених дівчат впродовж 

пубертатного періоду, M ± SE 

Вік, у 

роках 
Група Маса тіла, кг Зріст, м ІМТ, кг/м

2
 ОГК, см 

12-13 

А1, n=17 
40,27±0,63 

2,4
 

1,47±0,01 
 2,4

 

18,57±0,26
  

2,4
 

68,95±0,19 
 2,4

 

А2, n=19 
65,32±0,80

 

1,3,4
 

1,52±0,01 
1,3

 

26,90±0,47 
1,3,4

 

95,42±0,42
 

1,3,4
 

А3, n=9 
39,08±0,94 

 2,4
 

1,46±0,01 
 2,4

 

18,35±0,43 
 2,4

 

68,66±0,14 
 2,4

 

К, n=31 45,13±0,46 1,54±0,01 19,11±0,17 73,85±0,68 

14-15 

А1, n=14 
46,48±0,61

 

2,4,6
 

1,51±0,01
 

2,4,6
 

20,52±0,31
  

2,4,6
 

70,63±0,16
 

2,4,6
 

А2, n=15 
78,67±1,67

 

1,3,4,6
 

1,61±0,01
 

1,3,6
 

30,26±0,55 
 4,3,6

 

96,47±0,24
  

4,3,6
 

А3, n=11 
45,77±0,59

  

2,4,6
 

1,51±0,01
 

2,4,6
 

20,16±0,29 
 1,3,4,6

 

70,79±0,11
 

1,3,4,6
 

К, n=35 51,71±0,40
 6
 1,61±0,01

 6
 19,90±0,16

 6
 79,27±0,26

 6
 

16-17 

А1, n=22 
49,86±0,83

 

2,4,6
 

1,59±0,01
 

2,4,6
 

19,70±0,34
 

2,4,6
 

80,30±0,33
 

2,4,6
 

А2, n=21 
92,57±1,40

 

1,3,4,6
 

1,63±0,01
 

1,3,6
 

34,72±0,64 
 1,3,4,6

 

105,76±1,08
 

1,3,4,6
 

А3, n=11 
50,36±1,11

 

2,4,6
 

1,60±0,01
 

2,4,6
 

19,66±0,45 
2,4,6

 

80,06±0,39
 

2,4,6
 

К, n=42 55,52±0,59
 6
 1,65±0,01

 6
 20,53±0,21

 6
 80,90±0,30

 6
 

Примітки: 1. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05); 2.

 6
 – статистична різниця з аналогічними 

показниками попередньої вікової групи (p<0,05). 

 

Це відбилося на кінцевому зростанні, і в 16-17 років дівчата з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки відставали від своїх ровесниць з групи 

контролю: у групі 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 достовірний характер (р<0,01). При обчисленні перцентильних 

показників відзначено, що тільки 53,24% (74) дітей групи А  знаходилося в 
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оптимальній зоні значень довжини тіла, 30,94% (43) – у межах дозволених, а 

15,83% (22) осіб  мали відхилення від нормальних процесів зростання. 

Необхідно відзначити, що серед дітей з хронічними гепатитами 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), у 

групі А3 з АІГ – 50,36±1,11 кг (р<0,01) проти 55,52±0,59 кг в групі К. Середня 

маса дівчат групи А2 з НАЖХП (92,57±1,40 кг) вірогідно перевищувала 

аналогічний показник у всіх групах.  

Аналіз перцентильних показників маси 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. При цьому розподіл 

перцентильних показників маси тіла в групі А був наступним: оптимальна зона 

32,37 % (45), допустима зона – 18,71% (26), відхилення – 15,83% (68), що 

статистично значимо відрізнялося від групи контролю. Слід ураховувати, 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.  

Збільшення ОГК серед дітей відбувалося до 17-річного віку, при цьому 

найбільший приріст відзначеній у віці 12-14 років, що відповідало переходу Р2-

Р3 і Р3-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)  (див. табл. 4.4).  

Дисгармонійний фізичний розвиток спостерігався у 41,82 % (23) осіб з 

ХВГ (ВШ 2,09 [1,05-4,16]) і  у 61,29 % (19) – з АІГ (ВШ 4,31 [1,86-9,98]), у 
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зв’язку з наявністю ожиріння – у 100 % (53)  з НАЖХП  (p<0,01) проти 26,85 % 

(29) в групі К. 

Наростання поперечних розмірів таза у всіх групах йшло нерівномірно і 

завершувалося до 17 років. Уповільнення процесів росту поперечних розмірів 

таза зазначено у 71,70 % (38) хворих на ХВГ, у 61,82 % (34) пацієнток з 

НАЖХП, у 90,32 % (28) дівчат з АІГ (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 – Розміри кісткового тазу обстежених дівчат в динаміці 

пубертатного періоду, M ± SE, см 

Вік, у 

роках 
Група D. spinarum D. cristarum D. trochanterica C. externa 

12-13 

А1, 

n=17 

20,80±0,46
 

2,3,4
 

22,73±0,50
 

2,3,4
 

25,99±0,57
  

2,3,4
 

13,77±0,07 
 2,3

 

А2, 

n=19 

21,53±0,28 
1,3,4

 

23,76±0,31 
1,3,4

 

26,82±0,35 
1,3

 

14,32±0,22 
 1,3,4 

 

А3, 

n=9 

20,11±0,45
 

1,2,4
 

22,34±0,50
 

1,2,4
 

25,15±0,56
  

1,2,4
 

12,64±0,41 
 1,2,4

 

К, 

n=31 
21,59±0,32 23,26±0,34 27,37±0,38 14,85±0,13 

14-15 

А1, 

n=14 

22,80±0,34 
 2,3,6

 

24,96±0,37
  

2,3,6
 

27,18±0,42 
2,3,6

 

15,08±0,21
 

2,3,4,6 
 

А2, 

n=15 

23,38±0,33 
1,3,6

 

25,78±0,37
 

1,3,6
 

28,19±0,41
  

1,3,4,6
 

17,67±0,24 
1,3,4,6

 

А3, 

n=11 

22,02±0,27
 

1,2,4,6
 

24,76±0,31
 

1,2,4,6
 

26,92±0,34
  

1,2,4,6
 

14,67±0,21 
 1,2,4,6

 

К, 

n=35 
22,87±0,21

 6
 25,16±0,22

 6
 28,57±0,24

 6
 15,52±0,12

 6
 

16-17 

А1, 

n=22 

23,17±0,40
 

2,3,4,6
 

25,35±0,44
 

2,6,4
 

28,12±0,49 
 2,3,4,6

 

17,58±0,21
 

2,3,4,6
 

А2, 

n=21 

23,68±0,44
  

1,3,4,6
 

26,37±0,49
  

1,3,4,6
 

28,26±0,54 
1,3,4,6

 

18,05±0,18
 

1,3,4,6
 

А3, 

n=11 

22,39±0,28
 

1,2,4,6
 

25,36±0,32
 

2,6,4
 

27,20±0,34
  

1,2,4,6
 

16,66±0,29 
1,2,4,6

 

К, 

n=42 
24,60±0,31

 6
 26,70±0,33

 6
 28,74±0,36

 6
 18,33±0,19

 6
 

Примітки: 1. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – 

групи А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05); 2.

 6
 – статистична різниця з 

аналогічними показниками попередньої вікової групи в динаміці пубертату 

(p<0,05). 
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Аналіз появи вторинних статевих ознак показав, що у пацієнток з ХВГ 

лише у 41,51% випадків пубертат починався з телархе, а у 32,08%  з пубархе і 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 (рис. 4.1).  

 

Рисунок 4.1 – Послідовність появи статевих ознак у дівчат з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки. 

 

Середній вік телархе у групі А склав 10,48±0,06 років (pк>0,05), у тому 

числі, у групі А1 (ХВГ) – 10,58±0,11 років (p1-к>0,05, р1-2<0,01, p1-3>0,05), А2 

(НАЖХП) – 10,25±0,08 років (p2-к>0,05, p2-3<0,01), А3 (АІГ) – 10,71±0,13 (p3-

к<0,02) років проти 10,37±0,06 років в контролі. 

Таким чином, серед дівчат групи А саме в когорті пацієнток з АІГ 

відмічалося вірогідна затримка телархе.  
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Телархе до 10 років відмічалося у групі А у 53,24 % (74) дівчат (pк>0,05), 

у тому числі, серед пацієнток з ХВГ – у 50,94 % (27), з НАЖХП – у 63,64 % 

(35), з АІГ – у  38,71 % (12) проти 56,48% (61) в контролі (pк>0,05) (рис. 4.2).  

 

Рисунок 4.2 – Питома вага телархе до 10 років в групах  дівчат з 

хронічними вірусними захворюваннями печінки. Примітка. Примітка. 
2
  – 

статистично значима різниця з показником групи А2, 
3
 – групи А3 (p<0,05). 

 

Тривалість розвитку молочних залоз у хворих на хронічні дифузні 

захворювання печінки, ймовірно, становила 4-6 років. Ма1 серед обстежених 

дівчат реєструвалося у 35,85 % (19) осіб з ХВГ і у 41,94 % (13) з АІГ, тоді як в 

групах з НАЖХП і К не відмічалося. У пацієнток 12-13 років Ма1 

спостерігалося у групі А1 (ХВГ) у 76,47 % (13) випадків, у групі А2 (НАЖХП) 

– у 0,00 % (0), у групі А3 (АІГ) – у 88,89 % (8); Ма2 – відповідно у 17,65% (3), у 

36,84 % (7) і у 11,11 % (1); Ма3 – у 32,08 % (17), у 63,16 % (12) і у 0,00 % (0). У 

віковій групі 14-15 років  Ма1 у групі А1 (ХВГ) зустрічалося у 21,43 % (3) 

випадків, у групі А2 (НАЖХП) – у 0,00 % (0), у групі А3 (АІГ) – у 27,27 % (3); 

Ма2 – відповідно у 42,86 % (6), у 6,67 % (1) і у 27,27 % (3); Ма3 – у 35,71 % (5), 

у 93,33 % (14) і у 63,64 % (7). Серед дівчат 16-17 років Ма1 спостерігалося у 
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групі А1 (ХВГ) у 14,29 % (3) випадків, у групі А2 (НАЖХП) – у 0,00 % (0), у 

групі А3 (АІГ) – у 18,18 % (2); Ма2 – відповідно у 31,82 % (7), у 0,00 % (0) і у 

18,18 % (2); Ма3 – у 57,14 % (12), у 100 % (21) і у 63,64 % (7). 

 Затримка розвитку молочних залоз у дівчат групи А найбільше була 

виражена при АІГ.  У 17 років Ма3 не мали 42,86 % (12) хворих на ХВГ і 

63,64% (7) – на АІГ. Для дівчат з НАЖХП був характерним найшвидший 

розвиток молочних залоз і у 17 років у них у всіх випадках зареєстровано Ма3  

(табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 – Розподіл розвитку молочних залоз обстежених дівчат в динаміці 

пубертатного періоду, n (%) 

Вік, у 

роках 
Група 

Стадія  розвитку молочних залоз 

Ма1 Ма2 Ма3 

12-13 

А1, n=17 13  (76,47)
 2,4

 3 (17,65)
 2,4

 0 (0,00)
 2,4

 

А2, n=19 0 (0,00) 
1,3

 7 (36,84)
 1,4

 12 (63,16) 
1,3,4

 

А3, n=9 8 (88,89)
 2,4

 1 (11,11)
 4
 0 (0,00)

 2,4
 

К, n=31 0 (0,00) 23 (74,19) 8 (25,81) 

14-15 

А1, n=14 3 (21,43)
 4,6

 6 (42,86)
 2,4

 5 (35,71)
 4
 

А2, n=15 0 (0,00)
 3
 1 (6,67)

 1
 14 (93,33)

 3
 

А3, n=11 3 (27,27)
 2,4,6

 3 (27,27)
 4
 5 (45,45)

 2,4
 

К, n=35 0 (0,00) 2 (5,71) 33 (94,29) 

16-17 

А1, n=22 3 (14,29)
 2,4

 7 (31,82)
 2,4

 12 (57,14)
 2,4

 

А2, n=21 0 (0,00)
 1,3

 0 (0,00)
 1,3

 21(100)
 1,3

 

А3, n=11 2 (18,18)
 2,4

 2 (18,18)
 2,4

 7 (63,64)
 2,4

 

К, n=42 0 (0,00) 0 (0,00) 42 (100) 

Примітки: 1. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – 

групи А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05); 2.

 6
 – статистична різниця з 

аналогічними показниками попередньої вікової групи (p<0,05). 

 

Середня величина, яка характеризує розвиток молочних залоз Ma у дівчат 

групи А1, А2 і А3, склала відповідно у віці12-13 років 1,34±0,15, 3,16±0,14 і 

1,33±0,14 бала; у віці 14-15 років – 2,57±0,26, 3,52±0,08 і 2,62±0,33 бала; у віці 
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16-17 років – 2,89±0,19, 3,60±0,00 і 2,95±0,31 бала (табл. 4.7), тобто у всі вікові 

періоди пубертату була найбільшою у групі з НАЖХП. 

Таблиця 4.7 – Параметри статевого розвитку обстежених дівчат, M ± SE 

Вік, у 

роках 
Група 

Ma, 

у балах 

Ax, 

балах 

P, 

у балах 

Me, 

у балах 

Вік 

менархе, 

у роках 

БСР, 

у балах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12-13 

А1, 

n=17 

1,34± 

0,15
 2,4

 

0,35± 

0,07
 2,4

 

0,37± 

0,06
 2,4

 

1,36± 

0,41
 2
 

12,50± 

0,14
 2
 

3,42± 

0,63
 2,4

 

А2, 

n=19 

3,16± 

0,14
 1,3,4

 

0,99± 

0,06
 1,3,4

 

0,77± 

0,04 
 1,3,4

 

3,43± 

0,44
  

1,3,4
 

11,80± 

0,19
 1,3,4

 
8,02± 

0,63
 1,3,4

 

А3, 

n=9 

1,33± 

0,14
 2,4

 

0,36± 

0,08
 2,4

 

0,40± 

0,08
 2,4

 

1,40± 

0,53
 2 

 

12,60± 

0,19
 2
 

3,49± 

0,73
 2,4

 

4, 

n=31 

3,32± 

0,05 

1,08± 

0,024 

0,59± 

0,04 

1,69± 

0,39 

12,37± 

0,05 

5,82± 

0,52 

14-15 

А1, 

n=14 

2,57± 

0,26
 2,4

 

0,91± 

0,09
 2,4

 

0,69± 

0,07
 2,4

 

3,60± 

0,58
 2,4

 

13,27± 

0,25
 2,4

 

7,77± 

0,96
 2,4

 

А2, 

n=15 

3,52± 

0,08 
 1,3,4

 

1,15± 

0,04 
1
 

0,84± 

0,03 
1
 

5,18± 

0,36 
 1,3,4

 

12,64± 

0,41 
1,3,4

 

9,99± 

0,62
  

1,3
 

А3, 

n=11 

2,62± 

0,33
 2,4

 

0,91± 

0,11
 4
 

0,68± 

0,09
 4
 

3,44± 

0,74
 2,4

 

13,50± 

0,24
 2,4

 

7,65± 

1,24
 2,4

 

4, 

n=35 

2,95± 

0,05 

0,95± 

0,02 

0,74± 

0,01 

4,42± 

0,20 

12,37± 

0,10 

8,95± 

0,23 

16-17 

А1, 

n=22 

2,89± 

0,19
 2,4

 

0,80± 

0,10
 2,4

 

0,67± 

0,07
 2,4

 

4,45± 

0,34
 2,4

 

13,76± 

0,18
 2,4

 

8,80± 

0,57
 2,4

 

А2, 

n=21 

3,60± 

0,00
 1,3

 

1,20± 

0,00
  

 1,3
 

0,90± 

0,00 
 1,3

 

6,30± 

0,00 
 1,3

 

12,47± 

0,45
  

1,3
 

12,00± 

0,00
  

1,3
 

А3, 

n=11 

2,95± 

0,31
 2,4

 

0,91± 

0,11
 2,4

 

0,71± 

0,09
 2,4

 

4,12± 

0,63
 2,4

 

14,10± 

0,23
 2,4

 

8,68± 

0,92
 2,4

 

К, 

n=42 

3,60± 

0,01 

1,19± 

0,01 

0,89± 

0,01 

6,20± 

0,07 

12,41± 

0,07 

11,88± 

0,07 

Примітки: 1. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – 

групи А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05); 2.

 6
 – статистична різниця з 

аналогічними показниками попередньої вікової групи (p<0,05). 
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При оцінці формування лобкового оволосіння виявлено, що  Р1 

спостерігалося у 20,75 % (11) осіб з ХВГ, у 22,58 % (7) з АІГ проти 4,63 % (5) у 

групі К, тоді як у дівчат  з НАЖХП не відмічалося (табл. 4.8).   

 Таблиця 4.8 – Розподіл розвитку лобкового оволосіння у обстежених дівчат в 

динаміці пубертатного періоду, n (%) 

Вік, у 

роках 
Група 

Стадія  пубархе Р 

Р1 Р2 Р3 

12-13 

А1, n=17 5 (29,41) 
2
 8 (47,06)

 2
 0 (0,00)

 4,2
 

А2, n=19 0 (0,00)
 1,3,4

 8 (42,11) 11 (57,89)
1,3

 

А3, n=9 4 (44,44)
 2,4

 4 (44,44) 0 (0,00)
 2
 

К, n=31 5 (16,13) 19 (61,29) 6 (19,35) 

14-15 

А1, n=14 3 (21,43)
 4
 4 (28,57)

 4
 7 (50,00)

 4
 

А2, n=15 0 (0,00)
 3
 3 (20,00) 12 (80,00)

 4
 

А3, n=11 3 (27,27)
 2,4

 2 (18,18) 6 (54,55)
 4
 

К, n=35 0 (0,00) 3 (8,57) 32 (91,43) 

16-17 

А1, n=22 3 (13,64)
 2,4

 5 (23,81)
 2,4

 12 (57,14)
 2,4

 

А2, n=21 0 (0,00)
 1
 0 (0,00)

 1,3
 21 (100)

 1,3
 

А3, n=11 0 (0,00)
 4
 4 (36,36)

 2,4
 6 (54,55)

 2,4
 

К, n=42 0 (0,00) 0 (0,00) 42 (100) 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 

 

Серед пацієнток 12-13 років Р1 спостерігалося у групі А1 (ХВГ) у 29,41 % 

(5) випадків, у групі А2 (НАЖХП) – у 0,00 % (0), у групі А3 (АІГ) – у 44,44 % 

(4); Р2 – відповідно у 47,06 % (8), у 42,11 % (8) і у 44,44 % (4); Р3 – у 0,00 % (0), 

у 57,89 % (11) і у 0,00 % (0). У віковій групі 14-15 років  Р1 у групі А1 (ХВГ) 

зустрічалося у 21,43 % (3) випадків, у групі А2 (НАЖХП) – у 0,00 % (0), у групі 

А3 (АІГ) – у 27,27 % (3); Р2 – відповідно у 28,57 % (4), у 20,00 % (3) і у 18,18 % 

(2); Р3 – у 50,00 % (7), у 80,00 % (12) і у 54,55 % (6). Серед дівчат 16-17 років Р1 

відзначали у групі А1 (ХВГ) у 13,64 % (3) випадків, у групі А2 (НАЖХП) – у 

0,00 % (0), у групі А3 (АІГ) – у 0,00 % (0); Р2 – відповідно у 23,81 % (5), у 0,00 
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% (0) і у 36,36 % (4); Р3 – у 57,14 % (12), у 100 % (21) і у 54,55 % (6). Затримку 

розвитку лобкового оволосіння у дівчат групи А відмічали  при ХВГ і АІГ, 

найчастіше – при АІГ.  У 16-17 років Р3 мали тільки 57,14 % (12) хворих на 

ХВГ (р1-2<0,01, р1-4<0,01) і 54,55 % (6) – на АІГ (р2-3<0,01, р3-4<0,01), а для 

дівчат з НАЖХП був характерним випереджаючий розвиток пубархе і у 17 

років у них у всіх випадках зареєстровано Р3, як і в контрольній групі (рис. 4.3). 

 

 

Рисунок 4.3 – Наявність ступеня розвитку лобкового оволосіння Р3 у 

досліджуваних групах в 16-17 років. Примітка. 
1
  – статистично значима 

різниця з показником групи А1, 
2
 – групи А2, 

3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 

 

Середня величина, яка характеризує розвиток пубархе, у дівчат групи А1, 

А2 і А3 дорівнювала відповідно у віці 12-13 років 0,37±0,06, 0,77±0,04 і 

0,40±0,08 бала проти 0,59±0,04 бала у контролі; у віці 14-15 років – 0,69±0,07, 

0,84±0,03 і 0,68±0,09 бала проти 0,74±0,01 бала; у віці 16-17 років – 0,67±0,07, 

0,90±0,00 і 0,71±0,09 бала проти 0,89±0,01 бала (табл. 4.7).  

Середній вік аксілярхе у групі А склав 11,76±0,10 років (pк>0,05), у тому 

числі, у групі А1 (ХВГ) – 11,27±0,20 років (p1-к>0,05, р1-2>0,05, p1-3>0,05), А2 
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(НАЖХП) – 10,25±0,08 років (p2-к<0,01, p2-3<0,01), А3 (АІГ) – 12,00±0,24 (p3-

к<0,01) років проти 11,53±0,07 років в контролі. Таким чином, серед хворих на 

хронічні дифузні захворювання печінки аксілярхе раніше за все наставало в 

групі з НАЖХП, пізніше за все саме – у групі з АІГ. Аксілярхе до 10 років 

відмічали у групі А лише у 3,60 % (5) дівчат (pк>0,05), у тому числі, серед 

пацієнток з ХВГ – у 5,66 % (3), з НАЖХП – у 1,82 % (1), з АІГ – у  3,23 % (1) 

проти 6,48% (7) в контролі (pк>0,05).  

Аксілярхе у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, ймовірно, 

формувалося впродовж 4-6 років. Ах1 серед обстежених дівчат реєструвалося у 

24,53 % (13) (pк<0,01) осіб з ХВГ, у 1,82 % (1) (pк>0,05) – з НАЖХП   і у 32,26 

% (10) (pк<0,01) – з АІГ проти у 3,70 % (4) у групі К (табл. 4.9).  

Таблиця 4.9 – Розподіл розвитку аксілярхе у обстежених дівчат в динаміці 

пубертатного періоду, n (%) 

Вік, у 

роках 
Група 

Стадія  аксілярхе Ах 

Ах1 Ах2 Ах3 

12-13 

А1, n=17 5 (29,41) 
2
 8 (47,06)

 2
 0 (0,00)

 2,4
 

А2, n=19 0 (0,00)
 1,3,4

 8 (42,11)
 1
 11 (57,89)

 1,3
 

А3, n=9 4 (44,44)
 2,4

 4 (44,44)
 
 0 (0,00)

 2
 

К, n=31 5 (16,13) 19 (61,29) 6 (19,35) 

14-15 

А1, n=14 3 (21,43)
 4
 4 (28,57)

 4
 7 (50,00)

 4
 

А2, n=15 0 (0,00)
 3,4

 3 (20,00) 12 (80,00)
 4
 

А3, n=11 3 (27,27)
 2,4

 2 (18,18) 6 (54,55)
 4
 

К, n=35 0 (0,00) 3 (8,57) 32 (91,43) 

16-17 

А1, n=22 3 (13,64)
 2,4

 5 (23,81)
 2,4

 12 (57,14)
 2,4

 

А2, n=21 0 (0,00) 
1
 0 (0,00)

 1,3
 21 (100)

 1,3
 

А3, n=11 0 (0,00) 4 (36,36)
 2,4

 6 (54,55)
 2,4

 

К, n=42 0 (0,00) 0 (0,00) 42 (100) 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 
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Як видно з табл. 4.9, серед пацієнток 12-13 років Ах1 спостерігалося у 

групі А1 (ХВГ) у 29,41 % (5) випадків, у групі А2 (НАЖХП) – у 0,00 % (0), у 

групі А3 (АІГ) – у 44,44 % (4); Ах2 – відповідно у 47,06% (8), у 42,11 % (8) і у 

44,44 % (4); Ах3 – у 0,00 % (0), у 57,89 % (11) і у 0,00 % (0). У дівчат 14-15 

років  Ах1 у групі А1 (ХВГ) зустрічалося у 21,43 % (3) випадків, у групі А2 

(НАЖХП) – у 0,00 % (0), у групі А3 (АІГ) – у 27,27 % (3); Ах2 – відповідно у 

28,57 % (4), у 20,00  % (3) і у 18,18 % (2); Ах3 – у 50,00 % (7), у 80,00 % (12) і у 

54,55 % (6). Серед дівчат 16-17 років Ах1 спостерігалося у групі А1 (ХВГ) у 

13,64 % (3) випадків, у групі А2 (НАЖХП) і у групі А3 (АІГ) – у 0,00 % (0); Ах2 

– відповідно у 23,81 % (5), у 0,00 % (0) і у 36,36 % (4); Ах3 – у 57,14 % (12), у 

100 % (21) і у 54,55 % (6). Ах3 серед дівчат в 16-17 років відмічалася у 42,86 % 

(10) випадків при ХВГ (р1-2<0,01, р1-4<0,01), у 45,45 % (5) при АІГ (р2-3<0,01, р3-

4<0,01) і у всіх дівчат  з НАЖХП (рис. 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Наявність ступеня розвитку пахвового оволосіння Ах3 у 

досліджуваних групах в 16-17 років. Примітка. 
1
  – статистично значима 

різниця з показником групи А1, 
2
 – групи А2, 

3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 

 

Середня величина, яка характеризує розвиток аксілярхе у дівчат групи 

А1, А2 і А3, склала відповідно у віці 12-13 років 0,35±0,07, 0,99±0,06 і 0,36±0,08 
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бала; у віці 14-15 років – 0,91±0,09, 1,15±0,04 і 0,91±0,11 бала; у віці 16-17 років 

– 0,80±0,10, 1,20±0,00 і 0,91±0,11 бала.  

Віковий інтервал для настання менархе в Україні, знаходиться в межах 10 

років 3 міс і до 14 років 6 міс. [263].  

Середній вік менархе у групі А склав 13,01±0,12 років (pк<0,01), у тому 

числі, у групі А1 (ХВГ) – 13,58±0,14 років (p1-к<0,01, р1-2>0,05, p1-3>0,05), А2 

(НАЖХП) – 12,31±0,22 років (p2-к<0,05, p2-3<0,01), А3 (АІГ) – 13,57±0,16 (p3-

к<0,01) років проти 12,37±0,05 років в контролі. Таким чином, серед дівчат 

групи А саме в когорті 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 не було у жодної дівчинки, у віці до 12 років 

відмічалося у групі А у 28,78 % (40) дівчат (pк>0,05), у тому числі, серед 

пацієнток з ХВГ – у 11,32 % (6) (pк>0,05), з НАЖХП – у 53,66 % (31) (pк<0,01), 

з АІГ – у  9,68 % (3) (pк>0,05) проти 20,37 % (22) в контролі (рис. 4.5).  

 

Рисунок 4.5 – Питома вага дівчат з менархе у віці 10-12 років в 

досліджуваних групах. Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з 

показником групи А1, 
2
 – групи А2, 

3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 



130 
 

Ме1 серед обстежених дівчат реєструвалося у 11,32 % (6) осіб з ХВГ, у 

16,13 % (5) – з АІГ, у 12,73 % (7) – з НАЖХП проти 6,48 % (7) у групі  К.  

У пацієнток 12-13 років Ме1 спостерігалося у групі А1 (ХВГ) у 29,41 % 

(5) випадків, у групі А2 (НАЖХП) – у 31,58 % (6), у групі А3 (АІГ) – у 44,44 % 

(4); Ме2 – відповідно у 17,65% (3), у 26,32  % (5) і у 11,11 % (1); Ме3 – у 0,00 % 

(0), у 21,05 % (4) і у 0,00 % (0). У віковій групі 14-15 років  Ме1 у групі А1 

(ХВГ) зустрічалося у 0,00 % (0) випадків, у групі А2 (НАЖХП) – у 6,67 % (1), у 

групі А3 (АІГ) – у 0,00 % (0); Ме2 – відповідно у 64,29 % (9), у 13,33 % (5) і у 

54,55 % (6); Ме3 – у 14,29 % (2), у 46,67 % (7) і у 18,18 % (2). Серед дівчат 16-

17 років Ме1 відмічалося у групі А1 (ХВГ) у 4,76 % (1) випадків, у групі А2 

(НАЖХП) – у 0,00 % (0), у групі А3 (АІГ) – у 9,09 % (1); Ме2 – відповідно у 

63,64 % (14), у 52,38 % (11) і у 54,55 % (6); Ме3 – у 28,57 % (6), у 47,62 % (10) і 

у 27,27 % (3) (табл. 4.10).  

Таблиця 4.10 – Розподіл характеру становлення менструальної функції у 

обстежених дівчат в динаміці пубертатного періоду, n (%) 

Вік, у 

роках 
Група 

Стадія Ме 

Ме1 Ме2 Ме3 

12-13 

А1, n=17 5 (29,41) 
2
 3 (17,65)

 2
 0 (0,00)

 2
 

А2, n=19 6 (31,58)
1
 5 (26,32) 

1
 4 (21,05) 

1
 

А3, n=9 4 (44,44) 1 (11,11) 0 (0,00) 

К, n=31 6 (19,35) 5 (16,13) 3(9,68) 

14-15 

А1, n=14 0 (0,00) 9 (64,29)
 4
 2 (14,29)

 4
 

А2, n=15 1 (6,67) 5 (13,33) 7 (46,67) 

А3, n=11 0 (0,00) 6 (54,55) 2 (18,18)
 4
 

К, n=35 1 (2,86) 12 (34,29) 22 (62,86) 

16-17 

А1, n=22 1 (4,76)
 4
 14 (63,64)

 4
 6 (28,57)

 4
 

А2, n=21 0 (0,00) 11 (52,38) 
4
 10 (47,62) 

4
 

А3, n=11 1 (9,09)
 4
 6 (54,55)

 4
 3 (27,27)

 4
 

К, n=42 0 (0,00) 2 (4,76) 40 (95,24) 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 



131 
 

Тобто, у групах з ХВГ і АІГ затримка становлення менструальної функції 

приводила до того, що Ме3 спостерігалося у 16-17 років тільки у третини 

пацієнток: відповідно 28,57 % (6) хворих і 27,27 % (3), а серед осіб з НАЖХП – 

у 47,62 % (10) (рис. 4.6). 

 

Рисунок 4.6 – Питома вага дівчат з Ме3 у віці 16-17 років в 

досліджуваних групах. Примітка. 
4
  – статистично значима різниця з 

показником групи К (p<0,05). 

 

Середня величина, яка характеризувала становлення менструальної 

функції у дівчат групи А1, А2 і А3, склала відповідно у групі 12-13 років 

1,36±0,41, 3,09±0,53 і 1,40±0,53 бала; у групі 14-15 років – 3,60±0,58, 4,48±0,59 і 

3,44±0,74 бала; у групі 16-17 років – 4,45±0,34, 6,30±0,00 і 4,12±0,63 бала (див. 

табл. 3.9).  

Загальний бал статевого розвитку у дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки складав 8,10±0,12 проти 9,87±0,30, у 16-17 років серед 

пацієнток з ХВГ він дорівнював 8,80±0,57 бала, з НАЖХП – 12,00±0,00 бала, з 

АІГ – 8,68±0,92 бала проти 11,88±0,07 у соматично здорових дівчат. 

Отже, пубертат у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки порушується послідовність появи вторинних статевих ознак: у 

пацієнток з ХВГ лише у 41,51% випадків пубертат починається з телархе, а у 
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32,08%  з пубархе і 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. 

У хворих на НАЖХП  ранній статевий розвиток зустрічається в 4,82 раза 

частіше, ніж в групі з ХВГ (ВШ 9,40 [3,45-25,60]), і в 4,21 раза (ВШ 11,20 [3,04-

41,25]), ніж в групі з АІГ. У пацієнток з ХВГ і АІГ виявляється висока питома 

вага затримки статевого розвитку, яка перевищує 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])..  

Середній вік настання телархе дорівнює при хронічних дифузних 

захворюваннях печінки 10,48±0,06 проти 10,37±0,06 року (p>0,05), пубархе – 

10,46±0,10 проти 10,93±0,06 року (p<0,01), аксілярхе – 11,76±0,10 проти 

11,53±0,07 року (p>0,05), менархе – 13,01±0,12 проти 12,37±0,05 року (p<0,01). 

Телархе до 10 років відмічалося у групі А у 53,24 % дівчат (pк>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 

була  при всіх розглянутих хронічних дифузних захворюваннях печінки, але 

найбільше проявлялася при АІГ.  У 17 років Ма3 не мали 42,86 % хворих на 

ХВГ і 63,64% – на АІГ.  Середня величина Ма, яка характеризує розвиток 

молочних залоз, у дівчат груп А1, А2 і А3, склала відповідно у 12-13 років 

1,34±0,15, 3,16±0,14 і 1,33±0,14 бала; у 14-15 років – 2,57±0,26, 3,52±0,08 і 

2,62±0,33 бала; у 16-17 років – 2,89±0,19, 3,60±0,00 і 2,95±0,31 бала 

Середня величина Р, яка характеризує розвиток пубархе, у дівчат груп 

А1, А2 і А3 дорівнювала відповідно у 12-13 років 0,37±0,06, 0,77±0,04 і 

0,40±0,08 проти 0,59±0,04 бала у контролі; у 14-15 років – 0,69±0,07, 0,84±0,03 і 

0,68±0,09 проти 0,74±0,01 бала; у 16-17 років – 0,67±0,07, 0,90±0,00 і 0,71±0,09 

проти 0,89±0,01 бала. 

Середній вік аксілярхе у групі А склав 11,76±0,10 років (pк>0,05), у тому 

числі, у групі А1 (ХВГ) – 11,27±0,20 року (p1-к>0,05, р1-2>0,05, p1-3>0,05), А2 

(НАЖХП) – 10,25±0,08 року (p2-к<0,01, p2-3<0,01), А3 (АІГ) – 12,00±0,24 (p3-
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к<0,01) року проти 11,53±0,07 року в контролі. Затримка розвитку аксілярхе у 

дівчат групи А в 16-17 років відмічалася у 52,38 % випадків при ХВГ і у 54,55 

% при АІГ.  У 17 років Ах3 мали усі дівчата з НАЖХП.  Середня величина Ах, 

яка характеризує розвиток аксілярхе у дівчат груп А1, А2 і А3, склала 

відповідно у 12-13 років 0,35±0,07, 0,99±0,06 і 0,36±0,08 бала; у 14-15 років – 

0,91±0,09, 1,15±0,04 і 0,91±0,11 бала; у 16-17 років – 0,80±0,10, 1,20±0,00 і 

0,91±0,11 бала.  

Менархе до 10 років не було у жодної дівчинки, у віці від 10 до 12 років 

воно відмічалося у групі А у 28,78 % дівчат (pк>0,05), у тому числі, серед 

пацієнток з ХВГ – у 11,32 % (pк>0,05), з НАЖХП – у 53,66 % (pк<0,01), з АІГ – 

у  9,68 %  (pк>0,05) проти 20,37 % в контролі. Середній вік менархе у групі А 

склав 13,01±0,12 року (pк<0,01), у тому числі, у групі А1 (ХВГ) – 13,58±0,14 

року (p1-к<0,01, р1-2>0,05, p1-3>0,05), А2 (НАЖХП) – 12,31±0,22 року (p2-к<0,05, 

p2-3<0,01), А3 (АІГ) – 13,57±0,16 (p3-к<0,01) року проти 12,37±0,05 року в 

контролі. Серед дівчатз ХВГ і АІГ відмічалася вірогідна затримка становлення 

менархе, тоді як у осіб з НАЖХП середній вік менархе був статистично 

значимо менше, ніж в контролі.  

