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АНОТАЦІЯ 

 

Дружиніна А.Є. Гормонально-метаболічні порушення та їх корекція у 

дівчат з розладами менструальної функції. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 – «Медицина». ‒ Державна 

установа «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка  

О. М. Лук'янової Національної академії медичних наук України».  ̶  Київ, 

2023р. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі – 

оптимізації діагностики, підвищенню ефективності профілактичних, 

лікувальних заходів, прогнозуванню формування та ускладненого перебігу 

олігоменореї (ОМ) та аномальних маткових кровотеч (АМК). 

За результатами клініко-генеалогічного аналізу, проведеного в сім’ях 

хворих із порушеннями менструального циклу, встановлено вплив 

середовищних та спадкових чинників на формування даних патологічних 

станів. 

Визначено, що спадкова обтяженість до порушень репродуктивної 

системи реєструвалася в 74,1% при ОМ та 80,9% при АМК, до гінекологічних 

незапальних захворювань – в 63,8% та в 32,4% відповідно, причому 

успадкування патологічних ознак вірогідно частіше спостерігалося за 

материнською лінією (p<0,001).  

З’ясовано, що певні екзогенні та ендогенні фактори ризику 

зустрічаються значно частіше в сім’ях дівчат з розладами менструальної 

функції у порівнянні з сім'ями здорових дівчат. В першу чергу це стосується 

шкідливих звичок та сильного емоційного стресу у матерів дівчат до 

настання і в період вагітності (p<0,05), загрози переривання вагітності 

(p<0,001), стресу у дівчат вдома (p<0,05). Причому вони розподіляються по 

різному, в залежності від типу порушень менструальної функції. В сім'ях 
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дівчат з АМК переважали: стрес у матері до настання вагітності та гестоз у 

матері під час вагітності, значні фізичні навантаження у дівчат, в той час як 

у сім'ях дівчат з ОМ частіше реєструвалися передчасні пологи у матерів та 

оперативні втручання у дівчат. Розрахунок вірогідності розвитку 

гінекологічних незапальних захворювань у родичок дівчат з ОМ та АМК за 

наявності обтяженого сімейного анамнезу до гінекологічних захворювань 

свідчив про збільшення ризику в 6,4 при АМК та в 7 разів при ОМ, до 

репродуктивних порушень – у 2,5-3,9 разів відповідно.  

Розроблено алгоритм прогнозу формування ОМ та АМК. Серед 

найвагоміших факторів ризику: наявність спадкової обтяженості до 

гінекологічних незапальних захворювань (ПК=+8,0) та репродуктивних 

порушень (ПК=+3,5), користування дівчинки Інтернетом та гаджетами 3 

години та більше на добу (ПК=+2,5), патологічний перебіг вагітності у матері 

(загроза переривання вагітності) (ПК=+9,4) та травмування дівчинки (в тому 

числі й закритті черепно-мозкові травми) (ПК=+8,1) тощо.  

Комплексне обстеження дівчат-підлітків з ОМ та АМК виявило суттєві 

розбіжності стосовно клінічного перебігу ОМ і АМК в підлітковому віці. 

Встановлено, що фізіологічні параметри індексу маси тіла (ІМТ) частіше 

реєструвалися серед підлітків з АМК (p 1,2 <0,04). ОМ частіше формується на 

тлі дефіциту маси тіла. ОМ вірогідно частіше ніж АМК виникають у більш 

дорослому віці, на 2-3 році після менархе, тому їх менструальний вік значно 

перебільшує аналогічний при АМК. ОМ частіше супроводжуються 

гіперандрогеною дермопатією, це може свідчити про те, що ці дівчатка 

можуть бути групою ризику щодо формування синдрому полікістозних 

яєчників (СПКЯ) в майбутньому. Для підлітків із дефіцитом маси тіла на 

відміну від дівчат з фізіологічним ІМТ  притаманним є виникнення порушень 

в більш старшому віці. Серед них не зустрічаються підлітки з раннім 

менархе, рідко реєструється випередження статевого розвитку і тільки у 

пацієнток з АМК. 
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Проведений аналіз статусу вітаміну Д у дівчат з розладами 

менструальної функції свідчить про достатньо велику розповсюдженість 

зниження статусу вітаміну Д. Встановлено, що у абсолютної більшості 

(84,3% при ОМ і 94,2% при АМК) спостерігається його недостатність (42,3% 

при ОМ і 36,5% при АМК) або дефіцит (42,0% при ОМ і 57,7% при АМК). 

Достовірної різниці між вмістом вітаміну Д у дівчат з різною масою тіла як 

при ОМ, так і при АМК виявлено не було. У підлітків з АМК середні 

значення вмісту вітаміну Д були нижчими (19,34±1,02 нг/мл), ніж у дівчат з 

ОМ (22,43±1,21 нг/мл; p˂0,05). Серед пацієнток з АМК був більший відсоток 

дівчат з незадовільним або дефіцитним статусом вітаміну Д (94,2% проти 

84,3%; p=0,05). Тобто статус вітаміну Д був дещо гіршим у пацієнток з АМК, 

ніж у дівча з ОМ. У підлітків з порушеннями фізичного розвитку (дефіцитом 

маси тіла) зовсім не реєструвалися оптимальні рівні вітаміну Д. 

Встановлено значні порушення функціонування гіпофізарно-гонадної 

вісі. Від 40 до 50% пацієнток з ОМ мають зсуви з боку окремих ланок 

гонадотропної та стероїдної системи (лютеїнізуючого гормону (ЛГ), 

фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), естрадіолу (Е2)). Що стосується 

пролактину (ПРЛ) та інших стероїдних гормонів (тестостерону (Т), 

кортизолу (К)), то серед них відзначаються відхилення не більше ніж у 10-

20% обстежених. 

Порівняльний аналіз залежно від ІМТ, на якому сформувалася 

патологія показав, що для пацієнток із нормальним діапазоном ІМТ ОМ 

протікала частіше на тлі гіперактивації гонадотропної функції (високі 

показники ЛГ, ФСГ, ПРЛ), зниженого вмісту Е2. У підлітків із дефіцитом 

маси тіла ОМ виникала частіше на тлі дисгонадотропінемії – превалювання 

ФСГ над ЛГ (зниження рівня ЛГ, нормативного ФСГ), активації гіпофізарно-

надниркової системи (високі К та Т). 

При АМК, так само, як при ОМ зміни гормонального статусу в першу 

чергу стосувалися гонадотропної функції. Від 25 до 40% хворих мають 

змінені значення ЛГ, ПРЛ. На відміну від дівчат з ОМ ФСГ при АМК 
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підвищується вкрай рідко, не більше ніж у 10% хворих. Серед інших 

гормонів відхилення реєструються від 10 до 15% (ФСГ, Т, Е2, К). 

При фізіологічній масі тіла АМК частіше перебігають на тлі активації 

продукції ЛГ, ПРЛ, знижених значень Е2. У підлітків з дефіцитом маси тіла 

АМК формуються також на тлі активації ЛГ. Це відбувається майже у кожної 

другої дівчинки (52,2%). У кожної четвертої відмічаються підвищені 

значення ПРЛ. Аналогічно хворим з ОМ активується надниркова система 

(підвищуються відсоток пацієнток з високими цифрами Т і К). 

Тобто при знижених енергетичних ресурсах порушення менструальної 

функції, такі як ОМ і АМК відбуваються за рахунок активації гіпофізарно-

надниркової системи. При фізіологічних коливаннях ІМТ розлади виникають 

при активації гонадотропінів. Причому при ОМ це стосується ЛГ, ФСГ, ПРЛ, 

а при АМК тільки ЛГ і ПРЛ. 

Для з’ясування ролі вітаміну Д у формуванні порушень менструальної 

функції створено математичні моделі. Використання множинного 

регресійного аналізу дозволило оцінити якою мірою варіабельність 

гонадотропінів, стероїдних гормонів, ПРЛ при ОМ можна пояснити за 

рахунок варіабельності вмісту вітаміну Д. Для хворих зі зниженим 

енергетичним ресурсом статус вітаміну Д асоційований з ФСГ, Е2 і К 

(R2=93,2%). При фізіологічних коливаннях ІМТ К і ПРЛ детермінують 

варіабельність рівня вітаміну Д (R2=55,6%). 

Системний аналіз взаємовідносин вітаміну Д і гонадотропних та 

стероїдних гормонів при АМК продемонстрував включення вітаміну Д в 

регуляцію менструального циклу переважно на рівні центральної ланки (ЛГ, 

ФСГ, ПРЛ). Виявлено також тісний зв'язок вітаміну Д зі стероїдними 

гормонами.  

На прикладі математичного моделювання переконливо доведено роль 

та значення вітаміну Д у формуванні порушень менструальної функції. 

Можна зробити висновок, що основою порушень менструальної функції за 
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типом ОМ та АМК у дівчаток-підлітків є результат сумарної дії різних по 

вираженості впливів гормональних змін і концентрації вітаміну Д.  

З’ясовано, що у 37,3% хворих на ОМ і значно частіше у пацієнток з 

АМК (53,1%; p˂0,05) реєструються відхилення у вуглеводному спектрі крові. 

При АМК суттєвих відмінностей в залежності від ІМТ не встановлено. При 

ОМ зсуви в вуглеводному спектрі вірогідно частіше відмічалися серед дівчат 

з недостатньою масою тіла (p˂0,05). Достовірної різниці в залежності від 

рівня вітаміну Д встановлено не було, як при недостатності, так і дефіциті 

вітаміну Д відсоток хворих з порушеннями вуглеводного спектру практично 

не змінювався.  

Дослідження ліпідного спектру крові виявило, що майже у половини 

хворих на ОМ (43,8%) і АМК (48,8%) мали місце різні його відхилення. 

Суттєвої різниці між дівчатами з фізіологічними коливаннями ІМТ і його 

дефіцитом виявлено не було. Більш ніж у третини обстежених пацієнток з 

ОМ 32,8% і 40% дівчат з АМК відмічалося підвищення рівня загального 

холестерину (ЗХ), причому як у дівчат з фізіологічними параметрами ІМТ, 

так і при його дефіциті. У 41,3% при ОМ і 31,7% при АМК відмічається 

підвищення холестерина ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ). 

Підвищення рівня тригліцеридів (ТГ) відбувалося дещо частіше при АМК, 

ніж при ОМ (6,5% проти 14,6%), проте не набувало достовірності. Вірогідно 

частіше при АМК реєструвалося збільшення рівня холестерину ліпопротеїдів 

дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ) (2,2% проти 17,1%; p˂0,05). У 13,0% з 

ОМ і 13,2% з АМК відзначався підвищений індекс атерогенності (ІА). 

Підвищення ЗХ, ТГ, ХС ЛПДНЩ та ІА частіше реєструвалося у дівчаток з 

нормативними значеннями ІМТ при ОМ, у них же вірогідно частіше 

виявлялися знижені цифри холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС 

ЛПВЩ). Для дівчат з АМК і фізіологічними параметрами ІМТ більш 

характерним було зниження ХС ЛПВЩ і підвищення ІА. 

Незалежно від типу порушень менструальної функції у дівчат з 

дефіцитом маси тіла реєструється підвищення антиатерогенної фракції 
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ліпідів і зниження ІА, який свідчить про баланс між атерогенними і 

антиатерогенними фракціями ліпопротеїдів. 

Використання побудови факторних моделей для виявлення зв’язків між 

показниками ліпідного спектру і вітаміном Д дало змогу з’ясувати, що обидві 

моделі мають спільні фактори і їх загальна дисперсія складає при ОМ 87%, а 

при АМК 89,1%. 

Проведено аналіз щодо з’ясування чинників, які можуть впливати на 

формування зсувів у вуглеводному та ліпідному спектрах у дівчат з 

патологією менструальної функції, а тим самим обумовлювати зниження не 

тільки загального рівня здоров’я, а й впливати на ефективність лікування. 

На формування порушень з боку вуглеводного спектру як у дівчат з 

ОМ, так і АМК, впливає вік матері на момент народження нашої пацієнтки, 

причому це пізній репродуктивний вік, випередження статевого дозрівання 

за рахунок раннього менархе у дівчини, в гормональному профілі дівчат з 

ОМ відмічається збільшення ЛГ, Т і зниження Е2, що може слугувати 

передумовою для формування СПКЯ в майбутньому. При АМК більш 

значущі порушення реєструються з боку стероїдного обміну – вміст Е2 і Т 

підвищений.  

Для виявлення зсувів у ліпідному спектрі найбільш інформативними 

виявилися вік дівчини після 14 років які були народжені матерями в більш 

пізньому репродуктивному віці. Дефіцит вітаміну Д або його недостатність 

займають одне з провідних міст щодо можливого формування 

дисліпопротиїдемії у дівчат з розладами менструальної функції. Це 

стосується і ОМ і АМК. Для підлітків з ОМ в гормональному статусі 

превалює активація гонадотропної функції (підвищений рівень ФСГ, ПРЛ) та 

відмічається напруженість з боку адреналової системи (підвищений рівень 

К). У підлітків з АМК випереджаючі терміни статевого дозрівання 

(випередження появи вторинних ознак, раннє менархе) можуть слугувати 

додатковими факторами, які сприяють виникненню порушень з боку 

ліпідного спектру.   
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Дівчата з розладами менструальної функції за типом ОМ та АМК в 

періоді пубертату вимагають динамічного спостереження не тільки дитячого 

гінеколога, а й ендокринолога, педіатра, невролога для своєчасного 

виявлення та корекції змін, які супроводжують становлення репродуктивної 

функції.  

Обґрунтована стратегія диференційованого підходу до профілактичних 

та лікувальних заходів для дівчат з розладами менструальної функції з 

урахуванням метаболічних порушень, статусу вітаміну Д. 

Наукова новизна одержаних результатів 

На підставі проведених комплексних досліджень в роботі набули 

подальшого розвитку питання стосовно патогенетичних механізмів 

формування ОМ і АМК. Вперше встановлено, що різноманітність клінічного 

перебігу, особливості гормональної регуляції порушень менструальної 

функції пов’язані з масою тіла, на тлі якої вони формуються і статус вітаміну 

Д. 

Вперше надано порівняльну характеристику особливостей 

гормонального статусу при ОМ та АМК. З’ясовано, відмінності у 

гормональному профілі при формуванні порушень менструальної функції на 

тлі фізіологічних коливань ІМТ та його недостатності. 

Вперше визначено особливості частот екзогенних, ендогенних та 

спадкових чинників у сім'ях дівчат з ОМ і різною масою тіла порівняно з 

сім'ями дівчат з АМК і різною масою тіла. 

 Доведено наявність обтяженого сімейного анамнезу щодо порушень 

репродуктивної системи та накопичення неінфекційних захворювань у 

родичів першого ступеня спорідненості. З’ясовано, що успадкування 

патологічних ознак серед поколінь здійснювалося вірогідно частіше за 

материнською лінією, ніж за батьківською лінії та обох лініях одночасно у 

дівчат обох груп.  

Вперше визначено, що розвиток незапальних хвороб у родичок дівчат з 

АМК та ОМ за наявності обтяженого сімейного анамнезу до гінекологічних 
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хвороб збільшувалась в 6,4-7 разів відповідно, до репродуктивних порушень 

– у 2,5-3,9 разів відповідно. 

Вперше у хворих з порушеннями менструального циклу оцінено статус 

вітаміну Д. З’ясовано, що, в основному, реєструються його знижені та 

дефіцитні стани. На підставі математичного моделювання доведено роль 

вітаміну Д у формуванні розладів менструальної функції. Доведено, що 

основою порушень менструальної функції за типом ОМ і АМК у дівчаток-

підлітків є результат сумарної дії різних по вираженості впливів 

гормональних змін і концентрації вітаміну Д.  

Вперше визначено особливості частоти та характеру зсувів у 

вуглеводному та ліпідному спектрах крові у хворих на АМК і ОМ в 

залежності від маси тіла, на якому сформувалися розлади менструальної 

функції і статусу вітаміну Д. З’ясовано, що відхилення вуглеводного обміну, 

які асоціювалися з вмістом вітаміну Д, залежали від типу розладів 

менструальної функції. У дівчат з АМК відзначалися більш глибокі 

порушення вуглеводного спектру, ніж у підлітків з ОМ. Розроблено 

математичні моделі зв’язку дисліпопротеїдемії зі статусом вітаміну Д. 

Встановлено, що обидві моделі мають спільні фактори, і їх загальна 

дисперсія складає при ОМ 87,0%, а при АМК 89,1%. Визначено істотні 

відмінності метаболічних порушень, котрі залежать від маси тіла, на тлі якої 

перебігають АМК та ОМ. Доведено, що всі порушення в вуглеводному та 

ліпідному спектрах крови асоціюються з недостатністю, або дефіцитом 

статусу вітаміну Д, це стало теоретичним підґрунтям нового напрямку 

ефективних лікувальних заходів, спрямованих на усунення метаболічних 

порушень і дефіциту вітаміну Д. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати 

дослідження показали, що у дівчат з порушеннями менструальної функції 

існує необхідність проведення моніторингу рівня вітаміну Д та своєчасної 

корекції при його недостатності або дефіциті, починаючи з дебюту 

захворювання.  
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Визначено прогностично значущі спадкові та середовищні фактори 

для виявлення осіб високого ризику щодо формування ОМ та АМК, які  

можливо використовувати в своїй роботі не тільки дитячим гінекологам, а й 

педіатрам, лікарям загальної практики/сімейним лікарям. 

Ґрунтуючись на вивчені клінічних, гормональних особливостях, 

статусу вітаміну Д у дівчат з АМК та ОМ, розроблено прогностичні таблиці 

щодо несприятливого перебігу цих розладів менструального циклу (появи 

порушень вуглеводного та ліпідного профілів), які дозволяють припустити 

наявність метаболічних відхилень ще на ранніх етапах обстеження. Це надає 

можливість практичному лікарю здійснювати індивідуальну корекцію цих 

станів, що сприятиме зменшенню не тільки метаболічних розладів у 

майбутньому, а й унеможливлювати їх вплив на формування серцево-

судинних захворювань.  

Основні положення дисертаційного дослідження впроваджено в 

практичну діяльність та учбовий процес наступних медичних та учбових 

закладів: відділення дитячої гінекології та збереження репродуктивного 

потенціалу дівчат Державної установи «Інституту охорони здоров’я дітей та 

підлітків Національної академії медичних наук України», КНП «Міська 

клінічна дитяча поліклініка № 23» Харківської міської ради, КНП «Міська 

клінічна дитяча лікарня № 24» Харківської міської ради, КНП "Дитячої 

клінічної лікарні Святої Зінаїди" Сумської міської ради, Медичний центр 

«МЕДСОЮЗ» м.Суми, кафедри акушерства, гінекології та планування сім’ї 

та кафедри педіатрії Сумського державного університету (Сум ДУ). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження були висвітлені в доповідях на конгресах та науково-

практичних конференціях міжнародного, національного та регіонального 

рівнях. Матеріали роботи були оприлюднені на: 83 Всеукраїнському 

науковому медичному конгресі студентів та молодих вчених з міжнародною 

участю «Медицина XXI сторіччя» (Лиман, 2021) отримала диплом «За 

найкращу наукову доповідь»; IV Науково-практичній internet-конференції з 
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міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб 

та їхня фармакологічна корекція» (Харків, 2021); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання фізіології, патології 

та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків» 

(Харків, 2021); VI Науково-практичній конференції молодих вчених з 

міжнародною участю «Проблеми сьогодення в педіатрії» (Харків, 2021); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Ендокринна 

патологія у віковому аспекті» онлайн-трансляція (Харків, 2021). 

Ключові слова: дівчата-підлітки, розлади менструального циклу, 

вітамін Д, гормонально-метаболічний статус, маса тіла, чинники середовища 

і спадковості, лікування, інсулінорезестентність, олігоменорея, аномальні 

маткові кровотечі, дисліпідемія. 

 

 

ABSTRACT 

Druzhynina A.Y. Hormonal-Metabolic Disorders and Their Correction in 

Girls with Menstrual Function Disorders.- Qualification scientific work on the 

rights of the manuscript. 

Dissertation for conferring the Doctor of Philosophy Degree (PhD) in the 

Field of study 22 Healthcare, Program Subject Area 222 Medicine. – State 

Institution "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named after 

Academician O.M. Lukyanova of the National Academy of Medical Sciences of 

Ukraine." – Kyiv, 2023. 

The dissertation is devoted to the solution of such an actual scientific 

problem as optimization of diagnostics, increasing the effectiveness of preventive 

and therapeutic measures, forecasting the formation and complicated course of 

oligomenorrhea (OM) and abnormal uterine bleeding (AUB). 

According to the results of the clinical and genealogical analysis conducted 

in the families of patients with menstrual cycle disorders, the influence of 
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environmental and hereditary factors on the formation of these pathological 

conditions has been determined. 

It has been defined that the heredity to the reproductive system disorders is 

registered in 74.1% in OM and 80.9% in AUB, to gynecological non-inflammatory 

diseases – in 63.8% and 32.4%, respectively, and the inheritance of pathological 

signs is probably observed more often on the maternal side (p<0.001). 

It has been determined that certain exogenous and endogenous risk factors 

occur significantly more often in the families of girls with menstrual function 

disorders compared to the parents of healthy girls. First of all, it concerns bad 

habits and strong emotional stress in mothers of girls before and during pregnancy 

(p<0.05), threat of abortion (p<0.001), stress in girls at home (p<0.05). Moreover, 

they are distributed differently, depending on the type of menstrual function 

disorders. In the families of girls with AUB, the following factors prevail: mother’s 

stress before the onset of pregnancy, mother’s gestosis during pregnancy, 

significant physical exertion in girls, while in the families of girls with OM, 

preterm births in mothers and operative interventions in girls are reported more 

often. The probability calculation of gynecological non-inflammatory disease 

development in relatives of girls with AUB and OM in the presence of aggravating 

family history of gynecological diseases indicates a 6.4-fold increase in risk for 

AUB and 7-fold risk in OM, and for reproductive disorders it is up to 2.5-3.9 times 

respectively. 

The dissertation contains a developed algorithm for forecasting the 

formation of OM and AUB. Among the most important risk factors are the 

presence of a hereditary predisposition to gynecological non-inflammatory 

diseases (PC=+8.0) and reproductive disorders (PC=+3.5), the girl's use of the 

Internet and gadgets for 3 hours or more a day (PC=+2.5 ), pathological course of 

the mother's pregnancy (threat of abortion) (PC=+9.4) and injury to the girl 

(including closed craniocerebral injuries) (PC=+8.1), etc. 

A comprehensive examination of teenage girls with OM and AUB has 

revealed significant differences in the clinical course of OM and AUB in 
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adolescence. It is determined that physiological parameters of body mass index 

(BMI) are more often registered among adolescents with AUB (p1.2<0.04). OM is 

more often formed against the background of body weight deficiency. OM 

probably occurs more often than AUB at a more mature age, 2-3 years after 

menarche, so their menstrual age significantly exaggerates the similar one with 

AUB. OM is more often accompanied by hyperandrogenic dermopathy, which 

may indicate that these girls may be a risk group for the formation of PCOS 

syndrome in the future. For adolescents with body weight deficiency, in contrast to 

girls with a physiological BMI, the occurrence of disorders at an older age is 

inherent. Among them, there are no teenagers with early menarche, the precocity 

of sexual development is rarely registered and only in patients with AUB. 

The conducted analysis of vitamin D status in girls with menstrual function 

disorders indicates a sufficiently high prevalence of a decrease in vitamin D status. 

It has been established that in the absolute majority (84.3% with OM and 94.2% 

with AUB) its insufficiency (42.3% with OM and 36.5% with AUB) or deficiency 

(42.0% with OM and 57.7% with AUB) is observed. There is no significant 

difference between the content of vitamin D in girls with different body weights 

both with OM and AUB. The average vitamin D values are lower in adolescents 

with AUB (19.34±1.02 ng/ml) than in girls with OM (22.43±1.21 ng/ml; p˂0.05). 

The average values of vitamin D content are lower in adolescents with AUB 

(19.34±1.02 ng/ml) than in girls with OM (22.43±1.21 ng/ml; p˂0.05). Among 

patients with AUB, there is a higher percentage of girls with unsatisfactory or 

deficient vitamin D status (94.2% vs. 84.3%; p=0.05). That is, the status of vitamin 

D is somewhat worse in patients with AUB than in girls with OM. Optimum levels 

of vitamin D are not recorded at all in adolescents with impaired physical 

development (body weight deficit). 

Significant disturbances in the functioning of the pituitary-gonadal axis have 

been determined. From 40% to 50% of patients with OM have shifts on the part of 

individual links of the gonadotropic and steroid system (luteinizing hormone (LH), 

follicle-stimulating hormone (FSH), estradiol (E2)). As for prolactin (PRL) and 
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other steroid hormones (testosterone (T), cortisol (C)), deviations among them are 

noted in no more than 10-20% of the examined.  

A comparative analysis depending on the BMI, on which the pathology is 

formed, shows that for patients with a normal BMI range, OM occurs more often 

against the background of hyperactivation of the gonadotropic function (high 

levels of LH, FSH, PRL) and reduced E2 content. In adolescents with a body 

weight deficiency, OM occurs more often against the background of 

dysgonadotropinemia, that is the predominance of FSH over LH (decrease in the 

level of LH, normative FSH), activation of the pituitary-adrenal system (high C 

and T). 

With AUB, as well as with OM, changes in the hormonal status primarily 

relate to the gonadotropic function. From 25 to 40% of patients have altered LH 

and PRL values. In contrast to girls with OM, FSH increases extremely rarely with 

AUB, in no more than 10% of patients. Among other hormones, deviations are 

recorded from 10 to 15% (FSH, T, E2 and C).  

At physiological body weight, AUB more often runs against the background 

of activation of LH and PRL production, and reduced E2 values. In adolescents 

with body weight deficiency, AUB is also formed against the background of LH 

activation. This happens to almost every second girl (52.2%). One in four has 

elevated PRL values. Similarly, in patients with OM, the adrenal system is 

activated (the percentage of patients with high numbers of T and C increases). 

That is, with reduced energy resources, menstrual disorders, such as OM and 

AUB occur due to the activation of the pituitary-adrenal system. With 

physiological fluctuations in BMI, disorders arise during the activation of 

gonadotropins. Moreover, with OM this applies to LH, FSH and PRL, while with 

AUB it concerns only LH and PRL. 

To clarify the role of vitamin D in the formation of menstrual disorders 

some mathematical models have been created. The use of multiple regression 

analysis makes it possible to assess to what extent the variability of gonadotropins, 

steroid hormones, and PRL in OM can be explained by the variability of vitamin D 
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content. For patients with reduced energy resources, vitamin D status is associated 

with FSH, E2 and C (R2=93.2%). With physiological fluctuations in BMI, C and 

PRL determine the variability of vitamin D level (R2=55.6%). 

A systematic analysis of the relationship between vitamin D and 

gonadotropic and steroid hormones in AUB demonstrates the inclusion of vitamin 

D in menstrual cycle regulation mainly at the level of the central link (LH, FSH, 

PRL). A close relationship between vitamin D and steroid hormones has also been 

revealed. 

Using the example of mathematical modeling, the role and importance of 

vitamin D in menstrual disorders formation has been convincingly proven. It can 

be concluded that the basis of menstrual function disorders by the OM and AUB 

type in adolescent girls is the result of the combined effect of hormonal changes 

and vitamin D concentration. 

It has been revealed that in 37.3% of patients with OM and significantly 

more often in patients with AUB (53.1%; p˂0.05), deviations in the blood 

carbohydrate spectrum are registered. There are no significant differences in AUB 

depending on BMI. With OM, shifts in the carbohydrate spectrum are probably 

more often noted among girls with insufficient body weight (p˂0.05). There is no 

significant difference depending on vitamin D level; both with lack of vitamin D 

and vitamin D deficient, the percentage of patients with disorders of the 

carbohydrate spectrum practically do not change. 

The study of the blood lipid spectrum has revealed that almost half of the 

patients with OM (43.8%) and AUB (48.8%) have various abnormalities. There is 

no significant difference between girls with physiological BMI fluctuations and its 

deficiency. More than a third of the examined patients with OM (32.8%) and 40% 

of girls with AUB have an increased total cholesterol level (TC), and both in girls 

with physiological BMI parameters and those with its deficiency. In 41.3% of OM 

and 31.7% of AUB, an increase in low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) is 

noted. An increase in triglycerides level (TG) occurs somewhat more often in AUB 

than in OM (6.5% vs. 14.6%), but it does not acquire reliability. An increase in the 
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level of very low-density lipoprotein cholesterol (VLDL-C) is probably more often 

registered with AUB (2.2% vs. 17.1%; p˂0.05). 13.0% with OM and 13.2% with 

AUB have increased atherogenic index (AI). An increase in CH, TG, HDL-C, and 

AI is more often registered in girls with normative values of BMI at OM, while 

they are likely to have lower high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) 

numbers more often. For girls with AUB and physiological parameters of BMI, a 

decrease in HDL cholesterol and an increase in AI are more typical.  

Regardless of the type of menstrual dysfunction, underweight girls have an 

increase in the anti-atherogenic fraction of lipids and a decrease in AI, which 

indicate a balance between the atherogenic and anti-atherogenic fractions of 

lipoproteins. 

Use of factorial models construction to identify the relationship between the 

lipid spectrum indicators and vitamin D makes it possible to find out that both 

models have common factors and their total variance is 87% for OM and 89.1% for 

AUB. 

There has been conducted an analysis to find out the factors that can 

influence the formation of shifts in the carbohydrate and lipid spectra in girls with 

menstrual function pathology, and thereby cause a decrease not only in general 

health level, but also affect the effectiveness of treatment. 

Both in girls with OM and AUB the formation of disorders on the part of the 

carbohydrate spectrum is influenced by the age of the mother at the time of the 

patient's birth, (usually it is a late reproductive age) and advancing puberty due to 

early menarche in girls. In the hormonal profile of girls with OM there is also an 

increase in LH, T and a decrease in E2, which may serve as a prerequisite for the 

formation of PCOS in the future. With AUB, more significant disorders are 

registered on the side of steroid metabolism which concerns an increased E2 and T 

content. 

To identify shifts in the lipid spectrum, the girls over 14 years old born by 

mothers at their later reproductive age turn out to be the most informative. Vitamin 

D deficient or its insufficiency occupies one of the leading places in relation to the 
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possible formation of dyslipoproteidemia in girls with menstrual function 

disorders. This applies to both OM and AUB. For adolescents with OM, activation 

of the gonadotropic function prevails in the hormonal status (increased levels of 

FSH, PRL) and there is tension on the part of the adrenal system (increased C 

level). In adolescents with AUB, early puberty (early onset of secondary 

symptoms, early menarche) can serve as an additional factor that contributes to 

lipid spectrum disorders. 

During puberty girls with menstrual OM and AUB function disorders 

require dynamic monitoring not only by a pediatric gynecologist, but also by an 

endocrinologist, pediatrician, and neurologist for timely detection and correction of 

changes that accompany the development of reproductive function. 

The dissertation presents a well-founded differential approach strategy to 

preventive and therapeutic measures for girls with menstrual function disorders, 

taking into account metabolic disorders and vitamin D status. 

Scientific novelty of the obtained results 

On the basis of the conducted comprehensive research, the issue of 

pathogenetic mechanisms of OM and AUB formation has been further developed 

in the work. For the first time, it has been established that the diversity of the 

clinical course and peculiarities of the hormonal regulation of menstrual function 

disorders are related to the body weight, against the background of which they are 

formed, and the vitamin D status. 

For the first time, a comparative description of the hormonal status features 

in OM and AUB has been provided. The differences in the hormonal profile in the 

formation of menstrual function disorders against the background of BMI 

physiological fluctuations and its insufficiency have been clarified. 

For the first time, important peculiarities of the frequency of exogenous, 

endogenous and hereditary factors in the families of girls with OM and different 

body weight compared to the families of girls with AUB and different body weight 

have been determined. 
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It has been proven that there is an aggravated family history of reproductive 

system disorders and the accumulation of non-infectious diseases in relatives of the 

first degree of kinship. It has been found that the inheritance of pathological signs 

among generations is likely more often on the maternal line than on the paternal 

line and both lines at the same time in girls of both groups. 

For the first time, it has been determined that the development of non-

inflammatory diseases in relatives of girls with AUB and OM in the presence of an 

aggravated family history of gynecological diseases increases by 6.4-7 times, 

respectively, and reproductive disorders by 2.5-3.9 times, respectively. 

For the first time, vitamin D status has been assessed in patients with 

menstrual cycle disorders. It has been found that, mainly, its reduction and 

deficiency states are registered. On the basis of mathematical modeling, the role of 

vitamin D in the formation of menstrual function disorders has been determined. It 

has been proven that the basis of menstrual function disorders of OM and AUB 

type in teenage girls is the result of the combined effect of hormonal changes and 

vitamin D concentration. 

For the first time, some peculiarities of the frequency and nature of shifts in 

blood carbohydrate and lipid spectra in patients with AUB and OM have been 

determined depending on the body weight, on which disorders of menstrual 

function and vitamin D status are formed. It has been found that deviations in 

carbohydrate metabolism, which are associated with vitamin D content, depend on 

the type of menstrual function disorders. More severe carbohydrate spectrum 

disorders are noted in girls with AUB than in adolescents with OM. Mathematical 

models of the relationship between dyslipoproteinemia and vitamin D status have 

been developed. It has been established that both models have common factors and 

their total variance is 87.0% for OM and 89.1% for AUB. Significant differences 

in metabolic disorders, which depend on body weight, against which AUB and OM 

occur, have been determined. It has been proven that all carbohydrate and lipid 

spectra blood disorders are associated with insufficiency or deficiency of vitamin 
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D status. It has become a theoretical basis of a new direction of effective medical 

measures aimed at eliminating metabolic disorders and vitamin D deficiency. 

Practical significance of the obtained results. The results of the study 

show that it is necessary to monitor vitamin D level in girls with menstrual 

function disorders and make timely correction in case of its insufficiency or 

deficiency, starting from the debut of the disease. 

Prognostically significant hereditary and environmental factors for the 

identification of persons at high risk of OM and AUB formation have been 

determined. The results of the research can be used in the work of pediatric 

gynecologists, pediatricians and general practitioners/family physicians. 

Based on the study of clinical and hormonal features as well as vitamin D 

status in girls with AUB and OM, prognostic tables have been developed regarding 

an adverse course of these menstrual cycle disorders (appearance of carbohydrate 

and lipid profile disorders), which allow us to assume the presence of metabolic 

abnormalities even at early stages of examination. It gives the practitioner an 

opportunity to carry out individual correction of these conditions, which will help 

reduce not only metabolic disorders in the future, but also prevent their influence 

on cardiovascular disease formation. 

The main provisions of the dissertation research have been implemented in 

practice and educational process of such medical and educational institutions as 

Department of Pediatric Gynecology and Reproductive Potential of Girls of the 

State University "Institute of Children and Adolescents Health Care of the National 

Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kharkiv City Council KNP "City 

Clinical Children's Polyclinic 23", Kharkiv City Council KNP "City Clinical 

Children's Hospital 24", Sumy City Council KNP "Children's Clinical Hospital of 

St. Zinaida", Sumy Medical Center LLC "MED-SOIUZ", Department of 

Obstetrics, Gynecology and Family Planning and Department of Pediatrics of 

Sumy State University. 

 Approbation of the dissertation results. The main provisions and results 

of the research were highlighted in reports at congresses and scientific-practical 



20 
 

conferences at the international, national and regional levels. They were made 

public at the report was awarded the III Degree Diploma "For the best sectional 

report". At the 83rd All-Ukrainian scientific medical congress of students and 

young scientists with international participation "Medicine of the XXI Century" in 

the town of Lyman, 2021, the report received a Diploma "For the best scientific 

report". The main results of the research were highlighted in reports at the IV 

Scientific and practical internet conference with international participation 

"Mechanisms of the Development of Pathological Processes and Diseases and 

Their Pharmacological Correction" in Kharkiv, 2021, at the scientific practical 

conference with international participation "Actual Issues of Physiology, 

Pathology and Organization of Medical Care for School-Aged Children and 

Adolescents" in Kharkiv, 2021, at the VI Scientific and practical conference of 

young scientists with international participation "Current Problems in Pediatrics" 

in Kharkiv, 2021, and at the online scientific and practical conference with 

international participation "Endocrine Pathology in the Age Aspect" in Kharkiv, 

2021. 

Key words: adolescent girls, menstrual cycle disorders, vitamin D, 

hormonal and metabolic status, body weight, environmental and heredity factors, 

treatment, insulin resistance, oligomenorrhea, abnormal uterine bleeding, 

dyslipidemia. 
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ВСТУП 

Актуальність теми 

21-ше століття відзначено зростанням гінекологічної захворюваності 

серед дітей та підлітків, що значною мірою впливає на погіршення 

демографічної ситуації, що склалася останніми роками в нашій країні. Низькі 

показники народжуваності (в 1,3 рази знизилися за останні 25 років), 

відносно висока смертність немовлят та дітей, від'ємний показник 

природнього приросту населення (-7,6% у 2020 р.) посилюється 

прогресивним зниженням чисельності та рівня здоров'я дітей та підлітків, що 

створює реальну загрозу поповнення демографічного резерву та успішної 

реалізації репродуктивної функції у найближчі десятиліття [1, 2].  

Питання формування репродуктивного здоров'я нації в Україні 

залишаються вкрай актуальними. Це больова точка охорони здоров'я. Стан 

здоров'я підлітків неухильно погіршується, що викликає інтерес до розвитку 

та вдосконалення методів діагностики та лікування у дитячій та підлітковій 

гінекології, оскільки порушення специфічних репродуктивних функцій 

багато в чому формуються в юному віці, всі зусилля суспільства і, 

насамперед, сім'ї, лікарів, вихователів та політиків повинні бути 

сконцентровані на формуванні здорового способу життя саме у підлітків 

обох статей. Репродуктивна система у період статевого дозрівання 

характеризується підвищеною чутливістю до впливу несприятливих 

факторів, оскільки механізм її реалізації знаходиться в стадії формування [3, 

4]. 

Зростання порушень менструальної функції є фундаментальною 

проблемою жіночого репродуктивного здоров’я. З’являючись у підлітковому 

віці вони призводять до значних проблем у подальшому житті, особливо у 

репродуктивному віці [5]. 

Розлади менструального циклу є однією з найчастіших проблем 

підліткової гінекології. Тому менструальний цикл в цьому віці розглядається 

як життєво важлива ознака. Регулярні маткові кровотечі – нормальне явище у 
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житті дівчинки, якщо тривалість менструального циклу становить від 21 до 

45 днів, тривалість менструальних кровотеч 3-7 днів, а загальна крововтрата 

при менструації в середньому становить 25-40 мл [6, 7, 8]. Усі відхилення від 

нормального менструального циклу вважаються порушеннями. Вони дуже 

поширені у підлітковому віці і можуть бути причиною значного стресу як 

для пацієнток, так і для батьків. Лідируючі позиції серед усієї гінекологічної 

патології періоду пубертату займають розлади менструального циклу на 

прикладі олігоменореї (ОМ) та аномальних маткових кровотеч (АМК) [9, 10, 

11]. Під поняттям ОМ розуміють спонтанні менструації з міжменструальним 

проміжком більше 45 днів з нормальною тривалістю до 8 днів [12,13]. АМК – 

це менструації з між менструальним проміжком менше 21 дня та/або 

тривалістю більше 8 днів та або між менструальними кровотечами 

[14,15,16,17]. 

Варіації менструального циклу у цьому віці дуже широкі та здебільше 

обумовлені незрілістю гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникових взаємовідносин 

[18, 19]. Регуляція менструального циклу одна з найбільш обговорюваних 

проблем та наукових дискусій в сучасний період. На теперішній час 

патогенетичні механізми формування як ОМ, так і АМК в підлітковому віці 

продовжують уточнюватися. Проте ми не зустрічали робіт де 

обговорювалися би питання стосовно особливостей гормонального 

забезпечення, характерного для різних порушень менструальної функції у 

дівчат-підлітків, їх схожості або протилежності.  

Незважаючи на те, що інтерес до проблеми як ОМ, так і АМК в 

пубертатному періоді не вщухає і дотепер, їх лікування потребує 

вдосконалення. Вивчення нових ланок гормональної регуляції цих порушень, 

метаболічних зсувів, їх залежність від статусу вітаміну Д, ендогенних та 

екзогенних чинників середовища, спадковості, дасть можливість розробляти 

нові медичні технології корекції. Отже, визначений напрямок роботи є 

своєчасним і перспективним. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових 

досліджень Державної установи «Інституту охорони здоров’я дітей та 

підлітків Національної академії медичних наук України» за темою науково-

дослідної роботи «Дослідити клініко-патогенетичний поліморфізм розладів 

менструальної функції у дівчат на тлі дефіциту маси тіла, розробити 

профілактичні заходи щодо їх рецидивів» (№ ДР 0119U100065) та 

«Визначити механізми формування коморбідної патології у дівчат-підлітків 

із порушеннями менструальної функції (первинною олігоменореєю і 

аномальними матковими кровотечами)» (№ ДР 0121U114425) на базі 

відділення дитячої гінекології та збереження репродуктивного потенціалу 

дівчат Державної установи «Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків 

Національної академії медичних наук України». 

Здобувачем здійснено аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури за 

темою, проведено інформаційно-патентний пошук, проведено обстеження й 

формування груп дітей з ОМ та АМК, виконано систематизацію та аналіз 

отриманих результатів. 

Мета дослідження. Збереження репродуктивного потенціалу дівчат-

підлітків із порушеннями менструальної функції шляхом оптимізації підходів 

до лікування на підставі визначення особливостей характеру гормональних 

порушень, статусу вітаміну Д, метаболічних зсувів з урахуванням різної маси 

тіла . 

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

1. Вивчити стан фізичного і статевого розвитку дівчат-підлітків з ОМ 

та АМК при різній масі тіла. 

2. Визначити роль спадкових і середовищних факторів у виникненні 

порушень менструальної функції на тлі різної маси тіла. 

3. Проаналізувати особливості гормонально-метаболічного 

забезпечення дівчат з ОМ та АМК при різній масі тіла. 
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4. Визначити роль вітаміну Д у формуванні порушень менструальної 

функції та метаболічному статусі. 

5. Розробити прогноз щодо формування ускладненого перебігу ОМ та 

АМК у дівчат-підлітків.  

6. Обґрунтувати підходи до лікування метаболічних порушень, 

відхилень у статусі вітаміну Д у хворих з порушеннями менструальної 

функції. 

Матеріали дисертації впроваджені в навчальний процес і практику 

охорони здоров’я. 

Об’єкт дослідження: порушення менструальної функції – аномальні 

маткові кровотечі і олігоменорея. 

Предмет дослідження: клініко-анамнестичні дані, рівень 25(ОН)D, 

гормонально- метаболічний статус. 

Методи дослідження: загально-клінічні, біохімічні, імуноферментні, 

хемілюмінесцентні, клініко-аналітичні, статистичні. 

Для вирішення поставлених завдань були визначені показники 

гормонального профілю, вуглеводного та ліпідного спектрів, вмісту 25(OH) 

D у сироватці крові натще за допомогою імуноферментних, біохімічних 

методів дослідження, проводилось генеалогічне обстеження в сім’ях дівчат з 

порушеннями менструального циклу.  