Середня величина Ме, яка характеризувала становлення менструальної 

функції, у дівчат груп А1, А2 і А3, склала відповідно у 12-13 років 1,36±0,41, 

3,09±0,53 і 1,40±0,53 бала; у 14-15 років – 3,60±0,58, 4,48±0,59 і 3,44±0,74 бала; 

у 16-17 років – 4,45±0,34, 6,30±0,00 і 4,12±0,63 бала.  

Загальний БСР у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки склав 8,10±0,12 проти 9,87±0,30 бала у соматично здорових дівчат, у 

16-17 років серед пацієнток з ХВГ він дорівнював 8,80±0,57 бала, з НАЖХП – 

12,00±0,00, з АІГ – 8,68±0,92 проти 11,88±0,07 бала у здорових дівчат. 
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4.3. Характер становлення менструальної функції у дівчат з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки  

 

У дівчат групи А менструації встановилися одразу від менархе у 6,47 % 

(9) випадків, через 3-6 місяців – у 23,74 % (33), через рік – у 15,83 % (22), понад 

1 рік – у 33,81 % (47), не встановилися – у 12,95 % (18). Найпізніше менструації 

встановилися в групах А2 і А3. Кількість хворих на АІГ з встановленням 

менструальної функції понад 1 рік від менархе  (51,61 % (16)) перевищувала 

аналогічну серед хворих на ХВГ (13,21 % (7)) в 3,91 раза (ВШ 7,01 [2,42-20,80]) 

і серед пацієнток контрольної групи (4,63 % (5)) – в 11,15 раза (ВШ 21,97  [7,02-

68,77]), а серед хворих на НАЖХП (43,64 % (24)) – відповідно в 3,30 раза (ВШ  

5,09 [1,95-13,25]) і в 9,43 раза (ВШ  15,95 [5,62-45,30])  (табл. 4.11). 

Таблиця 4.11 – Тривалість встановлення менструальної функції у обстежених 

дівчат в динаміці пубертатного періоду, n (%) 

Група 

Термін встановлення менструальної функції 

одразу 
через 3-6 

місяців 
через рік понад 1 рік 

не 

встановився 

А1, n=53 6 (11,32) 27 (50,94) 
2,3 

11 (20,75) 7 (13,21)
 2,3,4

 2 (3,77)
 2,4

 

А2, n=55 2 (3,64) 4 (7,27) 
1,4

 3 (5,45)
 4
 24 (43,64)

 1,4
 12 (21,82)

 1,4
 

А3, n=31 1 (3,23) 2 (6,45) 
1,4

 8 (25,81) 16 (51,61)
 1,4

 4 (12,90)
 4
 

К, n=108 14 (12,96) 65 (60,19) 24 (22,22) 5 (4,63) 0 (0,00) 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 

 

Питома вага дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки з 

встановленням менструальної функції в досліджуваних групах впродовж року 

була найбільшою у пацієнток з ХВГ – 83,02 % (44) випадків (p1-2<0,01, p1-

3<0,01, p1-4<0,01), з НАЖХП – 16,36 % (9) (p2-3<0,01, p2-4<0,01), з АІГ – у 35,48 

% (11), у групі К цей показник склав 95,37 % (103) ( p3-4<0,01) (рис. 4.7). 
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Рисунок 4.7 – Питома вага дівчат з встановленням менструальної функції 

в досліджуваних групах впродовж року від менархе. Примітка. 
1
  – статистично 

значима різниця з показником групи А1, 
2
 – групи А2, 

3
 – групи А3, 

4 
– групи К 

(p<0,05). 

 

Середній менструальний вік у пацієнток групи А (1,57±0,15 року) був 

нижче за такий у групі К (2,39±0,16 року) в 1,52 раза (p<0,01). Він був 

найбільшим в групі А2 (НАЖХП) (2,19±0,29 року) і в контролі, тоді як в групі 

А1 (ХВГ) він дорівнював 1,23±0,18 року (р2<0,01, p3<0,03, рк<0,01) і в групі А3 

(АІГ) – 1,03±0,21 року (р2<0,01, p3<0,03, рк<0,01) (рис. 4.8). 

       

   

Рисунок 4.8 – Середній менструальний вік у досліджуваних групах, у 

роках. 

 

Середній менструальний вік у всіх вікових групах дівчат з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки був найбільшим серед пацієнток з 

НАЖХП і найменшим у пацієнток з АІГ (табл. 4.12). 



136 
 

Таблиця 4.12 – Середній менструальний вік у обстежених дівчат в залежності 

від віку і основного захворювання, M±SE, у роках 

Вік, у роках Група Середній менструальний вік 

12-13 

А1, n=17 0,21±0,08
 2,4

 

А2, n=19 0,66±0,16
 1,3,4

 

А3, n=9 0,18±0,07
 2,4

 

К, n=31 0,44±0,09 

14-15 

А1, n=14 1,14±0,30 
2,4

 

А2, n=15 1,65±0,38 
1,3

 

А3, n=11 0,82±0,28
 1,2,4

 

К, n=35 2,13±0,14 

16-17 

А1, n=22 2,23±0,23
 2,3,4

 

А2, n=21 3,97±0,48
 1,3,4

 

А3, n=11 2,09±0,33
 1,2,4

 

К, n=42 4,04±0,11 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи 

А1, 
2
 – групи А2, 

3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 

 

Середня тривалість менструації у пацієнток групи А (6,00±0,15 днів) 

перевищувала аналогічну в групі К (5,24±0,14 дня) 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 дня, pк<0,01), при ХВГ дорівнювала 6,08±0,23 дня (pк<0,01) 

(рис. 4.9). 

 

 

Рисунок 4.9 – Середня тривалість менструації у дівчат з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки відносно аналогічного показника групи К, 

прийнятого за одиницю (позначено - - -). 
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Аналіз розподілу тривалості менструацій у досліджуваних групах 

показав, що у 2,68 % (3) дівчат вона тривала 1-2 дні, у 36,11 % (41)  – 3-5 днів, у 

49,11 % (55) – 6-8 днів, у 11,61 % (13) – понад 8 днів. На тривалість менструації 

понад 8 днів вказували 10,00 % (4) дівчат з ХВГ, 14,29 % (7) – з НАЖХП, 8,70 

% (2) – з АІГ (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 – Розподіл тривалості менструації у групах, n (%) 

Група 
Тривалість менструації 

1-2 дня 3-5 днів
 
 6-8 днів понад 8 днів 

А1 (ХВГ), n=53 0 (0,00)
3
 15 (37,50)

 3 
21 (52,50) 4 (10,00)

 4
 

А2 (НАЖХП), n=55 1 (2,04) 23 (46,94)
3
 18 (36,73)

3
 7 (14,29)

 4
 

А3 (АІГ), n=31 2 (8,70)
1
 3 (13,04)

 1,2,4
 16 (69,57)

 2,4
 2 (8,70)

 4
 

К, n=108 2 (2,20) 52 (57,14) 37 (40,66) 0 (0,00) 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 

 

Розподіл інтенсивності менструальних виділень у обстежених дівчат з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки був гомогенний, але вірогідно 

відрізнявся від такого в контрольній групі: мізерні менструації  реєструвалися у 

22,50 % (9) дівчат з ХВГ, у 28,57 % (14) – з НАЖХП, у 30,43 % (7) проти 0,00 % 

(0), помірні – у 52,50 % (21), 51,02 % (25), 34,78 % (8) проти 85,71 % (78), рясні 

–25,00 % (10), 20,41 % (10), 34,78 % (8) проти 9,89 % (9) (табл. 4.14). 

Таблиця 4.14 – Розподіл інтенсивності менструальних виділень, n (%)  

Інтенсивність 

менструальних 

виділень 

Мізерні Помірні Рясні 

А1 (ХВГ), n=53 9 (22,50)
 4
 21 (52,50)

 4
 10 (25,00)

 4
 

А2 (НАЖХП), n=55 14 (28,57)
 4 

 25 (51,02)
 4
 10 (20,41)

 4
 

А3 (АІГ), n=31 7 (30,43)
 4
 8 (34,78)

 4
 8 (34,78)

 4
 

К, n=108 0 (0,00) 78 (85,71) 9 (9,89) 

Примітки. 1. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – 

групи А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05); 2. Оцінювання інтенсивності 

менструальних виділень проводилося у пацієнток з наявністю менструацій. 
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У дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки спостерігали 

такі порушення менструальної функції, як аменорея у 19,42 % (27) випадків, 

мізерні менструації – у 26,79 % (55), рідкі менструації – у 39,57 % (55), 

ювенільні аномальні маткові кровотечі – у 12,23% (17), дисменорея – у 33,09 % 

(46) (рис. 4.10).  

 

 

 

Рисунок 4.10 – Спектр розладів менструального циклу у дівчат з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки. 

 

Як видно з рис. 4.10 і табл. 4.15, серед розладів менструального циклу  у 

обстежених дівчат переважали рідкі менструації, мізерні менструації і 

дисменорея. Мізерні менструації спостерігалася серед дівчат з НАЖХП та 

ожирінням  у  28,57 % (14)  випадків проти 22,50 % (9) у осіб з ХВГ (р1>0,05) та 

30,43 % (7) з АІГ (р1>0,05). Аменорея відмічалася у 29,03 % (9) пацієнток з АІГ  
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проти 22,64 % (12) у групі з ХВГ (р1>0,05)  і 10,91 % (6) у групі з НАЖХП (ВШ 

3,34 [1,06-10,54]). Рідкі менструації зареєстровані у дівчат з НАЖХП та 

ожирінням  у  50,91 % (28)  випадків проти 39,62 % (21) у осіб з ХВГ (р1>0,05) 

та 19,35 % (6) з АІГ (р1>0,05, ВШ2-3 4,32 [1,53-12,18]).  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 

дівчат з ХВГ в 1,87 раза (ВШ 3,40 [1,54-7,50]).   

 

Таблиця 4.15 – Розподіл розладів менструального циклу  у обстежених дівчат,  

n (%) 

Група Аменорея 
Мізерні 

менструації 

Рідкі 

менструації 

Аномальні 

маткові 

кровотечі 

Дисменоре

я 

А1  

(ХВГ), 

n=53 

12 (22,64)
 4
 

9 (22,50) 
 4
 

21(39,62) 
 3,4

 

6 (11,32) 
 4
 

18 (33,96) 

 

А2 

(НАЖХП), 

n=55 

6 (10,91) 
3,4

 

14 (28,57) 
 4 

 

28 (50,91) 
3,4

 

6 (10,91) 
4
 

19 (34,55) 

А3 

(АІГ), 

n=31 

9 (29,03)
  

2,4
 

7 (30,43) 
 4
 

6 (19,39)
  

1,2,4
 

5 (16,13) 
 4
 

9 (29,03) 

К, n=108 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 30 (32,97) 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 

 

У той же час вираженість болю під час менструацій за 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, р3-4>0,05) і контрольної групи (3,24±0,09 

бала) (рис. 4.11).  
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                 Рисунок 4.11 – Вираженість болю під час менструації у дівчат з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки за ВАШ. Примітка. 
1
  – 

статистично значима різниця з показником групи А1, 
2
 – групи А2, 

3
 – групи 

А3, 
4 
– групи К (p<0,05).  

 

Отже, менструації у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки встановлюються 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 

встановлюються – у 12,95 %. Кількість хворих на АІГ з встановленою 

менструальною функцією понад 1 рік від менархе  (51,61 %) перевищує 

аналогічну серед хворих на ХВГ (13,21 %) в 3,91 раза (ВШ 7,01 [2,42-20,80]) і 

серед здорових пацієнток (4,63 %) – в 11,15 раза (ВШ 21,97  [7,02-68,77]), а 

серед хворих на НАЖХП (43,64 % (24)) – відповідно в 3,30 (ВШ  5,09 [1,95-

13,25]) і в 9,43 раза (ВШ  15,95 [5,62-45,30]). 

  У дівчат з ХВГ, НАЖХП і АІГ в період пубертату спостерігаються такі 

розлади менструального здоров’я як: аменорея – відповідно у 22,64 %, у 10,91 

% і у 29,03 % випадків;  мізерні менструації – у 22,50 %,  28,57 % і у  30,43 %; 
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рідкі менструації – у 39,62 %,  50,91 % і у  19,39 %;  ювенільні аномальні 

маткові кровотечі – у 11,32 %,  у 10,91 % і у 16,13 %; дисменорея – у 38,96 %,  у 

34,55 % і у  29,03 % випадків. 

 

4.4. Ехоструктурні параметри матки та яєчників  при різних 

хронічних дифузних захворюваннях печінки у дівчат пубертатного віку 

 

В тій чи іншій мірі параметри матки і яєчників визначаються 

конституцією тіла і віком дівчинки-підлітка, змінюються в залежності від фаз 

менструального циклу при його наявності.  

 З клінічної точки зору чималий інтерес представляє виявлення 

особливостей росту внутрішніх геніталій під час статевого дозрівання з 

урахуванням як вікових, так і конституціональних змін зростаючого організму.  

У дівчат всіх вікових груп пубертатного періоду з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки спостерігалося зменшення усіх розмірів матки 

порівняно з контролем, найбільш виражене при АІГ; довжина і ширина матки 

були найбільші при ХВГ, найменші – при  АІГ (табл. 4.16). 

 Таблиця 4.16 – Дані ехометрії матки у дівчат досліджуваних груп, M±SE 

Вік, у роках 
А1 (ХВГ), 

n=53 

А2 (НАЖХП), 

n=55 

А3 (АІГ), 

n=31 

Група К, 

n=108 

1 2 3 4 5 

Довжина, см 

12-13 3,12±0,09 
2,3,4

 2,52±0,08
 1,4

 2,44±0,15
 1,4

 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
 1,4

 1,82±0,03
 1,4

 3,13±0,05 

14-15 2,49±0,04
 2,3,4

 1,96±0,02
 1,4

 1,87±0,03
 1,4

 3,85±0,03 

16-17 2,68±0,04
 2,3,4

 2,10±0,02
 1,4

 2,15±0,03
 1,4

 4,22±0,02 
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Продовження табл. 4.16  

1 2 3 4 5 

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±0,04

 4
 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 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 

 

У групі з ХВГ ультразвукові параметри матки 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 приблизно на 1-2 роки. 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. 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 
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не визначалося. При допплерометричному дослідженні васкуляризацію 

оцінювали як низьку. 

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. 

Отримані дані УЗД  дозволяли не тільки зареєструвати зменшення 

розмірів матки, але й надавали можливість оцінити стан ендометрія за рахунок 

вимірювання М-ехо (табл. 4.17).  

Таблиця 4.17 – Середня товщина  М-ехо у обстежених дівчат, M±SE, мм 

Вік, у роках 

Група 

А1 (ХВГ), 

n=53 

А2 (НАЖХП), 

n=55 

А3 (АІГ), 

n=31 

Група К, 

n=108 

12-13 2,94±0,24 
2,3,4

 2,66±0,32 
1
 2,67±0,35 2,77±0,27 

14-15 3,64±0,21 
2,4

 4,50±0,23 
1,3

 3,82±0,24 
2,4

 4,41±0,14 

16-17 4,77±0,28 
2,4

 5,19±0,25 
1,3

 5,00±0,51
2,4

 5,14±0,16 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 

 

У 19,35% дівчат з АІГ і 20,75% пацієнток з ХВГ розміри матки 

відповідали віку, але товщина М-ехо свідчила про незрілість внутрішніх 

геніталій і відставала від календарного віку дівчинки приблизно на 1-2 роки.  

Найбільші розміри яєчників  серед усіх вікових груп спостерігалися при 

НАЖХП (табл. 4.18).  
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Таблиця 4.18 – Дані ехометрії розмірів яєчників у обстежених дівчат, M±SE 

Вік, у 

роках 

А1 (ХВГ), n=53 А2 (НАЖХП), 

n=55 

А3 (АІГ),  

n=31 

Група К, 

n=108 

правий лівий правий лівий правий лівий правий лівий 

 Довжина, см 

12-13 2,00± 

0,08
 4
 

2,01± 

0,07
 4
 

3,04± 

0,05
 4
 

3,02± 

0,10
 4
 

1,97± 

0,11
 4
 

2,00± 

0,09
 4
 

2,80± 

0,04 

2,89± 

0,09 

14-15 2,17± 

0,06
 4
 

2,07± 

0,10
 4
 

3,64± 

0,07
 4
 

3,32± 

0,07
 4
 

2,17± 

0,08
 4
 

2,01± 

0,08
 4
 

3,22± 

0,05 

3,28± 

0,03 

16-17 2,34± 

0,05
 4
 

2,32± 

0,05
 4
 

3,66± 

0,11
 4
 

3,36± 

0,04
 4
 

2,36± 

0,09
 4
 

2,37± 

0,09
 4
 

3,52± 

0,05 

3,67± 

0,02 

Ширина, см 

12-13 1,49± 

0,04
 2,4

 

1,50± 

0,01
 2,4

 

2,44± 

0,08
 1,3,4

 

2,71± 

0,12
 

1,3,4
 

1,50± 

0,05
 2,4

 

1,68± 

0,06
 2,4

 

1,90± 

0,08 

2,16± 

0,03 

14-15 1,63± 

0,02
 2,4

 

1,80± 

0,09
 2,4

 

2,96± 

0,12
 1,3,4

 

2,98± 

0,11
 

1,3,4
 

1,63± 

0,03
 2,4

 

1,70± 

0,10
 2,4

 

2,60± 

0,06 

2,62± 

0,04 

16-17 1,86± 

0,01
 2,4

 

1,93± 

0,09
 2,4

 

2,98± 

0,05
 1,3,4

 

3,05± 

0,08
 

1,3,4
 

1,87± 

0,02
 2,4

 

1,88± 

0,14
 2,4

 

2,39± 

0,03 

2,36± 

0,02 

Товщина, см 

12-13 1,70± 

0,05
 2,4

 

1,59± 

0,06
 2,4

 

2,05± 

0,10
 1,3,4

 

2,07± 

0,08
 

1,3,4
 

1,57± 

0,09
 2,4

 

1,58± 

0,08
 2,4

 

2,01± 

0,08 

2,02± 

0,09 

14-15 1,86± 

0,11
 2,4

 

1,82± 

0,11
 2,4

 

2,27± 

0,07
 1,3,4

 

2,37± 

0,06
 

1,3,4
 

1,87± 

0,12
 2,4

 

1,88± 

0,10
 2,4

 

1,97± 

0,04 

1,98± 

0,04 

16-17 1,95± 

0,09
 2,4

 

2,00± 

0,08
 2,4

 

2,55± 

0,05
 1,3,4

 

2,66± 

0,06
 

1,3,4
 

1,98± 

0,12
 2,4

 

1,95± 

0,13
 2,4

 

2,02± 

0,03 

2,22± 

0,03 

Об’єм, см
3
 

12-13 2,61± 

0,22
 2,4

 

2,44± 

0,19
 2,4

 

4,67± 

0,56
 1,3,4

 

5,57± 

0,73
 

1,3,4
 

2,66± 

0,32
 2,4

 

2,74± 

0,36
 2,4

 

5,63± 

0,46 

6,34± 

0,35 

14-15 3,31± 

0,22
 2,4

 

3,41± 

0,31
 2,4

 

10,11± 

0,48
 1,3,4

 

8,87± 

0,53
 

1,3,4
 

3,31± 

0,24
 2,4

 

3,29± 

0,38
 2,4

 

8,15± 

0,18 

8,47± 

0,21 

16-17 4,25± 

0,22
 2,4

 

4,42± 

0,25
 2,4

 

11,67± 

0,57
 1,3,4

 

10,11± 

0,40
 

1,3,4
 

4,38± 

0,34
 2,4

 

4,33± 

0,42
 2,4

 

8,45± 

0,16 

8,60± 

0,14 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 
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У дівчат з ХВГ і АІГ розміри яєчників зменшені, особливо при АІГ.  

У групі А 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), зворотну з d. 

spinarum (г= - 0,42, p<0,01;   г= - 0,54, p<0,01;  г= -0,45, p<0,01;   г= - 0,33, 

p<0,01). 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 були виявлені включення, які характеризувалися як 

дрібнокістозні і рідинні як в групі К, так і в групі А, що є характерним для 

пубертатного періоду розвитку і знаходиться в межах вікової норми. Численні 

дрібнокістозні включення частіше виявляли у хворих на  НАЖХП (рис. 4.12).  

 

  

Рисунок 4.12 – Сонограми яєчнику з численними кістозними 

включеннями у дівчинки групи К (А) і у дівчинки групи А2 (Б). 

 

Кількість дрібнокістозних включень в яєчниках дівчат з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки прямо корелювала з рівнями Тв (г=0,42, 

p<0,01) та індексом НОМА (г=0,69, p<0,01). 

А Б 
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Отже,  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 НАЖХП збільшені, а у дівчат з ХВГ і АІГ зменшені. Довжина і 

ширина матки прямо корелюють 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). 

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  

НАЖХП. Кількість дрібнокістозних включень в яєчниках прямо залежить від 

рівнів Тв (г=0,42, p<0,01) та індексу НОМА (г=0,69, p<0,01). 
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РОЗДІЛ 5 

СТАНОВЛЕННЯ ГІПОФІЗАРНО-ЯЄЧНИКОВОЇ ТА 

ГІПОФІЗАРНО-ТИРЕОЇДНОЇ СИСТЕМИ У ДІВЧАТ З ХРОНІЧНИМИ 

ДИФУЗНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПЕЧІНКИ У ПУБЕРТАТНОМУ 

ПЕРІОДІ 

 

5.1. Становлення гіпофізарно-яєчникової системи у дівчат з 

хронічними захворюваннями печінки у пубертатному періоді 

 

Оцінка стану гіпофізарно-яєчникової системи дівчат пубертатного віку з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки виявила у них статистично 

значимі відхилення сироваткових концентрацій гонадотропінів, ПРЛ, 

стероїдних гормонів і ГЗСГ відносно аналогічних в контролі [276-279] (рис. 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Рівні гормонів гіпофізарно-яєчникової системи у дівчат 

групи А відносно аналогічних показників групи К, прийнятих за одиницю 

(позначено - - -). 
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Аналіз продукції гонадотропних гормонів в динаміці пубертатного 

періоду виявив, що при ХВГ і АІГ спостерігається зниження ЛГ порівняно з 

контролем у 12-13 років в 1,20 (р<0,01) і в 1,22 (р<0,01) раза (3,79±0,17 мМО/мл 

і 3,71±0,31 мМО/мл проти 4,53±0,13 мМО/мл), в 14-15 років – в 1,63 (р<0,01) і в 

1,58 (р<0,01) раза (3,91±0,15 мМО/мл і  4,03±1,10
 
мМО/мл

 
проти

 
6,37±0,15 

мМО/мл), в 16-17 років – в 1,09 (р<0,05) і в 1,54 (р<0,01) раза (5,24±0,19 

мМО/мл і 3,71±0,43 мМО/мл проти 5,72±0,24 мМО/мл), а при НАЖХП – 

підвищення відповідно віку в 1,87 (8,48±0,31 мМО/мл, р<0,01), в 1,52 (9,71±0,55 

мМО/мл) і в 2,00 (11,45±0,37 мМО/мл) раза (табл. 5.1, рис. 5.2). 

Таблиця 5.1 – Сироваткові рівні гіпофізарних гормонів у обстежених дівчат 

пубертатного віку, M±SE 

Вік 
Група 

ЛГ, 

мМО/мл 

ФСГ, 

мМО/мл 
ЛГ/ФСГ 

ПРЛ, 

мкМО/мл 

12-13 

А1, n=17 3,79±0,17 
4,2

 3,01±0,13
 4,2

 1,26±0,04
 4,2

 207,89±5,65
 4,2

 

А2, n=19 
8,48±0,31 

1,3,4
 

3,84±0,16
 

1,3,4
 

2,26±0,12
 

1,3,4
 

314,76±11,14
 

1,3,4
 

А3, n=9 3,71±0,31
 2,4

 2,90±0,19
 2,4

 1,27±0,06
 2,4

 197,50±6,79
 2,4

 

К, n=31 4,53±0,13 5,14±0,16 0,90±0,04 152,06±26,13 

14-15 

А1, n=14 3,91±0,15
 2,4

 4,24±0,16
 2,4

 0,92±0,01
 2,4

  207,56±14,81
 2,4

 

А2, n=15 
9,71±0,55

 

1,3,4
 

5,35±0,36
 

1,3,4
 

1,85±0,06
 

1,3,4
 

332,73±19,36
 

1,3,4
 

А3, n=11 4,03±1,10
 2,4

 3,36±0,73
 2,4

 1,12±0,13
 2,4

 189,83±17,63
 2,4

 

К, n=35 6,37±0,15 4,75±0,17 1,35±0,04 171,37±9,62 

16-17 

А1, n=22 
5,24±0,19

 

2,3,4
 

5,81±0,38
 

2,3,4
 

0,94±0,03
 

2,3,4
 

239,39±13,68 
 2
 

А2, n=21
 
 

11,45±0,37
 

1,3,4
 

7,54±0,22
 

1,3,4
 

1,53±0,04
 

1,3,4
 

357,92±21,82
 

1,3,4
 

А3, n=11 
3,71±0,43

 

1,2,4
 

3,19±0,28
 

1,2,4
 

1,15±0,06
 

1,2,4
 

226,77±18,78 
 2,4

 

К, n=42 5,72±0,24 5,56±0,15 1,05±0,05 188,47±9,34 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 
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Рисунок 5.2 – Рівні ЛГ у дівчат пубертатного віку з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки відносно показників контрольної групи, 

прийнятих за одиницю (позначено - - -) в залежності від віку. 

 

Зміни секреції ЛГ у дівчат з віком  найкраще апроксимувалися  за 

поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = -1,245x
2
 + 5,575x + 

0,2, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = 0,605x
2
 - 1,695x + 4,88, R² = 1;  у групі А2 

(НАЖХП) – y = 0,255x
2
 + 0,465x + 7,76, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y = -1,245x

2
 + 

5,575x + 0,2, де х – кількість років (рис. 5.3). 

    

 

Рисунок 5.3 – Залежність секреції ЛГ у обстежених дівчат від віку. 
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Продукція ФСГ у 12-13 років була знижена у всіх вікових категоріях при 

ХВГ, НАЖХП і АІГ порівняно з контролем відповідно в 1,71 (р<0,01), в 1,34 

(р<0,01), в 1,77 (р<0,01) раза (3,01±0,13 мМО/мл,  3,84±0,16 мМО/мл і 2,90±0,19 

мМО/мл проти 5,14±0,16 мМО/мл). У 14-15 років сироватковий вміст ФСГ був 

менший у дівчат з ХВГ і АІГ– в 1,12 (р<0,01) і в 1,41 (р<0,01) раза (4,24±0,16
 

мМО/мл і  3,36±0,73 мМО/мл
 
проти

 
4,75±0,17 мМО/мл). У віковій категорії 16-

17 років рівень ФСГ залишався також зменшеним у пацієнток з  ХВГ і АІГ в 

1,16 (р<0,01) і в 1,74 (р<0,01) раза (4,81±0,38
 
мМО/мл  і 3,19±0,28

 
 мМО/мл 

проти 5,56±0,15 мМО/мл). Для хворих на  НАЖХП було характерно збільшення 

концентрацій ФСГ у вікових категоріях 14-15 і 16-17  років відповідно в 1,13 

(5,35±0,36
 
 мМО/мл, р<0,01) і в 1,36 (7,54±0,22

 
 мМО/мл, р<0,01) раза (див. 

табл. 5.1, рис. 5.4). 

 

Рисунок 5.4 – Рівні ФСГ у дівчат пубертатного віку з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки відносно показників контрольної групи, 

прийнятих за одиницю (позначено - - -), в залежності від віку. 

 

Секреція ФСГ у дівчат з віком  найкраще апроксимувалася  за 

поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 0,6x
2
 - 2,19x + 6,73, R² 

= 1; у групі А1 (ХВГ) – y = 0,17x
2
 + 0,72x + 2,12, R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – 

y = 0,34x
2
 + 0,49x + 3,01, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y = -0,315x

2
 + 1,405x + 1,81, 

де х – кількість років (рис. 5.5). 
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Рисунок 5.5 – Залежність секреції ФСГ у обстежених дівчат від віку. 

 

Спостерігалося зниження співвідношення ЛГ/ФСГ при ХВГ і АІГ 

порівняно з контролем у 12-13 років в 1,40 (р<0,01) і в 1,41 (р<0,01) раза 

(1,26±0,04 і 1,27±0,06 проти 0,90±0,04), в 14-15 років – в 1,47 (р<0,01) і в 1,21 

(р<0,01) раза (0,92±0,01
 
 і  1,12±0,13 проти

 
1,35±0,04), в 16-17 років – при ХВГ  

в 1,12 (р<0,04) раза (0,94±0,03
 
проти 1,05±0,05). Підвищення співвідношення 

ЛГ/ФСГ реєстрували у дівчат 16-17 років з АІГ (1,15±0,06) в 1,10 (р<0,01) раза і 

у всіх вікових категоріях при НАЖХП: у 12-13 років в 1,87 раза (2,26±0,12, 

р<0,01), у 14-15 років – в 1,37 раза (1,85±0,06, р<0,01) і у 16-17 років – у 1,46 

раза (1,53±0,04, р<0,01) (див. табл. 5.1, рис. 

5.6).

 

Рисунок 5.6 – Співвідношення ЛГ/ФСГ у дівчат пубертатного віку з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки відносно аналогічного 

показника контрольної групи, прийнятого за одиницю (позначено - - -),  в 

залежності від віку. 
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Величина співвідношення ЛГ/ФСГ в залежності від віку у обстежених 

пацієнток найкраще апроксимувалася  за поліноміальною залежністю у всіх 

групах: у групі К – = 0,6x
2
 - 2,19x + 6,73, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) y = 0,18x

2
 - 

0,88x + 1,96, R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = 0,045x
2
 - 0,545x + 2,76, R² = 1;  у 

групі А3 (АІГ) – y = 0,09x
2
 - 0,42x + 1,6, де х – кількість років (рис. 5.7). 

  

 

             Рисунок 5.7 – Залежність величини співвідношення ЛГ/ФСГ у обстежених 

дівчат від віку. 

 

Встановлено вірогідне підвищення пролактинутворюючої функції 

гіпофіза при ХВГ, АІГ і НАЖХП порівняно з контролем у віці 12-13 років 

відповідно в 1,37 (р<0,01), в 2,07 (р<0,01)  і в 1,30 (р<0,04) раза (207,89±5,65,  

314,76±11,14
 
і 197,50±6,79 мкМО/мл проти 152,06±26,13

 
мкМО/мл), в 14-15 

років – в 1,21 (р<0,01), в 1,94 (р<0,01) і в 1,11 (р<0,05) раза (207,56±14,81, 

332,73±19,36
 
 і 189,83±17,63 мкМО/мл

 
проти

 
171,37±9,62 мкМО/мл), в 16-17 

років – 1,27 (р<0,01), в 1,90 (р<0,01) і в 1,20 (р<0,03) раза (239,39±13,68, 

357,92±21,82
  
і 226,77±18,78

 
мкМО/мл проти 188,47±9,34 мкМО/мл) (див. табл. 

5.1, рис. 5.8).  
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Рисунок 5.8 – Сироватковий вміст ПРЛ у дівчат пубертатного віку з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки відносно показників 

контрольної групи, прийнятих за одиницю (позначено - - -), в залежності від 

віку. 

 

Рівень ПРЛ в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 

10,6x
2
 - 4,06x + 247,79, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = 16,08x

2
 - 48,57x + 240,38, 

R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = 3,61x
2
 + 7,14x + 304,01, R² = 1;  у групі А3 

(АІГ) – y = 22,305x
2
 - 74,585x + 249,78, де х – кількість років (рис. 5.9). 

 

Рисунок 5.9 – Залежність сироваткового рівня ПРЛ у обстежених дівчат 

від віку. 
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Встановлений достовірний прямий кореляційний зв'язок вмісту ПРЛ з 

рівнем ЛГ в сироватці крові (r=0,29; p<0,02), Тв (r=0,33, p<0,01) і зворотний – з 

рівнем Е2 (r= - 0,57, p<0,04). Це свідчить про те, що розвиток оваріальної 

дисфункції в умовах гіперандрогенії й підвищених рівнів ПРЛ може бути 

обумовлений зміною чутливості яєчників до гонадотропних стимулів 

(зниженням чутливості до ФСГ і підвищенням чутливості до ЛГ). Сукупність 

цих процесів призводить до гальмування синтезу Е2, Р4, порушень яєчникового 

стероїдогенезу і фолікулогенезу.  

Слід наголосити, що у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки у віковій категорії 12-13 років відмічалася естрогенна ненасиченість у 

всіх групах зі зниженням середнього рівня Е2 при ХВГ, НАЖХП і АІГ 

відповідно в 1,60 (p<0,01), 2,53 (p<0,01) і в 2,50 раза (p<0,01) (184,85±4,88 

пмоль/л, 116,87±2,37
 
пмоль/л

 
і
  
118,02±3,24 пмоль/л

 
проти 295,40±10,24 пмоль/л) 

(табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 – Рівні статевих гормонів у обстежених дівчат пубертатного віку, 

M±SE 

Вік Група Е2, пмоль/л Р4, нмоль/л Тв, нмоль/л 

12-13 

А1, n=17 184,85±4,88
 2,3,4

 1,05±0,10
 4
 1,71±0,20

 4
 

А2, n=19 116,87±2,37
 1,4

 1,06±0,13
 4
 1,66±0,18

 4
 

А3, n=9 118,02±3,24
 1,4

 1,06±0,19
 4
 1,63±0,21

 4
 

К, n=31 295,40±10,24 2,03±0,16 0,90±0,07 

14-15 

А1, n=14 540,16±11,74
 2,3,4

 1,93±0,22
 2,3,4

 1,74±0,18
 4
 

А2, n=15 120,24±2,47
 1,4

 1,15±0,15
 1,3,4

 1,88±0,19
 4
 

А3, n=11 126,62±2,54
 1,4

 1,30±0,17
 1,2,4

 1,73±0,19
 4
 

К, n=35 298,77±9,06 2,04±0,17 1,05±0,07 

16-17 

А1, n=22 659,14±25,44
 2,3,4

 2,40±0,16
 2,3,4

 2,16±0,20
 4
 

А2, n=21 129,72±3,70
 1,4

 2,09±0,13
 1,4

 2,37±0,18
 4
 

А3, n=11 122,44±7,44
 1,4

 2,05±0,20
 1,4

 2,13±0,28
 4
 

К, n=42 565,71±9,23 3,41±0,13 1,46±0,09 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – 

групи А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 
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У віковій категорії 14-15 років зберігалася тенденція до знижених рівнів 

Е2 при НАЖХП і АІГ – відповідно в 2,48 (p<0,01) і в 2,36 (p<0,01) раза 

(120,24±2,47
  
пмоль/л

 
і
  
126,62±2,54

 
 пмоль/л

 
проти 298,77±9,06 пмоль/л) на тлі 

підвищення вмісту у групі з ХВГ в 1,81 (p<0,01)  раза (540,16±11,74 пмоль/л). У 

16-17 років рівні Е2 при НАЖХП і АІГ були також зниженими відповідно в 4,36 

(p<0,01) і в 4,62 (p<0,01) раза (129,72±3,70
 
пмоль/л

 
і
 
122,44±7,44

 
пмоль/л

 
проти 

565,71±9,23 пмоль/л) на тлі підвищення вмісту у групі з ХВГ в 1,17 (p<0,01)  

раза (659,14±25,44 пмоль/л) (табл. 5.2, рис. 5.10).  