Одержані результати оброблено за допомогою методів параметричної 

та непараметричної статистики, використовувалися кореляційний, 

регресійний, факторний аналізи. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

На підставі проведених комплексних досліджень в роботі набули 

подальшого розвитку питання стосовно патогенетичних механізмів 

формування ОМ та АМК. Вперше встановлено, що різноманітність 

клінічного перебігу, особливості гормональної регуляції порушень 

менструальної функції пов’язані з масою тіла, на тлі якої вони формуються і 

статусу вітаміну Д. 
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Вперше надано порівняльну характеристику особливостей 

гормонального статусу при ОМ та АМК. З’ясовано, відмінності у 

гормональному профілі при формуванні порушень менструальної функції на 

тлі фізіологічних коливань ІМТ та його недостатності. 

Вперше визначено особливості частоті екзогенних, ендогенних та 

спадкових чинників у сім'ях дівчат з ОМ і різною масою тіла порівняно з 

сім'ями дівчат з АМК і різною масою тіла. 

Доведено наявність обтяженого сімейного анамнезу щодо порушень 

репродуктивної системи та накопичення неінфекційних захворювань у 

родичів першого ступеня спорідненості. З’ясовано, що успадкування 

патологічних ознак серед поколінь здійснювалося вірогідно частіше по 

материнській лінії, ніж по батьківській лінії та обох лініях одночасно у дівчат 

обох груп.  

Вперше визначено, що розвиток незапальних хвороб у родичок дівчат з 

АМК та ОМ за наявності обтяженого сімейного анамнезу до гінекологічних 

хвороб збільшувалась в 6,4-7 разів відповідно, до репродуктивних порушень 

– у 2,5-3,9 разів відповідно. 

Вперше у хворих з порушеннями менструального циклу оцінено статус 

вітаміну Д. З’ясовано, що, в основному, реєструються його зниженні та 

дефіцитні стани. На підставі математичного моделювання доведено роль 

вітаміну Д у формуванні розладів менструальної функції. Доведено, що 

основою порушень менструальної функції за типом ОМ і АМК у дівчаток-

підлітків є результат сумарної дії різних по вираженості впливів 

гормональних змін і концентрації вітаміну Д.  

Вперше визначено особливості частоти та характеру зсувів у 

вуглеводному та ліпідному спектрах крові у хворих на ОМ та АМК в 

залежності від маси тіла, на якому сформувалися розлади менструальної 

функції і статусу вітаміну Д. З’ясовано, що відхилення вуглеводного обміну, 

які асоціювалися з вмістом вітаміну Д, залежали від типу розладів 

менструальної функції. У дівчат з АМК відзначалися більш глибокі 
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порушення вуглеводного спектру, ніж у підлітків з ОМ. Розроблено 

математичні моделі зв’язку дисліпопротеїдемії зі статусом вітаміну Д. 

Встановлено, що обидві моделі мають спільні фактори і їх загальна дисперсія 

складає при ОМ 87%, а при АМК 89,1%. Визначено істотні відмінності 

метаболічних порушень, котрі залежать від маси тіла, на тлі якої перебігають 

ОМ та АМК. Доведено, що всі порушення в вуглеводному та ліпідному 

спектрах крови асоціюються з недостатністю, або дефіцитом статусу вітаміну 

Д, це стало теоретичним підґрунтям нового напрямку ефективних 

лікувальних заходів, спрямованих на усунення метаболічних порушень і 

дефіциту вітаміну Д. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати 

дослідження показали, що у дівчат з порушеннями менструальної функції 

існує необхідність проведення моніторингу рівня вітаміну Д та своєчасної 

корекції при його недостатності або дефіциті, починаючи з дебюту 

захворювання.  

Визначено прогностично значущі спадкові та середовищні фактори 

для виявлення осіб високого ризику щодо формування ОМ та АМК, які  

можливо використовувати в своїй роботі не тільки дитячим гінекологам, а й 

педіатрам, лікарям загальної практики/сімейним лікарям. 

Ґрунтуючись на вивчені клінічних, гормональних особливостях, 

статусу вітаміну Д у дівчат з ОМ та АМК, розроблено прогностичні таблиці 

щодо несприятливого перебігу цих розладів менструального циклу (появи 

порушень вуглеводного та ліпідного профілів), які дозволяють припустити 

наявність метаболічних відхилень ще на ранніх етапах обстеження. Це надає 

можливість практичному лікарю здійснювати індивідуальну корекцію цих 

станів, що сприятиме зменшенню не тільки метаболічних розладів у 

майбутньому, а й унеможливлювати їх вплив на формування серцево-

судинних захворювань.  

Основні положення дисертаційного дослідження впроваджено в 

практичну діяльність та учбовий процес наступних медичних та учбових 
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закладів: відділення дитячої гінекології та збереження репродуктивного 

потенціалу дівчат Державної установи «Інституту охорони здоров’я дітей та 

підлітків Національної академії медичних наук України», КНП «Міська 

клінічна дитяча поліклініка № 23» Харківської міської ради, КНП «Міська 

клінічна дитяча лікарня № 24» Харківської міської ради, КНП "Дитячої 

клінічної лікарні Святої Зінаїди" Сумської міської ради, Медичний центр 

«МЕДСОЮЗ» м.Суми, кафедри акушерства, гінекології та планування сім’ї 

та кафедри педіатрії Сумського державного університету (Сум ДУ). 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено 

інформаційно-патентний пошук, аналіз даних вітчизняної та зарубіжної 

літератури з досліджуваної проблеми. Особисто дисертантом виконано 

клінічне обстеження хворих з ОМ та АМК. Проводився аналіз отриманих 

лабораторних, біохімічних показників, здійснювався клінічний догляд за 

хворими і перебігом лікування. Автор самостійно проводила збір родоводів 

щодо визначення сімейного накопичення захворювань неінфекційної 

природи у пацієнток з порушеннями менструальної функції. Автором 

особисто сформовано комп’ютерну базу даних, підготовлено матеріали до 

математичних розрахунків, виконано статистичне опрацювання даних, аналіз 

та узагальнення результатів дослідження, підготовлено матеріали для 

публікацій.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження були висвітлені в доповідях на конгресах та науково-

практичних конференціях міжнародного, національного та регіонального 

рівнях. Матеріали роботи були оприлюднені на: 83 Всеукраїнському 

науковому медичному конгресі студентів та молодих вчених з міжнародною 

участю «Медицина XXI сторіччя» (Лиман, 2021) отримала диплом «За 

найкращу наукову доповідь»; IV Науково-практичній internet-конференції з 

міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб 

та їхня фармакологічна корекція» (Харків, 2021); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання фізіології, патології 
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та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків» 

(Харків, 2021); VI Науково-практичній конференції молодих вчених з 

міжнародною участю «Проблеми сьогодення в педіатрії» (Харків, 2021); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Ендокринна 

патологія у віковому аспекті» онлайн-трансляція (Харків, 2021). 

Публікації. Автором опубліковано 19 наукових робіт, із них – 9 статей: 

3 статті у наукових виданнях, які індексуються в базі SCOPUS, одна з них 

надрукована англійською мовою; 4 статті у наукових фахових виданнях, які 

рекомендовано МОН України для публікації основних результатів 

дисертаційних досліджень, 2 статті у закордонних виданнях, одна з них 

надрукована англійською мовою; 7 тез у матеріалах всеукраїнських та 

міжнародних конференціях та конгресах; 3 авторських свідоцтва. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертацію викладено на 222 

сторінках друкованого тексту. Вона складається зі вступу, огляду літератури, 

розділу матеріали і методи дослідження, 7 розділів власних досліджень, 

аналізу і узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій та додатків. Список використаних джерел налічує 177 

найменувань та містить 52 джерел кирилицею і 127 латиницею. Роботу 

ілюстровано 48 таблицями, 22 рисунками. 
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ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

В останні роки в Україні відмічається стійка тенденція до скорочення 

численності населення, так як знизився рівень народжуваності і підвищівся 

рівень загальної смертності. Це ставить під загрозу майбутнє нашій країни, її 

демографічні перспективи та проблема репродуктивного здоров'я, яка стає 

загальнонаціональною. 

Найважливішим завданням сучасного суспільства є збереження 

репродуктивного здоров'я дівчаток-підлітків, тому що найближчим часом 

вони вступлять у репродуктивний вік, і від них багато в чому буде залежати 

не тільки поліпшення демографічної ситуації в нашій країні, а й стан здоров'я 

майбутніх поколінь. Дані статистики за останні роки свідчать про неухильне 

зниження народжуваності та зменшення чисельності населення в Україні [20, 

21]. Тому гостро стоїть питання раннього виявлення та своєчасного 

лікування дівчат з порушенням статевого розвитку та розладами 

менструальної функції. Стан їхнього здоров'я визначає можливість існування 

майбутніх поколінь. 

Сьогодні відомо, що порушення менструального циклу в період 

статевого дозрівання часто трансформуються на порушення репродуктивної 

функції у жінок. Зумовлюють первинну безплідність, тяжкі розлади 

менструального циклу, нерідко призводять до переривання вагітності та 

розвитку передракових станів. 

Статеве дозрівання, є одним з найважливіших періодів у житті 

дівчинки-підлітка. Саме в цей період завешується формування 

нейрогормональних взаємозв'язків, від яких залежить характер як статевого 

дозрівання, так і менструальна функція. 

Найяскравішою подією в усьому процесі статевого дозрівання є 

початок менструацій. Менархе – це перша менструація, яка виникає у дівчат-

підлітків через 2-2,5 роки після появи перших статевих ознак. При 

правильному статевому розвитку від початку розвитку молочної залози, та 

при інвертованному пубертаті при появі першого оволосіння на лобку.   
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Однак за нашими даними більше ніж у 22 % підлітків міської та 38 % — 

сільської місцевості відзначаються різні порушення менструальної функції. 

Так одними з порушень є ОМ та АМК, два протилежних порушення, які ми 

вивчали в нашій роботі. Під поняттям ОМ розуміють затримку чергової 

менструації на 1,5-5 місяців, яка може виникнути, як в перший вік після 

менархе, так і після регулярних менструацій протягом не менше одного року. 

Діагноз АМК виставляється при циклічних або нециклічних менструаціях, 

які тривали у дівчинки більше 10 днів. 

Для того, щоб організм дівчини функціонував правильно, необхідна 

злагоджена робота та взаємодія всіх її систем. До процесу життєзабезпечення 

залучено безліч компонентів. Дестабілізація одного з них загрожує 

розвитком тяжких недуг, в тому числі виникненням порушень менструальної 

функції. Незважаючи на достатню кількість робіт патогенетичні особливості 

розвитку порушень менструальної функції в підлітковому віці продовжують 

уточнюватися. Поява нових даних дозволяє по новому розглядати механізми 

формування таких розладів менструальної функції як ОМ та АМК в періоді 

пубертату. 

Реалізація репродуктивної функції жінки в сучасних умовах можлива 

лише за умов, що підготовка до материнства буде починатися задовго до 

зрілого віку і при цьому вестися з урахуванням стану здоров'я у 

внутрішньоутробному періоді, дитинстві та пубертаті. На формування і 

становлення менструального циклу впливає багато чинників: перебіг 

вагітності і пологів у матері, наявність у неї ендокринозалежних 

гінекологічних захворювань, перенесені дитячі інфекції, тривалий вплив 

психічних і фізичних навантажень, вогнищ хронічної інфекції, хронічних 

соматичних захворювань та ін. Доведено, що агресивні фактори 

навколишнього середовища, такі як стрес, недоїдання, переїдання, дефіцит 

необхідних вітамінів та мінералів мають великий вплив на становлення 

репродуктивного потенціалу дівчат [22, 23, 24].  



41 
 

На сьогодні залишається недостатньо дослідженим визначення 

спадкової обтяженості до репродуктивних та гінекологічних хвороб та інших 

неінфекційних захворювань в сім'ях дівчат з порушеннями менструальної 

функції. Незважаючи на численні роботи, що присвячені діагностиці та 

лікуванню порушень менструальної функції в підлітковому віці, питання 

раннього виявлення дівчат із ризиком виникнення цих порушень 

залишаються остаточно невирішеними до цього часу. Тому особливу увагу 

привертають розробки, скеровані на з'ясування ролі екзогенних і ендогенних 

чинників у формуванні таких діаметрально протилежних порушень 

менструальної функції, як ОМ та АМК у дівчат пубертатного віку.   

До біологічних факторів, які мають дуже великий вплив на формування 

репродуктивного потенціалу відносять фізичний та статевий розвиток, вік 

дебюту першої менструації. Фізіологічні процеси розвитку дитини та 

підлітка свідчить про сприятливий чи несприятливий стан його організму. 

Фізичний розвиток поряд з народжуваністю, захворюваністю та смертністю є 

одним із показників рівня здоров'я населення. Часто відхилення від норми 

фізичного розвитку є першим важливим симптомом як функціонального 

стану, так і вже наявного захворювання [25, 26]. Існування впливу 

енергетичного статусу на формування та підтримку репродуктивної функції 

вважається встановленою. Проте повідомлень про вплив дефіциту енергії на 

виникнення порушень менструальної функції особливо в пубертатному 

періоді недостатньо. 

Ще одна проблема, яка може виникнути при розладах менструальної 

функції – формування метаболічних порушень. Переважна більшість робіт, 

що стосується цієї проблеми, виконано у жінок репродуктивного і 

клімактеричного періодів [27, 28]. Є поодинокі роботи, присвячені 

відхиленням вуглеводного та ліпідного спектрів при розладах менструальної 

функції в підлітковому віці. Причому вони можуть супроводжувати 

порушення менструальної функції не тільки на тлі збиткової маси тіла, 
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ожиріння, а й фізіологічних її коливаннях і, навіть, при її дефіциті [29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35].  

Останніми роками значно виріс інтерес до вітаміну Д як серед 

медичних працівників, так і засобів масової інформації, громадськості у 

зв’язку з високим розповсюдженням низького статусу вітаміну Д. У деяких 

публікаціях йдеться про пандемію дефіциту вітаміну Д. Описана його значна 

роль щодо регуляції гомеостазу кальцію та фосфору, але в останніх 

епідеміологічних дослідженнях багато пишеться про його нескелетні дії. 

Вітамін Д є стероїдним гормоном, який регулює експресію великої кількості 

генів, у тому числі і в репродуктивних тканинах, беручи участь у процесах 

відтворення в жіночому організмі. Це стосується перебігу вагітності та 

пологів, ЕКЗ, формування ендометріозу, міоми, і навіть раку молочної 

залози. 

Основним джерелом вітаміну Д є ендогенний синтез у шкірі під 

впливом УФ-випромінювання. 

Останні публікації свідчать про те, що вітамін Д робить свій внесок у 

патофізіологію цілої низки гінекологічних захворювань, з яких СПКЯ 

найбільш вивчений. Передбачається, що нижчий рівень 25 (OH) D заважає 

нормальному розвитку фолікулів. У жінок з показником нижче 20 нг/мл 25 

(OH) D, ймовірність виникнення нерегулярних менструальних циклів була 

майже вдвічі більше, ніж у жінок з концентрацією вище 20 нг/мл. 

Є багато повідомлень про те, що дефіцит вітаміну Д широко 

поширений у всьому світі як серед дорослих, так і серед дітей. Звіти з усього 

світу свідчать, що гіповітаміноз Д є поширеним і є глобальною проблемою 

охорони здоров'я в усьому світі. Від 30% до 70% людей у популяції живуть 

за умов дефіциту вітаміну Д. Всесвітня організації охорони здоров'я 

відзначає, що ця проблема має характер нової неінфекційної пандемії XXІ 

століття [36, 37, 38]. У глобальному масштабі близько мільярда людей мають 

дефіцит чи недостатність вітаміну Д незалежно від національності [39]. 

Великомасштабні дослідження в США в рамках Третього національного 
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дослідження здоров'я і харчування (NHANES-III), в Європі (в 9 країнах) 

«Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence – HELENA», в Корее - 

6 th Korean National Health and Nutrition Examination Surveys (KNHANES) 

2013-2014 свідчать про те, що близько 40% підлітків мали субоптимальні 

рівні вітаміну Д і більше 40% його дефіцит [40, 41, 42]. Незважаючи на те, 

що роль та основні функції вітаміну Д відомі давно (профілактика рахіту у 

дітей, участь у фосфорно-кальцієвому обміні), спектр знань про нього 

останнім часом значно розширився і тепер вітамін Д визнаний універсальною 

сигнальною молекулою, а не лише регулятором здоров'я кісток та гомеостазу 

кальцію. Клітинні ефекти вітаміну Д опосередковуються в першу чергу через 

споріднений внутрішньоядерний рецептор вітаміну Д. Ферменти рецептора 

вітаміну Д, що беруть участь у його метаболізмі, експресуються як у 

центральних, так і в периферичних репродуктивних органах (гіпоталамо-

гіпофізарній системі, в яєчниках, матці, плаценті) [43, 44]. Тобто вітамін Д, 

по суті, будучи гормоном, необхідний для підтримки фізіологічних процесів 

та оптимального стану здоров'я. Двома основними формами вітаміну Д є 

холекальциферол (вітамін Д3) та ергокальциферол (вітамін Д2): активна 

форма (1,25-дигідроксивітамін Д) є результатом двох процесів 

гідроксилювання, що відбуваються в печінці, нирках, підшлунковій залозі та 

імунних клітинах. Продукт метаболізму вітаміну Д – це потужний, 

плейотропний, відновлюючий і підтримуючий стероїдний гормон, який 

прямо чи опосередковано регулює до 1250 генів, які відповідають за так звані 

поза скелетні дії, і це свідчить про те, що він має стільки ж механізмів дії, 

скільки і гени, з якими він пов'язаний [45, 46]. Було доведено зв'язок вітаміну 

Д з безліччю хворобливих станів. Нещодавні результати свідчать про 

значний вплив вітаміну Д на різні фізіологічні процеси, такі як здоров'я 

судин, імунна функція, кардиометаболічні ефекти. Його дефіцит, пов’язують 

зі збільшенням таких станів, як ожиріння, цукровий діабет 2 типу, 

інсулінорезистентність, артеріальна гіпертензія, що провокує також 

підвищення ризику смерті від цієї патології [47, 48, 49, 50]. 
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Регуляція експресії великої кількості генів у репродуктивних тканинах, 

доводить участь вітаміну Д у репродукції жінки. Він впливає як взагалі на  

репродуктивну функцію жінки, так і наслідки вагітності. Дані, які отримані 

останнім часом дозволяють припустити, що низький рівень вітаміну Д 

пов'язаний із порушенням фертильності, ендометріозом, синдромом 

полікістозних яєчників. Дані досліджень свідчать про більш високі 

показники прееклампсії, передчасних пологів, бактеріального вагінозу та 

гестаційного діабету у жінок з низьким рівнем вітаміну Д [51, 52, 53, 54, 55]. 

Незважаючи на те, що дефіцит вітаміну Д на здоров'я дітей та підлітків 

вивчався протягом тривалого часу [56,57,58,59,60], інформація про роль 

вітаміну Д у формуванні менструальної функції у пубертатних дівчаток 

мізерна та неоднозначна. В основному вона стосується впливу вітаміну Д на 

дисменорею, предменструальний синдром, синдром полікістозних яєчників 

(СПКЯ) [61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69].  

Висловлюються думки, що дефіцит вітаміну Д впливає на формування 

порушень менструальної функції через нейрогормональну регуляцію 

гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи [67, 68]. 

Останні десятиріччя фізіологічна роль вітаміну Д широко 

досліджувалася. Накопичені дані досліджень на тваринах і людях свідчать, 

що вітамін Д бере участь у багатьох функціях репродуктивної системи. 

Найбільш вивчений статус вітаміну Д з результатами екстракорпорального 

запліднення (ЕКЗ), СПКЯ та ендометріозу [68, 70, 71].  

Експресія рецептора вітаміну Д у різних типах клітин (острівцеві 

клітини підшлункової залози, міоцити, гепатоцити та адипоцити) вказує на 

те, що вітамін Д може брати участь у багатьох клітинних процесах, 

включаючи реакцію на інсулін. Гомеостаз глюкози може змінюватися або за 

рахунок зменшення вироблення інсуліну, або за рахунок зниження 

чутливості до інсуліну. Ці пов'язані з вітаміном Д зміни глюкорегуляторних 

факторів можуть сприяти гіперглікемії, а гіперглікемія, в свою чергу, 

призводить до зміни глюкорегуляторних факторів. Окрім цього є публікації 
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про вплив статусу вітаміну Д на ліпідний профіль. Дефіцит вітаміну Д 

пов'язаний зі значним зниженням холестерину ліпопротеїдів високої 

щільності (ХС ЛПВЩ) і підвищенням тригліцерідів (ТГ), холестерину 

ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) [72, 73, 74, 75, 76]. Та все це, в 

основному, стосується жінок репродуктивного віку або в клімактерії. 

Слід зазначити, що відсутність консенсусу у визначенні стандартного 

або «оптимального» рівня 25(OH)D у крові призвела до того, що в різних 

публікаціях рівні вітаміну Д, рекомендовані як нормативні та які вважаються 

показником його дефіциту відрізняються. Так, одні автори пропонують 

вважати дефіцитом рівень 25(OH)D у сироватці крові ≤15 нг/мл, а >20 нг/мл – 

достатнім [77, 78]. Інші, що оптимальним необхідно визнати рівень 

≥30 нг/мл, оскільки ця концентрація пов'язана з оптимальним здоров'ям 

кісток та мінімальним значенням паратиреоїдного гормону і вона все частіше 

застосовується до дітей [71, 79, 80]. Незважаючи на суперечки, які ведуться 

щодо оптимальної концентрації 25(OH)D у сироватці крові у дітей та 

підлітків, більшість авторів схиляються до цифр не менше 30 нг/мл, що 

співвідноситься з масштабним когортним дослідженням адекватного статусу 

вітаміну Д для дитячого та підліткового віку європейської популяції. Було 

обстежено майже 15000 дітей. Результатом цього дослідження стало поділ 

рівня вітаміну Д на чотири групи відповідно до міжнародних рекомендацій, 

затверджених на міжнародній конференції (Варшава, Польща, 2012), де були 

присутні 550 учасників з різних країн світу. В результаті обговорення 

останніх наукових даних про вітамін Д та голосування на 8 пленарних 

засіданнях було встановлено такі пороги концентрації для Центральної 

Європи, які прийняла і Україна: «дефіцит вітаміну Д» визначати, як 25(OH)D 

нижче 20 нг/мл (50 нмоль/л), «недостатність вітаміну Д» як 25(OH)D 21-

29 нг/мл (52,5-72,5 нмоль/л), достатній рівень вітаміну Д – як концентрацію 

вище 30 нг/мл (75 нмоль/л). Порогова точка 30 нг/мл (75 нмоль/л) 

пов'язується з максимальним пригніченням гормону паращитоподібних залоз 
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(ПТГ) та оптимальним засвоєнням кальцію [80, 81, 82]. В своїй роботі ми 

використовували саме ці порогові концентрації. 

Незважаючи на те, що проблема порушення менструальтної функції у 

дічат-підлітків за типом як ОМ, так і АМК в пубертатному періоді дуже 

актуальна і дотепер, їх лікування потребує вдосконалення. Необхідне 

ретельне вивчення нових ланок гормональної регуляції цих порушень, 

метаболічних зсувів, їх залежність від рівня вітаміну Д, ендогенних та 

екзогенних чинників середовища, спадковості, що дасть нам можливість 

розробляти нові медичні технології корекції. Отже, визначений напрямок 

роботи є своєчасним і перспективним. 
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Робота виконувалась протягом 2018-2022 рр. на базі відділення дитячої 

гінекології та збереження репродуктивного потенціалу дівчат Державної 

установи «Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків Національної 

академії медичних наук України». 

Усі пацієнтки та їх батьки підписали проінформовану згоду про участь 

в клінічному обстеженні. Дослідження проведено з дотриманням принципів 

Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації "Етичні принципи 

медичних досліджень за участю людини в якості об'єкта дослідження", 

Конвенції ООН про права дитини (UN Committee on the Rights of the Child 

General Comment No. 5 (2003) on General measures of implementation of the 

Convention on the Rights of the Child), Європейської конвенції про здійснення 

прав дітей ((European Convention on the Adoption of Children (revised) (CETS 

No. 202; 2008/2011)); закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III «Про 

охорону дитинства» (зі змінами 2002-2016 рр.), наказу МОЗ України «Про 

затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів 

та експертизи матеріалів клінічних випробувань та типового положення про 

комісії з питань етики» № 690 від 23.09.2009 (із змінами 2012-2015 рр.), про 

що є витяг з протоколу засідання Комітету з біоетики та деонтології при 

Державній установі «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків 

Національної академії медичних наук України» (пр. № 15 від 17.12.2018 р).  

Для досягнення встановленої мети та вирішення задач проведено 

комплексне обстеження 198 дівчат 11-18 років з порушеннями менструальної 

функції. 88 підлітків з олігоменореєю (ОМ) (І гр.) та 110 з аномальними 

матковими кровотечами (АМК) (ІІ гр.). В дослідження не були включені 

хворі, у яких при обстеженні були виявлені вроджені або постнатальні форми 

адрено-генітального синдрому, дисгенезії гонад та тяжкі інвалідизуючі 

екстрагенітальні захворювання (цукровий діабет, ідіопатичний ревматоїдний 

артрит, автоімунний тиреоїдит (АІТ) та інші). У когорті дівчат з АМК, що 
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були обстежені, виключались захворювання крові, тромбоцитопенія, 

недостатність згортання крові з використанням скринінга щодо порушень 

гемостазу. Усім пацієнткам проводився повний клінічний аналіз крові з 

вимірюванням часу згортання. Також виключались структурні причини і 

запальні захворювання органів малого тазу. Відповідно до класифікації 

PALM-COEIN усі дівчатка були віднесені до АМК з неструктурних причин, 

пов’язаних з ендокринними порушеннями (ановуляторні порушення) [17,18].  

Вивчення фізичного розвитку проводилось на підставі визначення 

параметрів росту, маси тіла з точністю вимірювання для росту 0,1 см, для 

маси тіла 0,1 кг, SDS росту (Standart Deviation Score). Для адекватної оцінки 

маси тіла застосовували обчислення індексу маси тіла. 

 

ІМТ = m / h2,                                                    (1) 

 

де m – маса тіла, кг; 

h – зріст, м. 

Трактування одержаних результатів антропометрії проводилося з 

використанням вікових центильних таблиць [83].  

Усі хворі були розподілені на підгрупи в залежності від ІМТ. 

Виділялися параметри в межах вікової норми (15-85 перц.) і ті що 

відповідають недостатній масі тіла (3<15 перц.; табл.1). 

Таблиця 1 

Розподіл хворих з ОМ та АМК за індексом маси тіла і віком  

Групи, 

підгрупи 

Кількість 

хворих 
% хворих Вік, роки ІМТ, од 

Ι 88 100 15,33±0,171)  

Ι-а 56 63,61) 15,11±0,221) 20,0±0,25 

Ι-б 32 32,41) 15,73±0,281) 16,31±0,18 

ΙΙ 110 100 13,89±0,17  
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ΙΙ-а 81 73,6 13,69±0,21 19,45±0,19 

ΙΙ-б 29 26,4 14,41±0,34 16,36±0,21 

Примітка: 1) p˂0,04-0,0001 різниця між параметрами у дівчат І та ІІ гр. 

 

Ми вирішили обмежити набір дівчаток, зупинившись тільки на 

пацієнтах з нормативним ІМТ і її недостатністю. В літературі є багато 

публікацій щодо стану репродуктивного потенціалу дівчат з надлишковою 

масою тіла і ожирінням [84, 85, 86]. Інформації стосовно особливостей 

впливу дефіциту маси тіла на формування репродуктивного потенціалу дуже 

мало, в основному вони стосуються або анорексигених станів, або 

спортсменів [87, 88, 89]. 

Статевий розвиток визначався за інтенсивністю розвитку вторинних 

статевих ознак згідно з класифікацією J. Tanner, затвердженою ВООЗ [90]. 

Оцінювався час старту менструальної функції. Ступінь гірсутизму оцінювали 

за шкалою Феррімана-Галвея. 

Для уточнення характеру змін гормонального профілю визначалися в 

крові базальні рівні лютеїнізуючого гормону (ЛГ), фолікулостимулюючого 

гормону (ФСГ), пролактину (ПРЛ), естрадіолу (Е2), тестостерону (Т), 

кортизолу (К).  

В лабораторній діагностиці використовувався імуноферментний метод  

з використанням наборів фірми «Брест Діагностик», Київ. Групу порівняння 

склали 42 дівчини однолітки з нормальним менструальним циклом.  

З метою визначення статусу вітаміну Д визначали в сироватці крові 

концентрацію 25 (ОН) D методом імуноферментного аналізу (фотометр 

Rayto RT-2100C) з використанням комерційних наборів реагентів фірми 

«Брест Діагностик», Київ. Сьогодні кращим вважається визначення 

концентрації 25(ОН) D, оскільки він відбиває надходження вітаміну Д із двох 

джерел – через шкіру та з їжею [91]. Дефіцит вітаміну Д визначається як 

25(OH)D нижче 20 нг/мл (50 нмоль/л), а недостатність вітаміну Д – як 
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25(OH)D 21-29 нг/мл (52,5-72,5 нмоль/л), достатній рівень більше 30 нг/мл 

(75 нмоль/л). 

Всі дівчата обстежувались на виявлення порушень вуглеводного 

спектру крові (базальний рівень глюкози і інсуліну).   

Визначення вмісту інсуліну в сироватці крові проводили методом 

імуноферментного аналізу з використанням комерційних наборів реагентів 

«DRG Instruments Gmb» м. Гамбург, Німеччина. 

Рівень інсуліну більше 15,5 мкМО/мл розцінювався як 

гіперінсулінемія. 

З метою виявлення інсулінорезистентності (ІР) обчислювався індекс 

HOMA, який розраховувався за формулою: 

 

                            HOMA = (G0 × Ins0) / 22,5                                         (2) 

 

де G0 – рівень глюкози плазми крові натще, ммоль/л; 

Ins0 – вміст ІРІ в сироватці крові натще, мкОД/мл. 

Наявність ІР у хворих діагностували за умови рівня HOMA, вищого за 

3,5 ум. од.  

Проводилося дослідження ліпідного спектра крові: тригліцеридів (ТГ), 

загального холестерину (ЗХ), холестерину ліпопротеїдів високої щільності 

(ХС ЛПВЩ) з використанням наборів фірми “Cormay Multi” (Польща), β-

ліпопротеїди визначали турбідиметричним методом с використанням 

спектрофотометра SOLAR. Розрахунок холестерину ліпопротеїдів низької 

щільності (ХС ЛПНЩ) та дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ) проводили 

за формулою W.T. Friedewald:  

ХС ЛПНЩ (ммоль/л) = ЗХС – (0,45×ТГ) – ХС ЛПВЩ           (3) 

ХС ЛПДЩ (ммоль/л) = ТГ/2,2 

При розрахунку інтегрального показника індексу атерогенності 

використовували формулу А.М. Клімова: 

 ІА = (ЗХС–ХС ЛПВЩ)/ХС ЛПВЩ                                            (4) 
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Генеалогічний аналіз проведено в 58 сім’ях дівчат 11-18 років з ОМ та 

68 дівчат з АМК за П. Харпером [92]. Групу порівняння склали родоводи 30 

здорових дівчат 12-17 років, мешканців м. Харкова і Харківської області, які 

відбиралися спеціалістами інституту при проведенні профілактичних оглядів 

у навчальних закладах міста. 

 У родоводах дівчат виявляли екзогенні і ендогенні чинники та наявність 

порушень статевої системи та інших мультифакторних хвороб у родичів 

трьох ступенів спорідненості: I ступінь – батьки, матері, рідні брати та 

сестри; II ступінь – бабусі, діди, напівсібси (брати і сестри), дядьки, тітки; III 

ступінь – двоюрідні брати та сестри, прапрабатьки.  

При зборі анамнезу у пацієнток, приймалися до уваги умови виховання 

дітей, а саме наявність додаткових навантажень (заняття у спортивних 

секціях та їх кількість і тривалість, використання гаджетів та Інтернету), 

шкідливі звички, конфліктні ситуації дома або в школі, характер харчування 

у якій сім'ї виховується дівчинка (повна або неповна, може бути повна, але 

деструктивна сім'я).  

При розробці алгоритму прогнозу використовувався системно-

інформаційний аналіз, методика неоднорідної послідовної статистичної 

процедури Вальда із застосуванням інформаційної міри Кульбака (за 

формулами 3 і 4) 93: 

 

                        ПК =
 
 2

1

/

/
lg10

AxP

AxP

i
y

i
y ,                               (5) 

 

де А1 – група хворих дівчинок з АМК або ОМ; 

А2 – група здорових дівчинок, 

 1/ AxP i
y  - ймовірність наявності ознаки при АМК або ОМ; 

 2/ AxP i
y  - ймовірність наявності тієї ж ознаки в контрольній групі. 
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де Ij – величина загальної інформативності ознаки.  

У випадку, якщо Ij < 0,3, результат є статистично недостовірним.  

Створення бази даних та статистична обробка результатів проводилась 

з використанням пакетів прикладних програм “Microsoft Excel“, “Statgraphics 

Plus 5.0“, “SPSS Statistiks 17.0“ із визначенням основних статистичних 

показників ряду (М, m, Ме, SD). Для оцінки вірогідності відмінностей 

використовували t-критерій Стьюдента, Уілкоксона-Манна-Уітні (u), Фішера 

(φ), χ2. Критичний рівень значущості для перевірки статистичних гіпотез при 

порівнянні груп приймався рівним 0,05. Проводили кореляційний, 

регресійний, факторний аналізи. Основні характеристики моделей 

регресійного та факторного аналізу представлена у вигляді таблиць і 

рисунків.  
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РОЗДІЛ 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ СЕРЕДОВИЩА І СПАДКОВОСТІ У 

ДІВЧАТ З ОЛІГОМЕНОРЕЄЮ ТА АНОМАЛЬНИМИ МАТКОВИМИ 

КРОВОТЕЧАМИ І РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА 

 

В останні роки в Україні надзвичайно важливою проблемою стає 

необхідність поглибленого вивчення стану статевої системи у жінок. В нашій 

країні, як і в більшості розвинутих країн світу, відмічається поступове 

збільшення частоти порушень менструальної функції у дівчат-підлітків, що 

може призводити до формування відхилень репродуктивної системи в 

оптимальному фертильному віці. Під впливом комплексу факторів 

зовнішнього середовища можуть відбуватися патологічні зміни в різних 

органах і системах людини [94, 95, 96], а обтяжений сімейний анамнез щодо 

гінекологічних незапальних захворювань є фактором ризику формування 

порушень менструальної функції у дівчат-підлітків [97]. 

Серед негативних факторів ризику, які впливають на виникнення 

порушень менструального циклу, визначають медико-біологічні фактори 

(22,4%), сукупність екологічних факторів (15,6%) та соціально-гігієнічних 

(14,2%) тощо. Несприятливий вплив чинників навколишнього середовища 

може згубно впливати на формування менструальної функції у дівчат-

підлітків, а саме проживання в промислових районах міста, поблизу 

автомагістралей, телевізійних вишок тощо. Крім того, відомо про патологічні 

стани, які виникають внаслідок прийому різних медикаментозних препаратів 

і наркотичних речовин. У той же час існує думка, що найбільш 

несприятливий вплив на репродуктивне здоров'я дівчат старшого шкільного 

віку мають чинники соціального способу життя [94].  

Незважаючи на численні роботи, що присвячені діагностиці та 

лікуванню порушень менструальної функції у дівчат, питання раннього 

виявлення дівчат із ризиком виникнення цих порушень залишаються 

остаточно невирішеними до цього часу. Тому особливу увагу привертають 
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розробки, скеровані на з'ясування ролі екзогенних і ендогенних чинників у 

формуванні таких діаметрально протилежних порушень менструальної 

функції, як аномальні маткові кровотечі (АМК) та олігоменорея (ОМ) у 

дівчат пубертатного віку. Відомо, що частота порушень менструальної 

функції, як провідного клінічного прояву патології у дівчат-підлітків, 

невпинно зростає і коливається у межах 43-55%. Розлади менструальної 

функції серед населення реєструються не частіше одного відсотка, проте в 

структурі захворюваності дівчат вони посідають провідне місце, а їх частота 

в структурі гінекологічної патології дівчат пубертатного віку коливається 

від 8-10 до 25%. Зокрема, розповсюдженість ОМ складає 13,5% в загальній 

популяції та 11-14% у дівчат-підлітків; а частота АМК коливається від 10 до 

37,3% відповідно.  

На сьогодні також залишається недостатньо дослідженим визначення 

спадкової обтяженості до репродуктивних та гінекологічних хвороб та інших 

неінфекційних захворювань в сім'ях дівчат з порушеннями менструальної 

функції. Отже, проблема менструальних порушень у дівчат є надзвичайно 

актуальною і потребує всебічного і більш глибокого вивчення.  

 

1.1 Порівняльна характеристика частоти екзогенних, ендогенних 

та спадкових чинників у сім'ях дівчат з олігоменореєю, аномальними 

матковими кровотечами та здорових однолітків  

 

Серед багатьох негативних чинників середовища особлива увага 

приділяється шкідливим звичкам батьків ще до народження дитини. В ряді 

наукових праць показано негативний вплив паління на репродуктивний 

потенціал жінок [98, 99, 100, 101], що може призводити до формування 

хронічних неінфекційних захворювань у їх нащадків у майбутньому.  

В експериментальних дослідженнях на ссавцях також визначено 

суттєвий вплив пренатального стресу на формування різних порушень у 

потомства. Тривалі зміни системи репродукції після перенесеного 
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пренатального стресу виявляються в порушеннях статевої диференціації 

поведінки і нейроендокринного контролю функції статевих залоз [102, 103, 

104]. Згідно результатів інших авторів, встановлено, що негативний вплив 

пренатального і перинатального стресу на ЦНС, що формується, може 

проявлятися у вигляді патологічного розширення нормального процесу 

розвитку епігенетичного програмування. Зазвичай, мати у нормальному 

гестаційному середовищі передає глюкокортикоїди плоду, що розвивається, 

відповідно до тих негараздів, які присутні в її середовищі. Якщо навколишнє 

середовище ускладнюється, то потік материнських гормонів стресу для плода 

зростає, внаслідок чого потомство, є краще підготовленим для виживання в 

більш складних умовах. Проте, материнський вплив при більш тривалому 

або важкому стресі може привести до розвитку патологічної, тривалої 

гіперактивації гіпофізарно-наднирниково-статевої системи, а також сприяти 

підвищенню рівню гормонів стресу [105, 106].  

Крім того, нерідко причинами формування хронічних неінфекційних 

захворювань у дитини може бути вплив й інших несприятливих екзогенних 

та ендогенних чинників [107, 108, 109]. Серед них важливе значення мають 

ускладнений перебіг вагітності та пологів у матерів, загальний стан здоров'я 

батьків, особливо матері до народження дитини, шкідливі звички батьків 

(вживання алкоголю, паління, наркотичні речовини), низька або надлишкова 

маса тіла дитини при народженні, тип вигодування дитини, матеріальні 

умови та психологічні проблеми в сім'ї тощо [94, 96, 110].  

Саме тому необхідність визначення негативних чинників середовища 

та спадковості в сім'ях дівчат з ОМ та АМК набуває великого значення.  

Вважається, що незрілий репродуктивний вік матері (до 20 років) або 

той, що перевищує 35 років, є фактором ризику формування 

мультифакторних хвороб, в тому числі й порушень статевої системи у 

дівчаток [111]. Визначили, що число матерів раннього репродуктивного віку 

(до 20 років) дівчат з порушеннями менструальної функції не відрізнялося 

від числа матерів здорових дівчат (рис. 1.1).  
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Примітки. Достовірність відмінностей: 

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 

 

Рис.1.1 – Порівняння частоти екзогенних та ендогенних чинників у 

родоводах дівчат з АМК, ОМ та здорових однолітків, % 

 

Серед обстежених нами батьків визначено переважання шкідливих 

звичок, зокрема паління, у матерів дівчат із ОМ до настання вагітності в 

7,8 разів частіше, ніж у матерів здорових дівчат (25,86% проти 3,3% 

відповідно, p<0,001); як і у матерів дівчат з АМК – в 7,1 раз порівняно з 

матерями здорових дівчат (23,53% проти 3,3% відповідно, p<0,001).  

Сильного емоційного стресу (хвороба і смерть близьких родичів, тяжкі 

сімейні конфлікти і переживання, розлучення) під час вагітності зазнавали 

17,24% матерів дівчат із ОМ та 39,71% матерів дівчат із АМК порівняно з 

матерями здорових дівчат, що в 5 разів у матерів хворих з ОМ та в 12 разів у 

матерів хворих з АМК переважало частоту стресів у матерів здорових дівчат 

(3,33%, р1<0,05; р2<0,05).  

Фізіологічний перебіг вагітності (51,7% у матерів дівчат з ОМ та 

44,12% у матерів хворих з АМК проти 56,67% у матерів здорових дівчат, 
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p>0,05), як і патологічний перебіг (48,33% та 55,88% відповідно проти 

43,33% у матерів здорових дівчат, p>0,05) реєструвався з однаковою 

частотою у матерів усіх груп. Разом з тим, загроза переривання вагітності 

значуще частіше виявлялася у матерів дівчат із ОМ (29,31% проти 3,33% у 

матерів здорових дівчат, p<0,001) та АМК (23,53% проти 3,33% у матерів 

здорових дівчат, p<0,01), ніж у матерів здорових дівчат.  

Поряд з ускладненим перебігом вагітності важливий вплив має й 

перебіг пологів у матерів, оскільки нерідко народження дитини з дистрес-

синдромом може бути однією з причин виникнення різних патологічних 

станів. Патологічні пологи відмічалися у 36,21% матерів хворих із ОМ та у 

44,12% матерів дівчат з АМК, що достовірно переважало їх частоту у 

здорових матерів (16,67%, p<0,05 – p<0,01).  

Народження дівчинки з дистрес-синдромом у групах порівняння не 

відрізнялось (10,34% у хворих із ОМ та 14,71% у дівчат з АМК проти 16,67% 

у здорових дівчат, p>0,05). 

Відомо, що до інтегруючих показників адаптаційних можливостей 

організму новонародженої дитини та прогнозу її майбутнього здоров’я 

відноситься маса тіла при народженні. Народження дівчинки з надлишковою 

масою тіла свідчать про її негативний вплив на гормонально-метаболічні 

механізми адаптації організму. Також дівчинка, що народжена  з дефіцитом 

маси тіла, може мати в подальшому житті відхилення в нервово-психічному 

та фізичному розвитку. Тому, в останні роки все більше уваги приділяється 

дослідженню впливу малої маси тіла під час народження та подальший 

розвиток дитини і формування у неї різної патології [112]. Середня маса тіла 

при народженні у дівчат з ОМ склала 3182 г. та 3250 г. у дівчат з АМК, що не 

відрізнялося від середньої маси тіла у здорових дівчат (3178 г., p>0,05). У 

наших дослідженнях встановлено, що відхилення в обидва боки від 

нормальної маси тіла при народженні мали 8,61% пацієнток із ОМ (до 2500 г 

– 1,72%, нормальна маса тіла (від 2500 до 3999 г) – 91,34%, надлишкова маса 

тіла (більше 4000 г) – 6,89 %) та 7,35% дівчат з АМК (2,94%, 92,65%, 4,41% 
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відповідно), що не мало достовірних відмінностей порівняно з масою тіла 

при народженні у здорових дівчаток (6,67%, 83,33%, 10,0%).  

На грудному вигодовуванні знаходилось 44,83% дівчат з ОМ та 55,88% 

із АМК, на штучному – 50,0% та 38,24% відповідно, на змішаному – 5,17% та 

5,88% відповідно, що не відрізнялося від показників у здорових дівчаток.  