 

 

Рисунок 5.10 – Вміст Е2 у обстежених дівчат пубертатного віку з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки відносно показників 

контрольної групи, прийнятих за одиницю (позначено - - -), в залежності від 

віку. 

 

Рівень Е2 в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 

131,79x2 - 391,99x + 555,6, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = -118,17x2 + 709,81x - 

406,79, R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = 3,055x2 - 5,795x + 119,61, R² = 1;  у 
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групі А3 (АІГ) – y = -6,39x2 + 27,77x + 96,64, R² = 1, де х – кількість років (рис. 

5.11). 

 

Рисунок 5.11 – Залежність рівня Е2 у обстежених дівчат від віку. 

 

Рівні Р4 при всіх різновидах хронічних дифузних захворювань печінки у 

всіх вікових категоріях були зниженими: у віці 12-13 років у групах А1, А2 і А3 

відповідно в 1,93 (p<0,01), 1,92 (p<0,01) і в 1,92 (p<0,01) раза (1,05±0,10 

нмоль/л, 1,06±0,13 нмоль/л і 1,06±0,19 нмоль/л проти 2,03±0,16 нмоль/л); у віці 

14-15 років – в 1,24 (p<0,01), в 2,09 (p<0,01)  і в 1,85 (p<0,01)  раза (1,93±0,22 

нмоль/л, 1,15±0,15 нмоль/л і 1,30±0,17 нмоль/л проти 2,40±0,16 нмоль/л); у віці 

16-17 років –  в 1,42 (p<0,01), в 1,63 (p<0,01) і в 1,66 (p<0,01)  раза (2,40±0,16 

нмоль/л, 2,09±0,13 нмоль/л і 2,05±0,20 нмоль/л проти 3,41±0,13 нмоль/л) (див. 

табл. 5.2, рис. 5.12). 

 

Рисунок 5.12 – Сироватковий вміст Р4 у обстежених дівчат пубертатного 

віку з хронічними дифузними захворюваннями печінки відносно показників 

контрольної групи, прийнятих за одиницю (позначено - - -), в залежності від 

віку. 
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Рівень Р4 в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 

131,79x2 - 391,99x + 555,6, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = -118,17x2 + 709,81x - 

406,79, R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = 3,055x2 - 5,795x + 119,61, R² = 1;  у 

групі А3 (АІГ) – y = -6,39x2 + 27,77x + 96,64, R² = 1, де х – кількість років (рис. 

5.13).  

 

 

Рисунок 5.13 – Залежність рівня Р4 у обстежених дівчат від віку. 

 

Гіперандрогенія була притаманна для усіх вікових категорій дівчат групи 

А. Сироваткова концентрація Тв була підвищеною у 12-13 років у групі А1, А2 і 

А3 відповідно в 1,90 (p<0,01), 1,84 (p<0,01) і в 1,81 (p<0,01) раза (1,71±0,20
 
 

нмоль/л, 1,66±0,18
 
 нмоль/л і 1,63±0,21

 
 нмоль/л проти 0,90±0,07 нмоль/л); у віці 

14-15 років – в 1,66 (p<0,01), в 1,79 (p<0,01)  і в 1,65 (p<0,01) раза (1,74±0,18 

нмоль/л, 1,88±0,19 нмоль/л і 1,73±0,19 нмоль/л проти 1,05±0,07 нмоль/л); у віці 

16-17 років –  в 1,48 (p<0,01), в 1,62 (p<0,01) і в 1,46 (p<0,01)  раза (2,16±0,20
 
 

нмоль/л, 2,37±0,18
 
 нмоль/л і 2,13±0,28

 
 нмоль/л проти 1,46±0,09 нмоль/л) (див. 

табл. 5.2, рис. 5.14). 
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 Рисунок 5.14 – Вміст Тв у дівчат пубертатного віку з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки відносно показників контрольної групи, 

прийнятих за одиницю (позначено - - -), в залежності від віку. 

 

Рівень Тв в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 

131,79x2 - 391,99x + 555,6, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = -118,17x
2
 + 709,81x - 

406,79, R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = 3,055x
2
 - 5,795x + 119,61, R² = 1;  у 

групі А3 (АІГ) – y = -6,39x
2
 + 27,77x + 96,64, R² = 1, де х – кількість років (рис. 

5.15).  

 

 

Рисунок 5.15 – Залежність рівня Тв у обстежених дівчат від віку. 
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Т і Е2 зв’язуються ГЗСГ, який  в основному продукується гепатоцитами. 

Зв'язані форми статевих стероїдів недоступні для клітин-мішеней, біологічно 

неактивні  [276]. 

У всіх обстежених  групах дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки і в контрольній групі відмічали зниження секреції 

ГЗСГ з віком (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 – Рівні ГЗСГ у досліджуваних групах, M±SE, нмоль/л 

Вік Група Сироватковий рівень ГЗСГ 

12-13 

А1, n=17 76,35±7,17
 2,3,4

 

А2, n=19 59,74±4,99
 1,4

 

А3, n=9 55,00±4,12
 1,4

 

К, n=31 90,74±5,33 

14-15 

А1, n=14 62,71±6,24
 2,3,4

 

А2, n=15 51,27±4,33
 1,3,4

 

А3, n=11 70,82±10,96
 4
 

К, n=35 84,74±5,60 

16-17 

А1, n=22 54,00±3,60
 3,4

 

А2, n=21 49,52±4,14
 4
 

А3, n=11 41,91±3,60
 1,4

 

К, n=42 79,05±6,25 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з 

показником групи А1, 
2
 – групи А2, 

3
 – групи А3, 

4 
– 

групи К (p<0,05). 

 

Рівні ГЗСГ у обстежених дівчат в залежності від віку найкраще 

апроксимувалося  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 

0,155x
2
 - 6,465x + 97,05, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = 2,465x

2
 - 21,035x + 94,92, 

R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = -22,365x
2
 + 82,915x - 5,55, R² = 1;  у групі А3 

(АІГ) – y = 3,36x
2
 - 18,55x + 74,93, де х – кількість років (рис. 5.16). 
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Рисунок 5.16 – Динаміка сироваткових рівнів  ГЗСГ у обстежених дівчат 

в залежності від віку. 

 

Рівні ГЗСГ при всіх різновидах хронічних дифузних захворювань печінки 

у всіх вікових категоріях були нижче за контрольні показники: у віці 12-13 

років у групах А1, А2 і А3 відповідно в 1,19 (p<0,01), 1,52 (p<0,01) і в 1,65 

(p<0,01) раза (76,35±7,17
 
нмоль/л, 59,74±4,99

 
 нмоль/л і 55,00±4,12

 
нмоль/л 

проти 90,74±5,33 нмоль/л); у віці 14-15 років – в 1,35 (p<0,01), в 1,65 (p<0,01) і в 

1,20 (p<0,01)  раза (62,71±6,24
 
 нмоль/л, 51,27±4,33

 
 нмоль/л і 70,82±10,96

 
 

нмоль/л проти 84,74±5,60 нмоль/л); у віці 16-17 років –  в 1,46 (p<0,01), в 1,60 

(p<0,01) і в 1,89 (p<0,01) раза (54,00±3,60
 

 нмоль/л, 49,52±4,14
 

нмоль/л і 

41,91±3,60
 
 нмоль/л проти 3,41±0,13 нмоль/л) (див. табл. 5.3, рис. 5.17). 
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Рисунок 5.17 – Сироваткові рівні ГЗСГ у дівчат пубертатного віку з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки відносно показників 

контрольної групи, прийнятими за одиницю (позначено - - -). 

 

Таким чином, морфофункціональні зміни печінки при її хронічних 

дифузних захворюваннях приводить до негативних змін становлення  

гіпофізарно-яєчникової системи, що проявляється патологічними змінами 

секреції гонадотропінів, ПРЛ, статевих стероїдів і транспортних білків: 

підвищуються рівні ЛГ в 1,27 раза (p<0,01), ЛГ/ФСГ – в 1,42 (p<0,01), ПРЛ – в 

1,52 (p<0,01), Тв – в 1,64 (p<0,01) на тлі зниження ФСГ в 1,14 (p<0,01)  раза, Е2 – 

в 1,74 (p<0,01), Р4 – в 1,71 (p<0,01)  і ГЗСГ – в 1,42 (p<0,01)  раза.  

Для різних нозологічних форм хронічних дифузних  захворюваннях 

печінки характерні різні особливості функціонування гіпофізарно-яєчникової 

системи. При ХВГ реєструється підвищення рівня ЛГ в 1,16 раза (p<0,01), ПРЛ 

– в 1,28 (p<0,01), Тв – в 1,90 (p<0,01) на тлі зниження ФСГ в 1,18 (p<0,01) раза, 

Р4 – в 1,51 (p<0,01)  і ГЗСГ – в 1,20 (p<0,01)  раза, а  співвідношення ЛГ/ФСГ  і 

вміст Е2 статистично значимо не відрізняються від контрольних показників.  
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При НАЖХП спостерігається підвищення рівня ЛГ в 1,95  раза (p<0,01), 

співвідношення ЛГ/ФСГ  – в 1,10 (p<0,01), ПРЛ – в 1,95 (p<0,01), Тв – в 1,70 

(p<0,01) на тлі зниження Е2  в 3,65 (p<0,01)  раза, Р4 – в 1,88 (p<0,01)  і ГЗСГ – в 

1,57 (p<0,01)  раза, а  вміст ФСГ, статистично значимо не відрізняється від 

такого у групі К.  

При АІГ відмічається підвищення рівня ЛГ в 1,14 раза (p<0,01), 

співвідношення ЛГ/ФСГ  – в 1,10 (p<0,01), ПРЛ – в 1,19 (p<0,01), Тв – в 1,46 

(p<0,01) на тлі зниження ФСГ в 1,28 (p<0,01) раза, Е2 – в 3,66 (p<0,01), Р4 – в 

1,89 (p<0,01)  і ГЗСГ – в 1,69 (p<0,01)  раза.  

Активність функціонування гіпофізарно-яєчникової системи змінюється в 

динаміці пубертату і для вікових категорій дівчат 12-13 років, 14-15 років і 16-

17 років характерні різні рівні продукції гонадотропних гормонів, ПРЛ,  

статевих стероїдів і ГЗСГ. 

 

5.2. Становлення гіпофізарно-тиреоїдної системи у дівчат з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки 

 

Аналіз стану гіпофізарно-тиреоїдної системи виявив, що рівні ТТГ і 

тиреоїдних гормонів знаходилися у дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки в межах референтних значень, але відрізнялися від 

аналогічних в контрольній групі.  

Середні рівні ТТГ були підвищені у віковій категорії 12-13 років у групах 

А1, А2 і А3 відповідно в 1,20 (p<0,01), 1,57 (p<0,01) і в 1,18 (p<0,01) раза 

(2,59±0,06 мкМО/мл, 3,39±0,18
  
мкМО/мл і 2,55±0,08 мкМО/мл проти 2,16±0,11 

мкМО/мл); 14-15 років – в 1,38 (p<0,01), в 1,84 (p<0,01) і в 1,46 (p<0,01)  раза 

(2,54±0,08 мкМО/мл, 3,39±0,18
 

 і 2,69±0,08
 

 мкМО/мл проти 1,84±0,10 

мкМО/мл); 16-17 років – в 1,28 (p<0,01), в 1,92 (p<0,01) і в 1,37 (p<0,01) раза 

(2,41±0,09 мкМО/мл, 3,61±0,18
 
мкМО/мл  і 2,57±0,11

 
 мкМО/мл проти 1,88±0,12 

мкМО/мл) (табл. 5.4,  рис. 5.18). 
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Таблиця 5.4 – Рівні ТТГ та гормонів щитоподібної залози, M±SE 

Вік 
Група 

ТТГ, 

мкМО/мл 

Т3, 

нмоль/л 

Т3в, 

пмоль/л 

Т4,  

нмоль/л 

Т4в, 

пмоль/л 

12-13 

А1, 

n=17 

2,59±0,0,

06
 2,4

 

2,18±0,07
 

4  
 

4,85±0,27 
2,3,4

 

143,87±12,5

1
 2,3,4

 

16,76±1,11
 

2,3,4
 

А2, 

n=19 

3,39±0,18
 

1,4
 

2,10±0,10 
 
 

3,72±0,18
 

1,3,4
 

112,76±5,50 
1
 

12,32±0,60
 

1,4
 

А3, 

n=9 

2,55±0,08
2,4

 

2,03±0,05 
 
 

3,59±0,09
 

1,2,4
 

113,69±9,26 
 1
 

12,42±1,01
 

1,4
 

К, n=31 2,16±0,11 1,89±0,09 5,34±0,16 128,96±2,90 19,36±0,44 

14-15 

А1, 

n=14 

2,54±0,08
 

2,4
 

2,25±0,06
 

4
 

5,18±0,26
 

2,3,4
 

156,60±8,69 
 2,3,4

 

15,76±1,51
 

2,3,4
 

А2, 

n=15 

3,39±0,18
 

1,4
 

2,39±0,17
 

4
 

4,23±0,30
 

1,4
 

128,16±8,96 
1
 

14,00±0,98
 

1,4
 

А3, 

n=11 

2,69±0,08
 

4
 

2,17±0,07
 

4
 

3,84±0,13
 

1,4
 

130,70±10,6

8 
1
 

14,28±1,17
 

1,4
 

К, n=35 1,84±0,10 2,07±0,07 5,69±0,14 137,36±2,48 17,28±0,37 

16-17 

А1, 

n=22 

2,41±0,09
 

2,4
 

2,34±0,05
 

2,4
 

5,44±0,16
 

2,3,4
 

164,21±6,15 
 2,3,4

 

17,40±0,75
 

2,3
 

А2, 

n=21 

3,61±0,18
 

1,3,4
 

2,88±0,22
 

1,3,4
 

5,10±0,39
 

1,3,4
 

154,50±11,8

2
 1,4

 

16,87±1,29
 

1,3
 

А3, 

n=11 

2,57±0,11
 

2,4
 

2,45±0,04
 

2,4
 

3,41±0,15
 

1,2,4
 

150,91±15,9

3
 1,4

 

16,48±1,74
 

1,2
 

К,n=42 1,88±0,12 2,21±0,08 5,84±0,15 120,09±3,29 18,03±0,49 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 

              

 

Рисунок 5.18 – Сироватковий вміст ТТГ у дівчат пубертатного віку з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки відносно показників 

контрольної групи, прийнятих за одиницю (позначено - - -), в залежності від 

віку. 
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Рівень ТТГ в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 

0,18x
2
 - 0,86x + 2,84, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = -0,04x

2
 + 0,07x + 2,56, R² = 1;  

у групі А2 (НАЖХП) – y = 0,11x
2
 - 0,33x + 3,61, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y = -

0,13x
2
 + 0,53x + 2,15, R² = 1, де х – кількість років (рис. 5.19).  

 

 

Рисунок 5.19 – Залежність рівня ТТГ у обстежених дівчат від віку. 

 

Як видно з табл. 5.4, середні рівні загальних тиреоїдних гормонів були 

підвищені у всіх групах і вікових категоріях пацієнток з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки, тоді як вільні фракції Т3в і Т4в були знижені.   

Середній рівень загального Т3 був підвищений у віковій категорії 12-13 років у 

групах А1, А2 і А3 відповідно в 1,15 (p<0,02), 1,11 (p>0,05) і в 1,07 (p>0,05) раза 

(2,18±0,07 нмоль/л, 2,10±0,10 нмоль/л і 2,03±0,05 нмоль/л проти 1,89±0,09 

нмоль/л); у віці 14-15 років – в 1,09 (p<0,04), в 1,15 (p>0,05) і в 1,05 (p>0,05) 

раза (2,25±0,06  нмоль/л, 2,39±0,17 нмоль/л і 2,17±0,07  нмоль/л проти 2,07±0,07 

нмоль/л); у віці 16-17 років – в 1,06 (p>0,05), в 1,30 (p<0,01) і в 1,11 (p<0,05) 

раза (2,34±0,05 нмоль/л, 2,88±0,22 нмоль/л і 2,45±0,04  нмоль/л проти 2,21±0,08 

нмоль/л) (див. табл. 5.4, рис. 5.20). 
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Рисунок 5.20 – Сироватковий вміст Т3 у обстежених дівчат пубертатного 

віку з хронічними дифузними захворюваннями печінки відносно показників 

контрольної групи, прийнятих за одиницю (позначено - - -), в залежності від 

віку. 

 

Рівень Т3 в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = -

0,02x
2
 + 0,24x + 1,67, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = 0,01x

2
 + 0,04x + 2,13, R² = 1;  

у групі А2 (НАЖХП) – y = 0,1x
2
 - 0,01x + 2,01, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y = 

0,07x
2
 - 0,07x + 2,03, R² = 1, де х – кількість років (рис. 5.21).  

 

 

Рисунок 5.21 – Залежність рівня Т3 у обстежених дівчат від віку. 
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Середній рівень Т3в був знижений у віковій категорії 12-13 років у групах 

А1, А2 і А3 відповідно в 1,10 (p<0,01), в 1,44 (p<0,01) і в 1,49 (p<0,01) раза 

(4,85±0,27, 3,72±0,18 і 3,59±0,09 нмоль/л проти 5,34±0,16 нмоль/л); у віковій 

категорії 14-15 років – в 1,22 (p<0,01), в 1,35 (p<0,01) і в 1,1,48 (p<0,01) раза 

(5,18±0,26, 4,23±0,30 і 3,84±0,13  нмоль/л проти 5,69±0,14 нмоль/л); у віковій 

категорії 16-17 років – в 1,07 (p<0,01), в 1,15 (p<0,01) і в 1,71 (p<0,01) раза 

(5,44±0,16, 5,10±0,39  і 3,41±0,15 нмоль/л проти 5,84±0,15 нмоль/л) (див. табл. 

5.4, рис. 5.22). 

             

 

Рисунок 5.22 – Вміст Т3в у обстежених дівчат пубертатного віку з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки відносно показників 

контрольної групи, прийнятих за одиницю (позначено - - -), в залежності від 

віку. 

 

Рівень Т3в в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = -

0,1x
2
 + 0,65x + 4,79, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = -0,035x

2
 + 0,435x + 4,45, R² = 

1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = 0,18x
2
 - 0,03x + 3,57, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y 

= -0,34x
2
 + 1,27x + 2,66, R² = 1, де х – кількість років (рис. 5.23).  
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Рисунок 5.23 – Залежність сироваткового рівня Т3в у обстежених дівчат від віку. 

 

Середній рівень загального Т4 був збільшений при ХВГ у віковій 

категорії 12-13 років в 1,12 (143,87±12,51 нмоль/л, p<0,01) раза, 14-15 років – в 

1,14 (156,60±8,69 нмоль/л, p<0,01) і 16-17 років – в 1,37 (164,21±6,15  нмоль/л, 

p<0,01). При НАЖХП і АІГ рівні загального Т4 у 12-13-річних і 14-15 річних 

дівчат статистично не відрізнялися від показників контрольної групи 

(112,76±5,50 нмоль/л і 113,69±9,26 нмоль/л проти 128,96±2,90 нмоль/л та 

128,16±8,96  нмоль/л і 130,70±10,68  нмоль/л проти 137,36±2,48 нмоль/л); а у 

16-17 років були підвищеними в 1,29 (p<0,01) і в 1,26 (p<0,01) раза 

(154,50±11,82 нмоль/л і 150,91±15,93 нмоль/л проти 120,09±3,29 нмоль/л) (див. 

табл. 5.4, рис. 5.24). 

  

         Рисунок 5.24 – Сироватковий вміст Т4 у дівчат пубертатного віку з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки відносно показників 

контрольної групи, прийнятих за одиницю (позначено - - -), в залежності від 

віку. 
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Рівень Т4 в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = -

12,835x
2
 + 46,905x + 94,89, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = -2,56x

2
 + 20,41x + 

126,02, R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = 5,47x
2
 - 1,01x + 108,3, R² = 1;  у групі 

А3 (АІГ) – y = 1,6x
2
 + 12,21x + 99,88, R² = 1, де х – кількість років (рис. 5.25).  

 

 

Рисунок 5.25 – Залежність сироваткового рівня Т4 у обстежених дівчат від віку. 

 

Середній сироватковий вміст Т4в був зменшений у віковій категорії 12-13 

років у групах А1, А2 і А3 відповідно в 1,16 (p<0,01), 1,57 (p<0,01) і в 1,56 

(p<0,01) раза (16,76±1,11, 12,32±0,60 і 12,42±1,01 нмоль/л проти 19,36±0,44 

нмоль/л); у 14-15 років – в 1,10 (p<0,01), в 1,23 (p<0,01) і в 1,21 (p<0,01) раза 

(15,76±1,51, 14,00±0,98  і 14,28±1,17  нмоль/л проти 17,28±0,37 нмоль/л); у 16-

17 років вірогідно не відрізнявся від аналогічних показників контролю 

(17,40±0,75, 16,87±1,29 і 16,48±1,74  нмоль/л проти 18,03±0,49 нмоль/л) (див. 

табл. 5.4, рис. 5.26). 
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Рисунок 5.26 – Сироватковий  вміст Т4в у дівчат пубертатного віку з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки відносно показників 

контрольної групи, прийнятих за одиницю (позначено - - -), в залежності від 

віку. 

 

Рівень Т4в у обстежених дівчат найкраще апроксимувався з віком за 

поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 1,415x
2
 - 6,325x + 

24,27, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = 1,32x
2
 - 4,96x + 20,4, R² = 1;  у групі А2 

(НАЖХП) – y = 0,595x
2
 - 0,105x + 11,83, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y = 0,17x

2
 + 

1,35x + 10,9, R² = 1, де х – кількість років (рис. 5.27).  

 

 

Рисунок 5.27 – Залежність сироваткового рівня Т4в у обстежених дівчат від віку. 
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Серед обстежених дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки рівень АТ-ТПО був підвищений у 32,37 % (45) випадках, у тому числі у 

пацієнток з ХВГ – у 30,19 % (16), з НАЖХП – у 29,09 % (16) і з АІГ – у 41,94 % 

(13) і статистично  значимо між групами А1, А2 і А3 не відрізнявся  (рис. 5.28).  

 

 

Рисунок 5.28 – Питома вага дівчат з підвищеними сироватковими рівнями 

АТ-ТПО в досліджуваних групах з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки.  

 

Середній загальний рівень АТ-ТПО у групі А склав 35,97±3,63 МО/мл 

проти 11,84±0,38 МО/мл в контролі (p<0,01). 

Середній вміст АТ-ТПО був збільшений при ХВГ, НАЖХП і АІГ у віці 

12-13 років в 2,09 (p<0,01), в 2,71 (p<0,01) і в 3,60 (p<0,01) раза (27,10±7,80
 

МО/мл, 35,10±5,77 і
 
46,52±9,35

 
 МО/мл проти 12,94±0,68 МО/мл в групі К), у  

14-15-річних дівчат відповідно – в 2,64 (p<0,01), в 2,82 (p<0,01) і в 3,83 (p<0,01) 

раза (30,59±8,14, 32,66±7,68
 
і 44,36±7,89

 
МО/мл проти 11,57±0,48 МО/мл), у 16-

17-річних – в 2,90 (p<0,01), в 3,51 (p<0,01) і в 4,03 (p<0,01) раза (32,67±8,63, 

39,50±5,66
 
і 45,39±8,78

 
МО/мл проти 11,26±0,74 МО/мл) (табл. 5.5, рис. 5.29, 

5.30). 
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Таблиця 5.5 – Рівні АТ-ТПО у досліджуваних групах, M±SE, МО/мл 

Вік Група Рівень АТ-ТПО 

12-13 

А1, n=17 27,10±7,80
 2,3,4

 

А2, n=19 35,10±5,77
 1,3,4

 

А3, n=9 46,52±9,35
 1,2,4

 

К, n=31 12,94±0,68 

14-15 

А1, n=14 30,59±8,14
 3,4

 

А2, n=15 32,66±7,68
 3,4

 

А3, n=11 44,36±7,89
 1,2,4

 

К, n=35 11,57±0,48 

16-17 

А1, n=22 32,67±8,63
 2,3,4

 

А2, n=21 39,50±5,66
 1,3,4

 

А3, n=11 45,39±8,78
 1,2,4

 

К, n=42 11,26±0,74 

Норма до 34 МО/мл 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з 

показником групи А1, 
2
 – групи А2, 

3
 – групи А3, 

4 
– 

групи К (p<0,05). 

 

 

Рисунок 5.29 – Сироватковий вміст АТ-ТПО у дівчат пубертатного віку з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки відносно показників 

контрольної групи, прийнятих за одиницю (позначено - - -), в залежності від 

віку. 
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Рівень АТ-ТПО у обстежених дівчат найкраще апроксимувався з віком за 

поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 0,53x
2
 - 2,96x + 15,37, 

R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = -0,705x
2
 + 5,605x + 22,2, R² = 1;  у групі А2 

(НАЖХП) – y = 4,64x
2
 - 16,36x + 46,82, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y = 1,595x

2
 - 

6,945x + 51,87, R² = 1, де х – кількість років (рис. 5.29).  

 

 

Рисунок 5.30 – Залежність рівня АТ-ТПО у обстежених дівчат від віку. 

 

Отже, у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

спостерігаються рівні ТТГ і тиреоїдних гормонів знаходяться в межах 

референтної норми, але реєструється підвищення сироваткового вмісту ТТГ 

порівняно з показниками контролю в 1,49 (p<0,01), Т3 – в 1,13 (p<0,01), Т4 – в 

1,06 (p<0,04), АТ-ТПО – в 3,04 (p<0,01 раза  на тлі зниження Т3в в 1,13 (p<0,01) і 

Т4в – в 1,22 (p<0,01) раза. При різних нозологічних формах хронічних дифузних 

захворюваннях печінки відмічається різний рівень змін тиреоїдного статусу: 

рівень ТТГ у дівчат хворих на  ХВГ, НАЖХП і АІГ збільшується  в 1,28 

(p<0,01), в 3,61 (p<0,01) і в 2,61 (p<0,01) раза, Т3 – в 1,09 (p<0,01), в 1,39 

(p<0,01) і в 1,08 (p<0,01),  АТ-ТПО – в 2,56 (p<0,01), в 3,34 (p<0,01) і в 3,83 

(p<0,01)  раза  на тлі зниження концентрації Т3в в 1,10 (p<0,01), в 1,10 (p<0,01) і 

в 1,54 (p<0,01) раза  і Т4в – в 1,11 (p<0,01), в 1,11 (p<0,01) і в 1,29 (p<0,01) раза. 
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Вміст Т4 при ХВГ знижується в 1,25 (p<0,01) раза, а при НАЖХП і АІГ 

залишається без статистично значимих змін. Активність функціонування 

гіпофізарно-тиреоїдної системи змінюється в динаміці пубертату. 

 

5.3. Експресія антиоваріальних антитіл у дівчат з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки  

 

У обстежених дівчат проведено вивчення наявності в периферичній крові 

АОАТ. Серед обстежених пацієнток групи А АОАТ спостерігали у 28,06 % (39) 

проти 7,41 % (8) у групі К (ВШ 4,88 [2,17-10,96]). Середня концентрація АОАТ 

у пацієнток з хронічними дифузними захворюваннями печінки досягала 

3,65±0,10 Од/мл і була більша, ніж в групі К (1,78±0,05 Од/мл) в 2,05 раза 

(р<0,01).  

АОАТ виявлялися  серед пацієнток групи А1 у віці 12-13 років у 29,41  % 

(5) випадків, групи А2 – у 26,32 % (5) і групи А3 – у 33,33 % (3); у віці 14-15 

років – відповідно  у 28,57 % (4), у 26,67 % (4) і у 27,27 % (3); у віці 16-17 років 

– у 19,05 % (4), у 33,33 % (7) і у 36,36 % (4), статистично значимої різниці між 

групами не було (табл. 5.6).   

Таблиця 5.6 – Антиоваріальні антитіла у досліджуваних групах 

Вік 
Група 

Наявність АОАТ,  

 n (%) 

Середній вміст АОАТ, 

M±SE, Од/мл 

1 2 3 4 

12-13 

А1, n=17 5 (29,41)
 4
 2,92±0,33

 3,4
 

А2, n=19 5 (26,32)
 4
 3,32±0,46

 4
 

А3, n=9 3 (33,33)
 4
 3,67±0,13

 3,4
 

К, n=31 2 (6,45) 1,58±0,17 

14-15 

А1, n=14 4 (28,57)
 4
 3,03±0,09

 3,4
 

А2, n=15 4 (26,67)
 
 3,68±0,35

 3,4
 

А3, n=11 3 (27,27) 3,76±0,28
 3,4

 

К, n=35 3 (8,57) 1,73±0,07 
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   Продовження табл. 5.6 

1 2 3 4 

16-17 А1, n=22 4 (19,05) 4,24±0,34
 1,2,4

 

 А2, n=21 7 (33,33) 
4
 4,12±0,51

 2,4
 

 А3, n=11 4 (36,36)
 4
 4,63±0,15

 1,2,4
 

 К, n=42 3 (7,14) 1,98±0,09 

Норма до 10 МО/мл 

Примітки: 1. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – 

групи А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05); 2. Середній вміст 

розрахований на пацієнток з наявністю антиоваріальних антитіл. 

 

Але середні рівні АОАТ мали між пацієнтками з різними нозологічними 

формами хронічних дифузних захворювань печінки статистичні відмінності: 

найбільші концентрації АОАТ визначалися при АІГ (див. табл. 5.6).  

Середній рівень АОАТ у віковій категорії 12-13 років у дівчат з ХВГ, 

НАЖХП і АІГ перевищував аналогічний рівень в групі К відповідно в 1,85 

(p<0,01), в 2,10 (p<0,01) і в 2,32 (p<0,01) раза (2,92±0,33, 3,32±0,46
 
 і

 
3,67±0,13

  
 

Од/мл проти 1,58±0,17 Од/мл), у  14-15-річних дівчат – в 1,75 (p<0,01), в 2,13 

(p<0,01) і в 2,17 (p<0,01) раза (3,03±0,09, 3,68±0,35
  

і 3,76±0,28
 
Од/мл проти 

1,73±0,07 Од/мл), у 16-17-річних – в 2,14 (p<0,01), в 2,08 (p<0,01) і в 2,34 

(p<0,01) раза (4,24±0,34, 4,12±0,51
  

і 4,63±0,15
 
Од/мл проти 1,98±0,09 Од/мл) 

(табл. 5.6, рис. 5.31). 

 

Рисунок 5.31 – Вміст АОАТ у дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки відносно показників контрольної групи, прийнятих за 

одиницю (позначено - - -), в залежності від віку. 
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Концентрація АОАТ у обстежених дівчат найкраще апроксимувалася з 

віком за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 0,05x
2
 + 1,53, 

R² = 1 ; у групі А1 (ХВГ) – y=0,55x
2
 - 1,54x + 3,91, R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) 

– y = 0,04x
2
 + 0,24x + 3,04, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y = 0,39x

2
 - 1,08x + 4,36, R² 

= 1, де х – кількість років (рис. 5.32).  

 

Рисунок 5.32 – Залежність рівня АОАТ у обстежених дівчат від віку. 

 

Вміст АОАТ залежав від наявності клінічної ремісії. При повній клінічній 

ремісії він дорівнював 3,38±0,16 МО/мл, а при неповній ремісії був 4,62±0,27 

МО/мл (p<0,01) (рис. 5.33). 

 

Рисунок 5.33 – Залежність рівня АОАТ від повноти клінічної ремісії. 

Примітка. * – статистично значима вірогідність з порівнюваним показником. 
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Отже, у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки АОАТ 

спостерігаються у 28,06 % проти 7,41 % випадків в контролі (ВШ 4,88 [2,17-

10,96]), середня концентрація АОАТ (3,65±0,10 проти 1,78±0,05 Од/мл) 

підвищена  в 2,05 раза (р<0,01). АОАТ виявлялися  серед пацієнток з ХВГ у віці 

12-13 років у 29,41  % випадків, з НАЖХП – у 26,32 %, з АІГ – 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 % (p>0,05). Найбільші концентрації АОАТ 

визначалися при АІГ.  

Концентрація АОАТ у обстежених дівчат найкраще апроксимувалася з 

віком за поліноміальною залежністю у всіх групах. Вміст АОАТ залежав 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 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). 

 

Матеріали розділу представлені в друкованих працях: 

1. Чайківська ЕФ. Особливості експресії глобуліну, який зв’язує статеві 

гормони, у дівчат пубертатного віку із дифузними захворюваннями печінки. 

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2020;2:14-20.      

2. Chaykivska EF. Hormonal profile of pubertal age girls with chronic viral 

hepatitis. Journal of Education, Health and Sport. 2020;10(4):342-350. 

doi:10.12775/JEHS.2020.10.04.037.    

3. Chaykivska EF. Endocrine status of adolescent girls with non-alcoholic fatty 

liver disease and obesity. Journal of Education, Health and Sport. 2020;10(6):434-

444. doi: 10.12775/JEHS.2020.10.06.045.   

4. Chaykivska EF, Dyadyushko NM. Peculiarities of the functional state of the 

pituitary-gonadal system of the neuroendocrinal regulation in adolescent girl swith 

auto immune hepatitis. Journal of Education, Health and Sport. 2020;10(12):235-245. 

doi: 10.12775/JEHS.2020.10.12.023.  
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5. Чайківська ЕФ. Вплив печінкового метаболізму у дівчаток 

пубертатного віку з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки 

на базальний андрогенний профіль. Медична та клінічна хімія. 2020;4:5-10. doi: 

10.11603/mcch.2410-681X.2020.i4.11727.  
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РОЗДІЛ 6 

ОСОБИСТІСНИЙ ПРОФІЛЬ, ТРИВОЖНІСТЬ,  ВИРАЖЕНІСТЬ 

ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ДІВЧАТ 

ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ З ХРОНІЧНИМИ ДИФУЗНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПЕЧІНКИ 

 

Аналіз особистісного профілю дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки за багатофакторним особистісним тестом FPI показав 

статистично значимі відхилення усіх ознак від аналогічних показників 

здорових дівчат у всіх групах (рис. 6.1, табл. 6.1).  

 

 

Рисунок 6.1 – Особистісний профіль обстежених дівчат за опитувальником FPI. 