Не викликає сумніву, що хронічний психоемоційний стрес у підлітків 

може виникати внаслідок впливу несприятливих чинників мікросоціального 

середовища і особливостей виховання (зокрема виховання в неповній або 

деструктивній сім'ї, поза сім'єю в спеціалізованих закладах для дітей-сиріт і 

дітей, що залишилися без піклування батьків; конфлікти в сім'ї та 

навчальному закладі). Переважна кількість дівчат з ОМ (77,6%) та АМК 

(70,59%) зростала у повних, благополучних сім'ях, що не відрізнялося від 

числа сімей, в яких виховувались здорові дівчата (70,0%, p>0,05), з неповних 

сімей походили 22,41% дівчат з ОМ, 29,41% дівчат з АМК та 30,0% дівчат з 

групи контролю (p>0,05).  

Сильного стресу в дитячому та пубертатному віці вдома внаслідок 

сильних переживань та негаразд в сім'ї зазнавали 37,9% дівчат із ОМ та 

36,76% дівчат з АМК, що вдвічі перевищувало його частоту у здорових 

дівчат (20,0%, p<0,05).  

Ще одними з чинників середовища, що можуть спричиняти негативний 

вплив на становлення і функціонування статевої системи жіночого організму, 

є тяжкі дитячі інфекції та черепно-мозкові травми. Цілком ймовірно, що ці 

фактори у дітей можуть призводити до патологічних змін у гіпоталамусі і 

викликати порушення в регуляції становлення репродуктивної функції. 

Дитячі інфекційні захворювання відмічалися в анамнезі 87,93% дівчат з ОМ 

та 88,24% дівчат з АМК проти 66,67% дівчат здорових дівчат (p<0,05). 

Закриті черепно-мозкові травми відмічалися в анамнезе 6,90% дівчат з ОМ і 

1,47% дівчат з АМК проти 1,33% здорової дівчинки (p>0,05). Оперативне 

втручання реєструвалося практично з однаковою частотою у хворих з ОМ і 

АМК та здорових дівчат (20,69%, 13,24%; 26,67%, відповідно).  
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При зіставленні частоти мультифакторних хвороб у родичів хворих та 

здорових дівчат встановили наявність відмінностей у частоті порушень 

репродуктивної, серцево-судинної та шлунково-кишкової системи, 

гінекологічних незапальних і ендокринних хвороб та захворювань нервової 

системи (табл.1.1).  

Таблиця 1.1 

Порівняння частоти мультифакторних хвороб у родичів хворих з ОМ 

(n=58), АМК (n=68) і здорових дівчат (n=30), % 

Патологія 

Сім'ї 

дівчат 

з ОМ, 

N=447 

Сім'ї 

дівчат з 

АМК, 

N=878 

Сім'ї 

здорових 

дівчат, 

N=301 

Достовірність 

Р1 Р2 

Патологія, що зустрічалась в сім'ях хворих та здорових дівчат 

Порушення 

репродуктивної системи 
8,50 6,65 2,33 <0,001 <0,001 

Серцево-судинні хвороби 30,87 21,98 20,13 <0,001 >0,05 

Ендокринні хвороби 16,11 13,33 9,39 <0,001 >0,05 

Патологія шлунково-

кишкового тракту 
12,53 7,85 13,42 >0,05 <0,01 

Онкопатологія 5,15 5,92 4,36 >0,05 >0,05 

Хвороби нервової системи 4,92 6,04 13,42 <0,001 <0,001 

Патологія, що зустрічалась у родичок 

Патологія 

Сім'ї 

дівчат 

з ОМ, 

n=225 

Сім'ї 

дівчат з 

АМК, 

n=405 

Сім'ї 

здорових 

дівчат, 

n=160 

Р1 Р2 

Гінекологічні хвороби 27,11 15,31 5,00 <0,001 >0,05 

     Примітки: n – число дівчат, N – загальне число родичів дівчат трьох 

ступенів спорідненості; р1– достовірність розбіжностей між родичами дівчат 

з ОМ та родичами здорових дівчат, р2 – достовірність розбіжностей між 

родичами дівчат з АМК та родичами здорових дівчат. 
 

Отже на підставі проведеного дослідження, визначено певні екзогенні 

та ендогенні чинники, які переважали в сім'ях дівчат з ОМ та АМК 

порівняно з батьками здорових дівчат: шкідливі звички та сильний 
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емоційний стрес у матерів дівчат до настання та в період вагітності; окремі 

ускладнення вагітності, зокрема загроза переривання вагітності; стрес у 

дівчат вдома; наявність хронічних інфекційних захворювань тощо. Крім того, 

визначено відмінності у частоті порушень репродуктивної, серцево-судинної 

та шлунково-кишкової системи, гінекологічних незапальних і ендокринних 

хвороб та захворювань нервової системи у родичів трьох ступенів 

спорідненості.  

 

1.2 Порівняння частоти чинників середовища та спадковості у 

дівчат-підлітків з олігоменореєю та аномальними матковими 

кровотечами на тлі різної маси тіла 

 

Аналізуючи аналогічні показники в сім'ях дівчат з гінекологічними 

незапальними хворобами встановили, що незрілий вік матерів (до 20 років) в 

2,6 разів переважав у матерій дівчат з АМК (13,24% проти 5,17% матерів з 

ОМ); нормальний репродуктивний вік матерів (від 20 до 35 років) (79,41% та 

86,21% відповідно) та старший за 35 років (7,35% та 8,62% відповідно) в 

групах порівняння не відрізнявся.  

Серед обстежених сімей сильного емоційного стресу під час вагітності 

в 2,3 рази частіше зазнавали матері дівчат з АМК (39,71% проти 17,24% 

матерів дівчат із ОМ, p<0,01).  

Фізіологічний перебіг вагітності у матерів дівчат з ОМ та АМК не 

відрізнявся (56,67% та 44,12% відповідно), але таке ускладнення як гестоз 

протягом вагітності переважав у матерів дівчат з АМК (30,88% проти 8,62% 

у матерів дівчат з ОМ, p<0,001). У матерів обстежених дівчат обох груп 

фізіологічні пологи перебігали з однаковою частотою (62,07% у матерів 

дівчат з ОМ та 55,88% у матерів дівчат з АМК). Разом з тим, передчасні 

пологи частіше спостерігалися у матерів дівчат з ОМ (6,89%, p<0,05) за 

повної їх відсутності у матерів дівчат з АМК. В обстежених групах частота 
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народження дівчинки з дистрес-синдромом також не відрізнялася (10,34% 

при ОМ та 14,71% при АМК).  

Середня маса тіла при народженні у дівчат з ОМ склала 3182 г., що не 

відрізнялося від середньої маси тіла у дівчат з АМК (3250 г., p>0,05).  

На грудному вигодовуванні знаходилось 44,83% дівчат з ОМ та 55,48% 

із АМК, на штучному – 50,0% та 38,24% відповідно, на змішаному – 5,88% та 

5,17% відповідно, що також не відрізнялось в обох групах хворих дівчат.  

Слід відзначити, що переважна кількість дівчат з ОМ та АМК зростала 

у повних сім'ях (77,59% та 70,59% відповідно), але в благополучних сім'ях 

майже вдвічі частіше зростали дівчата з ОМ (68,96% проти 38,24% дівчат з 

АМК, p<0,001).  

Сильного емоційного стресу вдома та в навчальному закладі зазнавали 

86,21% дівчат із ОМ та 77,94% дівчат з АМК (p>0,05).  

Дитячі інфекційні захворювання відмічалися в анамнезі 51 дівчини з 

ОМ та 60 дівчат з АМК (87,93% і 88,24% із АМК, p>0,05), причому 

найчастіше у них реєструвалася вітряна віспа (82,76% та 73,53% відповідно, 

p>0,05), друге місце посідали краснуха (3,45% та 1,47% відповідно, p > 0,05) 

та скарлатина (5,17% та 4,41% відповідно, p>0,05), третє – кір (1,72% та 

1,47% відповідно, p>0,05). В поодиноких випадках визначалися інфекційний 

мононуклеоз, сальмонельоз, епідемічний паротит, цитомегаловірус тощо.  

Закриті черепно-мозкові травми реєструвалися в 4,7 разів частіше у 

дівчат з ОМ, але не розрізнялися в групах порівняння (6,89% у дівчат з ОМ 

проти 1,47% у дівчат з АМК, p>0,05). Значне фізичне навантаження (фітнес, 

аеробіка, плавання, спортивні танці, волейбол тощо) мали дівчата з АМК 

(22,06% проти 8,62% у дівчат з ОМ, p<0,05).  

Отже, на підставі проведеного дослідження, виділено окремі негативні 

чинники, які переважали в сім'ях дівчат з АМК порівняно з сім'ями дівчат з 

ОМ: стрес у матері до настання вагітності та гестоз у матері під час 

вагітності, значні фізичні навантаження у дівчат, в той час у сім'ях дівчат з 
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ОМ частіше реєструвалися передчасні пологи у матерів та оперативні 

втручання у дівчат.  

При аналізі родоводів встановлено, що спадкова обтяженість до 

репродуктивних порушень в сім'ях дівчат з ОМ та АМК склала 74,1% та 

83,4% відповідно (рис.1.2), до гінекологічних незапальних хвороб – 63,8% та 

33,8% відповідно (рис.1.3), причому ОМ реєструвалася в анамнезі у 18,9%, а 

АМК – у 32,4% родичок – жінок.  

 

Рис. 1.2 – Частота спадкової обтяженості до репродуктивних порушень в 

сім'ях дівчат з ОМ та АМК, % 

 

 

                Примітка. ** – достовірність відмінностей: p < 0,01 

Рис. 1.3 – Частота спадкової обтяженості до незапальних гінекологічних 

захворювань в сім'ях дівчат з ОМ та АМК, % 
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Передача патологічних ознак в обох групах дівчат вірогідно частіше 

відбувалася по материнській лінії ізольовано, ніж по батьківській лініях або 

обох лініях одночасно в групах дівчат з ОМ та АМК (рис. 1.4).  

  

Олігоменорея АМК 

         Примітка. *** – достовірність відмінностей: p < 0,001 

 

Рис.1.4 – Передача патологічних ознак по лініях спорідненості у дівчат з 

ОМ та АМК, % 

 

Загальна частота порушень репродуктивної системи у родичок трьох 

ступенів спорідненості дівчат з олігоменореєю та АМК надана у табл. 1.2.  

Таблиця 1.2 

Загальна частота порушень репродуктивної системи у родичок трьох 

ступенів спорідненості дівчат з ОМ та АМК 

Категорії родичок 

Родичі із захворюваннями репродуктивної системи 

Загальна 

кількість 

(N) 

ОМ Загальна 

кількість 

(N) 

АМК 

n x , % n x , % 

Матері 58 19 32,8 68 21 30,9 

Сестри 18 3 16,7** 16 2 12,5* 

Бабусі 57 2 3,5*** 117 15 12,8* 

Тітки 41 4 9,8* 68 16 23,5 

Полусибси (сестри) 7 0 0,0*** 1 0 0,0*** 

Двоюрідні сестри 46 6 13,0** 97 5 5,2** 

Примітка. Достовірність відмінностей: *– p<0,05; **– p<0,01; ***–p<0,001 
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У матерів дівчат обох груп достовірно частіше визначалися порушення 

репродуктивної системи порівняно з іншими родичками.  

Досліджуючи частоту окремих неінфекційних захворювань в сім'ях 

дівчат з ОМ та АМК встановили, що у родичів трьох ступенів спорідненості 

виявлялися порушення репродуктивної системи, гінекологічні незапальні 

хвороби, патологія ендокринної, серцево-судинної, нервової та травної 

систем і онкологічні хвороби. При порівнянні частоти неінфекційних 

захворювань у родичів хворих дівчат обох груп визначено наявність 

вірогідних відмінностей у частоті гінекологічних незапальних та серцево-

судинних хвороб, патології шлунково-кишкового тракту за рахунок їх 

збільшення в сім'ях дівчат з ОМ (рис. 1.5).  

 

Примітки. Достовірність відмінностей: 

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 

 

Рис. 1.5 – Порівняння частоти неінфекційних хвороб у сім'ях дівчат з 

гінекологічними незапальними хворобами, % 

 

При аналізі частоти неінфекційних хвороб серед різних категорій 

родичів встановили, що гінекологічні незапальні хвороби переважали у 

родичок II ступеня спорідненості (29,70% проти 16,41% у родичок дівчат з 

АМК, p<0,01); серцево-судинні хвороби частіше виявлялися у родичів I 
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(27,15% проти 15,85% відповідно, p<0,05) та II (45,67% проти 33,49% 

відповідно, p<0,01) ступенів спорідненості; шлунково-кишкові хвороби – у 

родичів II ступеня спорідненості (16,35% проти 9,71% відповідно, p<0,05) 

дівчат з ОМ.  

В той час як онкологічні захворювання (15,85% проти 3,31% у родичів 

дівчат з ОМ), ендокринна (12,91% проти 5,68% відповідно, p<0,05) та 

серцево-судинна патологія (9,60% проти 2,27% відповідно, p<0,01) вірогідно 

частіше реєструвалася у родичів III ступеня, а хвороби нервової системи – у 

родичів I (15,85% проти 3,31% відповідно, p<0,001) ступенів спорідненості 

дівчат з АМК.  

Підсумовуючи, можна заключити, що в родоводах дівчат з ОМ та АМК 

і різною масою тіла визначена сімейна агрегація мультифакторних 

захворювань у родичів трьох ступенів спорідненості. При цьому 

успадкування порушень репродуктивної системи вірогідно частіше 

здійснювалося по материнській лінії, ніж по батьківській лінії ізольовано та 

обох лініях одночасно. 

Враховуючи високу частоту репродуктивних та гінекологічних 

незапальних хвороб у родичів дівчат з ОМ, ми розрахували вірогідність 

розвитку цих порушень у інших членів сім'ї. Так, за наявності обтяженого 

сімейного анамнезу щодо гінекологічних незапальних хвороб вірогідність 

виникнення захворювання у пробандів жіночої статі збільшувалась в 7 разів 

(OR=6,9) (нижня границя довірчого інтервалу 95% ДІ (CI)=3,3; верхня 

границя 95% ДІ (CI)=15,3), щодо репродуктивних порушень – у 3,9 разів 

(OR=3,89) (нижня границя довірчого інтервалу 95% ДІ (CI)=1,7; верхня 

границя 95% ДІ (CI)=8,8).  

Аналогічний розрахунок було проведено в сім'ях дівчат з АМК. 

Встановили, що за наявності обтяженого сімейного анамнезу щодо 

гінекологічних незапальних хвороб вірогідність виникнення АМК 

збільшувалась – у 6,4 рази (OR=6,38) (нижня границя довірчого інтервалу 

95% ДІ (CI)=2,9; верхня границя 95% ДІ (CI)=14,2); щодо репродуктивних 
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порушень – у 2,5 рази (OR=2,49) (нижня границя довірчого інтервалу 95% ДІ 

(CI)=1,1; верхня границя 95% ДІ (CI)=5,5).  

 

1.3 Порівняльна характеристика чинників середовища та 

спадковості у дівчат з олігоменореєю та аномальними матковими 

кровотечами на тлі дефіциту маси тіла  

 

Порівняльна характеристика перинатальних та постнатальних чинників 

у дівчат з дефіцитом маси тіла при ОМ та АМК надана у табл. 1.3. Робота у 

шкідливих умовах до настання вагітності у матерів хворих дівчат обох груп 

не відрізнялася. В той час, як шкідливі звички визначалися частіше як в 

загальній групі батьків, так і окремо у матерів і татусів дівчат із АМК.  

Достовірні відмінності встановлено у частоті таких ускладнень 

вагітності, як гестоз, який частіше реєструвався у матерів дівчат з АМК 

(22,59%, р<0,01). Але загроза переривання вагітності достовірно частіше 

реєструвалася у матерів дівчат з ОМ (53,85% проти 16,13% у матерів дівчат з 

АМК, р<0,05). Інші порушення вагітності (нефропатія, фетоплацентарна 

недостатність, анемія тощо) у матерів обох груп визначалася з однаковою 

частотою (табл. 1.3).  

Фізіологічні пологи перебігали майже вдвічі частіше у матерів дівчат з 

АМК (70,97% проти 38,46% при ОМ, р>0,05). Патологічні пологи (кесарів 

розтин за медичними показниками, ручна ревізія матки, стрімкі пологи тощо) 

переважали у матерів дівчат з ОМ (61,54% проти 29,03% матерів дівчат з 

АМК, р<0,05).  

Число дівчаток, народжених з дистрес-синдромом, не відрізнялося в 

обох групах порівняння (15,38% проти 16,13%, р>0,05).  

В обох групах дівчатка переважно знаходились на грудному 

вигодуванні (53,85% дівчаток з ОМ та 70,97% з АМК, р>0,05), рідше на 

штучному (38,47% та 22,58% відповідно, р>0,05), в поодиноких випадках – на 

змішаному (7,69% та 6,45% відповідно, р>0,05).  
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Таблиця 1.3 

Порівняння перинатальних та постнатальних чинників в сім'ях дівчат з ОМ 

та АМК і дефіцитом маси тіла 

Показник 

Дівчата з дефіцитом маси тіла 

Р ОМ, n=13 АМК, n=31 

n N x , % sd, % n N x , % sd, % 

Гестоз під час 

вагітності у матерів 
13 0 0,00 0,00 31 7 22,59 7,63 <0,01 

Загроза переривання 

вагітності 
13 7 53,85 14,39 31 5 16,13 6,72 <0,05 

Патологічні пологи 13 7 61,54 14,04 31 9 29,03 8,29 <0,05 

Шкідливі звички у 

загальній групі 

батьків: 

26 2 7,69 5,33 62 27 43,55 6,35 <0,001 

- у матері 13 0 0,00 0,00 31 10 32,26 8,53 <0,001 

- у батька  13 2 15,38 10,42 31 17 54,84 9,09 <0,01 

Примітки: n – загальне число родичів, N – число родичів з патологією, x ,% – 

середнє значення, sd, % – похибка середньої, р – значущість розбіжностей.  

 

Емоційний стрес з однаковою частотою реєструвався як у батьків 

хворих дівчат, так і у самих дівчат (вдома та в навчальному закладі). 

Переважна кількість хворих дівчат зростала у повних сім'ях, але дівчата з ОМ 

частіше виховувались у благополучних сім'ях (76,92% проти 22,58%, 

р<0,001).  

На повноцінне, збалансоване харчування вказувало значне число 

батьків дівчат обох груп (суб'єктивна оцінка).  

Дитячі інфекційні хвороби (84,62% у дівчат з ОМ та 87,09% з АМК, 

р>0,05) та заняття спортом (23,08% та 22,58% відповідно, р>0,05) в обох групах 

дівчат з дефіцитом маси тіла, незалежно від захворювання, реєструвалися з 
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однаковою частотою, як і застосування гаджетів та робота в Інтернеті, 

враховуючи карантинні обмеження у зв’язку з пандемією Covid-19.  

Співставлення сімейної агрегації мультифакторних хвороб у родичів 

дівчат з дефіцитом маси тіла при ОМ та АМК надано у табл. 1.4.  

Таблиця 1.4 

Порівняння мультифакторних хвороб у родичів дівчат з ОМ та АМК і 

дефіцитом маси тіла 

Показник 

Родичі дівчат з дефіцитом маси тіла 

Р ОМ, n=492 АМК, n=341 

N x , % sd, % N x , % sd, % 

Репродуктивні порушення 27 5,49 1,03 31 9,09 1,56 >0,05 

Серцево-судинні хвороби 99 20,12 1,81 81 23,75 2,31 >0,05 

Ендокринні хвороби 58 11,79 1,46 39 11,44 1,73 >0,05 

Патологія шлунково-

кишкового тракту 
41 8,33 1,25 26 7,62 1,44 >0,05 

Захворювання нервової 

системи 
29 5,89 1,06 22 6,45 1,33 >0,05 

Онкологічні хвороби 25 5,08 0,99 22 6,45 1,33 >0,05 

ОМ, n=248 АМК, n=173 

Гінекологічні хвороби 37 14,92 2,27 17 9,83 2,27 >0,05 

Примітки: n – загальне число родичів дівчат, N – число родичів з патологією, 
x ,% – середнє значення, sd, %– похибка середньої, р – значущість 

розбіжностей.  
 

Слід відзначити, що частота мультифакторних хвороб у сім'ях дівчат з 

ОМ та АМК і дефіцитом маси тіла не мала достовірних розбіжностей. Але, 

аналіз частоти хвороб серед рідних категорій родичів показав більшу частоту 

репродуктивних порушень у родичок II ступеня спорідненості (тіток) дівчат з 

ОМ (22,0% у родичок дівчат з ОМ проти 6,45% у родичок дівчат з АМК, 

р<0,05).  
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Таким чином, в родоводах дівчат з ОМ та АМК зі зниженою масою тіла 

визначено значущі відмінності у частоті таких ускладнень вагітності, як 

гестоз, який переважав у матерів дівчат з АМК; загроза переривання 

вагітності – у матерів дівчат з ОМ; патологічні пологи (кесарів розтин за 

медичними показниками, ручна ревізія матки, стрімкі пологи тощо) – у 

матерів дівчат з ОМ; шкідливі звички як в загальній групі батьків, так і 

окремо у матерів та татусів. Визначено переважання репродуктивних 

порушень у тіток дівчат з ОМ.  

 

 

1.4 Порівняльна характеристика чинників середовища та 

спадковості у дівчат з олігоменореєю та аномальними матковими 

кровотечами і нормальною масою тіла  

 

На підставі зіставлення частоти перинатальних та постнатальних 

чинників у дівчат з нормальною масою тіла при ОМ та АМК виявили 

збільшення емоційних стресів у татусів (13,51%, р<0,01) та матерів (40,54%, 

р<0,001) дівчат з АМК протягом вагітності у матерів та наявність шкідливих 

звичок в загальній групі батьків дівчат з АМК (95,56%, р<0,01) (табл. 1.5).  

У матерів дівчат з АМК і нормальною масою тіла найчастіше 

реєструвався гестоз (37,84%, р<0,001). В той же час фізіологічні пологи 

частіше відмічалися у матерів дівчат з ОМ і нормальною масою тіла (68,89%, 

р<0,05), а патологічні – у матерів дівчат з АМК та нормальною масою тіла 

(56,76%, р<0,05).  

Дитячі інфекційні хвороби частіше виявлялися у дівчат з АМК (89,19%, 

р<0,001), навпроти операції (77,78%) та заняття у спортивних секціях 

(21,62%, р<0,001) – у дівчат з ОМ.  
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Таблиця 1.5 

Порівняння перинатальних та постнатальних чинників у дівчат з нормальною 

масою тіла при ОМ та АМК  

Показник 

Дівчата з нормальною масою тіла 

Р ОМ, n=45 АМК, n=37 

n  N x ,% sd,% n N x ,% sd,% 

Гестоз протягом 

вагітності 
45 5 11,11 4,74 37 14 37,84 8,08 <0,01 

Пологи фізіологічні 45 31 68,89 6,98 37 16 43,24 8,26 <0,05 

Патологічні пологи: 45 14 31,11 6,98 37 21 56,76 8,26 <0,05 

Стрес 
у матері 45 3 6,67 3,76 37 15 40,54 8,18 <0,001 

у батька 45 3 6,67 3,76 37 5 13,51 5,69 <0,01 

Шкідливі звички в 

загальній групі батьків 
45 43 95,56 3,11 37 26 70,27 7,62 <0,01 

Інфекційні хвороби 45 6 13,33 5,12 37 33 89,19 5,18 <0,001 

Оперативне втручання 45 35 77,78 6,27 37 2 5,41 3,77 <0,001 

Заняття у спортивних 

секціях 
45 5 11,11 4,74 37 8 21,62 6,86 <0,001 

Примітки: n – загальне число родичів дівчат, N – число родичів дівчат з 

патологією, 
x ,% – середнє значення, sd, %– похибка середньої, р – достовірність 

розбіжностей.  

 

Дослідження сімейного накопичення мультифакторних хвороб в сім'ях 

дівчат з нормальною масою тіла при ОМ та АМК свідчило про їх однакову 

частоту в родичів хворих (табл.1.6). 

Достовірні розбіжності встановлено у частоті гінекологічних хвороб у 

родичок II ступеня спорідненості (27,85% у родичок дівчат з ОМ проти 

5,49% у родичів дівчат з АМК, р<0,05), ендокринних хвороб (15,93% у 

родичок дівчат з ОМ проти 14,73% у родичок дівчат з АМК, р<0,05) та 
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патології нервової системи (18,68% у родичів дівчат з АМК проти 1,77% у 

родичів дівчат з ОМ, р<0,001) у родичів I ступеня спорідненості.  

 

Таблиця 1.6 

Порівняння мультифакторних хвороб у родичів дівчат з ОМ та АМК і 

нормальною масою тіла 

Показник 

Родичі дівчат з нормальною масою тіла 

Р ОМ, n=419 АМК, n=492 

N x , % sd, % N x , % sd, % 

Репродуктивні порушення 30 7,16 1,26 27 5,49 1,03 >0,05 

Серцево-судинні хвороби 102 24,34 2,09 99 20,12 1,81 >0,05 

Ендокринні хвороби 49 11,69 1,57 58 11,59 1,46 >0,05 

Патологія шлунково-

кишкового тракту 
45 10,74 1,51 41 8,33 1,25 >0,05 

Захворювання нервової 

системи 
14 3,34 0,88 29 5,89 1,06 >0,05 

Онкологічні хвороби 18 4,29 0,99 25 5,08 0,99 >0,05 

                                                  ОМ, n=181 АМК, n=248 

Гінекологічні хвороби 47 25,97 3,27 37 14,92 2,27 <0,05 

Примітки: n – загальне число родичів дівчат, N – число родичів з патологією, 
x ,% – середнє значення, sd, % – похибка середньої, p – достовірність 

розбіжностей.  

 

Таким чином, в сім'ях дівчат з нормальною масою тіла при ОМ та АМК 

виявлено значущі відмінності у частоті окремих ендогенних та екзогенних 

чинників (ускладнень під час вагітності та перебігу пологів, стресу у матерів, 

шкідливих звичок у батьків, дитячих інфекційних хвороб та оперативного 

втручання, фізичного навантаження у дівчат тощо). 

Встановлено підвищення частоти гінекологічних незапальних хвороб у 

сім'ях дівчат з ОМ та достовірні розбіжності у частоті ендокринних хвороб та 
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патології нервової системи у різних категорій родичів дівчат з ОМ та АМК і 

різною масою тіла.  

 

1.5 Визначення прогностичних ознак у дівчат з олігоменореєю та 

аномальними матковими кровотечами і різною масою тіла 

 

Незважаючи на численні дослідження, які присвячені вивченню 

проблемі порушень менструальної функції у дівчат-підлітків, їх діагностиці 

та лікуванню, питання раннього виявлення дівчат із ризиком виникнення 

даної патології залишаються невирішеними повною мірою. Значна клінічна 

схожість генетично гетерогенних ендокринних синдромів суттєво ускладнює 

діагностику і, передусім, тактику проведення медико-генетичного 

консультування та реабілітації таких хворих.  

Для виділення критеріїв прогнозу в формуванні досліджуваної 

патології був розроблений прогностичний алгоритм. Використано методику 

послідовної (секвенціальної) процедури Вальда з визначенням 

інформативності ознак (Інф.) за критерієм Кульбака, який дозволяє кількісно 

виразити отримані відмінності та оцінити міру їх прогностичної значущості. 

Для математичного аналізу відбиралися лише ті ознаки, відмінності між 

якими були статистично достовірними.  

За допустиму помилку при прогнозуванні захворювань приймали 5,0% 

поріг. Використовували загальноприйняту таблицю порогових сум 

прогностичних коефіцієнтів (ПК), при якій прогностичний поріг досягався 

сумою балів рівною ±13. На основі отриманих даних було складено таблиці 

прогнозування формування ОМ та АМК, причому ознаки в ній розташовані 

вільно. Для цього у дівчинки проводилося підсумовування ПК до досягнення 

певного порога (±13). При наборі /+/ або /-/ порогової суми коефіцієнтів 

прогноз вважався достовірним. Потрібно відзначити, що величина показника 

інформативності не повною мірою відповідала визначеності ознаки у 

відносному обсязі, тобто найбільш виражена ознака не завжди була найбільш 
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інформативною, і навпаки. Якщо не досягнуте жодне з порогових значень, 

рішення – невизначене, тобто недостатньо інформації для прийняття вірного 

рішення з достовірністю р<0,05 і необхідно проведення подальших 

додаткових досліджень (табл. 1.7).  

Таблиця 1.7 

Прогностичні ознаки щодо формування олігоменореї у дівчат з різною масою 

тіла 

Ознака Градація ПК Інф. 

Обтяжена спадковість до 

репродуктивних порушень 

Є 

немає 

+3,5 

-6,3 

2,3 

Обтяжена спадковість до гінекологічних 

незапальних хвороб 

Є 

немає 

+8,0 

-4,4 

3,4 

Шкідливі умови праці матері до 

настання вагітності 

Є 

немає 

+3,4 

-0,8 

0,3 

Шкідливі звички матері (паління) до 

настання вагітності 

Є 

немає 

+6,8 

-1,2 

0,5 

Стрес у матері в період вагітності та в 

період вагітності 

Є 

немає 

+7,1 

-0,7 

0,5 

Патологічний перебіг вагітності (загроза 

переривання вагітності) 

Є 

немає 

+9,4 

-1,4 

1,4 

Стрес у дівчинки вдома 
Є 

немає 

+3,3 

-1,5 

0,6 

Користування Інтернетом та гаджетами 3 

години та більше 

Є 

немає 

+2,5 

-9,6 

2,5 

Дитячі інфекційні хвороби у дівчинки 
Є 

немає 

+1,2 

-4,4 

0,6 

Травмування дівчинки 
Є 

немає 

+8,1 

2,1 

1,9 
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Серед прогностичних ознак найбільш достовірними були: наявність 

спадкової обтяженості до гінекологічних незапальних хвороб (ПК=+8,0; 

Інф.=3,4) та репродуктивних порушень (ПК=+3,5; Інф.=2,3), користування 

дівчинки Інтернетом та гаджетами 3 години та більше (ПК=+2,5; Інф.=2,5), 

патологічний перебіг вагітності у матері (загроза переривання вагітності) 

(ПК=+9,4; Інф.=1,4) та травмування дівчинки (в тому числі й закритті 

черепно-мозкові травми) (ПК=+8,1; Інф.=1,9) тощо.  

Апробація прогностичної таблиці на групі з 25 дівчат із ОМ при 

ретроспективній оцінці результатів генеалогічного аналізу свідчила, що 

позитивний прогноз підтвердився у 17 хворих (68,0%), невизначена відповідь 

у п'яти дівчат (20,0%), негативна – у трьох дівчат (12,0%). 

Аналогічний аналіз було проведено в сім'ях дівчат з АМК із різною 

масою тіла (табл.1.8).  

Встановлено, що в сім'ях дівчат з АМК найбільш достовірними були 

наявність обтяженої спадковості до репродуктивних порушень (ПК=3,9; 

Інф.= 2,4), стрес у матері до настання та в період вагітності (ПК=10,8; 

Інф.=2,3), штучне вигодування дівчинки (ПК=10,6; Інф.=2,2) та користування 

дівчинки Інтернетом та гаджетами 3 години та більше (ПК=7,4; Інф.=1,4) 

тощо.  

Тобто в обох групах хворих дівчат найбільше прогностичне значення 

та інформативність мали наявність спадкової обтяженості до репродуктивних 

порушень та користування дівчинки Інтернетом і гаджетами 3 години та 

більше. Інші ознаки, що виявлялися у дівчат та їх матерів, відрізнялися за їх 

інформативністю, але також були значущими.  

Проведення апробації прогностичної таблиці у 25 дівчат із АМК на тлі 

різної маси тіла свідчила, що позитивний прогноз підтвердився у 19 хворих 

(76,0%), невизначена відповідь у чотирьох дівчат (16,0%), негативна – у двох 

дівчат з АМК (8,0%). 
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Таблиця 1.8 

Прогностичні ознаки щодо формування АМК у дівчат на тлі різної маси тіла 

Ознака Градація  ПК Інф. 

Обтяжена спадковість до репродуктивних 

порушень  

Є 

немає 

+3,9 

-5,8 

2,4 

Обтяжена спадковість до гінекологічних  

незапальних хвороб  

Є 

немає 

+5,3 

-1,3 

0,8 

Шкідливі звички матері (паління) до 

настання вагітності 

Є 

немає 

+6,2 

-1,0 

0,4 

Стрес у матері до настання та в період 

вагітності 

Є 

немає 

+10,8 

-2,0 

2,3 

Патологічний перебіг вагітності (загроза 

переривання вагітності)  

Є 

немає 

+8,5 

-1,0 

0,9 

Штучне вигодовування дівчинки  
Є 

немає 

+10,6 

-1,9 

2,2 

Стрес у дівчинки вдома  
Є 

немає 

+2,6 

-1,6 

0,3 

Користування Інтернетом та гаджетами 3 

години та більше 

Є 

немає 

+7,4 

-1,4 

1,4 

Дитячі інфекційні хвороби у дівчини  
Є 

немає 

+1,2 

-4,5 

0,6 

 

 

Резюме до розділу 1. 

Відомо, що обтяжений сімейний анамнез щодо гінекологічних 

незапальних захворювань є фактором ризику формування порушень 

менструальної функції у дівчат-підлітків [97]. Встановлено, що спадкова 

обтяженість до порушень репродуктивної системи виявлялася в 74,1% сімей 

при ОМ та 80,9% при АМК, до гінекологічних незапальних захворювань – в 
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63,8% та 32,4% відповідно, причому передача патологічних ознак вірогідно 

частіше спостерігалась по материнській лінії, ніж по батьківській лінії та 

обох лініях одночасно у дівчат обох груп (p<0,001).  

Відомо про негативний вплив певних факторів на формування 

порушень менструального циклу (медико-біологічні (22,4%), екологічні 

(15,6%) та соціально-гігієнічні (14,2%)). Несприятливий вплив на 

репродуктивне здоров'я дівчат старшого шкільного віку можуть мати 

фактори оточуючого середовища та соціального способу життя, ендогенні 

чинники [88] тощо. В родоводах дівчат з ОМ та АМК визначено 

превалювання окремих екзогенних та ендогенних чинників порівняно з їх 

частотою в сім'ях здорових дівчат: шкідливі звички та сильний емоційний 

стрес у матерів дівчат до настання та в період вагітності; окремі ускладнення 

вагітності, зокрема загроза переривання вагітності; стрес у дівчат вдома.  

Доведено сімейне накопичення неінфекційних захворювань у родичів 

пробандів I-III ступенів спорідненості дівчат з ОМ та АМК порівняно з 

родичами здорових дівчат за рахунок порушень репродуктивної, серцево-

судинної та шлунково-кишкової системи, гінекологічних незапальних і 

ендокринних хвороб та захворювань нервової системи.  

Встановлено особливості у частоті екзогенних, ендогенних та 

спадкових чинників у сім'ях дівчат з ОМ і різною масою тіла порівняно з 

сім'ями дівчат з АМК і різною масою тіла. В сім'ях дівчат з дефіцитом маси 

тіла при ОМ та АМК визначено значущі відмінності у частоті таких 

ускладнень вагітності, як гестоз, який переважав у матерів дівчат з АМК; 

загроза переривання вагітності – у матерів дівчат з ОМ; патологічні пологи 

(кесарів розтин за медичними показниками, ручна ревізія матки, стрімкі 

пологи тощо) – у матерів дівчат з ОМ; шкідливі звички як в загальній групі 

батьків, так і окремо у матерів та татусів. Виявлено переважання 

репродуктивних порушень у тіток дівчат з ОМ. В сім'ях дівчат з нормальною 

масою тіла при ОМ та АМК виявлено значущі відмінності у частоті окремих 

ендогенних та екзогенних чинників (ускладнень під час вагітності та перебігу 
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пологів, стресу у матерів, шкідливих звичок у батьків, дитячих інфекційних 

хвороб та оперативного втручання, фізичного навантаження у дівчат тощо). 

Встановлено підвищення частоти гінекологічних незапальних хвороб у сім'ях 

дівчат з ОМ та достовірні розбіжності у частоті ендокринних хвороб та 

патології нервової системи у різних категорій родичів дівчат з ОМ та АМК і 

різною масою тіла.  

У родичів трьох ступенів спорідненості хворих дівчат виявлялися 

порушення репродуктивної системи, гінекологічні незапальні хвороби, 

патологія ендокринної, серцево-судинної, нервової та травної систем і 

онкологічні хвороби. При порівнянні частоти неінфекційних захворювань у 

родичів хворих дівчат обох груп визначено наявність вірогідних 

відмінностей у частоті гінекологічних незапальних та серцево-судинних 

хвороб, патології шлунково-кишкового тракту за рахунок їх збільшення в 

сім'ях дівчат з ОМ. Причому гінекологічні незапальні хвороби переважали у 

родичок II ступеня спорідненості дівчат з ОМ; серцево-судинні хвороби 

частіше виявлялися у родичів I та II ступенів спорідненості дівчат з ОМ; 

шлунково-кишкові хвороби – у родичів II ступеня спорідненості дівчат з ОМ.  

В родоводах дівчат з ОМ та АМК і різною масою тіла визначена 

сімейна агрегація мультифакторних захворювань у родичів трьох ступенів 

спорідненості. Так, в сім'ях дівчат з АМК онкологічні захворювання, 

ендокринна та серцево-судинна патологія вірогідно частіше реєструвалася у 

родичів III ступеня, а хвороби нервової системи – у родичів I ступенів 

спорідненості.  

Вірогідність розвитку гінекологічних незапальних хвороб у родичок 

дівчат з АМК та ОМ за наявності обтяженого сімейного анамнезу до 

гінекологічних хвороб збільшувалась в 6,4-7 разів відповідно, до 

репродуктивних порушень – у 2,5-3,9 разів відповідно.  

Визначено прогностичні ознаки для виявлення осіб високого ризику 

до формування олігоменореї та аномальних маткових кровотеч. 
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Ефективність запропонованих прогностичних ознак склала 68,0% при ОМ, 

76,0% – при АМК.  
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РОЗДІЛ 2 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ 

 

У відповідності до протоколу дослідження усім пацієнтам проводилось 

вимірювання антропометричних параметрів (зріст, маса тіла, обчислювався 

ІМТ). Для кожної пацієнтки, залежно від віку, індивідуально визначався 

центільний проміжок її ІМТ. Якщо він був нижчим за 15 центіль, то це 

розцінювалося як недостатня маса тіла. При знаходженні значень ІМТ у 

проміжку між 15 та 85 перцентилями це розцінювалося як фізіологічні 

коливання. Розрахунок ІМТ дало змогу визначити, що серед дівчат з ОМ 

63,6% хворих мали її нормативні значення, у 36,4% ІМТ був знижений. Серед 

дівчат з АМК цей розподіл був кілька іншим. Вірогідно більше, ніж при ОМ, 

було дівчат з фізіологічним ІМТ (73,6%) і менше з його дефіцитом (26,4%; 

p1,2<0,04). Тобто дівчата з дефіцитом маси тіла частіше мали розлади 

менструальної функції за типом ОМ. 

З’ясувалося, що середні значення зросту у хворих Ι гр. становлять 

(162,1±0,73) см, що вірогідно не перебільшує середній зріст пацієнток ΙΙ гр., 

який складав (163,8±0,72) см.  

Для оцінки, наскільки досліджений параметр росту відрізняється від 

середніх значень, розраховувався коефіцієнт стандартного відхилення 

(standard deviation score, SDS) за формулою: SDS=(Х–М):SD ( − standard 

deviation), де Х – досліджений показник у даного пацієнта; М – його 

середньоарифметичне значення у здорових однолітків. 

Незначні зміни росту в обидва боки відзначалися більш ніж в половині 

випадків (Ι гр. ОМ – 65,9%; ΙΙ гр. АМК – 59,1%). Причому як незначне 

випередження, так і відставання реєструвалися з однаковою частотою (Ι гр. 

ОМ – 34,1% випередження і 31,8% відставання; ΙΙ гр. АМК – 34,5% 

випередження і 23,6% відставання). Слід зазначити, що ці відхилення в 

середньому не перебільшували SDS +1 або −1, що притаманно майже 70% 

здорових однолітків. Проте у 20,5% хворих Ι гр. (ОМ) і 27,3% пацієнток ΙΙ гр. 
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(АМК) показники росту перебільшували значення SDS +1. У 3,4% дівчаток 

Ιгр. (ОМ) і 7,2% 2 ΙΙ гр. (АМК) SDS>+2 або навіть 3, що свідчить про значні 

зміни в параметрах росту. Відхилення у бік зниження росту SDS<−1 

реєструвалися з однаковою частотою (у 17 % дівчат Ι гр. і 16,7% підлітків 

ΙΙ гр.). Значне зниження росту (SDS>-2 або -3) зустрічалося у 3,4% хворих 

Ι гр. (ОМ) і у тільки у 0,9% пацієнток ΙΙ гр. (АМК). 

Аналогічний аналіз, проведений в групах в залежності від ІМТ не 

виявив значних розбіжностей серед дівчат з фізіологічними параметрами 

ІМТ і зниженими значеннями ІМТ. Так, серед пацієнток з нормативними 

показниками ІМТ при ОМ незначні порушення росту відзначалися у 65,5%, 

при АМК – у 55,6%. Зміни у межах SDS˃±1 при ОМ у 27,3% і при АМК у 

34,6%. Значні відхилення росту реєструвалися у 7,3% при ОМ і у 9,7% при 

АМК. Причому при ОМ високорослість і низькорослість реєструвалися з 

однаковою частотою (по 3,6%), а при АМК зміни відбувалися, в основному, 

за рахунок високорослості (8,6% проти 1,2%; p<0,01). При дефіциті маси тіла 

показники росту не мали суттєвої різниці як серед пацієнток з ОМ, так АМК. 

Таблиця 2.1 

Показники SDS росту у хворих на ОМ та АМК 

Група 

Середні показники SDS 

росту 

Розподіл дівчат у 

залежності від показника 

SDS росту,  % 

SDS (+) SDS (-) SDS (+) SDS (-) 

Ι-ОМ 

всього 0,93±0,09 -0,78±0,12 58,0* 42,0* 

І-а 1,04±0,12 -0,84±0,16 55,4 44,6 

І-б 0,78±0,15 -0,66±0,14 62,5* 37,5* 

ΙΙ-АМК 

всього 1,15±0,09 -0,76±0,1 69,1* 30,9* 

ΙΙ-а 1,18±0,11 -0,80±0,14 72,8* 27,2* 

ΙΙ-б 1,05±0,17 -0,68±0,16 58,6 41,4 

Примітки. * p < 0,01-0,001 вірогідна різниця між SDS (+) і SDS (-) 
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Незначні зміни були у 69,7% дівчаток з ОМ і у 63,3% хворих на АМК. Значні 

відхилення виявлялися у 3,1% хворих обох груп, що не має значущої різниці 

по відношенню до підлітків з фізіологічними параметрами ІМТ. 

Таким чином у абсолютної більшості пацієнтів як з ОМ, так і АМК 

показники росту відзначаються в межах нормативних коливань (Ι гр. ОМ – 

94,3%; ΙΙ гр. АМК – 91,9%). Проте кожна 12-17 дівчинка мала значні 

відхилення з боку росту, які були більш притаманні дівчатам з нормальною 

масою тіла. 