 

Таблиця 6.1 – Особистісний профіль дівчат з хронічними дифузними 
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захворюваннями печінки за багатофакторним особистісним тестом FPI, M+SE, 

у балах 

Показник 

Група А1 

(ХВГ),  

n=53 

Група А2 

(НАЖХП), 

n=55 

Група А3 

(АІГ), 

 n=31 

Група К, 

n=108 

Невротичність 
5,75±0,25

 

2,3,4
 

4,69±0,22
 1,3,4

 7,00±0,29
 1,2,4

 3,70±0,15 

Спонтанна 

агресивність 
2,57±0,24

 2,4 
 3,02±0,27

 1,3,4
 2,65±0,39

 2,4
 1,82±0,12 

Депресивність 
5,40±0,22

 

2,3,4
 

4,69±0,24 
1,3,4

 
6,16±0,21

 1,2,4
 3,21±0,12 

Дратівливість 
4,19±0,27

 

2,3,4
 

4,51±0,33
 1,3,4

 4,39±0,32
 1,2,4

 3,23±0,13 

Комунікабельність 
4,57±0,17

 

2,3,4
 

5,56±0,17
 1,3,4

 4,06±0,33
 1,2,4

 6,06±0,07 

Врівноваженість 
3,40±0,22

 

2,3,4
 

3,91±0,27
 1,3,4

 3,10±0,28
 1,2,4

 5,17±0,23 

Реактивна 

агресивність 

4,04±0,23
 

2,3,4
 

3,71±0,28
 1,3,4

 4,29±0,37
 1,2,4

 3,27±0,16 

Сором’язливість 6,32±0,18
 3,4

 6,42±0,20
 3,4

 5,32±0,35
 1,2,4

 4,57±0,14 

Відкритість 3,21±0,16
 3,4

 3,25±0,22
 3,4

 2,74±0,22
 1,2,4

 3,88±0,19 

Екстраверсія 
3,02±0,23

 

2,3,4
 

3,36±0,24
1,3

 3,19±0,26
 1,2,4

 3,94±0,18 

Емоційна 

лабільність 

5,32±0,25
 

2,3,4
 

5,05±0,27
 1,3,4

 6,10±0,25
 1,2,4

 4,49±0,11 

Маскулінізм 3,15±0,17
 2,4

 3,62±0,19
 1,3,4

 3,10±0,19
 2,4

 2,50±0,15 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 

 

Як видно з рис. 6.1, табл. 6.1, пацієнток з НАЖХП відрізняла найбільша 

спонтанна агресивність порівняно з дівчатами з ХВГ і АІГ (3,02±0,27 проти 

2,57±0,24 (p<0,01) і 2,65±0,39 бала (p<0,01)), дратівливість (4,51±0,33 проти 

4,19±0,27 (p<0,01) і 4,39±0,32 бала (p<0,01)), комунікабельність (5,56±0,17 

проти 4,57±0,17 (p<0,01) і 4,06±0,33 бала (p<0,01)), врівноваженість (3,91±0,27 

проти 3,40±0,22 (p<0,01) і 3,10±0,28 бала (p<0,01)), сором’язливість (6,42±0,20 

проти 6,32±0,18 (p>0,05) 
 
і
 
 5,32±0,35 бала (p<0,01)), відкритість (3,25±0,22 

проти 3,21±0,16 (p>0,05) і 2,74±0,22 (p<0,01)), екстраверсія (3,36±0,24 проти 
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3,02±0,23 (p<0,01) і 3,19±0,26 бала (p<0,01)), маскулінізм (3,62±0,19 проти 

3,15±0,17 (p<0,01) і 3,10±0,19 бала (p<0,01)). 

Для дівчат з АІГ порівняно з хворими на ХВГ і НАЖХП була характерна 

найбільш виражена невротичність (7,00±0,29 проти 5,75±0,25 (p<0,01) і 

4,69±0,22 бала (p<0,01)), депресивність (6,16±0,21 проти 5,40±0,22 (p<0,01) і 

4,69±0,24 бала (p<0,01)), реактивна агресивність (4,29±0,37 проти 4,04±0,23 

(p<0,01) і 3,71±0,28 бала (p<0,01)) і емоційна лабільність (6,10±0,25 проти 

5,32±0,25 (p<0,01) і 5,05±0,27 бала (p<0,01)) ( рис. 6.1, табл. 6.1). 

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. 6.1, табл. 6.1). 

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 ступеню вираженості невротичності 

(30,94 % (43) проти 3,70 % (4) у дівчат групи К (ВШ 11,65 [4,03-33,66]), 

депресивності (33,09 % (46) проти 0,00 % (0), р<0,01), дратівливості (16,55 % 

(23) проти 0,00 % (0), р<0,01), емоційної лабільності (35,97 % (50) проти 5,56 % 

(6), ВШ 9,55 [3,91-23,23]), сором’язливості (47,78 % (66) проти 15,74 % (17), 

ВШ 4,84 [2,62-8,96]) і низького ступеню комунікабельності (20,14 % (28) проти 

0,00% (0), р<0,01), врівноваженості (53,24 % (74) проти 26,85 % (29), ВШ 3,10 

[1,81-5,32]), відкритості (76,98 % (107) проти 42,59 % (46), ВШ 4,51 [2,60-7,80])  

та екстраверсії (53,96 % (75) проти 27,78 % (30), 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 А – в 1,18 раза (56,35±0,76 проти 47,83±0,75 

бала), у групі А1  – в 1,15 раза  (54,92±1,50 проти  47,60±1,35 бала), у групі А2  
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– в 1,17 раза (56,36±1,17 проти 47,98±1,12 бала), у групі А3 – в 1,23 раза 

(58,777±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. 6.2). 

 

 

Рисунок 6.2 – Вираженість особистісної і ситуативної тривожності за 

шкалою Ч.Д. Спілбергера – Ю.Л. Ханіна у групах, у балах. Примітка. * – 

статистично значима різниця вираженості особистісної тривожності порівняно 

з аналогічним показником ситуативної тривожності К (p<0,05). 

 

Як видно з рис. 6.2, вираженість особистісної і ситуативної тривожності у 

дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки статистично значимо 

була більше за аналогічні показники у здорових дівчат: у групі А відповідно в 

1,44 і 1,41 раза, у групі А1 з ХВГ – в 1,40 і в 1,41 раза, у групі А2 з НАЖХП  – у 

1,44 і 1,42 раза, у групі з АІГ – в 1,50 і 1,42 раза.  

У дівчат групи А особистісна тривожність була низькою у 0,00 % (0) 

випадках проти 3,70 % (4) у групі К (p<0,01), помірною – у 10,07 % (14) проти 

87,96 % (95) (ВШ 0,015 [0,007-0,034]), вираженою  – у 89,93 % (125) проти 8,33 

% (9) (ВШ 98,21 [40,82-236,30]) (рис. 6.3), тоді як ситуативна тривожність – 

відповідно – у 5,04 % (7) проти 21,30 % (23) (ВШ 0,20 [0,08-0,48]), у 31,65 %  

(44) проти 76,85 % (83) (ВШ 0,14 [0,08-0,25]), у 63,31 % (88) проти 1,85 % (2) 

(ВШ 91,45 [21,65-386,11]) (рис. 6.4). 
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Рисунок 6.3 – Розподіл вираженості особистісної тривожності за шкалою 

Ч.Д. Спілбергера – Ю.Л. Ханіна у досліджуваних групах. 

 

Рисунок 6.4 – Розподіл вираженості ситуативної тривожності за шкалою 

Ч.Д. Спілбергера – Ю.Л. Ханіна у досліджуваних групах. 

 

Аналіз показників за опитувальником О. M. Вейна (1998) виявив 

підвищення середньої суми балів вираженості симптомів вегетативної 
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дисфункції у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки 

порівняно з аналогічним показником у соматично здорових дівчат у 3,84 раза 

(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 (41,23±2,14 бала, p<0,01) (рис. 6.5). 

 

 

Рисунок 6.5 – Середня сума балів вираженості симптомів вегетативної 

дисфункції у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки 

порівняно з аналогічним показником у соматично здорових дівчат, прийнятим 

за одиницю (позначено - - -). 

 

Серед дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки 

виражений ступінь синдрому вегетативної дисфункції (сума балів  за 

опитувальником О. M. Вейна понад 15) зустрічався у 84,17 % (117) випадків 

проти 0,00 % (0) у контрольній групі (p<0,01): при ХВГ – у 83,02 % (44), при 

НАЖХП – у 78,18 % (43), при АІГ – у 96,77 % (30). 

Найбільш висока частота проявів вегетативної дисфункції була 

характерною для дівчат з АІГ (табл. 6.2). 

 

 



185 
 

Таблиця 6.2 – Частота симптомів вегетативної дисфункції за 

опитувальником О.M. Вейна у дівчат досліджуваних груп, n (%) 

Показник Група А1,  

n=53 

Група А2, 

n=55 

Група А3, 

 n=31 

Група К, 

n=108 

Почервоніння обличчя 36(67,92)
 4
 32(58,18)

4
 22(70,97)

 4
 27(25,00) 

Збліднення обличчя 12(22,64) 10(18,18)
3
 12(38,71)

 2,4
 23(21,30) 

Оніміння або похолодіння 

пальців 

23(43,40)
 3,4

 26(47,27)
 

3,4
 

20(64,52)
 

1,2,4
 

17(15,74) 

Оніміння або похолодіння 

кистей, стоп 

14(26,42)
 3,4

 12(21,82)
 

3,4
 

19(61,29) 
1,2,4

 

32(29,63) 

Зміна кольору пальців 

(збліднення, почервоніння, 

синюшність) 

10(18,87)
 3,4

 7(12,73)
 3,4

 14(45,16)
 

1,2,4
 

0(0,00) 

Зміна кольору кистей, стоп 2(3,77)
 3,4

 5(9,09)
 3,4

 13(41,94)
 

1,2,4
 

0(0,00) 

Підвищена пітливість при 

хвилюванні 

35(66,04)
 3,4

 31(56,36)
 

3,4
 

26(83,87)
 

1,2,4
 

18(16,67) 

Серцебиття 21(39,62)
 2,4

 15(27,27)
 

1,4
 

15(48,39)
4
 24(22,22) 

Почуття утруднення при 

диханні: почуття нехватки 

повітря, часте дихання в 

душному приміщенні 

8(15,09)
 3,4 

 

17(30,91)
 

3,4
 

17(54,84)
 

1,2,4
 

0(0,00) 

Почуття утруднення при 

диханні: почуття нехватки 

повітря, часте дихання при 

хвилюванні 

10(18,87)
 3,4

 33(60,00)
 4
 14(45,16)

 1,4
 0(0,00) 

Порушення функції 

травного тракту 

45(84,91)
 2,4

 33(60,00)
 

1,3, 4
 

25(80,65)
 2,4

 0(0,00) 

Непритомність 9(16,98)
 4
 8(14,55)

 4
 5(16,13)

 4
 0(0,00) 

Наявність головного болю 29(54,72)
 4
 27(49,09)

 4
 17(54,84)

 4
 0(0,00) 

Зниження працездатності 25(47,17)
 3,4

 27 (49,09)
 

3,4
 

31(100)
 1,2,4

 31(28,70) 

Труднощі при засинанні 8(15,09)
 3,4

 11 (20,00)
 

3,4
 

12(38,71)
 

1,2,4
 

13(12,04) 

Поверхневий, неглибокий 

сон  

13(24,53)
 4
 14 (25,45)

 4
 13(41,94)

 4
 14(12,96) 

Почуття невисипання, 

втоми при пробудженні 

вранці 

17(32,08)
 3,4 

 

19(34,55)
 

3,4
 

20(64,52)
 

1,2,4
 

14(12,96) 

Примітка. 
1
  – статистично значима різниця з показником групи А1, 

2
 – групи 

А2, 
3
 – групи А3, 

4 
– групи К (p<0,05). 
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У спектрі вегетативних порушень дівчат пубертатного віку з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки переважали почервоніння обличчя (64,75 

% (90)), оніміння або похолодіння пальців (49,64 % (69)), підвищена пітливість 

при хвилюванні (66,19 % (92)), серцебиття (48,20 % (67)), порушення функції 

травного тракту (74,10 % (103)), головний біль (52,52 % (73)), зниження 

працездатності (59,71 % (83)). 

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" 

(SF-36)) у всіх групах з хронічними дифузними захворюваннями печінки (табл. 

6.3). 

Таблиця 6.3 – Оцінка якості життя обстежених дівчат за шкалою опитувальника 

"SF-36 Health Status Survey" (SF-36), M±SE, у балах 

Показник Група А1,  

n=53 

Група А2, 

n=55 

Група А3, 

 n=31 

Група К, 

n=108 

Фізичне 

функціонування 

83,58±2,44
 4
 83,27±2,13

 4
 81,45±3,04

 4
 94,91±0,51 

Рольове фізичне 

функціонування 

76,42±4,28
 4
 66,82±4,86

 4
 74,19±5,37

 4
 89,81±1,58 

Інтенсивність болю 77,02±3,40
 4
 74,82±3,39

 4
 77,81±4,57

 4
 87,71±1,31 

Загальне здоров'я 60,17±2,23
 4
 61,93±1,98

 4
 59,10±2,96

 4
 88,32±0,63 

Життєздатність 56,60±2,30
 4
 54,91±2,40

 4
 57,10±3,66

 4
 75,65±1,12 

Соціальне 

функціонування 

75,00±2,45
 4
 70,68±2,94

 4
 74,19±3,84

 4
 88,58±1,43 

Рольове емоційне 

функціонування 

69,81±4,94
 4
 64,85±4,93

 4
 64,52±6,90

 4
 90,21±1,58 

Психологічне 

здоров'я 

59,25±2,20
 4
 57,16±2,28

 4
 59,48±2,60

 4
 81,48±0,56 

Примітка. 
4 

– статистично значима різниця з показниками групи К, 

p<0,01.  
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На тлі високих показників фізичного, рольового фізичного, соціального 

функціонування спостерігали вірогідне зниження самооцінки дівчатами 

психологічного здоров'я (рис. 6.6, див. табл. 6.3).  

 

Рисунок 6.6 – Показники якості життя дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки відносно аналогічних показників соматично здорових 

дівчат, прийнятих за одиницю (позначено - - -). 

 

Фізичний компонент якості життя юні респондентки оцінювали значимо 

вище, ніж психологічний – більше в 1,42 раза (83,58±2,44
 
проти 59,25±2,20 

бала, p<0,01). Найнижче у групі А пацієнтки оцінили такий компонент якості 

життя як життєздатність – 56,60±2,30 бала, тобто менше, ніж  дівчата у групі К  

(75,65±1,12 бала) в 1,35 раза (p<0,01). 

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 (83,58±2,44, 83,27±2,13
 
 і 81,45±3,04 бала проти 94,91±0,51 

бала), рольове фізичне функціонування – в 1,18, в 1,34 і в 1,21 раза (76,42±4,28, 

66,82±4,86 74,19±5,37 бала проти 89,81±1,58 бала),  інтенсивність болю – в 1,14, 
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1,17 і 1,13 раза (77,02±3,40, 74,82±3,39 і 77,81±4,57 бала проти 87,71±1,31 бала), 

загальне здоров'я  – в 1,47, 1,43 і 1,49 раза (60,17±2,23, 61,93±1,98 і 59,10±2,96 

бала проти 88,32±0,63 бала),  життєздатність – в 1,47, в 1,43 і в 1,49 раза 

(56,60±2,30, 54,91±2,40,  57,10±3,66
 
бала

 
проти

 
75,65±1,12 бала),  соціальне 

функціонування – в 1,18, в 1,25 і в 1,19 раза (75,00±2,45, 70,68±2,94
 
і 74,19±3,84

 

бала
 
проти

 
88,58±1,43 бала), рольове емоційне функціонування – в 1,29, в 1,39 і 

в 1,40 раза (69,81±4,94, 64,85±4,93 і 64,52±6,90 бала проти 90,21±1,58 бала),  

психологічне здоров'я – в 1,38, в 1,43 і в 1,37 раза (59,25±2,20, 57,16±2,28 і 

59,48±2,60 бала проти 81,48±0,56 бала). Вірогідних відмінностей в оцінці 

показників якості життя між досліджуваними групами А1, А2 і А3 не 

встановлено. 

Таким чином, у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки 

відбуваються патологічні зміни в психосоціальній сфері. Від моменту, коли 

дівчинка починає відчувати нездужання і дізнається про своє захворювання, її 

психоемоційний стан піддається серйозній перебудові. Наявність стресових 

ситуацій, у тому числі маніфестація клінічних симптомів, складні обстеження, 

прийом лікарських препаратів, повільна регресія захворювання, створюють 

підґрунтя для появи розладів адаптації (F43.2), які посилюються з часом.  

Особистісний профіль дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки характеризується статистично значимим підвищенням невротичності в 

1,52 раза,  спонтанної агресивності – в 1,51,  депресивності – в 1,65, 

дратівливості – в 1,35,  реактивної агресивності – в 1,21, сором’язливості – в 

1,34, емоційної лабільності – в 1,20, маскулінізму – в 1,33 раза при зниженні 

комунікабельності в 1,25 раза, врівноваженості – в 1,46,  відкритості – в 1,24 і 

екстраверсії – в 1,23 раза. Особистісна тривожність є або помірною  у 10,07 % 

випадків (ВШ 0,015 [0,007-0,034]), або вираженою  – у 89,93 % (ВШ 98,21 

[40,82-236,30]), тоді як ситуативна тривожність може бути низькою у 5,04 % 

випадків (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]). Спостерігається підвищення 

середньої суми балів вираженості симптомів вегетативної дисфункції у 3,84 
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раза (29,07±1,15 проти 7,56±0,31 бала, p<0,01). 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. 

 

Матеріали розділу представлені у друкованих працях: 

1. Чайківська ЕФ. Cтан репродуктивного здоров`я дівчат Львівської 

області. Репродуктивна ендокринологія. 2015; 2(22):16-21.   

2. Чайківська ЕФ. Клінічний портрет дівчинки пубертатного віку з 

неалкогольною жировою хворобою печінки та з метаболічно нездоровим 

ожирінням. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2020;4:158-165.  
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РОЗДІЛ 7 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ І 

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ВІТАМІНОМ D У ДІВЧАТ З ХРОНІЧНИМИ 

ДИФУЗНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПЕЧІНКИ 

 В ПУБЕРТАТНОМУ ПЕРІОДІ 

 

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 (рис. 7.1). 

 

 

Рисунок 7.1 – Розподіл мінеральної щільності кісток у дівчат з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки в залежності від Z-критерію. 

 

 Встановлена пряма кореляційна залежність МЩК з віком дівчини 

(r=0,42, p<0,01), довжиною тіла (r=0,33, p<0,01), рівнем Е2 (r=0,39, p<0,01), 

зворотна – з рівнем 25 (ОН) D (r= - 0,34, p<0,01).  

Вітамін D грає важливу роль в кістковому метаболізмі. Сироваткова 

концентрація 25(ОН)D відображає загальний статус вітаміну D у пацієнтів із 
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нормальною функцією нирок, оскільки згаданий метаболіт утворюється в 

печінці під час першого гідроксилювання вітаміну D. Тому зниження рівня 

саме цього метаболіту пов’язано з порушеннями функції печінки [172, 173, 181, 

185]. 

Оптимальний рівень 25(OH)D у групі з ХВГ спостерігався у 11,32 % (6) 

випадків, з НАЖХП – у 9,09 % (5), з АІГ – у 9,68 % (3) проти  31,48 % (34) 

випадків у контролі (ВШ1-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 % (12),  у 25,45 % (14) 

і у 25,81 % (8) проти 61,11 % (66) дівчат (ВШ1-к 0,18 [0,08-0,38], ВШ2-к 0,22 

[0,11-0,45], ВШ3-к 0,22 [0,09-0,54]); дефіцит 25(OH)D  –  у 66,04 % (35), 65,45 % 

(36) і 64,52 % (20) проти  7,41 % (6) 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]) [280-282] (рис. 7.2).  

 

Рисунок 7.2 – Забезпеченість 25(OH)D  обстежених дівчат. 
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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
 
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) (див. рис. 7.2, рис. 

7.3) . 

 

 

Рисунок 7.3 – Вміст 25(ОН)D у сироватці крові дівчат з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки відносно показників контрольної групи, 

прийнятих за одиницю (позначено - - -), в залежності від віку. 

 

Вміст сироваткового 25(ОН)D у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався з віком  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К 

– y = 7,17x
2
 - 28,83x + 49,15, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = 0,455x

2
 - 2,315x + 

19,87, R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = -0,075x
2
 + 0,795x + 16,46, R² = 1;  у 

групі А3 (АІГ) – y = 0,505x
2
 - 1,725x + 18,56, де х – кількість років (рис. 7.4). 
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Рисунок 7.4 – Залежність вмісту 25(ОН)D у сироватці крові дівчат з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки від віку. 

 

Проведення кореляційного аналізу в загальній групі дівчат підлітків 

встановило зворотний кореляційний зв’язок концентрації 25 (OH) D в сироватці 

крові з ІМТ (r = - 0,32, p<0,01), рівнем АлАТ (r = - 0,33, p<0,01), глюкози натще 

(r = - 0,28, p<0,01), індексом НОМА (r = - 0,26, p<0,01), вмістом тригліцеридів (r 

= - 0,33, p<0,01), сечової кислоти (r = - 0,31, p<0,01), 25 (ОН) D (r = - 0,34, 

p<0,01), прямий кореляційний зв’язок концентрації 25(OH)D в сироватці крові з 

рівнем ЛПВЩ (r = 0,25, p<0,01). 

Отже, за даними УЗДМ, у дівчат  із хронічними дифузними 

захворюваннями печінки остеопенія спостерігається у 39,57 % і остеопороз –  у 

5,04 %, у тому числі при ХВГ відповідно у 41,17 % і 5,66 % пацієнток, при 

НАЖХП у 21,82 % в 0,00%,  з АІГ – у 58,06 % і у 12,90 %.  Встановлена пряма 

кореляційна залежність МЩК з віком дівчини (r=0,42, p<0,01), довжиною тіла 

(r=0,33, p<0,01), рівнем Е2 (r=0,39, p<0,01), зворотна – з рівнем 25 (ОН) D (r= - 

0,34, p<0,01).  

Оптимальна забезпеченість і недостатність 25(OH)D у хворих на хронічні 

дифузні захворювання печінки зустрічається рідше відповідно в 3,13 раза (10,07 

% проти 31,48 %, ВШ 0,24 [0,12-0,48]) і в 2,50 раза (24,40 % проти 61,11 %, ВШ 
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0,21 [0,12-0,36]), а дефіцит – частіше в 8,84 раза (65,47 % проти 7,41 %, ВШ 

23,70 [10,64-52,77]). Оптимальний рівень 25(OH)D при ХВГ спостерігається у 

11,32 % випадків, при НАЖХП – у 9,09 %, при АІГ – у 9,68 % (ВШ  0,29 [0,11-

0,71], ВШ 0,22 [0,08-0,60], ВШ 0,23 [0,07-0,82]); недостатність – відповідно у 

22,64 %,  у 25,45 %  і у 25,81 % (ВШ 0,18 [0,08-0,38], ВШ 0,22 [0,11-0,45], ВШ 

0,22 [0,09-0,54]); дефіцит  –  у 66,04 %, 65,45 %  і 64,52 % пацієнток (ВШ 33,06 

[12,15-89,91], ВШ 32,21 [11,93-86,93], ВШ 30,91 [10,25-93,25]).  

 Встановлено зворотний кореляційний зв’язок вмісту 25 (OH) D з ІМТ 

(r=-0,32, p<0,01), рівнем АлАТ (r=-0,33, p<0,01), глюкози натще (r=- 0,28, 

p<0,01), індексом НОМА (r=- 0,26, p<0,01), вмістом тригліцеридів (r=- 0,33, 

p<0,01), сечової кислоти (r=-0,31, p<0,01), 25 (ОН) D (r=-0,34, p<0,01); прямий 

кореляційний зв’язок концентрації 25(OH)D в сироватці крові з рівнем ЛПВЩ 

(r =0,25, p<0,01). 

 

Матеріали розділу представлені в друкованих працях: 

1. Chaykivska E, Chaykivska Z. Non classical function of vitamin D – 

influence on reproductive health, puberty and fertility. Репродуктивна 

ендокринологія. 2014;4(18):42-47.  

2. Chaykivska EF, Berezenko VS, Tatarchuk TF. Vitamine D supply in 

girls of puberty age with autoimmune hepatitis. Journal of Education, Health and 

Sport. 2020;10(5):366-379. doi:10.12775/JEHS.2020.10.05.039.  

3. Чайківська ЕФ, Яроцька НВ, Сіліна НК. Особливості статусу 

вітаміну D у дівчаток пубертатного віку з неалкогольною жировою хворобою 

печінки та метаболічно нездоровим ожирінням. Репродуктивна ендокринологія. 

2020; 6:57-61.  326 
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РОЗДІЛ 8 

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИЧНИХ І 

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ`Я У ДІВЧАТ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ З 

ХРОНІЧНИМИ ДИФУЗНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПЕЧІНКИ 

 

8.1. Комплексна система діагностичних і лікувально-профілактичних 

заходів для збереження репродуктивного здоров`я у дівчат пубертатного 

віку з хронічними дифузними захворюваннями печінки 

 

У зв’язку з особливостями фізичного і статевого розвитку, спектру 

розладів менструальної функції, нейроендокринного і психоемоційного 

статусу, кісткового метаболізму  була запропонована комплексна система 

діагностичних і лікувально-профілактичних заходів щодо відновлення 

репродуктивного здоров’я у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки, яка була застосована у дівчат групи О [283]. 

Дівчата-підлітки групи О при зверненні до лікаря-спеціаліста з приводу 

лікування основного захворювання після повної або неповної клінічної ремісії 

були обстежені лікарем дитячим гінекологом, який оцінював стан статевого 

розвитку і менструальної функції, проводив моніторинг сироваткових рівнів 

ПРЛ, ТТГ, Тв, Е2, 25(ОН)D. 

Пацієнтки групи О отримували фітопрепарати, які нормалізують функцію 

гіпофізарно-яєчникової системи, рівні ПРЛ, Е2, Тв. При підвищеному ПРЛ з 

цією метою застосовували фітокомпозицію, яка включала екстракти вітексу 

звичайного, імбиру садового, пажитника сінного, яблуні лісової;  при 

нормальному рівні ПРЛ – фітокомпозицію, яка включала екстракти сімплокосу 

гроноподібного, спаржі гроноподібної, солодки голої, куркуми довгої по 1-2 

капсули на добу 3-6 місяців. 

Пацієнтки з ХВГ і АІГ отримували вітамін D при рівні 25(ОН)D 20-30 

нг/мл у дозі 2000 МО/добу, при рівні 10-20 нг/мл – 3000 МО/добу, при рівні < 
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10 нг/мл – 4 000 МО/добу місяць; з НАЖХП і ожирінням – 4 000 МО/добу 6-8 

тижнів відповідно існуючих рекомендацій 2018 року [282]. При нормальних 

рівнях вітаміну D при будь-яких дифузних захворюваннях печінки з 

профілактичною метою призначали вітамін D в дозі 1 000 МО/добу з кінця 

осені до початку весни. Дозу вітаміну коригували з урахуванням його вмісту у 

вітамінно-мінеральних комплексах (ВМК), які отримували дівчата. 

Пацієнтки усіх груп з дифузними захворюваннями печінки протягом 

трьох-шести місяців отримували ВМК відповідно до інструкцій.  

З метою гемостазу пацієнткам з ювенільними аномальними матковими 

кровотечами була проведена наступна консервативна терапія: транексамова 

кислота з розрахунку 15-25 мг/кг маси тіла 2-3 рази на добу; застосування 

лікарських рослин або їх препаратів з гемостатичною та утеротонічною дією. 

При неефективною симптоматичної консервативної терапії, рясній кровотечі у 

однієї пацієнтки застосовували лікувально-діагностичне вишкрібання 

порожнини матки. Показаннями були: важка анемія з триваючими рясними 

матковими кровотечами при  відсутності ефекту від проведеного 

симптоматичного лікування. 

В якості лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів 

рекомендували лікувальне харчування, індивідуальну та групову 

психокорекцію, лікувальну фізкультуру, санаторно-курортне лікування. 

 Дівчатам-підліткам з дифузними хронічними захворюваннями печінки 

після консультації з лікарем-спеціалістом за основним захворюванням 

рекомендували проведення комплексної лікувально-профілактичної терапії у 

подальшому з метою профілактики порушень статевого розвитку і 

менструальної функції з призначенням двічі на рік курси фітотерапії, 

препаратів, ВМК.  

Усі лікарські засоби, застосовані у дослідженні,  зареєстровані і дозволені 

на території України. 

Пацієнтки групи порівняння П отримували лише лікування у лікаря-

спеціаліста з приводу основного захворювання. 
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8.2.  Клінічна характеристика досліджуваних груп 

 

З метою проведення подальших порівняльних досліджень була проведена 

характеристика основної групи О і групи порівняння П.  

Вік обстежених дівчат варіював від 12 до 14 років і в середньому склав  у 

групі О 13,02±0,11 років, у групі П – 13,00±0,10, у групі К1 – 13,06±0,12 років і 

вірогідно між групами не відрізнявся. 

Розподіл хронічних дифузних захворювань печінки у групах О і П був 

гомогенним  (рис. 8.1). 

 

Рисунок 8.1 – Спектр хронічних дифузних захворювань печінки в 

обстежених групах. 

 

У кожної п’ятої дівчинки груп О і П спостерігалися серцево-судинні 

захворювання, захворювання органів травлення і алергічна хвороба, у кожної 

десятої – анемія, захворювання опорно-рухового апарату. У кожної 

чотирнадцятої – захворювання сечовивідних шляхів, респіраторних шляхів і 

нервової системи. Не встановлено вірогідних відмінностей за розподілом у 

групах О і П коморбідних соматичних захворювань (табл. 8.1). 
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Таблиця 8.1 – Коморбідна соматична захворюваність у обстежених дівчат, n(%) 

Захворювання 
Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

Серцево-судинні захворювання 13 (24,07)
 к
 16 (25,81)

 к
 0 (0,00) 

Захворювання органів травлення 9 (16,67)
 к
 12 (19,35)

 к
 0 (0,00) 

Захворювання сечовивідних шляхів 4 (7,41)
 к
 5 (8,06)

 к
 0 (0,00) 

Захворювання респіраторних шляхів 4 (7,41)
 к
 3 (4,84) 0 (0,00) 

Алергічна хвороба 11 (20,37)
 
 13 (20,97)

 к
 2 (1,85) 

Анемія 6 (11,11)
 к
 7 (11,29)

 к
 0 (0,00) 

Захворювання та розлади нервової 

системи 
4 (7,41)

 к
 6 (9,68)

 к
 0 (0,00) 

Захворювання опорно-рухового 

апарату 
6 (11,11)

 к
 7 (11,29)

 к
 0 (0,00) 

Примітка. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05). 

 

Повна клінічна ремісія основного захворювання була у 42,39 % (23) 

пацієнток групи О і у 43,55 % (27) осіб групи П (p>0,05), неповна клінічна 

ремісія –  відповідно у 57,41 % (31) і 56,45 % (35) p>0,05) (рис. 8.2).  

 

Рисунок 8.2 – Розподіл пацієнтів в групах О і П і від вираженості 

клінічної ремісії. 

 

При цьому досліджувані групи О і П були гомогенні за біохімічним 

профілем периферичної крові (табл. 8.2).  
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Таблиця 8.2 – Біохімічний профіль периферичної крові обстежених дівчат, 

M±SE 

Показник 
Група 

Норма 
О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

1 2 3 4 5 

АлАТ, Од/л р
 

46,48±2,63
 к
 14,42±0,64 5-42 

АсАТ, Од/л 27,41±1,44
 к
 28,90±1,54

 к
 19,66±0,87 0-25 

γ-ГТ, Од/л 35,24±2,63
 к
 34,06±2,40

 к
 18,97±0,54 5-33 

Загальний білок, г/л 62,01±1,90
 к
 63,57±1,85

 к
 73,56±0,88 65-85 

Альбумін, г/л 32,20±1,22
 к
 31,68±1,19

 к
 42,47±0,59 32-45 

γ- глобулін, г/л 10,23±0,44
 к
 10,53±0,45

 к
 8,14±0,23 5,5-13,4 

IgG, г/л 11,82±0,34
 к
 12,06±0,34

 к
 13,19±0,32 

7,59- 

15,84 

Загальний білірубін, 

мкмоль/л 
18,61±1,14

 к
 19,36±1,23

 к
 12,72±0,59 9-21 

Прямий білірубін, 

мкмоль/л 
12,10±1,91

 к
 12,70±1,88

 к
 2,67±0,12 до 5 

Тимолова проба, 

Од/мл 
3,47±0,11

 к
 3,70±0,11

 к
 2,36±0,16 до 4 

Глюкоза, ммоль/л 4,83±0,12
 к
 4,97±0,12

 к
 4,56±0,07 

3,89-

5,83 

Інсулін, мкОд/мл 12,68±0,84
 к
 12,61±0,70

 к
 6,86±0,11 2,6-24,9 

Індекс НОМА 2,40±0,25
 к
 2,36±0,20

 к
 1,39±0,09 <2,52 

ХС загальний, 

ммоль/л 
4,65±0,17

 к
 4,81±0,17

 к
 2,63±0,06 до 5,2 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,16±0,03
 к
 1,09±0,02

 к
 1,57±0,02 0,9-1,9 

ЛПНЩ, ммоль/л 3,40±0,09
 к
 3,24±0,07

 к
 2,37±0,04 

1,81-

4,14 

Тригліцериди, мг/дл 1,95±0,06
 к
 1,89±0,05

 к
 0,86±0,01 до 2,26 

Сечова кислота, 

мкмоль, л 
173,79±2,57

 к
 177,66±2,86

 к
 159,75±2,79 140-340 

Протромбіновий 

індекс, % 
81,87±1,51

 к
 83,30±1,57

 к
 94,47±0,65 70-130 

Лептин, нг/мл 28,87±3,99
 к
 29,70±3,72

 к
 4,26±0,22 3,7-11,1 
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Продовження таблиці 8.2  

1 2 3 4 5 

Адипонектин, 

мкг/мл 

6,19±0,23
 к
 6,05±0,23

 к
 12,31±0,33 

> 10 

Лужна фосфатаза, 

нмоль/л 

230,20±6,76
 к
 234,02±6,35

 к
 207,51±10,53 

до 240 

Сечовина, ммоль/л 
7,71±0,48

 к
 7,43±0,40

 к
 5,31±0,07 2,76-

8,07 

Креатинин, 

мкмоль/л 

68,00±2,57
 к
 65,81±2,29

 к
 59,22±0,74 

46-77 

Примітка. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05). 

 

Як видно з табл. 8.2, переважна більшість біохімічних показників у дівчат 

з дифузними хронічними захворюваннями печінки не виходила за межі 

референтної норми, але при порівнянні з показниками контрольної групи у всіх 

випадках спостерігали статистично значимі відмінності.  

Серед досліджуваних біохімічних показників перевищував референтні 

норми середній вміст трансаміназ, серед яких рівень АлАТ у групі О 

дорівнював 44,81±2,58 Од/л,  у групі П – 46,48±2,63 Од/л при референтній 

нормі 5-42 Од/л; АсАТ – 27,41±1,44 Од/л, 28,90±1,54 Од/л, 19,66±0,87 Од/л при 

референтній нормі 0-25 Од/л; γ-ГТ – 35,24±2,63 Од/л, 34,06±2,40 Од/л, 

18,97±0,54 Од/л при референтній нормі 5-33 Од/л, тобто рівень АлАТ був 

невірогідно вище верхньої межі референтної норми в 1,07 раза, АсАТ – в 1,10 і 

γ-ГТ – в 1,07. Рівень АлАТ у досліджуваних групах О і П був більший за такий 

в контролі (14,42±0,64 Од/л) відповідно в контролі в 6,78 раза (p<0,01) і в 6,97 

раза (p<0,01), АсАТ за такий в контролі (19,66±0,87 Од/л)  – в 6,78 раза (p<0,01) 

і в 6,97 раза (p<0,01), γ-ГТ  – за такий в контролі (18,97±0,54 Од/л) в 6,78 раза 

(p<0,01) і в 6,97 раза (p<0,01)  (рис. 8.3).  

Також у досліджуваних групах О і П очікувано перевищував верхню 

межу референтної норми середній рівень лептину – відповідно в 2,60 раза 

(28,87±3,99 нг/мл, p<0,01) і в 2,68 раза (29,70±3,72 нг/мл) проти верхньої межі 

референтної норми  11,1 нг/мл. Рівень лептину у досліджуваних групах О і П 



201 
 

був більший за такий в контролі (4,26±0,22 нг/ мл) відповідно в контролі в 6,78 

раза (p<0,01) і в 6,97 раза (p<0,01) (рис. 8.4). 

 

Рисунок 8.3 – Середні рівні печінкових трансфераз у дівчат з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки при зверненні до лікаря дитячого 

гінеколога відносно аналогічних показників в контрольній групі, прийнятих за 

одиницю (позначено - - -). 