Статевий та фізичний розвиток це два невід’ємних процеси в організмі 

дівчинки. Визначення рівня статевого розвитку у дівчат з ОМ виявило, що  у 

абсолютної більшості він відповідав паспортному (89,8%). Проте у треті 

(30,8%) 10-13 річних дівчаток відмічалося випередження статевого розвитку 

на 2 і більше років, а серед 14-17 річних у 6,6%  реєструвалося відставання. 

Слід зазначити, що при фізіологічному ІМТ (І-а гр.), окрім нормального 

статевого розвитку, реєструвалося його  випередження, а при дефіциті маси 

тіла (І-б гр.) - відставання статевого розвитку (табл.2.2). 

Таблиця 2.2 

Характеристика клінічного обстеження хворих на ОМ 

Показник, одиниці 
Значення, групи P різниця між 

I-а і I-б гр. I I-а I-б 

ІМТ, кг/м2  20,0±0,25 16,31±0,18 ˂0,0001 

Вік, років  15,33±0,17 15,11±0,22 15,73±0,28 >0,05 

Затримка статевого 

розвитку серед 14-17 

річних, % 

6,6 0 17,9  

Нормальний статевий 

розвиток, % 
89,8 92,8 84,4 >0,05 

Випередження 

статевого розвитку 

серед 10-13 річних,% 

30,8 44,4 0  

Виражена 

гіперандрогенія, % 
38,6 40,7 45,5 >0,05 

Вік менархе, років  12,70 13,14 ˂0,05 
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При АМК характер статевого дозрівання дещо різнився по відношенню 

до дівчат з ОМ. Статевий розвиток, який відповідав паспортному відзначався 

у 66,4% хворих, що значно менше ніж у дівчат з ОМ (p<0,0001). 

Випередження статевого розвитку серед 10-13 річних було у 67,3% 

пацієнток, що вірогідно частіше, ніж при ОМ (p<0,001). Відставання серед 

14-17 річних спостерігалося на тому ж рівні, що і при ОМ. На відміну від ОМ 

у дівчат з АМК і випередження і відставання статевого розвитку 

реєструвалося як при фізіологічній масі тіла (ІІ-а гр.) так і при її дефіциті (ІІ-

б гр.; табл.2.3) 

 

Таблиця 2.3  

Характеристика клінічного обстеження хворих на АМК 

Показник, одиниці 
Значення, групи P різниця між 

IІ-а і IІ-б гр.. IІ IІ-а IІ-б 

ІМТ, кг/м2  19,45±0,19 16,35±0,20 ˂0,0001 

Вік, років  13,89±0,17 13,69±0,21 14,41±0,34 >0,05 

Затримка статевого 

розвитку серед 14-17 

річних, % 

6,6 4,8 10,5 ˂0,01 

Нормальний статевий 

розвиток, % 
66,4 61,7 79,3 >0,05 

Випередження 

статевого розвитку 

серед 10-13 річних,% 

67,3 74,4 40 ˂0,01 

Виражена 

гіперандрогенія, % 
22,7 24,7 17,2 >0,05 

Вік менархе, років    ˂0,05 
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Тобто АМК значно частіше формуються  у дівчат з випередженням 

статевого розвитку. Для ОМ більш характерним є статевий розвиток, якій 

відповідає паспортному. 

Характеристика статевого розвитку не можлива без розгляду питання 

про становлення менструальної функції, якає інтегрованим показником стану 

системи репродукції. Вивчення початку менструацій виявило, що у хворих як 

з ОМ, так і АМК менархе найчастіше відмічалося в 12-14 років (І гр. - 78,5% і 

ІІ гр. – 62,7%). Проте у пацієнток з АМК це відбувалося значно рідше 

(p<0,01). 

Середній вік менархе хворих на ОМ становив в середньому 

(12,86±0,12) років. У дівчат з фізіологічною масою тіла – (12,70±0,14) років, а 

при дефіциті маси тіла – (13,14±0,21) років, що не має суттєвої різниці. Раннє 

менархе (до 11 років) спостерігалося тільки у дівчат із нормативною масою 

тіла у 5,4%. У хворих із дефіцитом маси тіла раннє менархе не реєструвалося, 

наявність же пізнього менархе (після 15 років) з однаковою частотою 

відмічалося як у пацієнток з фізіологічною масою тіла, так і її дефіцитом 

(табл.2.4).   

Таблиця 2.4    

Показники менархе у хворих на ОМ 

Групи 

Показники 

Середній вік 

менархе, років 

Раннє менархе 

(до 11 років), % 

Пізнє менархе 

(після 15 років), % 

Ι гр. 12,86 ± 0,12 3,4* 8,0* 

Ι-а гр. 12,70 ± 0,14 5,4 5,4 

Ι-б гр. 13,14 ± 0,21 0 12,5 

Примітка. *р˂0,01-достовірна різниця між раннім і пізнім менархе 

 

При АМК середній вік менархе складав (12,39±0,11) років. (табл.2.5), 

що суттєво менше ніж у хворих на ОМ (p<0,002). При нормальній масі 

(12,17±0,12) років, що також було значно менше ніж при ОМ в аналогічній 
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групі (p<0,001, рис.2.1, 2.2). При дефіциті менархе відповідало (13,02±0,19) 

рокам, що достовірно не відрізнялося від аналогічного показника у дівчат з 

ОМ. Початок менархе до 11 років у пацієнток з АМК зустрічалося достовірно 

частіше, ніж у дівчат з ОМ (p<0,001). А ось пізнє менархе, навпаки частіше 

реєструвалося у дівчат з ОМ (p<0,04). 

 

Таблиця 2.5  

Показники менархе у хворих на АМК 

Групи 

Показники 

Середній вік 

менархе, років 

Раннє менархе (до 

11 років), % 

Пізнє менархе (після 

15 років), % 

Ι гр. 12,39 ± 0,11 12,7** 3,6** 

Ι-а гр. 12,17±0,12* 17,3** 2,7** 

Ι-б гр. 13,02±0,19* 0 6,9 

Примітка. * р˂0,0005 – достовірна різниця між віком менархе  

                  **р˂0,001 – достовірна різниця між раннім і пізнім менархе 

 

 

 

 

Рис. 2.1 - Середній вік менархе у всіх дівчат з АМК і ОМ 
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Рис. 2.2 - Середній вік менархе у дівчат з нормальним ІМТ при АМК  і 

ОМ 

 

Зіставлення менструального віку на момент обстеження у дівчат-

підлітків обох груп виявило, що у пацієнток із АМК він був найменшим і 

дорівнював (18,251,6) міс. У підлітків з ОМ був вірогідно більшим і  

складав (29,321,9) міс. (p0,00003). Аналогічна ситуація простежувалася і 

при різній масі тіла – при фізіологічній і її дефіциті (рис). В обох випадках 

менструальний вік був вірогідно більшим у хворих на ОМ (p10,0002; 

p20,005). Слід зазначити, що середній вік підлітків І гр. та ІІ гр. також мав 

різницю і складав (13,9±0,17) при АМК і (15,33±0,17) років при ОМ 

(p0,00002). Тобто дівчата з ОМ були не тільки більш дорослими, а й мали 

довший менструальний вік, незважаючи на то, що серед них було набагато 

більше підлітків з пізнім менархе. 

Ми також проаналізували появу порушень менструальної функції 

відносно менархе. Так у хворих з ОМ найчастіше перші розлади 

менструальної функції виникли з менархе, або в перший рік після появи 

менархе (табл.2.6). Найчастіше це спостерігалося у пацієнтів з дефіцитом 

маси тіла.  

У п’ятої частини дівчат з ОМ і фізіологічними параметрами маси тіла 

порушення виникали на 2 рік існування менструальної функції і кожної 

третьої після 3 і більше років після менархе, це значно частіше ніж у 

пацієнтів з дефіцитом маси тіла. 
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Таблиця 2.6 

Поява розладів відносно менархе у хворих з ОМ, % 

Показники 
Групи 

Всього І-а І-б 

З менархе або 1 рік 61,4 56,8* 78,1* 

На 2 рік 14,8 19,6* 6,3* 

На 3 рік 23,9 28,6* 15,5* 

Примітка. *р˂0,05-0,001-достовірна різниця між групами 

 

Поява маткової кровотечі найчастіше відмічалася з менархе, або в 1 рік 

існування менструацій і цей показник був значно вищим ніж у дівчат з ОМ 

(61,4% при ОМ і 72,7%; ρ<0,001). На 2 та 3 рік існування менструальної 

функції маткові кровотечі виникали значно рідше, ніж ОМ, і з однаковою 

частотою  у дівчат з різним ІМТ (табл.2.7).    

Таблиця 2.7  

Поява розладів відносно менархе у хворих з АМК, % 

Показники 
Групи 

Всього ІІ-а ІІ-б 

З менархе або 1 рік 72,7 71,6 75,9 

На 2 рік 12,7 13,6 10,3 

На 3 рік 14,5 14,8 13,8 

 

Тобто, АМК частіше виникають з менархе, або в 1 рік після менархе, 

ОМ в перший рік існування менструацій формуються рідше. На 2-3 рік  після 

менархе АМК виникають менше ніж у третини хворих, на відміну від ОМ. 

Термін появи кровотечі відносно менструальної функції не залежить від ІМТ 

у хворих з АМК. У пацієнток з ОМ терміни формування розладів залежать 

від ІМТ. У дівчат з дефіцитом маси тіла ОМ з’являється, в основному, в 1 рік 

після менархе і дуже рідко на 2 та 3 роки менструальної функції. При 
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фізіологічній масі тіла ОМ у 48,2% дівчат формується на протязі 2 або 3 року 

після менархе. 

На момент звернення до лікаря тривалість АМК була до 2 тижнів у 

44,5% хворих, до 4 тижнів у 34,5%, до 6 тижнів у 11,8% і понад 6 тижнів у 

8,2% пацієнтів. Аналіз в залежності від ІМТ виявив, що у дівчат з дефіцитом 

маси тіла значно частіше кровотеча на момент звернення до лікаря була 6 та 

більше тижнів. Тобто навіть за наявності кровотечі – яскраво вираженої 

патології, хворі не завжди поспішають до лікаря. Це може свідчити про 

низьку інформованість дівчат та їх батьків об особливостях становлення 

менструальної функції в цьому віці. 

АМК доволі часто супроводжуються постгеморагічною анемією, тобто 

недостатністю заліза в організмі. До заліза у складі гемоглобіну (Hb) 

приєднується кисень – ось чому при нестачі гемоглобіну організм 

виявляється в стані гіпоксії, а всі органи і тканини не функціонують 

належним чином. За результатами обстеження постгеморагічна 

залізодефіцитна анемія в аналізах крові у дівчат-підлітків з АМК виявлялася 

в 35,2% випадків, це більше ніж у третини, при чому у 30,0% це була анемія І 

ступеня (120˂Hb˃90 г/л) і у 2,3% – ІІ ступеня (90˂Hb˃70 г/л). Аналіз в 

залежності від ІМТ не виявив достовірних розбіжностей (ІІ-а гр. – 34,2% і ІІ-

б гр. – 37,9%). 

При первинному огляді хворих привернула увагу наявність у частини 

дівчат клінічних проявів гіперандрогенії (ГА) – гірсутизм, гіпертрихоз, acne 

vulgaris, смуги розтягнення, жирова себорея. Їх частота у пацієнток з ОМ 

була від 40,7% у Ι-а гр. до 45,5% у Ι-б гр., складаючи в цілому 38,9%, що 

значно перевищує популяційну (6,6%). У дівчат з АМК прояви 

гіперандрогенної дермопатії були значно меншими, ніж при ОМ, і взагалі 

реєструвалися у 22,7% пацієнтів (ρ<0,01). У дівчаток з нормативним ІМТ ці 

прояви виявлялися у 24,7%, а при дефіциті маси тіла – у 17,2%, що суттєво 

відрізнялося при співставленні з хворими на ОМ (p1 <0,01; p2<0,001). 
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Аналіз вчасного звернення за медичною допомогою підлітків з ОМ, 

тобто відразу після затримки місячних більше ніж на 2-3 неділі, з’ясував, що 

тільки 21,4% дівчат зверталася по допомогу в цей термін. Більшість 

пацієнток (78,6%) була оглянута лікарями після двох, а то і трьох років 

існування порушень. Тобто тільки кожна п’ята дівчина зверталася до лікаря в 

ранні строки після виникнення порушень менструальної функції. Більша 

частина підлітків потрапляла у поле зору лікарів після довгого існування  

розладів менструальної функції. Дівчата з АМК, які зверталися по допомогу 

при існуванні кровотечі не більше 10 днів склали всього 9,2%. Ще 37,9% 

хворих зверталися до лікаря при кровотечі до 2 тижнів. Майже 21% 

пацієнток прийшли до лікаря після 6 тижнів існування маткової кровотечі. 

 

Резюме до розділу 2 

За останні роки значно знизився прошарок здорових школярів, в тому 

числі і дівчаток [113, 114, 115]. Змінюється на гірше фізичний розвиток, якій 

є індикатором стану здоров’я і запорукою успішності формування 

репродуктивного потенціалу [116, 117, 118, 119, 120]. В літературі є 

свідчення про порушення в фізичному і статевому розвитку окремо у дівчат з 

АМК і ОМ [121, 122, 123]. В нашому досліджені також виявлені зміни в 

фізичному і статевому розвитку обстежених хворих. Проте ми не знайшли 

публікацій де порівнювались би ці два крайніх порушення менструальної 

функції у дівчат. 

Ми обмежили набір дівчаток, зупинившись тільки на пацієнтах з 

нормативним ІМТ і її дефіцитом. В літературі є багато публікацій щодо стану 

репродуктивного потенціалу дівчат з надлишковою масою тіла і ожирінням 

[124, 125, 126, 127]. Публікацій стосовно особливостей впливу дефіциту маси 

тіла на формування репродуктивного потенціалу дуже мало, в основному 

вони стосуються анорексігених станів [128, 129]. Проведення 

порівнювального аналізу фізичного і статевого розвитку у дівчат з ОМ і 

АМК виявило, що фізіологічні параметри ІМТ частіше реєструвалися серед 
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підлітків з АМК (p1,2<0,04). ОМ частіше формується на тлі дефіциту маси 

тіла. Більшість дівчат з ОМ і АМК мали зріст у межах фізіологічних 

коливань не залежно від ІМТ. При нормативних показниках ІМТ та їх 

знижені значні відхилення росту реєструвалися з однаковою частотою як при 

ОМ, так і АМК. Проте слід зазначити, що при ОМ високорослість і 

низькорослість реєструвалися з однаковою частотою (по 3,6%), а при АМК 

відбувалися, в основному, за рахунок високорослості (8,6% проти 1,2%; 

p<0,01). Випередження статевого розвитку на два і більше років серед 10-13 

річних дівчат вірогідно частіше відзначалося у підлітків з АМК (67,3% проти 

30,8% пр. ОМ; p<0,001), а відставання реєструвалося з однаковою частотою 

(по 6,6%). Випередження статевого розвитку відмічалося тільки у хворих з 

фізіологічним ІМТ і не реєструвалося при його дефіциті. Тобто аналіз 

взаємодії фізичного і статевого розвитку обстежених хворих підтвердив 

ствердження про те, що дефіцит маси тіла спричиняє затримку статевого 

дозрівання [130]. 

Вік настання першої менструації у всіх дівчат із АМК мав суттєві 

розбіжності поміж групою з нормативним ІМТ і її дефіцитом. У дівчаток з 

фізіологічними значеннями ІМТ він був меншим (p<0,0005). Це співпадає з 

літературними даними [131]. Менархе у хворих на ОМ відмічалося в більш 

пізньому віці (p<0,000003). В них значно рідше реєструвалося раннє менархе 

і вірогідно частіше пізнє. Менструальний вік на момент обстеження мав 

також вірогідні розбіжності. Найбільшим він був у дівчат Ι гр., найменшим – 

у підлітків ΙΙ гр. (p<0,0005). 

Аналізуючи дебют різних порушень менструальної функції у наших 

пацієнток, ми виявили, що у дівчат Ι гр., на відміну від ІІ гр., перші розлади 

менструацій значно частіше починалися через два і більше років від менархе. 

Зміни на шкірі у вигляді aknae vulg., гірсутизму, смуг розтягнення у 

хворих мали суттєві розбіжності і реєструвалися вірогідно частіше у хворих 

на ОМ, як при фізіологічній масі тіла, так і при її дефіциті (Ι гр. – 38,9%, ΙΙ гр. 

– 27,7% ; p1<0,01, p2<0,001). 
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Таким чином, виявлені суттєві розбіжності стосовно клінічного 

перебігу ОМ і АМК в підлітковому віці. ОМ вірогідно частіше ніж АМК 

виникають у більш дорослому віці,  частіше на 2-3 році після менархе, тому 

їх менструальний вік значно перебільшує аналогічний при АМК. ОМ частіше 

супроводжуються гіперандрогеною дермопатією, це може свідчити про те, 

що ці дівчатка можуть бути групою ризику щодо формування синдрому 

СПКЯ в майбутньому. Для підлітків з дефіцитом маси тіла на відміну від 

дівчат з фізіологічним ІМТ притаманним є виникнення порушень в більш 

старшому віці. Серед них не зустрічаються підлітки з раннім менархе, рідко 

реєструється випередження статевого розвитку  і тільки у пацієнток з АМК. 

У третини підлітків АМК  супроводжуються залізодефіцитними 

станами, що співпадає з даними інших авторів [132, 133]. Великий прошарок 

дівчат звертається за медичною допомогою через 4 і більше неділь від 

початку кровотечі і 2-3 років існування ОМ, що свідчить про невідкладну 

необхідність створення просвітницьких програм стосовно особливостей 

перебігу пубертату, фізіологічних параметрів менструального циклу, як для 

підлітків, так і їх батьків та медичних і освітянських працівників. 
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The XII international Scientificand Practica lConference Scienceand Practice: 

Implementation to Modern Society. Manchester.Great Britain.2021.N80.Р.188-194 
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РОЗДІЛ  3 

СТАТУС ВІТАМІНУ Д У ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЇ 

ФУНКЦІЇ І РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА 

 

3.1 Рівень забезпеченості вітаміном Д хворих на  олігоменорею в 

залежності від ІМТ 

 

Вітамін Д відомий насамперед своєю роллю у підтримці гомеостазу 

кальцію та фосфору та забезпеченні здорової мінералізації кісток. Нові дані 

свідчать про те, що вітамін Д має багато інших функцій. Спектр ефектів, 

опосередкованих вітаміном Д, розширився останніми роками. Нещодавні 

повідомлення про екстраскелетні ефекти вітаміну Д викликали підвищений 

інтерес до досліджень поширеності станів дефіциту/недостатності вітаміну 

Д. Тепер вітамін Д визнаний універсальною сигнальною молекулою, а не 

лише регулятором здоров'я кісток та гомеостазу кальцію. Рецептори вітаміна 

Д широко поширені у жіночій репродуктивній системі, що дозволяє 

припустити його значну роль для фертильності людини [134, 135, 136, 137]. 

Аналіз частоти відхилень показників у статусі вітаміну Д при ОМ 

виявив, що недостатній рівень або дефіцит забезпеченості вітаміном Д мала 

переважна більшість пацієнтів (83,3%, р˂0,05). Дефіцитний рівень вітаміну Д 

спостерігався у 42,0% дівчат, недостатній рівень – у 42,3% осіб, оптимальний 

рівень – у 17, 3% пацієнтів. 

Середні показники вітаміну Д у пацієнток з ОМ склали 

(22,43±1,21) нг/мл (з квартільним діапазоном від 16,11 до 27,17 нг/мл), що 

вважається недостатнім рівнем. 

При аналізі вмісту вітаміну Д залежно від ІМТ суттєвої різниці 

показників виявлено не було. Рівень вітаміну Д у дівчат з ОМ не мав також 

значущої різниці із підлітками групи порівняння (табл.3.1). 
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Таблиця 3.1 

Середні значення вмісту вітаміну Д у хворих з ОМ, нг/мл 

Показники 
Групи 

І І-а І-б порівняння 

n 52 37 15 20 

M±SD 

Ме 

22,43±8,77 

21,5 

22,77±9,41 

21,1 

21,59±7,17 

21,9 

22,35±3,05 

21,35 

 

Тобто знижений вміст вітаміну Д був характерним не тільки для 

пацієнток з порушеннями менструальної функції, але й для однолітків із 

нормальною менструальною функцією. Ці показники не входять у дисонанс 

із літературними даними. Популяційні дослідження, які у Європі, свідчать, 

що медіана рівня вітаміну Д для населення, зокрема і підлітків, становить 

23 нг/мл [38], аналогічні дані наведено й у здорових італійських підлітків. 

Середній рівень 25(ОН)D становив вони 20 нг/мл [138]. 

Вивчення статусу вітаміну Д в залежності від віку та ІМТ показало, що 

середні його значення не мали суттєвої різниці (табл. 3.2) 

Таблиця 3.2  

Статус вітаміну Д  з урахуванням віку та ІМТ, нг/мл 

Показники 

Групи, 11-14 річні пацієнтки Групи, 15-17 річні пацієнтки 

Всього 

N=17 

І-а 

n=12 

І-б 

n=5 

Всього 

N=35 

І-а 

n=24 

І-б 

n=11 

M±SD 

Ме 

21,48±8,72 

20,9 

21,27±9,07 

20,0 

22,15±8,69 

23,59 

22,88±8,89 

21,9 

23,57±9,68 

21,75 

21,38±7,02 

21,9 

 

Для з’ясування особливостей перебігу ОМ в залежності від фонової 

забезпеченості вітаміну Д було проведено порівняльний аналіз в групах 

пацієнтів в залежності від віку і ІМТ (табл.3.3).  