 

Рисунок 8.4 – Середні рівні лептину у дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки при зверненні до лікаря дитячого гінеколога відносно 

аналогічних показників в контрольній групі, прийнятих за одиницю (позначено 

- - -). 

 

Досліджувані групи О і П були однорідними за антропометричними 
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показниками. Підвищення показників маси тіла (51,07±1,81 кг у групі О і 

50,63±1,57 кг у групі П проти 47,22±0,51 кг у групі К1), ІМТ (22,45±0,64 кг/м
2 

і 

22,35±0,58 кг/м
2 

проти 19,46±0,15 кг/м
2
) і ОГК (78,66±1,72 см і 79,73±1,66 см 

проти 75,40±0,52 см) відмічалося на тлі зниження показників довжини тіла – 

1,50±0,01(p<0,01) і 1,50±0,01 (p<0,01) проти 1,56±0,01(p<0,05), що свідчило про 

затримку фізичного розвитку і наявність дисгармонійного розвитку (табл. 8.3). 

Таблиця 8.3 – Параметри фізичного розвитку обстежених дівчат, M ± SE 

Параметр 
Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

Маса тіла, кг 51,07±1,81
 к
 50,63±1,57

 к
 47,22±0,51 

Зріст, м 1,50±0,01
 к
 1,50±0,01

 к
 1,56±0,01 

ІМТ, кг/м
2
 22,45±0,64

 к
 22,35±0,58

 к
 19,46±0,15 

ОГК, см 78,66±1,72
 к
 79,73±1,66

 к
 75,40±0,52 

Примітка. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05). 

 

Зменшення розмірів кісткового тазу d. spinarum і c. externa у основній 

групі (21,37±0,20
 
см

 
і 15,91±0,13 см, pо-к1<0,01, pп-к1<0,01, pо-п>0,05) і групі 

порівняння (21,33±0,18 см і 15,79±0,14 см, pо-к1<0,01, pп-к1<0,01, pо-п>0,05) проти 

аналогічних у групі контролю підтверджувало дисгармонійність фізичного 

розвитку і зниження кісткового метаболізму (табл. 8.4). 

Таблиця 8.4 – Розміри кісткового тазу у обстежених дівчат, M ± SE, см 

Розмір кісткового тазу 
Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

D. spinarum 21,37±0,20
 к
 21,33±0,18

 к
 22,06±0,23 

D. cristarum 23,62±0,21 23,50±0,21 23,71±0,25 

D. trochanterica 26,63±0,23 26,48±0,22 26,75±0,25 

C. externa 15,91±0,13
 к
 15,79±0,14

 к
 17,10±0,09 

Примітка. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05). 

 

При оцінці статевого розвитку встановлено, що Ма у групах О і П був 

знижений в 1,34 і в 1,31 раза (2,22±0,15 і 2,28±0,14 бала проти 2,99±0,09 бала у 

групі К1, pо-к<0,01, pп-к<0,01, pо-п>0,05), Р – в 1,21 і 1,18 раза (0,57±0,04 і 
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0,59±0,04 бала проти 0,69±0,09 бала, pо-к1<0,01, pп-к<0,01, pо-п>0,05), Ах – в 1,39 і 

в 1,33 раза (0,68±0,06 і 0,71±0,05 бала проти 0,95±0,04 бала, pо-к<0,01, pп-к<0,01, 

pо-п>0,05), Ме – в 1,38 і в 1,18 раза (2,18±0,29 і 2,54±0,31
 
бала проти 3,00±0,37 

бала, pо-к<0,03, pп-к<0,04, pо-п>0,05)  (табл. 8.5). 

Таблиця 8.5 – Параметри статевого розвитку у обстежених дівчат, M ± SE, у 

балах 

Параметр статевого 

розвитку 

Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

Ма 2,22±0,15
 к
 2,28±0,14

 к
 2,99±0,09 

Р 0,57±0,04
 к
 0,59±0,04

 к
 0,69±0,09 

Ах 0,68±0,06
 к
 0,71±0,05

 к
 0,95±0,04 

Ме 2,18±0,29
 к
 2,54±0,31

 к
 3,00±0,37 

БСР 5,69±0,49
 к
 6,12±0,50

 к
 7,63±0,49 

Примітка. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05). 

 

 БСР у основній групі і групі порівняння на початок лікування  

дорівнював 5,69±0,49 і 6,12±0,50 бала проти 7,63±0,49 бала в контрольній групі, 

що було менше відповідно в 1,35 і в 1,25 раза (pо-к<0,01, pп-к<0,01, pо-п>0,05)  

(рис. 8.5). 

 

Рисунок 8.5 – Середні рівні БСР у дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки при зверненні до лікаря дитячого гінеколога відносно 

аналогічних показників в контрольній групі, прийнятих за одиницю (позначено 

- - -). 

Основна група і група порівняння не мали вірогідних відмінностей за 

середнім віком початку розвитку статевих ознак (табл. 8.6). 
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Таблиця 8.6 – Середній вік початку розвитку статевих ознак, M±SE, у роках 

Показник 
Група 

О, n=54 П, n=62 К, n=49 

Вік телархе 10,52±0,51
 к
 10,60±0,11

 к
 10,23±0,08 

Вік пубархе 10,38±0,18
 к
 10,31±0,16

 к
 10,79±0,08 

Вік аксілярхе 11,62±0,11
 к
 11,69±0,10

 к
 11,32±0,11 

Вік менархе 12,15±0,12 12,32±0,12 12,36±0,08 

Примітка. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05). 

 

У дівчат груп О і П спостерігався більш пізній вік телархе (10,52±0,51 і 

10,60±0,11
 

років проти 10,23±0,08 років, pо-к1<0,01, pп-к1<0,01, pо-п>0,05) і 

аксілярхе (11,62±0,11
 
і 11,69±0,10

 
років проти 11,32±0,11 років, pо-к1<0,01, pп-

к1<0,01, pо-п>0,05), але вік настання пубархе (10,38±0,18
 
 і 10,31±0,16

 
років проти 

10,79±0,08 років, pо-к1<0,01, pп-к1<0,01, pо-п>0,05) був менший, вік настання 

менархе вірогідно не відрізнявся від контрольних показників (12,15±0,12
 
і 

12,32±0,12
 
років проти 12,36±0,08 років, pо-п>0,05). Більш ранній вік пубархе 

можна пояснити наявністю у 51,85 % (28) осіб групи О і у 58,06 % (36) групи П 

інвертованого пубертату. Відсутність статистично значимої різниці середнього 

віку менархе пов’язано з більш раннім настанням менархе у дівчат з НАЖХП і 

ожирінням, що нівелює різницю з більш пізнім менархе у дівчат з ХВГ і АІГ 

порівняно з контролем. 

Середня тривалість менструальної кровотечі у дівчат груп О і П 

перевищувала аналогічну в контролі в 1,17 і в 1,18 раза (6,09±0,25 і 6,18±0,24 

днів проти 5,22±0,21 днів, pо-к1<0,04, pп-к1<0,02, pо-п>0,05). Розподіл тривалості 

менструацій у основній групі і групі порівняння вірогідно не відрізнявся. 

Порівняно з групою К1  у групах О і П було менше дівчат з менструаціями 

впродовж 3-5 днів (33,33 % (11) і 34,21 % (13) проти 59,38 % (19), pо-к1<0,04, pп-

к1<0,02, pо-п>0,05) і були дівчата з тривалістю менструацій понад 8 днів (9,09 % 

(3) і 15,79 % (13) проти 0,00 % (0), pо-к1>0,05, pп-к1<0,01, pо-п>0,05)  (табл. 8.7).  
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Таблиця 8.7 – Тривалість менструації у дівчат досліджуваних груп, n (%) 

Тривалість менструації 
Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

Середня тривалість 

менструації 
6,09±0,25

 к
 6,18±0,24

 к
 5,22±0,21 

3-5 днів, n (%) 11 (33,33)
 к
 13 (34,21)

 к
 19 (59,38) 

6-8 днів, n (%) 19 (57,58) 19 (50,00) 13 (40,63) 

понад 8 днів, n (%) 3 (9,09) 13 (15,79) 
к
 0 (0,00) 

Примітки: 1. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05); 

2. Показники розраховані у дівчат з наявністю менструацій. 

 

Середня тривалість менструального циклу у дівчат груп О і П не мала 

вірогідних відмінностей між групами, але була більше за таку в контролі в 1,70 

і в 1,81 раза (49,70±3,67 і 52,87±3,55 днів проти 29,20±0,14 днів, pо-к1<0,01, pп-

к1<0,01, pо-п>0,05) (рис. 8.6). 

 

Рисунок 8.6 – Середня тривалість менструального циклу у дівчат з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки при зверненні до лікаря 

дитячого гінеколога відносно аналогічних показників в контрольній групі, 

прийнятих за одиницю (позначено - - -). 

 

Розподіл інтенсивності менструальної кровотечі у обстежених дівчат груп 

О і П був однорідним. Порівняно з контрольною групою у основній групі і 

групі порівняння була більше питома вага пацієнток з мізерними 
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менструаціями (27,27 % (9) і 23,68 % (9) проти 3,13 % (1), pо-к1<0,04, pп-к1<0,01, 

pо-п>0,05) і менший відсоток осіб з помірними менструаціями (39,39 % (13) і 

50,00 % (19) проти 84,38 % (27), pо-к1<0,01, pп-к1<0,01, pо-п>0,05) (табл. 8.8).  

Таблиця 8.8 – Розподіл інтенсивності менструальної кровотечі, n (%) 

Інтенсивність 

менструальних 

виділень 

Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

Мізерні 9 (27,27)
 к
 9 (23,68)

 к
 1 (3,13) 

Помірні 13 (39,39)
 к
 19 (50,00)

 к
 27 (84,38) 

Рясні 11 (33,33)
 
 10 (26,32)

 
 4 (12,50) 

Примітки: 1. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05); 

2. Показники розраховані для дівчат з наявністю менструацій. 

 

Менструювали серед обстежених 12-14-річних дівчат у групі О 61,11 %  

(33) пацієнтки, у групі П 51,61 % (32) і у групі К1 65,31 % (32). Менструації 

були нерегулярними у 45,45 % (15/33) дівчат групи О, у 52,63 % (20/32) групи 

П і у 6,25 % (2/33) групи К1 (pо-к1<0,01, pп-к1<0,01, pо-п>0,05).(рис 8.7) 

 

Рисунок 8.7 –  Питома фага нерегулярних менструацій у дівчат віком 12-

14 років на початок лікування в досліджуваних групах. Примітка. 
к
 – 

статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05). 

 

Найчастішими розладами менструальної функції були рідкі менструації 

((51,52% (17) і 50,00% (20), ро-к<0,01, pп-к<0,01, pо-п>0,05) та дисменорея (48,48 

% (16) і 44,74% (17), ро-к1<0,03, pп-к<0,01, pо-п>0,05). Ювенільні аномальні 

маткові кровотечі спостерігалися у 12,12 % (4) дівчат групи О і у 12,50 % (5) 
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групи П (ро-к>0,05, pп-к<0,02, pо-п>0,05), а  мізерні менструації – у  27,27 % (9) і у 

23,68 % (9) проти 3,13 % (1) (ро-к<0,04, pп-к<0,01, pо-п>0,05). Розподіл розладів 

менструального циклу  у обстежених дівчат груп О і П не мав вірогідних 

відмінностей (табл. 8.9).  

Таблиця 8.9 – Розподіл розладів менструального циклу, n (%)  

Показник   
Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

Мізерні менструації 9 (27,27)
 к
 9 (23,68)

 к
 1 (3,13) 

Рідкі менструації 17 (51,52)
 к
 20 (50,00)

 к
 0 (00) 

Аномальні маткові 

кровотечі  
4 (12,12) 5 (12,50)

 к
 0 (00) 

Дисменорея 16 (48,48)
 к
 17 (44,74)

 к
 6 (18,75) 

Примітки: 1. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05); 

2. Показники розраховані для дівчат з наявністю менструацій. 

 

Досліджувані групи О і П не мали статистично значимих відмінностей за 

усіма розмірами матки і яєчників. 

 Усі розміри матки і яєчників були меншими за такі показники в 

контрольній групі (табл. 8.10 і 8.11). 

Таблиця 8.10 – Дані ехометрії матки у досліджуваних групах, M±SE 

Показник   
Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

Довжина, см 2,75±0,06
 к
 2,73±0,06

 к
 3,95±0,06 

Передньо-задній розмір, см 1,57±0,04
 к
 1,61±0,04

 к
 2,24±0,04 

Ширина, см 2,10±0,04
 к
 2,06±0,04

 к
 3,35±0,05 

М-ехо, мм 2,97±0,16
 к
 3,12±0,13

 к
 3,30±0,21 

Примітка. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05). 

 

 

 

 



208 
 

Таблиця 8.11 – Дані ехометрії яєчників у обстежених дівчат, M±SE 

Показник 

Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

правий лівий правий лівий правий лівий 

Довжина, 

см 

2,41±0,08 
к
 

2,38±0,08 
к
 

2,48±0,08
 

к
 

2,44±0,08
 

к
 

2,87±0,03 3,03±0,06 

Ширина, 

см 

1,93±0,09
 

к
 

1,96±0,08
 

к
 

1,96±0,08
 

к
 

2,08±0,09
 

к
 

2,20±0,08 2,35±0,05 

Товщина, 

см 

1,81±0,05
 

к
 

1,86±0,05
 

к
 

1,86±0,05
 

к
 

1,91±0,05
 

к
 

1,99±0,05 2,02±0,05 

Об’єм, 

см
3
 

3,89±0,38
 

к
 

3,95±0,36
 

к
 

4,15±0,37
 

к
 

4,41±0,38
 

к
 

6,46±0,33 7,27±0,30 

Примітка. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05). 

 

Нейроендокринний статус обстежених пацієнток груп О і П 

характеризувався підвищеними рівнями ЛГ, ЛГ/ФСГ, ПРЛ, Тв, ТТГ на тлі 

знижених рівнів ФСГ, Е2, Р4, ГЗСГ, Т3в, Т4в і незмінених рівнів Т3 і Т4 і не 

демонстрував вірогідних відмінностей між групами (табл. 8.12, рис. 8.8).  

Таблиця 8.12 – Рівні гормонів гіпофізарно-яєчникової та гіпофізарно-тиреоїдної 

системи у обстежених дівчат, M±SE 

Група 
Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

1 2 3 4 

ЛГ, мМО/мл 5,47±0,37
 к
 5,67±0,36 4,65±0,12 

ФСГ, мМО/мл 3,51±0,14
 к
 3,54±0,14 5,14±0,12 

ЛГ/ФСГ 1,54±0,08
 к
 1,57±0,07 0,93±0,03 

ПРЛ, мкМО/мл 235,27±9,46 240,97±8,66 155,29±17,23 

Е2, пмоль/л 202,41±20,52
 к
 179,43±16,29 341,43±11,12 

Р4, нмоль/л 1,23±0,09
 к
 1,18±0,09 2,28±0,14 

Тв, нмоль/л 1,90±0,10
 к
 1,72±0,09 0,95±0,06 

ГЗСГ, нмоль/л 63,15±3,37
 к
 63,47±2,96 87,65±4,67 

ТТГ, мкМО/мл 2,97±0,08
 к
 2,90±0,08 2,04±0,09 
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Продовження табл. 8.12 

1 2 3 4 

Т3, нмоль/л 2,11±0,04 2,12±0,04 1,95±0,07 

Т3в, пмоль/л 4,16±0,13
 к
 4,11±0,13

 к
 5,39±0,12 

Т4, нмоль/л 126,41±5,57 125,61±4,99 129,47±1,98 

Т4в, пмоль/л 13,70±0,49
 к
 13,75±0,47

 к
 19,44±0,30 

Примітка. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05). 

 

Рисунок 8.8 – Середні рівні сироваткових гормонів у дівчат з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки при зверненні до лікаря дитячого 

гінеколога відносно аналогічних показників в контрольній групі, прийнятих за 

одиницю (позначено - - -). 

 

Середні рівні АТ-ТПО і АОАТ не мали вірогідних відмінностей між 

групами О і П, але перевищували аналогічні у групі К в 2,88 і в 2,80  раза 

(35,92±5,56, 
 
34,91±6,01

 
проти 12,47±0,51 МО/мл, ро-к<0,01, pп-к<0,01, pо-п>0,05) і 

в 6,57 і в 6,29 раза (0,92±0,23, 0,88±0,21 проти  0,14±0,07 Од/мл, ро-к<0,01, pп-

к<0,01, pо-п>0,05).  

Особистісний профіль дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки у групах О і П характеризувався підвищеними рівнями невротичності, 

спонтанної агресивності, депресивності, дратівливості, реактивної агресивності, 
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сором’язливості, емоційної лабільності, зниженими показниками 

комунікабельності, врівноваженості, екстраверсії на тлі незмінених показників 

реактивної агресивності, відкритості і маскулінізму. Групи О і П були 

гомогенні за показниками особистісного профілю (табл. 8.13). 

 Таблиця 8.13 – Особистісний профіль дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки за багатофакторним особистісним тестом FPI, M+SE, 

у балах 

Показник 
Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

Невротичність 5,65±0,24
 к
 5,73±0,22

 к
 3,18±0,21 

Спонтанна агресивність 2,91±0,24
 к
 2,77±0,21

 к
 1,80±0,19 

Депресивність 5,52±0,21
 к
 5,60±0,19

 к
 3,08±0,20 

Дратівливість 4,61±0,26
 к
 4,58±0,25

 к
 2,94±0,18 

Комунікабельність 4,26±0,14
 к
 4,05±0,14

 к
 6,24±0,09 

Врівноваженість 3,57±0,24
 к
 3,50±0,21

 к
 5,27±0,34 

Реактивна агресивність 3,80±0,22
 
 3,89±0,23

 
 3,43±0,26 

Сором’язливість 5,89±0,20
 к
 5,92±0,19

 к
 4,55±0,23 

Відкритість 3,74±0,30
 
 3,73±0,28 4,02±0,31 

Екстраверсія 2,96±0,19
 к
 3,10±0,22

 к
 3,92±0,28 

Емоційна лабільність 5,44±0,29
 к
 5,60±0,22

 к
 4,61±0,17 

Маскулінізм 2,39±0,18 2,48±0,18 2,63±0,23 

Примітка. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05). 

 

Групи О і П були гомогенні за частотою симптомів вегетативної 

дисфункції за опитувальником О. M. Вейна. Сума балів за опитувальником О. 

M. Вейна у групі О дорівнювала 28,91±1,94 бала, у групі П – 27,73±1,79 бала 

проти 7,33±0,52 бала (ро-к1<0,04, pп-к1<0,01, pо-п>0,05). Сума балів за 

опитувальником О. M. Вейна у групі О перевищувала 15 балів у 74,07% (40) 

випадків, у групі П – у 70,97 % (44) проти 4,08 % (2) у групі К1 (ВШо-к1 67,14 

[14,39-313,33], ВШп-к1 57,44 [12,59-262,03]), pо-п>0,05).(табл. 8.14) 
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Таблиця 8.14 – Частота симптомів вегетативної дисфункції за опитувальником 

О.M. Вейна у дівчат досліджуваних груп, n (%) 

Показник 
Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

Почервоніння обличчя 37(68,52)
 к
 42(67,74)

 к
 18(36,73) 

Збліднення обличчя 15(27,78) 14(22,58) 9(18,37) 

Оніміння або похолодіння пальців 19(35,19) 21(33,87)
 к
 8(16,33) 

Оніміння або похолодіння кистей, стоп 17(31,48) 20(32,26) 12(24,49) 

Зміна кольору пальців (збліднення, 

почервоніння, синюшність) 
12(22,22)

 к
 14 (22,58)

 к
 0(0,00) 

Зміна кольору кистей, стоп 4(7,41) 3(4,84) 0(0,00) 

Підвищена пітливість при хвилюванні 35(64,81)
 к
 38(61,29)

 к
 9(18,37) 

Серцебиття 27(50,00)
 к
 30(48,39)

 к
 10(20,41) 

Почуття утруднення при диханні: почуття 

нехватки повітря, часте дихання в душному 

приміщенні 

10(18,52)
 к
 10(16,63)

 к
 0(0,00) 

Почуття утруднення при диханні: почуття 

нехватки повітря, часте дихання при 

хвилюванні 

14(25,93)
 к
 15(24,19)

 к
 0(0,00) 

Порушення функції травного тракту 31(57,41)
 к
 34(54,84)

 к
 0(0,00) 

Непритомність 9(16,67)
 к
 9(14,52)

 к
 0(0,00) 

Наявність головного болю 22(40,74)
 к
 27(43,55)

 к
 0(0,00) 

Зниження працездатності 24(44,44)
 к
 25(40,32)

 к
 10(20,41) 

Труднощі при засинанні 9(16,67) 10(16,13) 6(12,24) 

Поверхневий, неглибокий сон 13(24,07)
 к
 15(24,19)

 к
 2(4,08) 

Почуття невисипання, втоми при 

пробудженні вранці 
14(25,93)

 к
 16(25,81)

 к
 2(4,08) 

Примітка. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05). 

 

У групах О і П не спостерігали статистично значимих  відмінностей за 

показниками якості життя, але усі показники були знижені відносно 

аналогічних в контролі (табл. 8.15). 
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Таблиця 8.15 – Оцінка якості життя обстежених дівчат за шкалою 

опитувальника "SF-36 Health Status Survey" (SF-36), M±SE, у балах 

 

Показник 

Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

Фізичне функціонування 86,61±2,22
 к
 83,87±2,01

 к
 94,29±0,81 

Рольове фізичне функціонування 71,30±4,40
 к
 70,56±4,17

 к
 88,78±2,53 

Інтенсивність болю 72,72±3,72
 к
 73,95±3,30

 к
 89,43±1,77 

Загальне здоров'я 58,91±2,09
 к
 58,15±2,02

 к
 88,73±0,92 

Життєздатність 53,70±2,66
 к
 53,87±2,41

 к
 75,51±1,94 

Соціальне функціонування 71,76±2,67
 к
 71,17±2,52

 к
 88,16±2,19 

Рольове емоційне 

функціонування 
69,14±4,81

 к
 66,13±4,57

к
 89,21±2,44 

Психологічне здоров'я 55,59±2,31
 к
 55,74±2,15

к
 81,71±0,82 

Примітка. 
к
 – статистично значима різниця з показником групи К1 (p<0,05). 

 

За даними УЗДМ Z-критерій в межах (-2,5)-(-1) спостерігався у 25,93 % 

(14) підлітків групи О у 27,42 % (17) групи П проти 4,08 % (2) у групі К1 (ро-

к1<0,04, pп-к1<0,01, pо-п>0,05). 

У дівчат груп О і П  спостерігали зменшення в сироватці периферичної 

крові порівняно з контролем вмісту 25 (OH) D – 18,80±1,28 нг/мл і 18,26±1,25 

нг/мл проти 27,76±1,06 нг/мл (ро-к1<0,04, pп-к1<0,01, pо-п>0,05). 

Отже, досліджувані групи О і П дівчаток віком 12-14 років не мали 

статистично значимих відмінностей за віком, розподілом хронічних дифузних 

захворювань печінки, наявністю коморбідних соматичних захворювань, 

біохімічним профілем периферичної крові, антропометричними показниками 

фізичного розвитку, параметрами статевого розвитку, характеристиками 

менструальної функції, ехометричними параметрами внутрішніх геніталій, 

показниками нейроендокринного статусу, особистісного профілю за 

багатофакторним особистісним тестом FPI, частотою і вираженістю симптомів 
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вегетативної дисфункції за опитувальником О.M. Вейна, якістю життя за 

шкалою опитувальника "SF-36 Health Status Survey", за вираженістю 

остеопенічного синдрому, рівнів макроелементів та медіаторів кісткового 

обміну, що дозволило порівнювати результати застосування запропонованої 

системи лікувально-профілактичних заходів для збереження репродуктивного 

здоров`я у дівчат пубертатного віку з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки. 

 

8.3. Ефективність запропонованої комплексної системи лікувально-

профілактичних заходів 

 

У динаміці спостереження за дівчатами груп О і П через 6 місяців були 

вивчені показники гіпофізарно-яєчникової і гіпофізарно-тиреоїдної системи, 

оцінений особистісний профіль, вираженість симптомів вегетативної 

дисфункції та якість життя, через 6 місяців, 1 рік та 3 роки оцінено становлення 

менструальної функції як інтегрального показника становлення репродуктивної 

системи. 

При аналізі нейроендокринного статусу встановлено, що у групі О у 

результаті лікування були  статистично значимо нижчі рівні ЛГ, ПРЛ, глюкози, 

індексу НОМА і більш високі ФСГ і Е2. Вірогідним було зниження вмісту 

сироваткового Тв на тлі підвищення продукції Р4 і ГЗСГ (табл. 8.16).   

Таблиця 8.16 – Показники нейроендокринного статусу у обстежених дівчат в 

динаміці лікування, M±SE 

Група 

Час 

обстеже

ння 

Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

1 2 3 4 5 

ЛГ, мМО/мл 
до 5,47±0,37

 к
 5,67±0,36

 к
 

4,65±0,12 
після 4,73±0,22

п
 5,38±0,20

 к,о
 

ФСГ, мМО/мл 
до 3,51±0,14

 к
 3,54±0,14

 к
  

5,14±0,12 
після 4,43±0,19

 к,п,д
 3,65±0,14

 к,о
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Продовження табл. 8.16 

1 2 3 4 5 

ЛГ/ФСГ 
до 1,54±0,08

 к
 1,57±0,07

 к
 

0,93±0,03 
після 1,08±0,03

 к,п,д
 1,51±0,03

 к,о
 

ПРЛ, мкМО/мл 
до 235,27±9,46

 к
 240,97±8,66

 к
 

155,29±17,23 
після 187,27±9,46

 п,д
 264,03±5,41

 к,о,д
 

Е2, пмоль/л 
до 202,41±20,52

 к
 179,43±16,29

 к,о
 

341,43±11,12 
після 335,18±16,12

 п,д
 157,43±16,29

 к,о
 

Р4, нмоль/л 
до 1,23±0,09

 к
 1,18±0,09

 к
 

2,28±0,14 
після 1,77±0,13

 к,п,д
 1,33±0,09

 к,о,д
 

Тв, нмоль/л 
до 1,90±0,10

 к
 1,72±0,09

 к
 

0,95±0,06 
після 1,52±0,08

 к,п,д
 1,86±0,09

 к,о
 

ГЗСГ, нмоль/л 
до 63,15±3,37

 к
 63,47±2,96

 к
 

87,65±4,67 
після 81,81±4,10 

п,д
 65,49±3,67

 о
 

Глюкоза, 

ммоль/л 

до 4,83±0,12
 к
 4,97±0,12

 к
 

4,56±0,07 
після 4,52±0,13

 п
 5,09±0,14

 к,о
 

Інсулін, 

мкОд/мл 

до 12,68±0,84
 к
 12,61±0,70

 к
 

6,86±0,11 
після 9,04±0,86

 к,п,д
 12,75±0,72

 к,о
 

Індекс НОМА 
до 2,40±0,25

 к
 2,36±0,20

 к
 

1,39±0,09 
після 1,98±0,22

 к,п,д
 3,05±0,23

 к,о,д
 

Примітки: 1. 
к, о, п

 – статистично значима різниця з показником групи К1, О, П 

(p<0,05); 2. до, після – час обстеження до та після лікування; 3. 
д
 – статистично 

значима різниця з показником до лікування (p<0,05). 

 

Проведене комплексне лікування дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки привело не тільки до покращення показників 

гіпофізарно-яєчникової і гіпофізарно-тиреоїдної системи, але й до позитивних  

змін особистісного профілю, синдрому вегетативної дисфункції та якості життя 

в динаміці лікування.  

Зареєстровано поліпшення особистісного профілю дівчат з статистично 

значуще меншим  рівнем невротичності в групі О порівняно з групою П –
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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) (табл. 

8.17). 

 Таблиця 8.17 – Особистісний профіль дівчат з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки за багатофакторним особистісним тестом FPI в 

динаміці лікування, M+SE, у балах 

Показник 

Час 

обстеже

ння 

Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

1 2 3 4 5 

Невротичність 
до 5,65±0,24

 к
 5,73±0,22

 к
 3,18±0,21 

після 3,82±0,19
 к,п,д

 5,35±0,19
 к,о

 

Спонтанна 

агресивність 

до 2,91±0,24
 к
 2,77±0,21

 к
 1,80±0,19 

після 2,56±0,18
 к
 2,68±0,20

 к
 

Депресивність 
до 5,52±0,21

 к
 5,60±0,19

 к
 3,08±0,20 

після 5,05±0,17
 к,п,д

 5,45±0,18
 к,о

 

Дратівливість 
до 4,61±0,26

 к
 4,58±0,25

 к
 2,94±0,18 

після 4,12±0,22
 к,п,д

 4,45±0,21
 к,о

 

Комунікабельність 
до 4,26±0,14

 к
 4,05±0,14

 к
 6,24±0,09 

після 5,56±0,25
 к,п,д

 4,22±0,16
 к,о

 

Врівноваженість 
до 3,57±0,24

 к
 3,50±0,21

 к
 5,27±0,34 

після 4,32±0,28
 к,д

 3,62±0,23
 к
 

Реактивна 

агресивність 

до 3,80±0,22
 к
 3,89±0,23

 к
 3,43±0,26 

після 3,62±0,19 3,85±0,21 

Сором’язливість 
до 5,89±0,20

 к
 5,92±0,19

 к
  

4,55±0,23 
після 5,42±0,18

 к,п
 5,84±0,18

 к,0
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Продовження табл. 8.17 

1 2 3 4 5 

Відкритість 
до 3,74±0,30 3,73±0,28 

4,02±0,31 
після 3,95±0,34

 п
 3,78±0,28

 о
 

Екстраверсія 
до 2,96±0,19

 к
 3,10±0,22

 к
 

3,92±0,28 
після 3,52±0,21

 к,п,д
 3,16±0,23

 о
 

Емоційна 

лабільність 

до 5,44±0,29
 к
 5,60±0,22

 к
 

4,61±0,17 
після 4,65±0,23

 п,д
 5,13±0,16

 к,0
 

Маскулінізм 
до 2,39±0,18 2,48±0,18 

2,63±0,23 
після 2,34±0,19 2,40±0,17 

Примітки: 1. 
к, о, п

 – статистично значима різниця з показником групи К1, О, П 

(p<0,05); 2. до, після – час обстеження до та після лікування; 3. 
д
 – 

статистично значима різниця з показником до лікування (p<0,05). 

 

Зареєстровано статистично вірогідне зниження в динаміці лікування 

середнього балу синдрому вегетативної дисфункції за шкалою О.М. Вейна в 

групі О в 1,44 рази (з 28,91±1,94
 
до 20,13±1,82 бала, р<0,01) (табл. 8.18).  

Таблиця 8.18 – Вираженість синдрому вегетативної дисфункції у обстежених 

пацієнток в динаміці лікування за шкалою О.М. Вейна 

 

Показник 

Час обс- 

теження 

Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

Середній балл,  MSE 
до 28,91±1,94

к
 27,73±1,79

 к
 

7,33±0,52 
після 20,13±1,82

 к,п,д
 26,32±1,58

 к,о
 

Кількість осіб з середнім 

балом ≥15, n(%) 

до 40(74,07)
 к
 44(70,97)

 к
 

2(4,08) 
після 23(48,15)

 к,п,д
 39(62,70)

 к,о
 

Примітки: 1. 
к, о, п

 – статистично значима різниця з показником групи К1, О, П 

(p<0,05); 2. до, після – час обстеження до та після лікування; 3. 
д
 – статистично 

значима різниця з показником до лікування (p<0,05). 

 

У групі П статистично значимих змін цього показника не відбулося – з 

27,73±1,79
 
до 26,32±1,58 бала.  
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Також у групі О спостерігали вірогідне зменшення кількості осіб з 

середнім балом за шкалою О.М. Вейна ≥15 в 1,54 раза – з 74,07 %  (40) до 48,15 

% (23) осіб (ВШ 3,85 [1,71-8,69]), тоді як в групі П  в 1,13 раза – з 70,97 % (44) 

до 62,70%   (39) пацієнток (p>0,05) (табл. 8.18).  

Таким чином, 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<0,001), 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 в динаміці лікування продемонструвала статистично 

значимо вищі показники за усіма показниками у групі О порівняно з групою П 

(табл. 8.19). 

Таблиця 8.19 – Оцінка якості життя обстежених дівчат за шкалою 

опитувальника "SF-36 Health Status Survey" (SF-36) у динаміці лікування, 

M±SE, у балах 

 

Показник 

Час 

обстеження 

Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

1 2 3 4 5 

Фізичне 

функціонування 

до 86,61±2,22
 к
 83,87±2,01

 к
 

94,29±0,81 
після 87,41±1,88

 к,п
 84,46±1,98

 к,о
 

Рольове фізичне 

функціонування 

до 71,30±4,40
 к
 70,56±4,17

 к
 

88,78±2,53 
після 76,31±3,88

 к,п,д
 73,39±3,58

 к,о,д
 

Інтенсивність 

болю 

до 72,72±3,72
 к
 73,95±3,30

 к
 

89,43±1,77 
після 77,31±3,12

 к,п,д
 74,12±3,35

 к,о
 

Загальне здоров'я 
до 58,91±2,09

 к
 58,15±2,02

 к
 

88,73±0,92 
після 65,17±2,43

 к,п,д
 60,84±2,35

 к,о
 

Життєздатність 
до до 53,70±2,66

 к
 

75,51±1,94 
після після 58,78±2,59

 к,п,д
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Продовження табл. 8.19 

 

Показник 

Час обс- 

теження 

Група 

О, n=54 П, n=62 К1, n=49 

1 2 3 4 5 

Соціальне 

функціонування 

до 71,76±2,67
 к
 71,17±2,52

 к
 

88,16±2,19 
після 78,47±2,23

 к,п,д
 73,12±2,23

 к,о
 

Рольове емоційне 

функціонування 

до 69,14±4,81
 к
 66,13±4,57

к
 

89,21±2,44 
після 75,32±4,56

 к,п,д
 70,73±4,25

 к,о,д
 

Психологічне 

здоров'я 

до 55,59±2,31
 к
 55,74±2,15

к
 

81,71±0,82 
після 62,78±2,47

 к,п,д
 56,33±3,14

 к,о
 

Примітки: 1. 
к, о, п

 – статистично значима різниця з показником групи К1, О, П 

(p<0,05); 2. до, після – час обстеження до та після лікування; 3. 
д
 – 

статистично значима різниця з показником до лікування (p<0,05). 

 

Проведене лікування не тільки покращило стан гіпофізарно-яєчникової 

та гіпофізарно-тиреоїдної системи, психоемоційний статус, але й поліпшило 

біохімічний профіль периферичної крові дівчат групи О (табл. 8.20). 

Таблиця 8.20 – Біохімічний профіль периферичної крові обстежених дівчат у 

динаміці лікування, M±SE 

Показник 
Час обс- 

теження 
Група 

О, n=54 П, n=62 К, n=49 

1 2 3 4 5 

АлАТ, Од/л 
до 44,81±2,58

 к 
46,48±2,63

 к
 14,42±0,64 

 після 31,74±1,89
 к,п,д

 41,81±2,63
 к,о

 

АсАТ, Од/л 
до 27,41±1,44

 к
 28,90±1,54

 к
 

19,66±0,87 
після 18,64±1,46

 п,д
 24,25±1,58

 к,о,д
 

γ-ГТ, Од/л 
до 35,24±2,63

 к
 34,06±2,40

 к
 

18,97±0,54 
після 24,74±2,48

 к,д
 30,50±2,36

 к
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Продовження таблиці 8.20  

1 2 3 4 5 

Загальний 

білок, г/л 

до 62,01±1,90
 к
 63,57±1,85

 к
 

73,56±0,88 
після 73,22±1,83

 п,д
 67,15±1,88

 к,о
 

Альбумін, г/л 
до 32,20±1,22

 к
 31,68±1,19

 к
 

42,47±0,59 
після 43,25±1,25

 п,д
 37,09±1,19

 к,о
 

γ- глобулін, 

г/л 

до 10,23±0,44
 к
 10,53±0,45

 к
 

8,14±0,23 
після 8,48±0,35

 п,д
 9,81±0,45

 к,о
 

IgG, г/л 
до 11,82±0,34

 к
 12,06±0,34

 к
 

13,19±0,32 
після 12,96±0,28

 п,д
 12,08±0,27

 к,о
 

Загальний 

білірубін, 

мкмоль/л 

до 18,61±1,14
 к
 19,36±1,23

 к
 

12,72±0,59 
після 12,32±1,14

 п,д
 16,25±1,23

 к,о
 

Прямий 

білірубін, 

мкмоль/л 

до 12,10±1,91
 к
 12,70±1,88

 к
 

2,67±0,12 
після 9,95±1,94

 к,п
 12,18±1,91

 к,о
 

Тимолова 

проба, Од/мл 

до 3,47±0,11
 к
 3,70±0,11

 к
 

2,36±0,16 
після 2,91±0,13

 к,п,д
 3,47±0,10

 к,о
 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 

до 1,16±0,03
 к
 1,09±0,02

 к
 

1,57±0,02 
після 1,34±0,01

 к,п,д
 1,20±0,04

 к,о,д
 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 

до 3,40±0,09
 к
 3,24±0,07

 к
 

2,37±0,04 
після 2,77±0,11

 к,п,д
 3,15±0,08

 к,о
 

Тригліцериди, 

мг/дл 

до 1,95±0,06
 к
 1,89±0,05

 к
 

0,86±0,01 
після 1,39±0,08

 к,п,д
 1,67±0,07

 к,о,д
 

Сечова 

кислота, 

мкмоль/л 

до 173,79±2,57
 к
 177,66±2,86

 к
 

159,75±2,79 
після 155,39±2,60

 п,д
 169,83±2,91

 о,д
 

Протромбі-

новий індекс, 

% 

до 81,87±1,51
 к
 83,30±1,57

 к
  

94,47±0,65 
після 91,00±1,58

 к,п,д
 85,45±1,59

 к,о
 

Сечовина, 

ммоль/л 

до 7,71±0,48
 к
 7,43±0,40

 к
 

5,31±0,07 
після 5,85±0,45

 д
 6,93±0,37

 к
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Продовження таблиці 8.20  

1 2 3 4 5 

Креатинин, 

мкмоль/л 

до 68,00±2,57
 к
 65,81±2,29

 к
 

59,22±0,74 
після 60,75±2,51

 д
 62,52±2,26 

25(OH)D, 

нг/мл 

до 18,80±1,28
 к
 18,26±1,25

 к
 

27,76±1,06 
після 35,53±2,43

 к,п,д
 18,06±1,28

 к,о
 

Примітки: 1. 
к, о, п

 – статистично значима різниця з показником групи К1, О, П 

(p<0,05); 2. до, після – час обстеження до та після лікування; 3. 
д
 – статистично 

значима різниця з показником до лікування (p<0,05). 

 

Рівень 25(OH)D  після проведеного лікування в основній групі 

перевищував аналогічний у групі порівняння в 1,97 раза (35,53±2,43
 
проти

 

18,06±1,28
  
нг/мл,

 
p<0,01) (табл. 8.20). 

Проведене лікування сприяло покращенню становлення менструального 

функції у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки (рис. 8.9). 

 

 

Рисунок 8.9 – Тривалість встановлення регулярного менструального 

циклу у обстежених пацієнток з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки. 
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Застосування розробленої комплексної системи діагностичних і 

лікувально-профілактичних заходів привело до підвищення числа випадків 

регулярних менструальних циклів через 6 місяців від початку лікування у 2,08 

раза (53,70 % (29) проти 25,81 % (16) (ВШ 3,34 [1,53-7,28]) і через рік – у 2,30  

раза (29,63 % (16) проти 12,90 % (8) (ВШ 2,84 [1,11-7,31])); зниження питомої 

ваги встановленого регулярного менструального циклу через 1-3 роки від 

початку лікування – в 2,76 раза (11,11 % (6) проти 30,65 % (19)  (ВШ 0,28 [0,10-

0,77]) і невстановленого регулярного менструального циклу через 3 роки від 

початку лікування – в 5,52 раза (5,56 % (3) проти 30,65 % (19) (ВШ 0,13 [0,04-

0,48]). 

Отже, застосовані комплексні діагностичні і лікувально-профілактичні 

заходи з урахуванням індивідуальних порушень статевого розвитку, 

становлення гіпофізарно-яєчникової і гіпофізарно-тиреоїдної системи,  

особистісного профілю, стану вегетативної нервової системи, якості життя і 

забезпеченості вітаміном D, і менструальної функції у дівчат пубертатного віку 

з дифузними захворюваннями печінки є ефективними і дозволяють 

рекомендувати даний комплекс як засіб лікування і профілактики порушень 

становлення репродуктивної функції. 

 

Матеріали розділу представлені в друкованій праці: 

1. Chaykivska EF. Personified treatment and prevention of sexual 

developmental disorders in pubertal age girls with diffusive liver diseases. Journal of 

Education, Health and Sport. 2020;10(1):330-353. 

doi:10.12775/JEHS.2020.10.01.036.     
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РОЗДІЛ 9 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ  

ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Період статевого дозрівання є критичним періодом постнатального 

розвитку жіночого організму, коли формуються зв'язки, що забезпечують 

взаємодію основних рівнів репродуктивної системи; впродовж цього періоду 

відбувається подальше зростання і біологічне дозрівання жіночого організму 

[249, 284, 285]. В процесі дозрівання репродуктивної системи відбувається 

активація периферичних ендокринних залоз, роль яких визначає прискорення 

дозрівання або "розгальмування" центральних гіпоталамічних структур і цілий 

ряд процесів в центральній нервовій системі, кінцевим підсумком чого є 

надходження в гіпофіз потоків імпульсів гонадоліберину [286-288]. До 

закінчення періоду статевого дозрівання навіть при сталому регулярному 

менструальному циклі, на відміну від репродуктивного періоду, статева 

система має значну лабільність і особливо чутлива до впливу несприятливих 

екзогенних і ендогенних факторів [289]. 

Функціональна активність печінки підвищується в пубертатному періоді і 

досягає максимуму після статевого дозрівання. Хронічні дифузні захворювання 

печінки можуть негативно відбитися на процесах фізичного і статевого 

розвитку [290-292]. У зв'язку з цим актуальним є вивчення впливу наслідків 

хронічних дифузних захворювань печінки на становлення статевого розвитку 

дівчат. 

Тому метою проведеного дослідження стало покращення показників 

становлення репродуктивної функції у дівчат-підлітків з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки шляхом розробки комплексної системи 

діагностичних та лікувально-профілактичних заходів на підставі вивчення 

особливостей їх вікового функціонального розвитку.  

У роботі використовувалися такі методи дослідження, як клініко-

анамнестичні, оцінка ступеня статевого розвитку, антропометричні, 
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ультразвукове дослідження органів малого тазу, ультразвукова денситометрія, 

імуноферментні, імунофлюоресцентні, психометричні, статистичні.  

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 здорових дівчат-підлітків у віці 12-17 

років з нормальним статевим розвитком групи К. Діагноз хронічного дифузного 

захворювання печінки був встановлений спеціалістом з основного 

захворювання. Усі пацієнтки при зверненні до дитячого гінеколога знаходилися 

на стадії повної або неповної клінічної ремісії. 

Звісно, що в генезі захворювань пубертатного періоду суттєву роль 

відграє соматичний, гінекологічний, генетичний статус матері, особливості  

перебігу преконцепційного періоду, вагітності та лактації  [249]. 

Н.В. Багацька та співавт. (2016) [32] вказують, що обтяжений сімейний 

анамнез є фактором формування порушень менструальної функції у дівчат 

підлітків. У їх роботі надано результати генеалогічного аналізу, проведеного в 

сім'ях дівчат-підлітків з різними порушеннями становлення менструальної 

функції: пубертатними аномальними матковими кровотечами, олігоменореєю, 

вторинною аменореєю. Серед обстежених хворих у 49 дівчат із олігоменореєю, 

у 47 із пубертатними матковими кровотечами, у 42 із вторинною аменореєю 

порушення менструальної функції виникли в перший рік становлення менархе. 

Аналіз родоводів дозволив встановити, що спадкову обтяженість щодо 

гінекологічних захворювань мали 70,2% дівчат із пубертатними матковими 

кровотечами, 69,4% – із олігоменореєю та 78,6% – із вторинною аменореєю. 

Серед родичів пробандів в усіх обстежуваних групах гінекологічні 

захворювання (окрім запальних) найчастіше реєструвались у матерів дівчат: у 

53,2% матерів дівчат із пубертатними матковими кровотечами, у 53,1% матерів 

дівчат із олігоменореєю та у 52,4% матерів дівчат із вторинною аменореєю. 

Досить часто гінекологічна патологія виявлялась у бабусь та тіток пробандів. 

При аналізі загальної частоти гінекологічних захворювань у родичок трьох 
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ступенів спорідненості дівчат із порушеннями менструальної функції 

встановлено підвищення частоти досліджуваної патології у родичок I ступеня 

порівняно з родичками II та III ступенів спорідненості в усіх групах 

спостереження. Дослідження родоводів сімей хворих дівчат виявило наявність 

захворювань ендокринної, серцево-судинної, шлунково-кишкової систем та 

онкології у родичів трьох ступенів спорідненості [32]. 

У проведеному дослідженні ми отримали подібні дані. Аналіз 

особливостей соматичного стану матерів дівчат досліджуваних груп з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки показав, що  матерів 

обстежених дівчат груп А2 і А3 від матерів пацієнток групи К відрізняла більш 

висока частота захворювань органів травлення (12,73 % і 12,90 % проти 2,78 

%). У матерів дівчат з НАЖХП вірогідно частіше, ніж в контролі зустрічалися 

серцево-судинні захворювання (14,55 % проти 3,70%), ожиріння (69,09% проти  

0,00%), цукровий діабет (25,45 % проти 0,00 %). Для матерів дівчат з АІГ була 

характерною наявність різних автоімунних захворювань (12,90 % проти 0,00% в 

групах А1 і К та 1,82 % у групі А2). Серед матерів пацієнток груп А1, А2, А3 

були поширені захворювання щитоподібної залози (15,09 %, 25,45 % і 32,26 % 

проти 0,00% в групі К). 

Матері обстежених дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки з однаковою частотою страждали на хронічний сальпінгооофорит, 

лейоміому матки, генітальний ендометріоз, ектопію циліндричного епітелію 

шийки матки, але у матерів дівчат групи А2 вірогідно частіше в анамнезі 

зустрічався СПКЯ (27,27 %, р1<0,01, p3<0,05). Порівняно з матерями дівчат 

групи К у матерів пацієнток групи А вірогідно частіше зустрічалися лейоміома 

матки, генітальний ендометріоз, а груп А2 і А3 – СПКЯ і ектопія 

циліндричного епітелію шийки матки. 

Встановлено, що біля двох третин обстежених дівчат були народжені від 

першої вагітності, кожна третя-четверта – від другої, кожна десята – від третьої 

та більше вагітності. Групи А1, А2, А3 і К були гомогенні за паритетом 

вагітності, від якої були народжені обстежені дівчата. Число матерів 
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обстежених дівчат з ускладненим перебігом вагітності у групах А1 (60,38 %), 

А2 (63,64 % ) і А3 (67,74 %) перевищувала таку у групі К (14,81 %) відповідно в 

4,08 (p<0,01, ВШ 8,76 [4,08-18,83]), 4,30 (p<0,01, ВШ 10,06 [4,69-21,60]) і в 4,57  

раза (p<0,01, ВШ 12,08 [4,81-30,34]. Частота ГРВІ у матерів обстежених дівчат 

під час виношування вагітності не відрізнялася між групами (11,32 % (6), 9,09 

% (5), 12,90 % проти 5,56 %). Вагітність матерів дівчат груп А1, А2 і А3  

частіше перебігала на фоні:  анемії (26,41 % (ВШ 7,40 [2,50-21,90]), 14,55 % 

(ВШ 3,51 [1,09-11,29])  і 29,03 % (ВШ 8,43 [2,57-27,60]) проти 4,63 % в групі К);  

загрози переривання вагітності (9,43 % (ВШ 3,72 [0,85-16,23]), 38,18 % (ВШ 

21,62 [6,07-76,98]), 19,35 % (ВШ 8,40 [1,97-35,92]) проти 2,78 %); цервіко-

вагінального дисбіозу (13,21 % (ВШ 8,07 [1,61-40,31]), 27,27 % (ВШ 19,88 [4,35-

90,84]), 16,13 % (ВШ 10,19 [1,87-55,52])  проти 1,85 %); прееклампсії  (6,66 % 

(p<0,01), 12,73 % (p<0,01), 6,45 % (p<0,01) проти 0,00 % ); дистресу плоду 

(11,32 % (ВШ 6,77 [1,32-34,77]), 10,91 % (ВШ 6,49 [1,26-33,31]), 9,68 % (ВШ 

5,68 [0,91-35,65])  проти 1,85 %); плацентарної дисфункції (22,64 % (ВШ 10,24 

[2,75-38,18]), 27,27 % (ВШ 13,13 [3,61-47,78]), 19,35 % (ВШ  4,47 [1,07-18,63]) 

проти 2,78 %).  

Вивчення особливостей перебігу інтранатального та раннього 

неонатального періоду дівчат досліджуваних груп показало, що маса тіла 

обстежених дівчат при народженні, розподіл та  середній бал оцінки їх по шкалі 

Апгар на 5-й хвилині після народження не мали вірогідних відмінностей між 

групами. При аналізі перебігу раннього неонатального періоду у дівчат 

досліджуваних груп не виявлено відмінностей за частотою недоношеності, 

затримки росту плода, перинатального гіпоксичного ураження ЦНС, анемії, 

дихальної недостатності, кон’югаційної жовтяниці,  вроджених розсіяних 

ателектазів легень та внутрішньоутробного інфікування.  

Розподіл перенесених дитячих інфекцій між досліджуваними групами був 

однорідним.  

Половина дівчат досліджуваних груп хоча б раз на рік хворіла на ГРВІ. 

Загальне число дівчат, що хворіли на ГРВІ щорічно, у групах А1 (45,29 %), А2  
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(38,18 %) і А3 (51,61 %) перевищувало аналогічне в групі К (21,30 %) 

відповідно в 2,13 раза (ВШ 3,06 [1,50-6,22]), в 1,80 раза (ВШ 2,28 [1,12-4,66]) і в 

2,42 раза (ВШ 3,94 [1,70-9,15]). Кількість пацієнток, які хворіють на ГРВІ один-

три рази на рік при ХВГ (33,96 %), НАЖХП (25,45 %) і АІГ (32,26 %) і серед 

здорових дівчат (19,44 % вірогідно не відрізнялася між групами, а питома вага 

дівчат, які хворіють на ГРВІ  чотири й більше разів на рік,  перевищувала 

аналогічну в контролі (11,32 %, 12,73 % і 16,13 % проти 1,85 %) відповідно в 

6,12 раза (ВШ 6,77 [1,32-34,77]), в 6,88 раза (ВШ 7,73 [1,55-38,59]) і в 10,46 раза 

(ВШ 12,72 [2,42-66,81]).  

У обстежених дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки 

спостерігали коморбідні соматичні захворювання.  Кожна четверта-п’ята мала 

серцево-судинні захворювання (пролапс мітрального клапану, дисметаболічна 

кардіоміопатія), кожна п’ята-шоста  – захворювання органів травлення 

(хронічний гастрит, ентероколіт, панкреатит, холецистит, дискінезія 

жовчовивідних шляхів), кожна п’ята – алергічну хворобу, кожна десята  – 

хвороби сечовивідних шляхів (аномалії розвитку сечовивідної системи, 

пієлонефрит), респіраторних шляхів (хронічний бронхіт), анемію, 

захворювання і розлади нервової системи (астеноневротичний синдром, вегето-

судинна дистонія, неврозоподібний стан) і опорно-рухового апарату (сколіоз).  

Скарги з приводу основного захворювання пред’являли 66,19 % дівчат з 

дифузними хронічними захворюваннями печінки. На підвищену 

втомлюваність, емоційну лабільність та порушення сну скаржилися 41,73 % 

пацієнток, на нудоту, метеоризм, порушення випорожнення – 12,95 %, на 

незначний біль в животі – 20,14 %, на носові кровотечі і кровоточивість ясен – 

7,91 %, на шкірний свербіж – 5,76 %, судинні зірочки на шкірі – 5,04 %.  

 Враховуючи той факт, що у більшості обстежених дітей, за показниками 

трансаміназ, хронічні дифузні захворювання печінки були в стадії клінічної 

ремісії або неповної ремісії  з мінімальною та низькою активністю ураження 

печінки, оцінена вираженість клінічних симптомів та синдромів залежно від 

наявності чи відсутності підвищеного сироваткового рівня АлАТ, так як вона в 
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останні роки розглядається як сироватковий біомаркер активності запального 

процесу в печінці [259, 293]. У дівчат з АлАТ в межах норми скарги мали 33,33 

% осіб проти 83,52 %  пацієнток з підвищеними рівнями АлАТ (ВШ 0,10 [0,04-

0,22]).  

У клінічній картині захворювання обстежених дітей превалював 

астеновегетативний синдром в усіх групах. Частота проявів цього синдрому 

була достовірно вища у дітей з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки з підвищеними рівнями сироваткового АлАТ порівняно з тими, у яких 

мали місце нормальні показники трансамінази (63,74 % (58/91) проти  33,33 % 

(16/48), ВШ 3,52 [1,68-7,34]). Найменш симптомним дифузним захворюванням 

печінки була НАЖХП, при якій перед початком лікування діти потрапляли в 

поле зору лікаря з основного захворювання найчастіше при проведенні УЗД 

органів черевної порожнини з приводу абдомінального больового синдрому, 

обумовленого дисфункцією біліарного тракту, змінами підшлункової залози, 

наявністю гастродуоденіту. 

В усіх обстежених дівчат визначали показники загальноклінічного 

лабораторного обстеження, біохімічного дослідження крові. У зв’язку з тим, що 

обстежені дівчата з дифузними хронічними захворюваннями печінки 

перебували в стадії повної та неповної клінічної ремісії за основним 

захворюванням, більшість біохімічних показників у них не виходила за межі 

референтної норми, але при порівнянні з показниками контрольної групи 

показувала відносні відхилення.  

Показники цитолізу проявлялися при АІГ підвищенням рівня АлАТ 

відносно аналогічного в контролі в 4,07 раза (р<0,01), АсАТ – в 1,85 (р<0,01), γ-

ГТ – в 2,29 (р<0,01), тоді як при НАЖХП відповідно в 2,87 (р<0,01), 1,10 

(р<0,01) і 1,06 (p>0,05) раза і при ХВГ – в 2,95 (р<0,01), 1,52 (р<0,01) і  2,72 

(р<0,01) раза. 

Серед показників холестазу при АІГ спостерігали підвищену активність 

лужної фосфатази в 1,30 раза (р<0,01), γ-ГТ – в 2,29 (р<0,01), збільшення вмісту 

загального білірубіну в 2,73 (р<0,01) і прямого білірубіну в 2,31 (р<0,01) раза 
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порівняно з контрольними показниками проти відповідного збільшення в 1,33 

(р<0,01), в 2,72 (р<0,01), в 1,34 (р<0,01) і в 2,31 (р<0,01) раза при ХВГ і в 1,23 

(р<0,01), в 1,06 (p>0,05), в 1,05 (p>0,05) і в 1,15 (р<0,01) раза – при НАЖХП. 

 Серед проявів печінково-клітинної недостатності у групі А1 спостерігали 

зниження вмісту альбуміну в 1,32 (р<0,01), протромбінового індексу – в 1,22 

(р<0,01), на тлі збільшення рівня сечовини в 1,36 (р<0,01) і креатиніну – в 1,25 

(р<0,01) раза, у групі А2 – відповідно  в 1,08 (р<0,03), в 1,08 (р<0,01),  в 1,58 

(р<0,01), в 1,05 (p>0,05), у групі А3 – в 1,89 (р<0,01), в 1,21 (р<0,01), в 1,63 

(р<0,01) і в 1,30 (р<0,01) раза. 

Порушення вуглеводного та ліпідного обміну, як і очікувалося, були 

найбільш виражені при НАЖХП, при якій індекс НОМА перевищував 

контрольний показник в 3,11 (р<0,01) раза, тоді як при ХВГ  – в 1,43 (р<0,01) і 

при АІГ – в 1,56 (р<0,01) раза, холестерин – в 2,16 (р<0,01), в 1,28 (р<0,01), в 

2,13 (р<0,01) раза, ЛПНЩ – в 1,62 (р<0,01), в 1,33 (р<0,01), в 1,21 (р<0,01) раза 

на тлі зниження ЛПВЩ в 1,41 (р<0,01), в 1,39 (р<0,01) і в 1,38 (р<0,01) раза. 

Печінка є одним з органів, відповідальних за метаболізм глюкози через 

вироблення глюкози (глюкогенезу), яка зберігається у вигляді глікогену 

(глікогенез), і при необхідності розкладається за допомогою гліколітичного 

шляху (глікогеноліз) або перетворюється в жирні кислоти ліпогенним шляхом 

(ліпогенез). Надлишок інсуліну порушує метаболізм глюкози в печінці в 

результаті зниження концентрації глюкози в крові через дію інсуліну і синтез 

глікогену [294]. Гіперінсулінемія – чинник зниження ГЗСГ, що призводить до 

збільшення в сироватці вільних і метаболічно активних андрогенів [295], 

зниження кліренсу андрогенів і активності ароматази, посилення 

стероїдогенезу. ГЗСГ може функціонувати в дитинстві, обмежуючі дію 

статевих стероїдів до статевого дозрівання, коли рівні статевих стероїдів 

підвищуються разом з падінням рівнів ГЗСГ в плазмі, так що загальний 

результат прогресивний – збільшення як загального, так и вільного рівнів 

статевих гормонів, у тому числі андрогенів [294].  
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До теперішнього часу патогенез ожиріння викликає дискусії серед 

науковців. Важливу роль у його розвитку грають адипокіни, серед яких 

найбільш вивченими є лептин та адипонектин. У нашому дослідженні при ХВГ, 

НАЖХП і АІГ лептин був підвищений в 15,75 (р<0,01), в 2,68 (р<0,01), в 1,18 

(р<0,01) раза на тлі зниження адипонектину  в 2,21 (р<0,01), в 1,85 (р<0,01) і в 

1,77 (р<0,01) раза. Лептин, зв'язуючись з рецептором гіпоталамусу, лімбічною 

системою, пригнічує апетит та, відповідно, зменшує вживання їжі. Поза 

нервовою системою даний гормон підвищує чутливість м'язів, жирової тканини 

до інсуліну та обмежує накопичення жиру. Підвищення маси тіла 

супроводжується збільшенням секреції лептину, який в свою чергу прямо 

корелює з масою жирової тканини [235]. Лептин не лише відіграє важливу роль 

у енергетичному балансі, а також є маркером критичної кількості жирової 

тканини, яка необхідна для ініціації пубертатного періоду. Внаслідок вивчення 

лептинової регуляції виявлено, що 80% випадків ожиріння супроводжується 

вираженою гіперлептинемією, таким чином у таких осіб допускається наявність 

первинної лептинорезистентності чи відносної недостатності дії лептину на 

гіпоталамус [296]. Адипонектин є найсильнішим предиктором метаболічного 

синдрому у дорослих і дітей, виявляє глибоку корисну дію як антиатерогенна, 

антидіабетогенна та антипроліферативна молекула і тим самим захищає від 

розвитку цукрового діабету та серцево-судинних захворювань [297].  

Отже, хронічні дифузні захворювання печінки у різних пацієнток мають 

індивідуальні зміни її функціонального стану. Найбільш виражені патологічні 

зміни спостерігаються при АІГ навіть в стадії повної або неповної клінічної 

ремісії, що проявляється найбільш вираженим цитолітичним, холестатичним, 

мезенхімально-запальним синдромом і печінково-клітинною недостатністю, що 

співпадає з даними літератури [90-105]. Вираженість перерахованих синдромів 

була меншою при ХВГ і найменш виражена при НАЖХП. Але саме при 

НАЖХП спостерігалися найбільш виражені зміни вуглеводного та ліпідного 

обмінів, адипокінового статусу. Різноманіття проявів хронічних дифузних 
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захворювань печінки потребує персоніфікованого підходу до проведення 

лікувально-профілактичних заходів. 

Для визначення особливостей статевого і фізичного розвитку у дівчат з 

хронічними дифузними захворюваннями печінки був проаналізований 

фізичний і статевий розвиток здорових дівчат контрольної групи. Фізичний 

розвиток є найбільш об'єктивним показником, що характеризує рівень 

репродуктивного здоров'я і визначається послідовністю і рівномірністю росту і 

розвитку підлітка. Звісно, що з усіх показників фізичного розвитку дівчат у 

пубертаті найбільше значення для становлення менструальної функції, як 

показника готовності до репродукції, має маса тіла. Маса тіла характеризує 

енергетичний гомеостаз організму, який впливає на статеве дозрівання і 

функціонування репродуктивної системи [249]. 

Приріст маси тіла в пубертатному віці становив 3-4 кг на рік, в 

середньому – 3,65±0,69 кг. Для збільшення маси тіла дівчат критичним був вік 

12–13 років, коли середня прибавка маси тіла за рік склала в середньому 

6,53±0,71 кг. У 14-15-річному віці прибавка маси тіла дорівнювала 4–5 кг (з 

коливаннями ваги тіла від 46 до 58 кг) і в середньому була 4,90±0,65 кг. У 17 

років знову відбувалася прибавка маси тіла на 2,83±0,67 кг (з коливаннями ваги 

тіла від 47 до 65 кг). При оцінці фізичного розвитку здорових дівчат впродовж 

12-17 років спостерігалося невелике постійне збільшення довжини тіла на 1–2 

см. ІМТ серед здорових дівчат у віці 12-13 років дорівнював 19,11±0,17 кг/м
2
,
 

14-15 років – 19,90±0,16 кг/м
2
,
 
 16-17 років – 20,53±0,21 кг/м

2
. 

ОГК також є інформативним показником оцінки фізичного розвитку 

підлітків. Дівчата групи К у віці 12-13 років мали ОГК 73,85±0,68 см,
 
14-15 

років – 79,27±0,26 см,
 
 16-17 років – 80,90±0,30 см. Тобто, найбільший приріст 

ОГК спостерігався після настання менархе.  Гармонійність фізичного розвитку 

дитини в конкретний період її розвитку базується на визначенні 

співвідношення масо-ростових показників і ОГК. Встановлено, що гармонійний 

фізичний розвиток мали 73,15 % соматично здорових дівчат групи К. 
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Функціональну готовність до дітонародження характеризує розвиток 

кісткового тазу, що є одним з найважливіших ознак як фізичного, так і 

статевого розвитку [136, 138]. Найбільший швидкий приріст розмірів 

кісткового тазу у здорових дівчат спостерігався у віці 14-15 років, у 16-17 років 

він уповільнювався.  

Статеве дозрівання здорових дівчат контрольної групи у 100 % випадків 

починалося з телархе, в тому числі у 36,11 % дівчат – спільно з пубархе. В 

подальшому після телархе (у 35,19 % – через 3–6 місяців, у 28,70 % – через 9–

12 місяців) спостерігалося пубархе. Аксілярхе у більшості дівчат з’являлося 

після пубархе (у 55,56 %– через 3–6 місяців, у 5,56 % – через 9-12 місяців або 

одночасно з ним 39,44 %). Середній вік настання телархе склав 10,35±0,04 року, 

пубархе – 11,12±0,05 року, аксілярхе – 11,53±0,09 року. Одночасне оволосіння 

лобка і пахвової западини відбувалося лише у 2,78 % дівчат і розглядається 

нами як одна з ознак проявів гіперандрогенії.  

Менархе, як правило, наступало після телархе, пубархе і аксілярхе, при 

цьому найчастіше на тлі ще недостатньо розвинених вторинних статевих ознак. 

Середній вік настання менархе у контрольній групі склав 12,37±0,04 року. 

Темпи статевого дозрівання в період з 12 років до 17 років були відносно 

сталими, про що свідчить і величина сумарного БСР у 12-13-, 14-15- і 16-17-

річних дівчат. Рівні БСР відповідно були 5,82±0,52, 8,95±0,23 і 11,88±0,07 бала. 

Зростання молочної залози – це найперша ознака початку статевого 

дозрівання [249]. У більшості дівчат контрольної групи телархе спостерігалося 

в 11–12 років, а у 57,41 % – навіть в 9-10 років. Тривалість розвитку молочних 

залоза, ймовірно, становила 4 роки. Ма1 серед дівчат групи К не реєструвалося. 

У пацієнток 12-13 років Ма2 було у 74,19 % випадків, Ма3 – у 25,81 %; 14-15 

років Ма2 – у 5,71 %, Ма3 – у 94,29 %; в 16-17 років Ма3 спостерігалося у всіх 

дівчат. Таким чином, в 12 років усі обстежені дівчатка вступили в період 

статевого дозрівання, проте в 15 років 5,71 % дівчат ще не мали зрілої юнацької 

молочної залози. На перших етапах розвитку молочних залоз мала місце 

асиметричність їх розвитку. Відсоток дівчат з одностороннім розвитком 
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молочної залози (Ma1) серед 12-13-річних – 3,70 % від усіх дівчат. В цілому у 

вікових групах асиметричне телархе виявлено у 6,48 % дівчат. Середня 

величина Ma, яка характеризує розвиток молочної залози у 12-13-, 14-15-, 16-

17- річних дівчат, склала відповідно 2,71±0,10, 3,53±0,05 і 3,60±0,01 бала. 

Максимальна швидкість розвитку даної ознаки припадала на 12–13 річний вік, 

а після 14 років вона знижувалася, зберігалася на постійному рівні до 17 років. 

Вважається, що розвиток молочної залози відбувається під впливом 

естрогенів, Р4 і ПРЛ [298, 299]. У період статевого дозрівання, можливо, 

відбувається збільшення числа естрогенових і пролактинових рецепторів 

молочної залози, про що побічно свідчить наявність асиметрії в її розвитку. 

Зростання молочних залоз іноді починалося асиметрично, що пов’язано, 

мабуть, з різною чутливістю залозистої тканини до стимулюючого впливу 

гормонів. Найчастіше першою у обстежених здорових дівчат збільшувалася 

ліва заліза, в подальшому ця асиметрія зникала. Розвиток молочних залоз на 

початкових етапах торкався лише ареоли, яка ставала більш соковитою і 

пігментованою, а слідом за цим починалося формування залозистої тканини. 

Уповільнення швидкості розвитку молочної залози після менархе можна 

зв’язати з тим, що концентрація ПРЛ, як відомо [299], досягає максимуму до 

менархе і зберігається на цьому рівні в наступні роки; в той же час рівень 

естрогенів і Р4 істотно підвищується після менархе (внаслідок зростання вмісту 

в крові ФСГ і ЛГ). Не виключено, що саме високі концентрації естрогенів і Р4 

знижують чутливість гландулоцитів до ПРЛ, що проявляється в уповільненні 

росту молочної залози. Річна швидкість розвитку молочної залози була 

максимальною серед обстежених в 12–13 років. 

Встановлено, що у 36,11 % здорових дівчат паралельно з розвитком 

молочних залоз починалося оволосіння лобка, тобто однією з особливостей 

пубертатного періоду дівчат контрольної групи можна вважати майже 

синхронний поява телархе і пубархе у одної третини обстежених. В цілому, 

згідно з даними скринінгового дослідження в 12-13 років Р1 відзначено у 19,35 

%, Р2 – у 54,84 %, Р3 – у 25,81 %; в 14-15 років: Р1 – у 0,00 %, Р2 – у 8,57 %, Р3 
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– у 91,43 %, а в 16-17 років у всіх пацієнток було Р3. Таким чином, пубархе 

переважно починалося в 11–12 років, однак у 17,59 % дівчат оволосіння лобка 

(як і розвиток молочних залоз) вже спостерігалося в 10 років. Тривалість 

розвитку оволосіння лобка склала 3,5–4 роки. Середня величина Р в балах, що 

характеризує оволосіння лобка у 12-13-, 14-15- і 16-17-річних дівчат, склала 

відповідно 0,60±0,04, 0,87±0,01 і 0,89±0,01 бала. Максимальна швидкість 

розвитку даної ознаки (як і розвиток молочної залози) припадала на 12–13-

річний вік, а в період з 13 років, тобто після менархе вона знижувалася і 

зберігалася на цьому рівні до 17 років.  

Не виключено, враховуючи вікову динаміку продукції естрогенів і 

андрогенів, що зниження темпів лобкового оволосіння після менархе 

обумовлено зниженням чутливості відповідних рецепторів (або зменшенням 

концентрації цих рецепторів), розташованих на волосяних цибулинах [249]. 

Наприклад, можна припустити, що після менархе синтезується нова популяція 

рецепторів волосяних цибулин, що володіє меншою спорідненістю до 

естрогенів і андрогенів, у зв’язку з чим інтенсивність росту волосся 

зменшується. 

Оволосіння лобка відбувається під впливом посилення стероїдогенної 

функції яєчників, тобто продукції Е2 і Т в період пубертату. В цілому, багато 

авторів [249, 300, 301] відзначають, що пубархе, як правило, спостерігається 

після телархе. У 51,67 % дівчат контрольної групи пубархе спостерігалося 

одночасно з телархе, у 26,67 % – через 3-6 місяців після телархе і тільки у 21,67 

% – через 9-12 місяців. 

У препубертатний період (в 8–10 років) підвищується продукція 

андрогенів корою наднирників, тобто має місце адренархе, при цьому 

андрогени метаболізуються в естрогени, що може призводити до початкового 

мізерного оволосіння геніталій до початку істинного пубертату. Однак інші 

автори [302, 303] розглядають більш раннє (в порівнянні з телархе) пубархе як 

«інвертований пубертат», пояснюють цю затримку недостатньою продукцією 
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ФСГ і ЛГ. На їхню думку, в цьому випадку оволосіння прогресує дуже повільно 

і є наслідком впливу надниркових гормонів, а не гормонів статевих залоз.  

Виявлено, що у 65,74 % дівчат групи К аксілярхе наступило через 12 

місяців після телархе, у 27,78 %  – через 3–6 місяців, а у 6,48 % – одночасно з 

телархе. У 5,56 % дівчат аксілярхе відставало від пубархе на 12 місяців, у 56,48 

%– на 3-6 місяців, а у 37,96 % дівчат воно настало одночасно з пубархе. З 

урахуванням цих даних, можна стверджувати, що аксілярхе у дівчат 

контрольної групи спостерігалося, як правило, на 12 місяців пізніше від телархе 

і на 3–6 місяців пізніше від пубархе. У 12-13-річних пацієнток Ах1 відзначено у 

12,90 %, Ах2 – у 64,52 %, Ах3 – у 22,58 %; у групі 14-15-річних Ах1 не 

зареєстровано, Ах2 було у 8,57 %, Ах3 – у 91,43 %; а серед 16-17-річних у всіх 

випадках спостерігали Ах3.  

Таким чином, аксілярхе у групі К в основному було в 11-12 років 

(відповідно у 62,96 % і 30,56 %), хоча у 6,48 % пацієнток воно відзначалося 

раніше,а саме – в 10-річному віці. Лише 91,43 % 15-річних дівчат мали 

оволосіння пахвових западин, характерне для  репродуктивного віку (Ах3). 

Тому можна вважати, що на відміну від розвитку молочних залоз і пубархе, які 

після 15 років майже не прогресують, розвиток пахвового оволосіння 

продовжується і після 15 років. З цих позицій, ймовірно, Ах3 слід розглядати як 

один із критеріїв завершення статевого дозрівання, так як він, швидше за все, 

проявляється при досить високому рівні статевих гормонів. Звертає на себе 

увагу, що відсоток дівчат, що мають Ах3 в 12-13 років, досягав 5,56 %. 

Наявність цієї ознаки у 12-13 річних дівчат можна розглядати як свідчення 

передчасного статевого дозрівання, характерного для сучасності. Середня 

величина в балах, що характеризує оволосіння пахвової западини у 12-13-, 14-

15-, 16-17-річних дівчат склала відповідно 0,84±0,04; 1,17±0,02; 1,19±0,01 бала. 

Швидкість розвитку даної ознаки була відносно постійною.  

Аксіллярний ріст волосся пояснюється впливом на волосяні цибулини 

андрогенів гонадного і наднирковозалозного походження і в меншій мірі – 

впливом естрогенів і Р4 [249]. На особливу увагу заслуговують дані про збіг у 
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часі аксілярхе і пубархе. Синхронність аксілярхе і пубархе спостерігали у 39,44 

% дівчат. Її наявність можна пояснити високою чутливістю волосяних цибулин 

до статевих гормонів або підвищеною активністю гіпофізарно-надниркової 

системи. Не виключено, що це обумовлено наявністю у обстежених дівчат 

ознак гіперандрогенії. 

Річна швидкість розвитку аксілярного оволосіння, на відміну від 

швидкості розвитку молочної залози і лобкового оволосіння, в період з 12 до 15 

років у обстежених була відносно постійною. З одного боку, це доводить, що 

механізми, що лежать в основі розвитку аксілярного оволосіння, відрізняються 

від механізмів, що лежать в основі розвитку молочної залози і лобкового 

оволосіння. Можливо, це пов’язано з тим, що ріст волосся в пахвових 

западинах не залежить безпосередньо від концентрації естрогенів і Р4 в крові. 

Не виключається також, що гормони, що регулюють розвиток аксілярного 

оволосіння, переважно мають наднирковий генез, а не гонадний. Тому, поява 

менархе і гормональні зміни, що відбуваються в цей період, не позначаються на 

швидкості розвитку даної ознаки. З іншого боку, як відомо [304], рівень 

андрогенів (зокрема, Т) до менархе і після менархе залишається постійним. Не 

виключено, що спочатку під впливом андрогенів на волосяних цибулинах 

пахвових западин розвиваються тестостеронові рецептори, завдяки яким в 

подальшому Т і стимулює аксіллярне оволосіння. З цієї причини, ймовірно, при 

наявності гіперандрогенії аксілярхе нерідко настає одночасно з пубархе. 

Після появи всіх вторинних статевих ознак у обстежених дівчат, як 

правило, наступало менархе. Встановлено, що в 12-13 років Ме0 зареєстровано 

у 54,84 % пацієнток, Ме1 – у 19,35 %, Ме2 – у 12,90 %, Ме3 – у 12,90 %); в 14-

15 років Ме1 спостерігали у 2,86 % осіб, Ме2 – у 34,29 % випадків, Ме3 – у 

62,86 %; в 16-17 років ознака Ме2 відзначена у 4,76 % дівчат, Ме3 – у 95,24 %. 

Отримані дані свідчать про те, що 37,14 % 15-річних здорових дівчат мали 

несталий менструальний цикл. 

 Середня величина Ме, яка характеризує становлення менструальної 

функції у 12-13-, 14-15-, 16-17-річних дівчат склала відповідно 1,76±0,41, 
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5,46±0,20 і  6,20±0,07 бала. Швидкість розвитку менструальної функції в період 

з 12 років до 15 років поступово збільшувалася, досягала максимуму в 14 років 

(після менархе), а після 15 років вона незначно знижувалася. 

У літературі постійно обговорюється питання про залежність віку 

менархе від антропометричних показників [305, 306]. Вважається, що менархе 

настає після того, як дівчинка досягає певної маси тіла (44–49 кг) і певного 

росту в довжину (151,5–159,5 см). Менархе, дійсно, настає при досягненні 

певних значень маси тіла, росту й інших антропометричних показників, 

конкретні значення яких, також як і вік менархе, ймовірно, визначаються 

генетичними факторами. 

Розрахунки показують, що середня маса 12-13 річних здорових дівчат 

склала 45,13±0,46 кг, зріст – 1,54±0,01 м, ІМТ – 19,11±0,17 кг/м
2
, а середній вік 

менархе у дівчат групи К склав 12,37±0,05 року, тобто представлені дані 

дозволяють вважати, що менархе у теперішній час настає при середній масі тіла 

дівчат приблизно 45 кг.  

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 Р3 відбувався стрибок проросту довжини тіла, але 

величина його була нижче в порівнянні з контрольною групою. Це відбилося на 

кінцевому зростанні, і в 16-17 років дівчата з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки відставали від своїх ровесниць з групи контролю: у 

групі 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 достовірний 

характер (р<0,01). При обчисленні перцентильних показників відзначено, що 

тільки 53,24% дітей групи А  знаходилося в оптимальній зоні значень довжини 

тіла, 30,94%  – у межах дозволених, а 15,83% осіб  мали відхилення від 

нормальних процесів зростання.  

Необхідно відзначити, що серед дітей з ХВГ і АІГ 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), у групі А3 з 
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АІГ – 50,36±1,11 кг (р<0,01) проти 55,52±0,59 кг в групі К. Середня маса дівчат 

групи А2 з НАЖХП (92,57±1,40 кг) вірогідно перевищувала аналогічний 

показник у всіх групах. Аналіз перцентильних показників маси 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 відповідно критеріям відбору у групу, у 

групі контролю 3,70 % відхилень склали 4,7 перцентиля при переважанні 

надлишку ваги. При цьому розподіл перцентильних показників маси тіла в 

групі А був наступним: оптимальна зона 32,37 %, допустима зона – 18,71%, 

відхилення – 15,83%, що статистично значимо відрізнялося від групи 

контролю. 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 був 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/м
2
 (p1-4<0,03, р1-2<0,01, p1-3>0,05), з НАЖХП – 31,29±0,48 кг/м

2 
(p2-

4<0,01, p2-3<0,01), з АІГ – 19,16±0,25 кг/м
2
 (p3-4<0,01) проти 19,92±0,12 кг/м

2
 в 

контролі.  

Збільшення ОГК серед дітей відбувалося до 17-річного віку, при цьому 

найбільший приріст відзначеній у віці 12-14 років, що відповідало переходу Р2-

Р3 і Р3-Р4.  На стадіях Р4 і 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 100 %  з НАЖХП  (p<0,01) проти 26,85 % в групі К. 

Наростання поперечних розмірів таза у всіх групах йшло нерівномірно і 

завершувалося до 17 років. Уповільнення процесів росту поперечних розмірів 
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таза зазначено у 71,70 % хворих на ХВГ, у 61,82 % пацієнток з НАЖХП, у 90,32 

% дівчат з АІГ. 

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.  

Середній вік телархе у групі А1 – 10,58±0,11 років (p1-4>0,05, р1-2<0,01, p1-

3>0,05), А2 – 10,25±0,08 років (p2-4>0,05, p2-3<0,01), А3  – 10,71±0,13 років (p3-

4<0,02) 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. 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 (p3-4<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 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% 
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випадків при ХВГ і у 54,55% при АІГ.  У 17 років Ах3 мали усі дівчата з 

НАЖХП. 

 За даними різних авторів, середній вік менархе на сьогоднішній день у 

світі коливається від 12,9 до 13,3 року. Наприклад, в США середній вік менархе 

дорівнює 12,4 (11,3; 13,5) років [307]. Віковий інтервал для настання менархе в 

Україні, знаходиться в межах від 10 років 3 міс і до 14 років 6 міс. і є 

константною величиною [308]. Як показало проведене дослідження, середній 

вік менархе у групі А1 (ХВГ) дорівнював 13,58±0,14 років (p1-4<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. 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 бала, з НАЖХП – 12,00±0,00 бала, з АІГ – 8,68±0,92  бала проти 

11,88±0,07  балів у соматично здорових дівчат.  

Для хворих на НАЖХП була характерною наявність передчасного 

статевого розвитку, яка зустрічалася в 4,82 раза частіше, ніж в групі з ХВГ (ВШ 

9,40 [3,45-25,60]), 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]). Більш раннє 

статеве дозрівання в групі дівчат з НАЖХП і ожирінням підтверджував віковій 

аналіз показників формули статевого розвитку за J. M. Tanner в динаміці 

пубертатного періоду.  
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Асоціація між надмірною масою тіла і статевим дозріванням організму, 

що росте безсумнівна, однак залишається відкритим питання «що первинне?», 

тобто, який фактор впливає більш істотно – статеве дозрівання на відкладення 

жирової тканини або власне жирова тканина прискорює статеве дозрівання. 

Більшість авторів вважає, що ожиріння тут є менш значущим фактором: так як 

навіть метаболічно нездорове ожиріння не може бути облігатним предиктором 

передчасного статевого дозрівання у дівчат. Швидше за розвиток і викликані 

дорослішанням зміни в організмі дівчинки повинні розглядатися в якості 

причини збільшення частки жирової тканини . 

Наростання ступеня ожиріння асоційоване з затримкою становлення 

оваріальної функції [310, 311]. Таким чином, співвідношення ІМТ і віку 

менархе має нелінійну залежність: зниження віку менархе відбувається у дівчат 

при наростанні ІМТ, при подальшому збільшенні ІМТ взаємозв'язок змінюється 

на протилежну тенденцію. Підтверджується справедливість гіпотези 

нездорового метаболічного ожиріння як причини порушення оваріальної 

діяльності: частка жирової тканини, що перевищує 26% в організмі, приводить 

до значимого збільшення базального вмісту естрогенів в периферичній крові і 

ускладнює формування зворотного зв'язку в системі гіпофіз – яєчники і 

адекватну відповідь на продукцію гонадотропінів. В кінцевому результаті 

ожиріння призводить до гіпогонадизму і аменореї при нормальному вмісті 

гонадотропінів.  

Важливу роль у розвитку ожиріння  грають адипокіни, серед яких 

найбільш вивченими є лептин та адипонектин [312]. Лептин, зв'язуючись з 

рецептором гіпоталамусу, лімбічною системою, пригнічує апетит та, 

відповідно, зменшує вживання їжі. Поза нервовою системою даний гормон 

підвищує чутливість м'язів, жирової тканини до інсуліну та обмежує 

накопичення жиру. Підвищення маси тіла супроводжується збільшенням 

секреції лептину, який в свою чергу прямо корелює з масою жирової тканини 

[235]. Лептин не лише відіграє важливу роль у енергетичному балансі, а також 

є маркером критичної кількості жирової тканини, яка необхідна для ініціації 
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пубертатного періоду. Внаслідок вивчення лептинової регуляції виявлено, що 

80% випадків ожиріння супроводжується вираженою гіперлептинемією, таким 

чином у таких осіб допускається наявність первинної лептинорезистентності чи 

відносної недостатності дії лептину на гіпоталамус [296]. Адипонектин є 

найсильнішим предиктором метаболічного синдрому у дорослих і дітей, 

виявляє глибоку корисну дію як антиатерогенна, антидіабетогенна та 

антипроліферативна молекула і тим самим захищає від розвитку цукрового 

діабету та серцево-судинних захворювань [297].  

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%).  

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 [0,13-0,99]) і в 5,83 раза (ВШ 0,009 [0,003-0,030]), ніж в 

контролі. Частота встановлення регулярного менструального циклу протягом 

року від менархе в групі А3 була нижче порівняно з аналогічною в групі А1 в 

2,34  раза (ВШ [0,003-0,030]) і в групі К – в 2,69 раза (ВШ 0,040[0,015-0,110]). 

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 
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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%, помірні менструації –  відповідно у 52,50%, у 51,02%, у 34,78% 

проти 85,71%, рясні менструації  – 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 [1,06-10,54]). 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 [1,53-12,18]).   

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 дівчат з ХВГ в 1,87 раза (ВШ 3,40 [1,54-7,50]). У той же час 

вираженість болю під час менструацій за 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, р3-4>0,05) і контрольної групи (3,24±0,09 бала).  

У дівчат всіх вікових груп пубертатного періоду з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки спостерігалося зменшення усіх розмірів матки 

порівняно з контролем, найбільш виражене при АІГ; довжина і ширина матки 

були найбільшими при ХВГ, найменшими – при АІГ.  

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, 
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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 Тв (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 були також більшими за аналогічні  в контрольній групі. У дівчат 

з ХВГ і АІГ розміри яєчників зменшені, особливо при АІГ.  

У групі з ХВГ ультразвукові параметри 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 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 
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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). 
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Печінка, як центральний орган обміну речовин, відіграє вирішальну роль 

в гомеостазі стероїдних гормонів [313-316] і в усуненні токсичних метаболітів, 

які можуть бути руйнівними для тканин і, в кінцевому підсумку, приводити до 

хвороб печінки. Існує тісний зв'язок між патологією печінки і стероїдними 

гормонами [13, 74]. Вплив печінки на метаболізм стероїдних гормонів не 

обмежується тим, що вона синтезує холестерин, тут останні піддаються й 

інактивації. З тестостерону утворюються 17-кетостероїди, які кон’югуються з 

сульфатами і виводяться з сечею. Естрогени перетворюються в естріол і естрон, 

після чого кон'югуються з глюкуроновою кислотою і сульфатами. При 

хронічних хворобах печінки метаболізм естрогенів і тестостерону часто 

порушується [317]. З вищесказаного випливає, що при АІГ може змінитися 

функціональний стан гіпофізарно-яєчникової ланки системи нейроендокринної 

регуляції. 

Функціональна активність печінки підвищується в пубертатному періоді і 

досягає максимуму після статевого дозрівання [318]. Гепатит в цей період 

погіршує процеси печінкового метаболізму, впливає на процеси фізичного і 

статевого розвитку дівчинки. 

В наявній в нашому розпорядженні сучасній науковій літературі питання 

впливу хронічних дифузних захворюваннях печінки на стан гіпофізарно-

яєчникової ланки системи нейроендокринної регуляції у дівчат пубертатного 

віку висвітлені недостатньо. Разом з тим ця проблема є актуальною, так як 

розробка комплексу лікувально-профілактичних заходів при дифузних 

захворюваннях печінки може знизити не тільки показники ураження печінки, 

але й частоту патології становлення репродуктивної функції. 

Головними регуляторами активності яєчників є ФСГ, ЛГ і ПРЛ. У 

пубертатний період остаточно формується циклічність виділення 

гонадотропінів, закріплюється зворотний зв'язок між дією естрогенів і 

гонадотропною функцією гіпоталамо-гіпофізарної системи. Секреція ФСГ і ЛГ 

знаходиться під подвійним контролем: з боку гіпоталамічного гонадотропін-

рилізинг фактору і периферичних статевих гормонів. Гіпоталамічний генератор 
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імпульсів гонадоліберину запускає «базальну» або «тонічну» секрецію 

гонадотропінів, яка відповідає за фолікулогенез, підтримання жовтого тіла і 

синтез Е2 і Р4 в яєчниках у  [319]. Додатковий режим вивільнення 

гонадотропіну – преовуляторний викид ЛГ, що спостерігається в кінці 

фолікулярної фази яєчникового циклу, – необхідний для овуляції і, отже, для 

статевого дозрівання у дівчат [319]. ЛГ і ФСГ мають вирішальне значення для 

репродуктивної придатності. ЛГ необхідний для статевого розвитку і функції 

гонад, при недостатності його продукції розвивається гіпогонадизм. Дефіцит 

ФСГ призводить до відсутності або неповного статевого розвитку у дівчат, 

блокування фолікулогенезу до антральної стадії, що призводить до ановуляції 

[320]. 

ПРЛ грає одну з ключових ролей в репродуктивній системі [321]. Він 

модулює репродуктивну вісь на центральному рівні, впливаючи на певну 

популяцію нейронів дугоподібних ядер гіпоталамуса, які експресують ген 

Kiss1, що кодує нейропептиди, відомі як кіспептини, які залучені в 

репродукцію. Мутації втрати функції в генах, що кодують кіспептини або 

рецептор кіспептину, призводять до порушення статевого дозрівання як на 

моделях людини, так і на тваринах [322]. Під кінець пубертатного періоду в 

нормі відмічається збільшення концентрації ПРЛ, коли відсоток овуляторних 

циклів різко збільшується. 

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. 

Аналіз продукції гонадотропних гормонів в динаміці пубертатного 

періоду виявив, що при ХВГ і АІГ спостерігалося зниження ЛГ порівняно з 

контролем у 12-13 років в 1,20 (р<0,01) і в 1,22 (р<0,01) раза (3,79±0,17 мМО/мл 

і 3,71±0,31 мМО/мл проти 4,53±0,13 мМО/мл), в 14-15 років – в 1,63 (р<0,01) і в 

1,58 (р<0,01) раза (3,91±0,15 мМО/мл і  4,03±1,10
 
мМО/мл

 
проти

 
6,37±0,15 

мМО/мл), в 16-17 років – в 1,09 (р<0,05) і в 1,54 (р<0,01) раза (5,24±0,19 
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мМО/мл і 3,71±0,43 мМО/мл проти 5,72±0,24 мМО/мл), а при НАЖХП – 

підвищення відповідно віку в 1,87 (8,48±0,31 мМО/мл, р<0,01), в 1,52 (9,71±0,55 

мМО/мл) і в 2,00 (11,45±0,37 мМО/мл) раза. 

Зміни секреції ЛГ у дівчат з віком  найкраще апроксимувалися  за 

поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = -1,245x
2
 + 5,575x + 

0,2, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = 0,605x
2
 - 1,695x + 4,88, R² = 1;  у групі А2 

(НАЖХП) – y = 0,255x
2
 + 0,465x + 7,76, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y = -1,245x

2
 + 

5,575x + 0,2, де х – кількість років. 

Продукція ФСГ у 12-13 років була знижена у всіх вікових категоріях при 

ХВГ, НАЖХП і АІГ порівняно з контролем відповідно в 1,71 (р<0,01), в 1,34 

(р<0,01), в 1,77 (р<0,01) раза (3,01±0,13 мМО/мл,  3,84±0,16 мМО/мл і 2,90±0,19 

мМО/мл проти 5,14±0,16 мМО/мл). У 14-15 років ФСГ був знижений у дівчат з 

ХВГ і АІГ– в 1,12 (р<0,01) і в 1,41 (р<0,01) раза (4,24±0,16
 
мМО/мл і  3,36±0,73 

мМО/мл
 
проти

 
4,75±0,17 мМО/мл). У віковій категорії 16-17 років рівень ФСГ 

залишався також зменшеним у пацієнток з  ХВГ і АІГ в 1,16 (р<0,01) і в 1,74 

(р<0,01) раза (4,81±0,38
 

мМО/мл  і 3,19±0,28
 

 мМО/мл проти 5,56±0,15 

мМО/мл). Для хворих на  НАЖХП було характерним збільшення концентрацій 

ФСГ у вікових категоріях 14-15 і 16-17  років відповідно в 1,13 (5,35±0,36
 
 

мМО/мл, р<0,01) і в 1,36 (7,54±0,22
 
 мМО/мл, р<0,01) раза. 

Секреція ФСГ у дівчат з віком  найкраще апроксимувалася  за 

поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 0,6x
2
 - 2,19x + 6,73, R² 

= 1; у групі А1 (ХВГ) – y = 0,17x
2
 + 0,72x + 2,12, R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – 

y = 0,34x
2
 + 0,49x + 3,01, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y = -0,315x

2
 + 1,405x + 1,81, 

де х – кількість років. 

Спостерігалося зниження співвідношення ЛГ/ФСГ при ХВГ і АІГ 

порівняно з контролем у 12-13 років в 1,40 (р<0,01) і в 1,41 (р<0,01) раза 

(1,26±0,04 і 1,27±0,06 проти 0,90±0,04), в 14-15 років – в 1,47 (р<0,01) і в 1,21 

(р<0,01) раза (0,92±0,01
 
 і  1,12±0,13 проти

 
1,35±0,04), в 16-17 років при ХВГ  в 

1,12 (р<0,04) раза (0,94±0,03
 
проти 1,05±0,05). Підвищення співвідношення 

ЛГ/ФСГ реєстрували у дівчат 16-17 років з АІГ (1,15±0,06) в 1,10 (р<0,01) раза і 
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у всіх вікових категоріях при НАЖХП: у 12-13 років в 1,87 раза (2,26±0,12, 

р<0,01), у 14-15 років – в 1,37 раза (1,85±0,06, р<0,01) і у 16-17 років – у 1,46 

раза (1,53±0,04, р<0,01).     

Величина співвідношення ЛГ/ФСГ в залежності від віку у обстежених 

пацієнток найкраще апроксимувалася  за поліноміальною залежністю у всіх 

групах: у групі К – = 0,6x
2
 - 2,19x + 6,73, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) y = 0,18x

2
 - 

0,88x + 1,96, R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = 0,045x
2
 - 0,545x + 2,76, R² = 1;  у 

групі А3 (АІГ) – y = 0,09x
2
 - 0,42x + 1,6, де х – кількість років. 

  Встановлено вірогідне підвищення пролактинутворюючої функції 

гіпофізу при ХВГ, АІГ і НАЖХП порівняно з контролем у віці 12-13 років 

відповідно в 1,37 (р<0,01), в 2,07 (р<0,01)  і в 1,30 (р<0,04) раза (207,89±5,65 

мкМО/мл,  314,76±11,14 мкМО/мл
 
і 197,50±6,79 мкМО/мл проти 152,06±26,13

 

мкМО/мл), в 14-15 років – в 1,21 (р<0,01), в 1,94 (р<0,01) і в 1,11 (р<0,05) раза 

(207,56±14,81 мкМО/мл, 332,73±19,36
 
 мкМО/мл і 189,83±17,63 мкМО/мл

 
проти

 

171,37±9,62 мкМО/мл), в 16-17 років – 1,27 (р<0,01), в 1,90 (р<0,01) і в 1,20 

(р<0,03) раза (239,39±13,68 мкМО/мл, 357,92±21,82
  

мкМО/мл і 226,77±18,78
 

мкМО/мл проти 188,47±9,34 мкМО/мл)).  

Рівень ПРЛ в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 

10,6x
2
 - 4,06x + 247,79, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = 16,08x

2
 - 48,57x + 240,38, 

R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = 3,61x
2
 + 7,14x + 304,01, R² = 1;  у групі А3 

(АІГ) – y = 22,305x
2
 - 74,585x + 249,78, де х – кількість років. 

Слід наголосити, що у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки у віковій категорії 12-13 років відмічалася естрогенна ненасиченість у 

всіх групах зі зниженням середнього рівня Е2 при ХВГ, НАЖХП і АІГ 

відповідно в 1,60 (p<0,01), 2,53 (p<0,01) і в 2,50 раза (p<0,01) (184,85±4,88 

пмоль/л, 116,87±2,37
 

пмоль/л
 

і
  

118,02±3,24 пмоль/л
 

проти 295,40±10,24 

пмоль/л). У віковій категорії 14-15 років зберігалася тенденція до знижених 

рівнів Е2 при НАЖХП і АІГ – відповідно в 2,48 (p<0,01) і в 2,36 (p<0,01) раза 

(120,24±2,47
  
пмоль/л

 
і
  
126,62±2,54

 
 пмоль/л

 
проти 298,77±9,06 пмоль/л) на тлі 
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підвищення вмісту у групі з ХВГ в 1,81 (p<0,01)  раза (540,16±11,74 пмоль/л). У 

16-17 років рівні Е2 при НАЖХП і АІГ були також зниженими відповідно в 4,36 

(p<0,01) і в 4,62 (p<0,01) раза (129,72±3,70
 
пмоль/л

 
і
 
122,44±7,44

 
пмоль/л

 
проти 

565,71±9,23 пмоль/л) на тлі підвищення вмісту у групі з ХВГ в 1,17 (p<0,01)  

раза (659,14±25,44 пмоль/л).  

Рівень Е2 в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 

131,79x
2
 - 391,99x + 555,6, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = -118,17x

2
 + 709,81x - 

406,79, R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = 3,055x
2
 - 5,795x + 119,61, R² = 1;  у 

групі А3 (АІГ) – y = -6,39x
2
 + 27,77x + 96,64, R² = 1, де х – кількість років. 

Рівні Р4 при всіх нозологічних одиницях хронічних дифузних 

захворювань печінки у всіх вікових категоріях були зниженими: у віці 12-13 

років у групах А1, А2 і А3 відповідно в 1,93 (p<0,01), 1,92 (p<0,01) і в 1,92 

(p<0,01) раза (1,05±0,10 нмоль/л, 1,06±0,13 нмоль/л і 1,06±0,19 нмоль/л проти 

2,03±0,16 нмоль/л); у віці 14-15 років – в 1,24 (p<0,01), в 2,09 (p<0,01) і в 1,85 

(p<0,01)  раза (1,93±0,22 нмоль/л, 1,15±0,15 нмоль/л і 1,30±0,17 нмоль/л проти 

2,40±0,16 нмоль/л); у віці 16-17 років –  в 1,42 (p<0,01), в 1,63 (p<0,01) і в 1,66 

(p<0,01)  раза (2,40±0,16 нмоль/л, 2,09±0,13 нмоль/л і 2,05±0,20 нмоль/л проти 

3,41±0,13 нмоль/л). 

Рівень Р4 в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 

131,79x
2
 - 391,99x + 555,6, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = -118,17x

2
 + 709,81x - 

406,79, R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = 3,055x
2
 - 5,795x + 119,61, R² = 1;  у 

групі А3 (АІГ) – y = -6,39x
2
 + 27,77x + 96,64, R² = 1, де х – кількість років.  

Гіперандрогенія була притаманна для усіх вікових категорій дівчат групи 

А. Сироваткова концентрація Тв була підвищеною у 12-13 років у групі А1, А2 і 

А3 відповідно в 1,90 (p<0,01), 1,84 (p<0,01) і в 1,81 (p<0,01) раза (1,71±0,20
 
 

нмоль/л, 1,66±0,18
 
 нмоль/л і 1,63±0,21

 
 нмоль/л проти 0,90±0,07 нмоль/л); у віці 

14-15 років – в 1,66 (p<0,01), в 1,79 (p<0,01)  і в 1,65 (p<0,01) раза (1,74±0,18 

нмоль/л, 1,88±0,19 нмоль/л і 1,73±0,19 нмоль/л проти 1,05±0,07 нмоль/л); у віці 
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16-17 років –  в 1,48 (p<0,01), в 1,62 (p<0,01) і в 1,46 (p<0,01)  раза (2,16±0,20
 
 

нмоль/л, 2,37±0,18
 
 нмоль/л і 2,13±0,28

 
 нмоль/л проти 1,46±0,09 нмоль/л). 

Рівень Тв в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 

131,79x
2
 - 391,99x + 555,6, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = -118,17x

2
 + 709,81x - 

406,79, R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = 3,055x
2
 - 5,795x + 119,61, R² = 1;  у 

групі А3 (АІГ) – y = -6,39x
2
 + 27,77x + 96,64, R² = 1, де х – кількість років.  

Звісно, що помірне підвищення андрогенів стимулює продукцію ЛГ як на 

рівні гіпоталамуса, так й на рівні гіпофіза, в той час як їх високі рівні 

пригнічують ЛГ [70, 313]. Інсулін діє синергічно з гонадотропінами, 

регулюючи утворення андрогенів, тобто яєчники функціонують як чутливі до 

дії інсуліну на стероїдогенез в стані периферичної резистентності до дії 

інсуліну на метаболізм глюкози. Ліпогенез адипоцитів, аналогічний 

стероїдогенезу яєчників, також чутливий до інсуліну. Одна з дій інсуліну – 

стимулювати утворення Т за допомогою 17β-гідроксістероїддегідрогенази-5. 

Таким чином, гіперінсулінемія при НАЖХП, яка компенсує 

інсулінорезистентність, сприяє надлишку як андрогенів, так і жирової маси 

[323]. У свою чергу гіперандрогенна дисфункція яєчників та 

інсулінорезистентність сприяють підвищенню рівнів ПРЛ [310, 386]. За даними 

літератури, підвищені рівні ПРЛ часто зустрічаються у пацієнток з цирозом 

печінки і у 40% пацієнток з проявами гіпотиреозу [324].  

Встановлений достовірний прямий кореляційний зв'язок вмісту ПРЛ з 

вмістом ЛГ в сироватці крові (r=0,29; p<0,02), Тв (r=0,33, p<0,01) і зворотний – з 

рівнем Е2 (r= - 0,57, p<0,04). Це свідчить про те, що розвиток оваріальної 

дисфункції в умовах гіперандрогенії і підвищених рівнів ПРЛ може бути 

обумовлений зміною чутливості яєчників до гонадотропних стимулів 

(зниженням чутливості до ФСГ і підвищенням чутливості до ЛГ). Сукупність 

цих процесів призводить до гальмування синтезу Е2, Р4, порушень яєчникового 

стероїдогенезу і фолікулогенезу [325]. 
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Т і Е2 зв’язує ГЗСГ, який  в основному продукується гепатоцитами. 

Зв'язані форми статевих стероїдів недоступні для клітин-мішеней, біологічно 

неактивні  [326, 327]. У всіх обстежених  групах дівчат з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки і в контрольній групі відмічали зниження 

секреції ГЗСГ з віком.  

Рівні ГЗСГ у обстежених дівчат в залежності від віку найкраще 

апроксимувалося  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 

0,155x
2
 - 6,465x + 97,05, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = 2,465x

2
 - 21,035x + 94,92, 

R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = -22,365x
2
 + 82,915x - 5,55, R² = 1;  у групі А3 

(АІГ) – y = 3,36x
2
 - 18,55x + 74,93, де х – кількість років. 

Рівні ГЗСГ при всіх нозологічних формах хронічних дифузних 

захворювань печінки у всіх вікових категоріях були нижче за контрольні 

показники: у віці 12-13 років у групах А1, А2 і А3 відповідно в 1,19 (p<0,01), 

1,52 (p<0,01) і в 1,65 (p<0,01) раза (76,35±7,17
 
нмоль/л, 59,74±4,99

 
 нмоль/л і 

55,00±4,12
 
нмоль/л проти 90,74±5,33 нмоль/л); у віці 14-15 років – в 1,35 

(p<0,01), в 1,65 (p<0,01) і в 1,20 (p<0,01)  раза (62,71±6,24
 
 нмоль/л, 51,27±4,33

 
 

нмоль/л і 70,82±10,96
 
 нмоль/л проти 84,74±5,60 нмоль/л); у віці 16-17 років –  в 

1,46 (p<0,01), в 1,60 (p<0,01) і в 1,89 (p<0,01) раза (54,00±3,60
 
 нмоль/л, 

49,52±4,14
 
нмоль/л і 41,91±3,60

 
 нмоль/л проти 3,41±0,13 нмоль/л). 

Розвиток хронічного запалення в паренхімі печінки тісно асоційований з 

феноменом «ліпотоксичності». Підвищення концентрації вільних жирних 

кислот в сироватці крові, обумовлене персистуючим ліполізом, реакцією 

перекисного окислення ліпідів, розглядається однією з причин трансформації 

жирової інфільтрації печінки (стеатоз) в неалкогольний стеатогепатит [49]. У 

відповідь на ліпід-індуковане гепатоцелюлярне пошкодження активуються 

інфламасоми, збільшується ендоплазматичний ретикулум і окислювальний 

стрес, що призводить до вироблення прозапальних цитокінів, перекисного 

окислення ліпідів, загибелі клітин гепатоцитів (апоптозу і некрозу) і 

збільшенню ураження печінки. Хронічне пошкодження гепатоцитів викликає 

рекрутмент і активацію Toll-подібного рецептора запальних клітин, в 
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основному макрофагів печінки або клітин Купфера, що підсилює запалення і 

апоптоз. Клітини Купфера також продукують активуючі фактори 

(тромбоцитарний фактор росту і трансформуючий фактор росту-β для активації 

зірчатих клітин печінки, які проліферують і секретують колаген, а також інші 

білки позаклітинного матриксу, що призводить до фіброзу [328]. 

Вплив на гепатоцити високих рівнів ліпідів і вуглеводів сприяє 

ліпотоксичності і глюкотоксичності, що, в свою чергу, призводить до 

мітохондріальних дефектів, стресу ендоплазматичного ретикулуму і окисного 

стресу [329, 330]. Ектопічне накопичення токсичних проміжних продуктів 

ліпідів запускає активацію запальних шляхів, клітинну дисфункцію і 

ліпоапоптоз, ці особливості сприяють прогресуванню НАЖХП і пошкодженню 

печінки [59, 331, 332]. Ожиріння також впливає на печінку через 

незбалансовану секрецію адипокінів, надаючи різний вплив на резистентність 

до інсуліну, стеатоз печінки, запалення і фіброз [333]. Наприклад, пов'язане з 

ожирінням зниження рівнів адипонектину сприяє інсулінорезистентності та 

стеатозу печінки, в той час як підвищені рівні лептину викликають запалення 

печінки [333].  

Однією з причин розвитку НАЖХП є інсулінорезистентність [334, 335], 

яку ми спостерігали у обстежених дівчат з цією патологією (індекс НОМА 

4,32±0,20 проти 2,27±0,03 у групі К (p<0,01)). У жировій тканині активно 

секретуються і регулюють чутливість рецепторів до інсуліну різні медіатори 

(ФНП-α, трансформуючий фактор росту-β, інтерлейкін-6 та ін.). Зокрема, ФНП-

α активує інгібітор каппа-кінази-β в адипоцитах і гепатоцитах, що призводить 

до порушення зв'язування інсуліну з рецептором. Вплив ФНП-α на інсуліновий 

рецептор типу I проявляється в його фосфорилюванні, через що зменшується 

його тропність до інсуліну, знижується кількість транспортного білка GLUT-4, 

що здійснює вхід глюкози в клітину. Є дані, що зниження мітохондріального β-

окислення в печінці пов'язано з уповільненням продукції фактора транскрипції 

рецепторів, що активуються пероксисомним проліфератором-α в жировій 

тканині, який визначається при ожирінні, тоді як у здорових людей фактор 
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транскрипції пероксисомного проліфератора-α активується в результаті 

зв'язування з довголанцюговими жирними кислотами і підвищує утворення 

ферментів окисного розщеплення жирних кислот і мітохондріального 

транспортного білка [336]. 

Гепатоцити є найбільш поширеним типом клітин в печінці (становлять 

80% маси печінки). Естрогени у гепатоцитах в основному діють через 

естрогенові рецептори-α, обмежують глюконеогенез, запобігають підвищенню 

продукції глюкози печінкою і інсулінорезистентності, обмежують поглинання 

вільних жирних кислот, інгібують ліпогенез de novo (синтез вільних жирних 

кислот в печінці) і сприяють окисленню та експорту жирних кислот, тим самим 

запобігають відкладенню ліпідів в печінці і генерації ліпотоксичності та 

активних форм кисню, які викликають прозапальну реакцію, діють як драйвер 

прогресування НАЖХП і дегенерації печінки [337]. Спираючись на дані 

літератури, можна припустити, що зниження рівнів естрогенів у дівчат з 

НАЖХП сприяє персистенції та прогресуванню запалення в печінці внаслідок 

збільшення продукції прозапальних цитокінів, порушення апоптозу і 

регенерації клітин печінки, тим самим викликає подальше пошкодження 

печінки [338]. У свою чергу порушення морфофункціональних властивостей 

печінки змінює, як показали проведені дослідження, ендокринний статус дівчат 

в пубертатному віці. 

Гормони щитоподібної залози регулюють рівень базального метаболізму 

гепатоцитів. У той же час звісно, що при хронічних захворюваннях печінки 

можуть виникати зміни в метаболізмі тиреоїдних гормонів [339]. У обстежених 

дівчат рівень ТТГ і тиреоїдних гормонів знаходилися в референтних межах, але 

відрізнялися від аналогічних показників контролю.  

Середні рівні ТТГ були підвищені у віковій категорії 12-13 років у групах 

А1, А2 і А3 порівняно з групою К відповідно в 1,20 (p<0,01), 1,57 (p<0,01) і в 

1,18 (p<0,01) раза (2,59±0,06 мкМО/мл, 3,39±0,18
 

мкМО/мл і 2,55±0,08 

мкМО/мл проти 2,16±0,11 мкМО/мл); 14-15 років – в 1,38 (p<0,01), в 1,84 

(p<0,01) і в 1,46 (p<0,01)  раза (2,54±0,08, 3,39±0,18
 
 і 2,69±0,08

 
 мкМО/мл проти 
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1,84±0,10 мкМО/мл); 16-17 років –  в 1,28 (p<0,01), в 1,92 (p<0,01) і в 1,37 

(p<0,01) раза (2,41±0,09, 3,61±0,18
 
 і 2,57±0,11

 
 мкМО/мл проти 1,88±0,12 

мкМО/мл). Рівень ТТГ в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 

0,18x
2
 - 0,86x + 2,84, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = -0,04x

2
 + 0,07x + 2,56, R² = 1;  

у групі А2 (НАЖХП) – y = 0,11x
2
 - 0,33x + 3,61, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y = -

0,13x
2
 + 0,53x + 2,15, R² = 1, де х – кількість років. 

Середні рівні загальних тиреоїдних гормонів Т3 і Т4 були підвищені у всіх 

групах і вікових категоріях пацієнток з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки порівняно з аналогічними у здорових дівчат, тоді як 

вільні фракції Т3в і Т4в були знижені.   Середній рівень загального Т3 був 

підвищений у віковій категорії 12-13 років у групах А1, А2 і А3 порівняно з 

групою К відповідно в 1,15 (p<0,02), 1,11 (p>0,05) і в 1,07 (p>0,05) раза 

(2,18±0,07 нмоль/л, 2,10±0,10 нмоль/л і 2,03±0,05 нмоль/л проти 1,89±0,09 

нмоль/л); у віці 14-15 років – в 1,09 (p<0,04), в 1,15 (p>0,05) і в 1,05 (p>0,05) 

раза (2,25±0,06  нмоль/л, 2,39±0,17 нмоль/л і 2,17±0,07  нмоль/л проти 2,07±0,07 

нмоль/л); у віці 16-17 років – в 1,06 (p>0,05), в 1,30 (p<0,01) і в 1,11 (p<0,05) 

раза (2,34±0,05 нмоль/л, 2,88±0,22 нмоль/л і 2,45±0,04  нмоль/л проти 2,21±0,08 

нмоль/л). Рівень Т3 в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = -

0,02x
2
 + 0,24x + 1,67, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = 0,01x

2
 + 0,04x + 2,13, R² = 1;  

у групі А2 (НАЖХП) – y = 0,1x
2
 - 0,01x + 2,01, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y = 

0,07x
2
 - 0,07x + 2,03, R² = 1, де х – кількість років. 

Середній рівень Т3в був знижений у віковій категорії 12-13 років у групах 

А1, А2 і А3 порівняно з групою К відповідно в 1,10 (p<0,01), в 1,44 (p<0,01) і в 

1,49 (p<0,01) раза (4,85±0,27, 3,72±0,18 і 3,59±0,09 нмоль/л проти 5,34±0,16 

нмоль/л); у віковій категорії 14-15 років – в 1,22 (p<0,01), в 1,35 (p<0,01) і в 

1,1,48 (p<0,01) раза (5,18±0,26, 4,23±0,30 і 3,84±0,13 нмоль/л проти 5,69±0,14 

нмоль/л); у віковій категорії 16-17 років – в 1,07 (p<0,01), в 1,15 (p<0,01) і в 1,71 

(p<0,01) раза (5,44±0,16, 5,10±0,39  і 3,41±0,15 нмоль/л проти 5,84±0,15 
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нмоль/л). Рівень Т3в в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще 

апроксимувався  за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = -

0,1x
2
 + 0,65x + 4,79, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = -0,035x

2
 + 0,435x + 4,45, R² = 

1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = 0,18x
2
 - 0,03x + 3,57, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y 

= -0,34x
2
 + 1,27x + 2,66, R² = 1, де х – кількість років. 

Середній рівень загального Т4 був збільшений при ХВГ у віковій 

категорії 12-13 років в 1,12 (143,87±12,51 нмоль/л, p<0,01) раза, 14-15 років – в 

1,14 (156,60±8,69 нмоль/л, p<0,01) і 16-17 років – в 1,37 (164,21±6,15  нмоль/л, 

p<0,01). При НАЖХП і АІГ рівні загального Т4 у 12-13-річних і 14-15 річних 

дівчат статистично не відрізнялися від показників контрольної групи 

(112,76±5,50 нмоль/л і 113,69±9,26 нмоль/л проти 128,96±2,90 нмоль/л та 

128,16±8,96  нмоль/л і 130,70±10,68  нмоль/л проти 137,36±2,48 нмоль/л); а у 

16-17 років були підвищеними в 1,29 (p<0,01) і в 1,26 (p<0,01) раза 

(154,50±11,82 нмоль/л і 150,91±15,93 нмоль/л проти 120,09±3,29 нмоль/л). 

Рівень Т4 в залежності від віку у обстежених дівчат найкраще апроксимувався  

за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = -12,835x
2
 + 46,905x 

+ 94,89, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = -2,56x
2
 + 20,41x + 126,02, R² = 1;  у групі 

А2 (НАЖХП) – y = 5,47x
2
 - 1,01x + 108,3, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y = 1,6x

2
 + 

12,21x + 99,88, R² = 1, де х – кількість років. 

Середній сироватковий вміст Т4в був зменшений у віковій категорії 12-13 

років у групах А1, А2 і А3 відносно групи К відповідно в 1,16 (p<0,01), 1,57 

(p<0,01) і в 1,56 (p<0,01) раза (16,76±1,11, 12,32±0,60 і 12,42±1,01 нмоль/л проти 

19,36±0,44 нмоль/л); у 14-15 років – в 1,10 (p<0,01), в 1,23 (p<0,01) і в 1,21 

(p<0,01) раза (15,76±1,51, 14,00±0,98  і 14,28±1,17  нмоль/л проти 17,28±0,37 

нмоль/л); у 16-17 років вірогідно не відрізнявся від аналогічних показників 

контролю (17,40±0,75, 16,87±1,29 і 16,48±1,74  нмоль/л проти 18,03±0,49 

нмоль/л). Рівень Т4в у обстежених дівчат найкраще апроксимувався з віком за 

поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 1,415x
2
 - 6,325x + 

24,27, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = 1,32x
2
 - 4,96x + 20,4, R² = 1;  у групі А2 
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(НАЖХП) – y = 0,595x
2
 - 0,105x + 11,83, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y = 0,17x

2
 + 

1,35x + 10,9, R² = 1, де х – кількість років. 

Серед обстежених дівчат з хронічними дифузними захворюваннями 

печінки рівень АТ-ТПО був підвищений у 32,37 % випадках, у тому числі у 

пацієнток з ХВГ – у 30,19 %, з НАЖХП – у 29,09 %  і з АІГ – у 41,94 % і 

статистично  значимо між групами А1, А2 і А3 не відрізнявся. Середній 

загальний рівень АТ-ТПО у групі А склав 35,97±3,63 МО/мл проти 11,84±0,38 

МО/мл в контролі (p<0,01). Середній вміст АТ-ТПО був збільшений при ХВГ, 

НАЖХП і АІГ у віці 12-13 років в 2,09 (p<0,01), в 2,71 (p<0,01) і в 3,60 (p<0,01) 

раза (27,10±7,80
 
МО/мл, 35,10±5,77 і

 
46,52±9,35

 
 МО/мл проти 12,94±0,68 

МО/мл в групі К), у  14-15-річних дівчат відповідно – в 2,64 (p<0,01), в 2,82 

(p<0,01) і в 3,83 (p<0,01) раза (30,59±8,14, 32,66±7,68
 
і 44,36±7,89

 
МО/мл проти 

11,57±0,48 МО/мл), у 16-17-річних – в 2,90 (p<0,01), в 3,51 (p<0,01) і в 4,03 

(p<0,01) раза (32,67±8,63, 39,50±5,66
 
і 45,39±8,78

 
МО/мл проти 11,26±0,74 

МО/мл.  Рівень АТ-ТПО у обстежених дівчат найкраще апроксимувався з віком 

за поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 0,53x
2
 - 2,96x + 

15,37, R² = 1; у групі А1 (ХВГ) – y = -0,705x
2
 + 5,605x + 22,2, R² = 1;  у групі А2 

(НАЖХП) – y = 4,64x
2
 - 16,36x + 46,82, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y = 1,595x

2
 - 

6,945x + 51,87, R² = 1, де х – кількість років 

Для з’ясування ролі автоімунних процесів у яєчниковій тканині в ініціації 

порушень становлення менструальної функції у дівчат пубертатного віку були 

досліджені  рівні АОАТ. Останні 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 нозологічними формами хронічних дифузних захворювань печінки 

статистичні відмінності: найбільші концентрації АОАТ, як і очікувалося,  

визначалися при АІГ. 
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 Середній рівень АОАТ у віковій категорії 12-13 років у дівчат з ХВГ, 

НАЖХП і АІГ перевищував аналогічний рівень в групі К відповідно в 1,85 

(p<0,01), в 2,10 (p<0,01) і в 2,32 (p<0,01) раза (2,92±0,33, 3,32±0,46
 
 і

 
3,67±0,13

  
 

Од/мл проти 1,58±0,17 Од/мл), у 14-15-річних дівчат – в 1,75 (p<0,01), в 2,13 

(p<0,01) і в 2,17 (p<0,01) раза (3,03±0,09, 3,68±0,35
  

і 3,76±0,28
 
Од/мл проти 

1,73±0,07 Од/мл), у 16-17-річних – в 2,14 (p<0,01), в 2,08 (p<0,01) і в 2,34 

(p<0,01) раза (4,24±0,34, 4,12±0,51
  
і 4,63±0,15

 
Од/мл проти 1,98±0,09 Од/мл). 

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). Концентрація 

АОАТ у обстежених дівчат найкраще апроксимувалася з віком за 

поліноміальною залежністю у всіх групах: у групі К – y = 0,05x
2
 + 1,53, R² = 1 ; 

у групі А1 (ХВГ) – y=0,55x
2
 - 1,54x + 3,91, R² = 1;  у групі А2 (НАЖХП) – y = 

0,04x
2
 + 0,24x + 3,04, R² = 1;  у групі А3 (АІГ) – y = 0,39x

2
 - 1,08x + 4,36, R² = 1, 

де х – кількість років. 

Аналіз особистісного профілю дівчат за опитувальником FPI залежно від 

нозологічної форми хронічного дифузного захворювання печінки показав, що  

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 більш характерна 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, менш 

виражені спонтанну агресивність дратівливість, реактивну агресивність і 

екстраверсію.  
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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). 

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 (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).  

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 
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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" 

(SF-36)) у всіх групах з хронічними дифузними захворюваннями печінки.  

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. Вірогідних 

відмінностей в оцінці показників якості життя між досліджуваними групами 

А1, А2 і А3 не встановлено. 

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 
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МЩК з віком дівчини (r=0,42, p<0,01), довжиною тіла (r=0,33, p<0,01), рівнем 

Е2 (r=0,39, p<0,01), зворотна – з 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 (ВШ1-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 (ВШ1-к 0,18 [0,08-0,38], 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]). 

У обстежених осіб пубертатного віку не встановлено вікових відмінностей в 

розподілі статусу вітаміну D. 

Отримані результати співпадають з даними інших досліджень. Дефіцит 

вітаміну D дуже поширений навіть у відносно забезпечених європейських 

країнах [194, 340] внаслідок «вестернізації» харчування. Наприклад, недавнє 

дослідження когорти з 1006 підлітків 12-17 років показало низьку 

забезпеченість вітаміном в девяти країнах ЄС. Середнє значення рівнів 25 (OH) 

D по когорті склало 57 нмоль / л, причому 80% обстежених характеризувалися 

його субоптимальними рівнями (39% – недостатній, 27% – дефіцит, 15% – 

важкий дефіцит) [193].  

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
 
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). 

Недавні дослідження вивчали роль вітаміну D в імуномодуляції [334], 

включаючи розвиток і регуляцію iNKT-клітин [340-343]. Справді, клітини iNKT 

і інтраепітеліальні лімфоцити CD4 / CD8 в процесі розвитку і функціонально 
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залежать від достатніх рівнів вітаміну D [81, 344, 345]. Активація або 

пригнічення клітин iNKT може викликати зміну цитокінового середовища в 

прозапальному або протизапальному напрямку. Численні дослідження 

відзначили дефіцит вітаміну D, а також мутації рецептора вітаміну D (VDR) у 

пацієнтів з автоімунними захворюваннями [346-348]. Низький рівень вітаміну 

D також часто зустрічається у пацієнтів з відсутністю відповіді на терапію 

уродезоксіхолевою кислотою і коморбідними автоімунними захворюваннями 

[340]. 1,25(OH (2)-вітамін D (3) запобігає активації зірчастих клітин печінки in 

vitro і зменшує запальне пошкодження печінки, але не фіброз в мишачій моделі 

Abcb4 (-/-) холестатичного пошкодження печінки, викликаного запаленням, 

фіброзом і раком [349, 350]. 

На підставі отриманих результатів, на другому етапі дослідження 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, ВМК, а також лікувальне харчування, індивідуальну та групову 

психокорекцію, лікувальну фізкультуру, санаторно-курортне лікування.  

Обстеженим дівчатам з хронічними дифузними захворюваннями печінки 

з підвищеним ПРЛ в проведеному дослідженні призначали фітокомпозицію, 

яка включала екстракти вітексу звичайного (Vitex agnus castus) – 100 мг; імбиру 

садового (Zingiber offi cinale) – 25 мг; пажитника сінного (Trigonella 

foetumgraecum) – 50 мг; яблуні лісової (Malus sylvestre) – 7,5 мг по 1-2 капсули 

на добу 3-6 місяців. 

Вітекс звичайний (Vitex Agnu castus ) містить біциклічні детерпени, які 

мають дофамінергічну, пролактинінгібуючу активність [351-353]. Кастіцін, 

один з основних флавоноїдів в екстрактах вітексу звичайного, продемонстрував 

гепатопротекторний потенціал естроген-модулюючих властивостей екстрактів 
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вітексу звичайного, обумовлений флавоноїдами, що входять до його складу і 

здійснюваний за рахунок їх взаємодії з рецепторами естрогенів α і β. Причому 

естрогенна активність флавоноїдів досить висока.В експерименті вони 

індукували значне збільшення маси матки у щурів з видаленими яєчниками, за 

рахунок впливу на прогестеронові рецептори в другу фазу циклу стимулювали 

збільшення рівня Р4. У той же час за рахунок впливу на естрогенові рецептори в 

першу фазу циклу стимулювали збільшення рівня естрогенів в плазмі крові при 

їх нестатності [354]. У рандомізованому дослідженні, проведеному M. D. van 

Die et al. (2013), було показано, що ефективність екстрактів вітексу звичайного 

достовірно вище плацебо. Його застосування нормалізує надлишкову секрецію 

ПРЛ, тривалість вкороченої лютеїнової фази менструального циклу, піднімає 

рівні Р4 і 17β-естрадіолу в середині лютеїнової фази, тобто підвищує 

репродуктивний потенціал [113]. У зв'язку з цим екстракт вітексу звичайного 

рекомендований незалежною експертною комісією з рослинних лікарських 

засобів, Федеральним інститутом лікарських засобів і виробів медичного 

призначення Німеччини, як ефективний лікарський засіб для відновлення 

репродуктивної функції. Ряд компонентів екстрактів вітексу звичайного 

(вітексин, кастіцин, ізооріентин, кемпферол) виявляють знеболювальні та 

антидепресивні властивості, впливаючи переважно на m- і d-опіоїдні 

рецептори. Додатковою перевагою стандартизованих екстрактів вітексу 

звичайного є протипухлинні ефекти [355]. 

Фіброз печінки є загальним наслідком хронічних дифузних захворювань 

печінки і характеризується багатоклітинною відповіддю з активацією зірчастих 

клітин в якості критичного компонента [356]. Кастіцін інгібує фіброз печінки in 

vitro і in vivo, про що свідчить зниження пов'язаного з фіброзом пошкодження, 

що супроводжується зменшенням відкладення колагену і кількості α-SMA-

позитивних клітин, а також зниженням експресії профіброгенних маркерів. 

Кастіцін пригнічує активацію зірчастих клітин і індукує апоптоз у вже 

активованих зірчастих клітинах, блокуючи шлях передачі сигналів 

трансформуючий фактор росту-β / Smad. 
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Екстракт з кореня імбиру садового (Zingiber offi cinale) має протизапальну 

та знеболювальну дію за рахунок вибіркового інгібування ферментів 

циклооксигенази-2 і 5-ліпоксигенази, отже, зменшує утворення 

простагландинів, простацикліну, тромбоксану і лейкотрієнів [114]. Аналгетична 

активність екстракту з кореня імбиру садового була продемонстрована в 

дослідженні R. Mohammadbeigi et al. (2011) [357]  і G. Ozgoli et al. (2009) [358] у 

пацієнток з первинною дисменореєю. Його ефективність в добовій дозі 1 г була 

порівняна з ефективністю ібупрофену і мефенамінової кислоти [357, 358]. У 

дослідах in vitro відзначена здатність екстракту з кореня імбиру садового 

активувати рецептори естрогенів з такою ж силою, як солодка уральська [359]. 

Екстракт насіння пажитника сінного (Trigonella foetum graecum) має 

протиракову активність, інгібує проліферацію клітин поряд з індукцією 

апоптозу [360, 361]. В роботі S. Goyal et al. (2016) доведено, що діосгенін 

пажитника на тлі вираженої запальної реакції достовірно інгібує ФНП-α та 

протизапальні цитокіни інтерлейкіни 1 і 6 [362], також встановлено, що 

діосгенін пажитника є попередником Р4 і здатний впливати Р4-дефіцитні стани, 

що особливо важливо в терапії патологій, що супроводжуються вираженим 

гормональним дисбалансом. Поліфеноли екстракту пажитника сінного, 

впливаючи на β-клітини підшлункової залози, знижують рівень глюкози в 

крові, нормалізують морфологічний стан ацинусів і цитозолів в острівках 

Лангерганса [363]. 

Екстракт яблуні лісової (Pyrus mafus) проявляє заспокійливу активність, 

що призводить до розриву патологічного кола «стрес - гіперпролактинемія», а 

також сприятливо впливає на етіопатогенез масталгії і мастодинії; має 

протизапальну і антиоксидантну дії [364]. Наявність в екстракті яблуні лісової 

аскорбінової кислоти, солей магнію і пектинів дозволяє знизити рівень 

холестерину в крові. Пектини перешкоджають засвоєнню багатьох токсичних 

речовин; органічні кислоти, вітаміни і мінеральні солі регулюють кислотно-

лужний баланс в організмі, що є актуальним при інсулінорезистентності, 
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підвищеному рівні сечової кислоти; покращує травлення; нормалізує 

кровотворення. 

Дівчаткам з ХВГ, АІГ і НАЖХП з нормальним рівнем ПРЛ протягом 

шести місяців призначали фітокомпозицію, яка включає екстракти сімплокосу 

гроноподібного (Symplocos racemosa) – 125 мг; спаржі гроноподібної 

(Asparagus racemosus) – 100 мг; солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 50 мг; 

куркуми довгої (Curcuma longa) – 7,5 мг по 1-2 капсули на добу 3-6 місяців. 

Екстракт сімплокосу гроноподібного (Symplocos racemosa) відновлює 

нормальні звязки осі «гіпоталамус-гіпофіз-яєчники». На тлі гормональних 

порушень він нормалізує вміст естрогенів, Р4 і надає антиандрогенну дію, 

сприяє відновленню рівня ЛПВЩ і значно покращує антиатерогенний індекс, 

знижує патологічно підвищений рівень холестерину в печінці, нормалізує 

активність CoA-редуктази і знижує надлишкову масу тіла, характерну для 

метаболічного синдрому, поліпшує гістоархітектуру гепатоцитів; має високу 

антибактеріальну активність щодо стійких до метициліну Staphylococcus aureus 

і Proteus mirabilis; має виражену гепатопротекторну активність, показує значне 

дозозалежне відновлення маркерних ферментів цитолізу (АлАТ, АсАТ) і 

запалення (лужна фосфатаза), а також нормалізацію на тлі токсичного гострого 

гепатиту вмісту білірубіну, альбуміну, загальних білків і антиоксидантного 

балансу [365-366]. 

Спаржа гроноподібна (Asparagus racemosus) нормалізує гормональний 

дисбаланс у  за рахунок відновлення балансу ФСГ-ЛГ в гіпоталамо-

гіпофізарній системі, впливає на синтез Р4 в яєчниках і втручається в процес 

біотрансформації естрогенів, сприяючи стимуляції перетворення Е2 в 

малоактивний естрон; проявляє конкурентну дію з естрогенами за зв'язування з 

лігандзв’язуючим доменом естрогенових рецепторів; ефективний в терапії 

стрес-опосередкованих порушень репродуктивного здоров'я у ; у пацієнток з 

СПКЯ відновлює рівень ФСГ, що сприяє росту і розвитку фолікулів, 

поліпшенню якості ооцитів, відновленню фертильності, можливо, за рахунок 

зниження рівня оксидативного стресу і підвищення активності ендогенної 
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антиоксидантної системи; пригнічує прозапальні цитокіни і стимулює клітинну 

імунну відповідь на додаток до генерування стійкої адаптивної реакції без будь-

яких несприятливих ефектів (цитотоксичність, алергічні реакції) [367-371]. 

Солодка гола (Glycyrrhiza glabra) проявляє значну гіполіпідемічну дію, 

ефективна в терапії метаболічного синдрому і ожиріння; має потужну 

імуномодулюючу здатність і за рахунок того, що є синергістом 

глюкокортикоїдних рецепторів, може бути використана в терапії 

імуноопосередкованих захворювань; впливає на рівень естрогенів в організмі 

жінки і володіє високою спорідненістю до естрогенових рецепторів, є 

потужним антагоністом Е2; має дозозалежний протипухлинний ефект, який 

обумовлений значним пригніченням індуцибельної NO-синтази і регулюванням 

рівня позаклітинної сигнальної кінази (JAK2 / STAT3) [371-375]. 

Екстракт куркуми довгої (Curcuma longa) нормалізує метаболізм жирних 

кислот, шлях біосинтезу гексозаміну; знижує вміст ЛПНЩ і підвищує рівень 

ЛПВЩ; має значний протизапальний ефект; надає нейропротективну дію; 

зменшує набряки, покращує циркуляцію крові, стимулює утворення 

еритроцитів, зменшує агрегацію тромбоцитів, регулює обмін речовин, 

коригуючи метаболічні процеси, і сприяє засвоєнню білка [376-378]. 

Пацієнтки з ХВГ і АІГ отримували вітамін D при рівні 25(ОН)D 20-30 

нг/мл у дозі 2000 МО/добу, при рівні 10-20 нг/мл – 3000 МО/добу, при рівні < 

10 нг/мл – 4 000 МО/добу протягом місяця; з НАЖХП і нездоровим морбідним 

ожирінням – 4 000 МО/добу 6-8 тижнів відповідно до існуючих рекомендацій 

2018 року [271]. При нормальних рівнях вітаміну Д при будь-яких дифузних 

захворюваннях печінки з профілактичною метою призначали вітамін D в дозі 

1 000 МО/добу з кінця осині до початку весни. Дозу вітаміну коригували з 

урахуванням його вмісту у ВМК, які отримували дівчата. 

В останні роки було продемонстровано, що вітамін D, окрім участі в 

контролі морфофункціональних особливостей скелету, прямо або 

опосередковано регулює до 1250 генів, виконує так звані позаскелетні дії [379]. 

Багато досліджень припускають, що інсулінорезистентність може бути тісно 
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пов'язана з НАЖХП [365-370]. M. Luger et al. (2016) [386] виявили, що 

підвищення сироваткових показників інсулінорезистентності та дефіциту 

вітаміну D є клінічно значущими предикторами фіброзу. H. Kitade et al. (2017) 

[384] встановили, що надмірне накопичення ліпідів в печінці викликає 

активацію макрофагів і клітин Купфера, що призводить до збільшення 

інсулінорезистентності, а також до запалення печінки і фіброгенезу. В даний 

час дані досліджень свідчать про те, що дефіцит вітаміну D сприяє 

прогресуванню як інсулінорезистентності, так і розвитку НАЖХП . 

Повідомлялося, що низькі концентрації вітаміну D поєднуються з 

порушеннями менструального циклу [358]. У дослідженні K. Łagowska (2018) 

[390] було виявлено, що жінки з олігоменореєю і аменореєю характеризуються 

значно нижчою концентрацією вітаміну D, ніж жінки з регулярними циклами. 

Крім того, більш низькі рівні 25 (OH) D в плазмі пов'язані з підвищеним 

ризиком порушення менструального циклу. Аналогічні результати були 

отримані в дослідженні M. Sadhir et al. (2015) [391]. У роботі A. M. Jukic et al. 

(2015) [392] встановлено, що більш низька концентрація 25 (OH) D корелює з 

нерегулярними менструальними циклами, але не з короткими (<21 дня) або 

довгими (> 32 дня) циклами. Виявлений зв’язок між дефіцитом вітаміну D і 

рівнями Т, дегідроепіандростерона-сульфату і ГЗСГ. Описана позитивна 

кореляція між рівнем ГЗСГ та 25(ОН) D у плазмі крові, а також негативна – між 

вітаміном D і гірсутним числом. Зниження рівня вітаміну D можна розглядати у  

як тригер у формуванні гормональних дисбалансів із гіперандрогенним 

домінуванням [354]. 

Вітамін D контролює біосинтез естрогенів, безпосередньо регулює ген 

ароматази і підтримує позаклітинний гомеостаз кальцію. Вітамін D також 

значно впливає на дію інсуліну, що впливає на присутність рецепторів вітаміну 

D в β-клітинах підшлункової залози, з якими зв'язується кальцитріол, і 

стимулює секрецію інсуліну [378, 379]. Дефіцит вітаміну D разом з додатковим 

порушенням регуляції метаболізму кальцію в організмі сприяє пригніченню 

дозрівання фолікулів яєчників у  з СПКЯ [380]. 
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Пацієнтки з дифузними захворюваннями печінки без надлишкової маси 

тіла та ожиріння отримували ВМК, який включав фолієву кислоту – 400 мкг; 

міо-інозитол 2 000 мг; селен – 55 мг; магній – 400 мг; цинк – 10 мг; вітамін D3 – 

1 000 МО; вітамін В1 (тіаміну гідрохлорид) – 1,1 мг; вітамін В2 (рибофлавін) – 

1,4 мг; вітамін В3 (нікотинамід) – 16 мг; вітамін В5 (кислота пантотенова) – 6 

мг; вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) – 1,4 мг; вітамін В12 (ціанокобаламін) 

– 25 мкг.  

Фолієва кислота покращує метаболізм ліпідів в печінці за рахунок 

підвищення рівня рецепторів, що активуються пероксисомним проліфератором 

α, і відновлює одновуглецевий метаболізм печінки і різноманітність кишкової 

мікробіоти, тим самим послаблює перебіг стеатогепатиту, індукованого дієтою 

з високим вмістом жиру [381]. Більш високі концентрації фолієвої кислоти в 

сироватці крові захищають від ановуляції і пов'язані з більш високим рівнем Р4 

в лютеїновій фазі [382]. Міо-інозитол приймає участь у процесі 

внутрішньоклітинної передачі сигналу і забезпеченні функціонування 

рецепторів інсуліну, репродуктивних гормонів, факторів росту, катехоламінів 

[354]. Міо-інозитол підсилює дію фолатів, магнію, вітамінів В5 і РР. 

Підвищення концентрації міо-інозитолу в фолікулярній рідини в 

преовуляторний і овуляторний періоди необхідно для дозрівання фолікулів. 

Міо-інозитол в тканинах яєчника нормалізує чутливість до інсуліну. Селен бере 

участь у багатьох біохімічних реакціях і в першу чергу в підтримці 

окислювально-відновного балансу і обміні гормонів щитоподібної залози. 

Селен має виражену антиоксидантну дію. Магній приймає участь в регуляції 

синтезу інсуліну, підтримці нормального рівня цукру в крові, знижує 

прогресування інсулінорезистентності. Цинк – необхідний елемент в обміні 

інсуліну і статевих гормонів. Холекальциферол бере участь в регуляції обміну 

таких гормонів, як антимюлерівський гормон, ФСГ, Е2 і Р4. Тіаміну 

гідрохлорид, як кофермент, бере участь у вуглеводному обміні, критичних 

метаболічних реакціях, пов'язаних з метаболізмом енергії, у функціонуванні 

нервової системи і у зниженні клітинного окисного стресу. Дефіцит вітаміну В1 
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асоціюється з відсутністю овуляції. Застосовується для поліпшення чутливості 

до інсуліну при інсулінорезистентності [354]. Рибофлавін - важливий 

каталізатор процесів клітинного дихання, необхідний для метаболізму ліпідів, 

для активації піридоксину і перетворення триптофану в ніацин. Нікотинамід 

приймає участь в синтезі кортизону, тироксину і інсуліну, а також естрогенів, 

Р4 і Т, покращує при інсулінорезистентності чутливість до інсуліну. Кислота 

пантотенова, як складова коензиму А, необхідна для синтезу вітаміну D, 

стероїдних гормонів, холестерину, еритроцитів, порфіринів, нейромедіаторів. 

Піридоксину гідрохлорид, як кофермент, бере участь у білковому обміні та 

синтезі нейромедіаторів; необхідний для синтезу жіночих статевих гормонів. 

Ціанокобаламін бере участь у синтезі нуклеотидів; є важливим фактором 

нормального росту, кровотворення та розвитку епітеліальних клітин; 

необхідний для метаболізму фолієвої кислоти та синтезу мієліну. Бере участь в 

абсорбції заліза і дозріванні ооцитів [354].  

Пацієнтки з дифузними захворюваннями печінки та з надлишковою 

масою тіла і ожирінням отримували ВМК, який включав міо-інозитол 2000 мг; 

вітамін D – 1000 МО; метілфолат – 400 мкг; хром – 40 мкг; екстракт банаба – 48 

мг.  

Міо-інозитол відновлює менструальну циклічність у пацієнток з оліго-/ 

аменореєю на тлі гіперандрогенії та інсулінорезистентності та покращує 

гормональні показники [383]. Вітамін D значно зменшує загальний тестостерон 

[337], зменшує міжменструальні інтервали, явища гірсутизму і вміст 

тригліцеридів [384]. Роль фолієвої кислоти описана вище. Хром (ІІІ) нормалізує 

проникність клітинних мембран для глюкози, процеси використання її 

клітинами і депонування, тобто діє як кофактор або вторинний переносник 

інсуліну, покращує чутливість до інсуліну і сприяє утилізації глюкози 

тканинами-мішенями інсуліну [385]. Хром (ІІІ) приймає участь в синтезі 

жирних кислот і холестерину [386]. Компоненти листя банаба ефективно 

знижують гостре запалення; вміст глюкози в крові людини; безпосередньо 

активують інсуліновий рецептор; інгібують ліпогенез, сповільнюють 
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проліферацію адипоцитів на 62-64%; інгібують диференціювання адипоцитів 

[84, 387].  

З метою гемостазу пацієнткам з ювенільними аномальними матковими 

кровотечами застосовували 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.   

Слід визнати, що в сучасній клінічній практиці наявність у пацієнток 

будь-якої хронічної патології печінки в переважній більшості випадків 

розцінюється гінекологами як протипоказання до призначення терапії 

препаратами жіночих статевих гормонів . В цьому зв'язку жінки часто 

необґрунтовано позбавляються можливостей гормональної терапії, внаслідок 

чого піддаються більш інвазивним і менш ефективним методам лікування. 

Разом з тим наявність багатьох захворювань печінки не є обмеженням до 

застосування жіночих статевих гормонів [112]. Численні дослідження свідчать 

про те, що прийом комбінованих оральних контрацептивів не впливає на 

активність фібротичних процесів в печінці, не підвищує ризик розвитку 

гепатоцелюлярної карциноми і порушень функції печінки при носійстві вірусів 

гепатиту. У опублікованих ВООЗ рекомендаціях (2015), що регулюють 

прийнятність і безпеку різних методів контрацепції, цироз печінки легкого 

ступеня в стадії компенсації, неактивний ХВГ або носійство вірусу гепатиту не 

є протипоказанням до застосування гормональних контрацептивів . Безумовно, 

на тлі застосування гормональної терапії у цієї категорії хворих необхідний 

динамічний контроль за станом функції печінки. Тим часом застосування 

гормональних контрацептивів протипоказано при гострому гепатиті або 

загостренні хронічного гепатиту. За даними літератури, короткочасне 

застосування у підлітків з ювенільними аномальними матковими кровотечами 

на тлі дифузних захворювань печінки комбінованих оральних контрацептивів 

для гормонального гемостазу є тією ситуацією, коли користь перевищує шкоду, 

особливо у випадках важких анемій  . 
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Для оцінки ефективності розробленої системи лікувально-

профілактичних засобів проведено спотереження за 116 дівчатами віком 12-14 

років з хронічними дифузними захворюваннями печінки. Основну групу О 

склали  54 пацієнтки з хронічними дифузними захворюваннями, які 

спостерігалися у спеціаліста з лікування основного захворювання і отримували 

запропоновану комплексну систему діагностичних і лікувально-

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.  

При аналізі впливу на становлення гіпофізарно-яєчникової системи 

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 
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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. 

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 була відмічений рецидив 

клінічної і біохімічної активності основного захворювання. У групі О таких 

випадків не  відмічалося. 

Проведене лікування за запропонованою системою не тільки поліпшило 

стан гіпофізарно-яєчникової та гіпофізарно-тиреоїдної системи, 

психоемоційний статус, але й поліпшило біохімічний профіль периферичної 

крові дівчат групи О. Рівень 25(OH)D  після проведеного лікування в основній 

групі перевищував аналогічний у групі порівняння в 1,97 раза (35,53±2,43
  

проти
 
18,06±1,28

  
нг/мл,

 
p<0,01). 

Проведене лікування сприяло поліпшенню встановлення менструального 

циклу у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки і привело до 
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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]). 

Таким чином, застосована комплексна система діагностичних і 

лікувально-профілактичних заходів у дівчат пубертатного віку з хронічними 

дифузними захворюваннями печінки є ефективною і дозволяю рекомендувати її 

для лікування і профілактики порушень становлення репродуктивної функції у 

даного контингенту дівчат-підлітків. 
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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 лікувально-профілактичних 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 
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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 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 
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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 
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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 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 
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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 лікувально-

профілактичних заходів у дівчат пубертатного віку з хронічними дифузними 

захворюваннями печінки сприяє покращенню показників особистісного 

профілю, 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 [0,10-0,77]) 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]). 
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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. 
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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.  

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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