Недостатні та дефіцитні стани статусу вітаміну Д реєструвалися з 

однаковою частотою як серед молодших, так і старших дівчат. Оптимальні 

значення вітаміну Д мали тенденцію до збільшення у дітей 11-14 років. 
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Таблиця 3.3  

Частота різних коливань вітаміну Д в залежності від віку та ІМТ 

Вік, роки Групи 
Статус вітаміну Д, % 

оптимальний недостатній дефіцит 

11-14  І 23,5±1,01 35,3±1,27 41,2±1,39 

І-а 23,1±1,00 30,8±1,17 46,2±1,49 

І-б 25,0±1,04 50,0±1,57 25,0±1,04 

15-17 І 14,3±0,78 45,7±1,48 40,0±1,36 

І-а 16,7±0,84 45,8±1,49 37,5±1,31 

І-б 9,0±0,61 45,5±1,48 45,5±1,48 

 

В літературі є свідчення, що вміст вітаміну Д пов’язують з появою 

менархе. Наголошується, що вірогідність появи раннього менархе вдвічі 

вище у дівчат з дефіцитом вітаміну Д [139]. Ми проаналізували статус 

вітаміну Д від дебюту менструальної функції. У підлітків з раннім менархе 

рівень вітаміну Д складав 13,46±3,14 нг/мл, що було статистично значуще 

нижче ніж у дівчат з дебютом менструальної функції з 12 до 15 років 

(22,8±1,22 нг/мл; p˂0,02). Аналогічна залежність відмічалася і по відно-

шенню до рівня статевого дозрівання (табл.3.4). При статевому розвитку, 

який відповідав календарному віку дівчинки статус вітаміну Д був значно 

вищим, ніж у підлітків з випереджаючими строками статевого дозрівання. 

Таблиця 3.4  

Статус вітаміну Д  з урахуванням віку менархе та статевого дозрівання у 

підлітків з ОМ 

Показники 

ОМ 

Раннє 

менархе 

Фізіологічне 

менархе 

Випередження 

статевого 

розвитку 

Фізіологічні 

параметри 

статевого 

розвитку 

Вітамін Д, нг/мл 13,46±3,14 22,8±1,22* 13,3±3,0 26,22±1,2* 

Примітка. *p˂0,02 при порівнянні фізіологічних показників з іншими 

(раннім менархе і випередженням статевого розвитку) 
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3.2 Рівень забезпеченості вітаміном Д хворих на аномальні маткові 

кровотечі в залежності від ІМТ 

 

Недостатній та знижений рівень вітаміну Д реєструвався у 94,2% 

хворих на АМК, що має тенденцію до підвищення відносно хворих з ОМ 

(p˂0,06). Причому дефіцитний статус відзначався у 57,7%, що значно частіше 

ніж недостатній у 36,5% (p˂0,05). При аналізі в залежності від ІМТ 

аналогічна ситуація спостерігалася при зниженій масі тіла – дефіцит рівня 

вітаміну Д реєструвався вірогідно частіше, ніж недостатній (p˂0,01; рис.3.1). 

При фізіологічних параметрах ІМТ недостатній статус вітаміну Д і його 

дефіцит простежувалися з однаковою частотою. Слід відмітити, що при 

дефіциті маси тіла оптимальний рівень вітаміну Д не реєструвався зовсім, на 

відміну від дівчаток з нормальною масою тіла. 

 

Рис. 3.1 – Статус вітаміну Д у хворих на АМК з урахуванням ІМТ 

 

Середні значення вітаміну Д у пацієнток з АМК склали (19,34±1,02) нг/мл 

при квартильному діапазоні (13,85-24,51), це декілька нижче ніж у дівчат з 

ОМ (p=0,05). Не виявлено різниці між групами дівчат з нормальною масою 

тіла і його дефіцитом (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5  

Середні значення вмісту вітаміну Д у хворих з АМК, нг/мл 

Показники 
Групи 

ІІ ІІ-а ІІ-б порівняння 

n 52 40 12 20 

M±SD 

Ме 

19,34±7,36 

17,75* 

20,09±7,22 

17,95 

16,86±7,62 

15,42 

22,35±3,05 

21,35 

Примітка. *p=0,05вірогідність відмінностей показників між дівчатами з 

АМК і групою порівняння 

 

Проте середній вміст вітаміну Д у дівчат з АМК був меншим ніж у 

групі порівняння. 

Наступним кроком було вивчення концентрації холекальциферолу в 

сироватці крові в залежності від віку і ІМТ (табл.3.6). Встановлено, що 

середні значення вітаміну Д не мали суттєвої різниці між дівчатами 11-14 

років і 15-17 років. Не виявлено також вірогідних відмінностей між 

підлітками молодшого і старшого віку і різною масою тіла. 

Таблиця 3.6 

Статус вітаміну Д з урахуванням віку і ІМТ 

Показники 

Групи, 11-14 річні пацієнтки Групи, 15-17 річні пацієнтки 

Всього 

N=34 

ІІ-а 

n=26 

ІІ-б 

n=8 

Всього 

N=18 

ІІ-а 

n=13 

ІІ-б 

n=5 

M ± SD 

Ме 

19,39±7,85 

18,55 

20,08±7,63 

18,85 

17,15±8,66 

18,02 

19,23±6,55 

16,16 

20,08±6,64 

17,16 

16,28±6,11 

13,68 

 

Порівняльний аналіз в залежності від фонової забезпеченості вітаміном 

Д у дівчат різного віку і ІМТ з’ясував, що оптимальний його рівень 

відмічався з вкрай рідко і з однаковою частотою як серед 10-14 річних, так і 

15-17 річних підлітків (5,9% і 5,6% відповідно, рис.3.2, 3.3).  
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Рис. 3.2  - Частота різних коливань вітаміну Д у 10-14 річних дівчат в 

залежності від ІМТ 

 

 

Рис. 3.3 – Частота різних коливань вітаміну Д у 15-17 річних дівчат в 

залежності від ІМТ 

 

Звернуло на себе увагу відсутність оптимальних показників 

забезпеченості вітаміном Д серед пацієнток зі зниженою масою тіла як у 10-
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14 річних, так і у 15-17 річних. Навпаки, у старших дівчат збільшувався 

відсоток хворих з дефіцитом вітаміну Д. 

Ми також проаналізували статус вітаміну Д від дебюту менархе. На 

відміну від дівчат з ОМ у підлітків з АМК вірогідної різниці в статусі 

вітаміну Д у залежності від терміну появи першої менструації виявлено не 

було. Вітамін Д у хворих з раннім менархе рівень вітаміну Д складав 

20,31±2,90 нг/мл, а при оптимальних термінах появи менрструації 

19,91±1,1 нг/мл. Така ж тенденція простежувалася і при порівняння різних 

темпів статевого дозрівання (табл.3.7). 

Таблиця 3.7  

Статус вітаміну Д  з урахуванням віку менархе та статевого дозрівання у 

дівчат з АМК 

Показники 

АМК 

Раннє 

менархе 

Фізіологічне 

менархе 

Випередження 

статевого 

розвитку 

Фізіологічні 

параметри 

статевого 

розвитку 

Вітамін Д, нг/мл 20,31±2,90 19,91±1,10 19,46±1,65 19,26±1,31 

 

Резюме до розділу 3. 

Проведений аналіз статусу вітаміну Д у дівчат з розладами 

менструальної функції, встановив, що у абсолютної більшості (84,3% при 

ОМ і 94,2% при АМК) спостерігається його недостатність (42,3% при ОМ і 

36,5% при АМК) або дефіцит (42,0% при ОМ і 57,7% при АМК). Є роботи, 

які свідчать про залежність менструального циклу від статусу вітаміну Д, 

проте ці повідомлення стосуються, в основному, предменструального 

синдрому, дисменореї, СПКЯ [55, 140, 141, 142, 143, 144, 145]. В нашій 

роботі наведено дані порівняльного аналізу статусу вітаміну Д у дівчат з 

двома крайніми порушеннями менструального циклу – це ОМ та АМК. 

Детальний аналіз статусу вітаміну Д дозволив з’ясувати деякі 

особливості його розподілу серед пацієнток з ОМ та АМК. Достовірної 
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різниці між вмістом вітаміну Д у дівчат з різною масою тіла як при ОМ, так і 

при АМК не було виявлено. Аналіз стосовно рівня вітаміну Д в залежності 

від віку також не виявив вірогідних відмінностей в обох групах дівчат з 

розладами менструальної функції. Статус вітаміну Д у дівчат з порушеннями 

менструального циклу у всіх вікових групах і при різній масі тіла не досягав 

оптимальних значень, хоча суттєво не відрізнявся від підлітків з нормальним 

менструальним циклом. Можна припустити що саме період пубертату 

потребує достатньо великої кількості вітаміну Д для перебудови організму і 

формування нормального менструального і дівчата з нормальною 

менструальною функцією і зниженим рівнем вітаміну Д складають групу 

ризику щодо формування її розладів. 

Виявлено особливості в статусі вітаміну Д у дівчат з різним типом 

порушень менструальної функції. Так, у хворих на ОМ 11-14 років по 

відношенню до 15-17 річних має місце тенденція до збільшення відсотка 

дівчат з оптимальними значеннями вітаміну Д. Відмічається також тенденція 

до збільшення серед дівчат 15-17 років і дефіцитом маси тіла підлітків з 

дефіцитарними станами вітаміну Д. 

При АМК у дівчат з порушеннями фізичного розвитку (дефіцитом маси 

тіла) оптимальні значення вітаміну Д не виявлялися на відміну від пацієнток 

з ОМ. Аналогічно дівчатам з ОМ мала місце тенденція до збільшення серед 

15-17 річних дітей і дефіцитом маси тіла дівчат з рівнем вітаміну Д менше 

20 нг/мл.  

Тобто статус вітаміну Д був дещо гіршим у пацієнток з АМК, ніж у 

дівча з ОМ. У підлітків з АМК середні значення вмісту вітаміну Д були 

нижчими (19,34±1,02 нг/мл), ніж  у дівчат з ОМ (22,43±1,21 нг/мл; p˂0,05). 

Серед пацієнток з АМК був більший відсоток дівчат з незадовільним або 

дефіцитним статусом вітаміну Д (94,2% проти 84,3%; p=0,05). У підлітків з 

порушеннями фізичного розвитку (дефіцитом маси тіла) зовсім не 

реєструвалися оптимальні рівні вітаміну Д. 
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У дівчат з ОМ простежувалась залежність статусу вітаміну Д від 

терміну появи першої менструації і рівня статевого дозрівання. При 

ранньому менархе та випереджаючих строках статевого розвитку статус 

вітаміну Д був вірогідно нижчим, ніж при фізіологічному перебігу пубертату. 

У пацієнток з АМК такої залежності виявлено не було. Можна припустити, 

що включення вітаміну Д в процеси статевої зрілості залежать не тільки від 

його статусу, а й того патологічного стану, що формується. 

Проведене дослідження свідчить про достатньо велику 

розповсюдженість зниження статусу вітаміну Д серед дівчат з порушеннями 

менструального циклу, а також його залежність від форми розладу 

менструальної функції і підтверджує важливість корекції та підтримки його 

оптимального рівня. 

 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати 3 розділу: 

1. Dynnik V.A., Dynnik A.A., Drujinina A.Е. Role of vitamin D in the 

formation of abnormal uterine bleeding of the pubertate period. Медичні 

перспективи . 2022. Т.XXVII. Вип. 3. С. 90-96. SCOPUS. 

2. Дружиніна А.Є. Вміст вітаміну Д у дівчаток-підлітків з різними 

розладами менструальної функції. Інновації в медицині та фармації: тез. доп. 

89 наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених з міжнар. участю. Івано-

Франківськ, 2020. С. 92-93. 

3. АС №111305 Україна. Особливості перебігу олігоменореї з 

урахуванням статусу вітаміну Д у сучасних дівчат/ Диннік В.О., Дружиніна 

А. Є. Рішення про реєстрацію № с202200280 ; заявл. 17.01.2022, опубл. 

26.01.2022. 
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РОЗДІЛ  4 

ГОРМОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ, 

ХВОРИХ НА ОЛІГОМЕНОРЕЮ ТА АНОМАЛЬНІ МАТКОВІ КРОВОТЕЧІ 

 

В останні десятиріччя на тлі погіршення демографічної ситуації 

особливої уваги набуває стан здоров’я підростаючого покоління, його 

репродуктивний потенціал. У підлітковому віці найбільш вразливою є 

нейроендокринна система, у зв’язку з тим що саме в цьому віці відбувається 

її становлення. Багатьма авторами відмічається зростання частоти порушень 

менструального циклу – основного гаранта спроможності жіночої 

репродуктивної функції [146, 147, 148, 149, 150]. Відповідно до сучасних 

поглядів в основі розладів менструальної функції в підлітковому віці 

становлять порушення функції регуляторних систем – гіпоталамо-

гіпофізарної-яєчникової та надниркової. В періоді статевого дозрівання 

функціональний стан регуляторних механізмів доволі нестійкий і при 

найменших втручаннях (будь то стрес, надмірні фізичні навантаження, 

надмірна маса тіла, хронічна соматична патологія тощо) призводить до 

нестабільності гормонального фону. 

Останніми роками увагу вчених привертає проблема участі вітаміну Д 

у патогенезі різних захворювань. Дефіцит вітаміну Д розцінюється як 

глобальна проблема, яка підвищує ризик багатьох хронічних захворювань. 

Останнім часом акцент змістився на нескелетні ефекти вітаміну Д. Обсяг 

літератури, що зростає, передбачає, що вітамін Д відіграє важливу роль у 

регуляції процесів у яєчниках, що визначають жіночу фертильність, жіночий 

репродуктивний потенціал [43, 147, 148, 149, 150]. 

Найбільш часто описується статус вітаміну Д у пацієнток з СПКЯ, 

ендометріозом, лейоміомою матки, а також його вміст, пов'язують з 

результатом екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) [44, 151, 152, 153]. 

Незважаючи на те, що статус вітаміну Д у дітей і підлітків вивчається 

багатьма дослідниками, його вплив на формування менструальної функції і її 



103 
 

порушення в періоді пубертату вивчена недостатньо, є поодинокі роботи [63, 

154]. 

 

4.1 Стан гіпофізарно-яєчникової системи у хворих на олігоменорею 

та зв’язок між рівнем вітаміну Д і гормональним статусом підлітків з 

олігоменореєю 

 

Вивчення взаємодії гіпофізарних та стероїдних гормонів з вітаміном Д 

у дівчаток-підлітків з порушеннями менструальної функції робився в два 

етапи.  

На першому етапі проводилося вивчення гормональних показників, 

характерних для сучасних дівчат з розладами менструального циклу за типом 

олігоменореї. 

З метою виявлення особливостей концентрації гонадотропних та 

стероїдних гормонів досліджувався їх рівень у сироватці крові в ранкові 

години. Середні значення стероїдних гормонів наведено в табл.4.1. 

Як видно із таблиці 4.1 у хворих з ОМ не відзначається суттєвої різниці 

в показниках стероїдних гормонів між підлітками з фізіологічним і зниженим 

ІМТ. Була лише тенденція до збільшення концентрації Т і К у підлітків зі 

зниженим рівнем енергетичних ресурсів. Проведення аналізу середніх 

значень вмісту гонадотропних гормонів у сироватці крові пацієнток різних 

груп встановило особливості їх вмісту, котрі залежали від ІМТ, на якому 

перебігала ОМ. Середній вміст ЛГ не мав суттєвої різниці при співставленні 

в  групах, проте був вірогідно вищим, ніж у групі порівняння. Рівень ФСГ не 

відрізнявся як у групах, так і при порівнянні з групою контролю. 

Концентрація ПРЛ у дівчат з фізіологічними параметрами ІМТ була 

найвищою і достовірно відрізнялася від рівня ПРЛ у пацієнток з дефіцитом 

маси тіла і групи порівняння.   
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Таблиця 4.1  

Середні значення та стандартні відхилення гонадотропних, стероїдних 

гормонів у пацієнток з ОМ і різною масою тіла 

Гормо-

нальні 

показники 

Статис-

тичні 

показники 

Групи 

Всього І-а І-б порівняння 

E2. нмоль/л 

n 68 46 22 42 

M ± SD 

Ме 

0,39±0,31 

0,3 

0,38±0,26 

0,31 

0,37±0,24 

0,25 

0,34±0,21 

0,3 

Т, нмоль/л 

n 76 52 24 42 

M ± SD 

Ме 

2,69±1,41 

2,38 

2,63±1,37 

2,32 

2,82±1,51 

2,74 

2,85±1,21 

2,78 

К, нмоль/л 

n 52 36 16 42 

M ± SD 

Ме 

450,55±201,05 

431,35 

426,11±187,63 

397,4 

505,55±224,99 

485,2 

491,76±217,63 

424,0 

ФСГ, 

мМО/мл 

n 77 51 26 42 

M ± SD 

Ме 

6,45±2,92 

6,70 

6,78±2,95 

6,92 

5,81±2,78 

5,99 

6,12±2,35 

6,09 

ЛГ, 

мМО/мл 

n 77 51 26 42 

M ± SD 

Ме 

11,02±9,31 

8,252) 

11,89±9,21 

9,31,2) 

9,29±9,47 

6,682) 

4,34±3,22 

3,82 

ПРЛ, МО/л 

n 81 54 27 42 

M ± SD 

Ме 

367,78±170,98 

304,01) 

480,11±227,59 

442,61, 2) 

442,67±215,99 

430,9 

342,87±155,76 

298,32 

Примітки: 
1) p˂0,05 достовірна різниця при порівнянні груп між собою 
2) p < 0,01 достовірна різниця при співставленні з групою порівняння 

 

Детальніший індивідуальний аналіз виявив, що підвищення рівнів ЛГ, 

ФСГ і  ПРЛ було більш притаманно дівчатам з ОМ і нормативним ІМТ. 

Знижені показники більш характерні для підлітків з дефіцитом маси тіла. Для 

дівчат зі зниженим енергетичним ресурсом більш притаманним було 

підвищення рівня Т і К. 
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Проведення аналізу вмісту гонадотропних і стероїдних гормонів в 

залежності від паспортного віку (табл.4.2) показало, що вірогідних 

відмінностей в залежності від паспортного віку в основному не відмічалося, 

крім вмісту ЛГ. Він був статистично значуще більшим у дівчат старшого 

віку. 

Таблиця 4.2  

Середні значення та стандартні відхилення гонадотропних, стероїдних 

гормонів у пацієнток з ОМ в залежності від віку 

Гормональні 

показники 

Статистичні 

показники 

Групи 

11-14 років 15-17 років 

E2, нмоль/л 

n 21 49 

M ± SD 

Ме 

0,46±0,36 

0,38 

0,39±0,32 

0,28 

Т, нмоль/л 

n 24 52 

M ± SD 

Ме 

2,40±1,53 

2,22 

2,82±1,34 

2,54 

К, нмоль/л 

n 13 39 

M ± SD 

Ме 

462,18±280,82 

434,8 

446,67±171,12 

427,9 

ФСГ, мМО/мл 

n 23 54 

M ± SD 

Ме 

5,57±3,04 

5,23 

6,82±2,80 

6,86 

ЛГ, мМО/мл 

n 23 54 

M ± SD 

Ме 

8,41±8,92 

6,12* 

12,12±9,34 

9,32* 

ПРЛ, МО/л 

n 24 57 

M ± SD 

Ме 

435,57±224,64 

405,15 

445,65±214,22 

430,9 

Примітка. *p˂0,02-вірогідна різниця між групами 
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Для дефіцитних станів в молодшому віці більш характерним було 

зниження рівня ПРЛ та підвищення Е2. В старшому віці відзначалося 

вірогідне зменшення вмісту ФСГ (табл.4.3). 

Таблиця 4.3 

Середні значення та стандартні відхилення гонадотропних, стероїдних 

гормонів у пацієнток з ОМ в залежності від віку та ІМТ 

Показник 

Статис-

тичний 

показник 

Групи, 11-14 річні  

пацієнтки 

Групи, 15-17 річні 

пацієнтки 

І-а І-б І-а І-б 

E2, нмоль/л 

n 14 7 32 17 

M ± SD 

Ме 

0,34±0,19* 

0,28 

0,69±0,51* 

0,67 

0,39±0,29 

0,33 

0,39±0,39 

0,25 

Т, нмоль/л 

n 18 6 34 18 

M ± SD 

Ме 

2,38±1,72 

2,13 

2,46±0,90 

2,49 

2,75±1,15 

2,46 

2,93±1,67 

2,89 

К, нмоль/л 

n 9 5 27 12 

M ± SD 

Ме 

413,9±256,14 

292,3 

570,82±343,15 

551,15 

430,17±164,73 

397,9 

483,79±186,68 

485,2 

ФСГ, 

мМО/мл 

n 16 7 35 19 

M ± SD 

Ме 

5,43±2,54 

5,7 

5,89±4,19 

4,88 

7,39±2,95* 

7,39 

5,77±2,21* 

6,11 

ЛГ, 

мМО/мл 

n 16 7 35 19 

M ± SD 

Ме 

8,31±6,59 

6,94 

8,66±6,53 

4,74 

13,53±9,82 

11,98 

9,52±7,96 

9,52 

ПРЛ, МО/л 

n 18 6 36 21 

M ± SD 

Ме 

478,38±225,11 

451,05* 

307,13±182,90 

260,9* 

480,97±231,98 

420,15 

385,11±167,99 

430,9 

Примітка. *p˂0,03-0, - вірогідна різниця між групами 

 

Що стосується менструального віку, то достовірна різниця вмісту 

гормонів реєструвалася тільки по відношенню до ЛГ і ФСГ. На першому році 

існування менструальної функції рівні ЛГ і ФСГ були статистично значуще 

нижчими, ніж у дівчат, у яких менструальний вік перебільшував 2 роки. 
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Таблиця 4.4 

Середні значення та стандартні відхилення гонадотропних, стероїдних 

гормонів у пацієнток з ОМ в залежності від менструального віку 

Гормональні 

показники 

Статистичні 

показники 

Менструальний вік 

до 1 году 
від 1 до 2 

років 
більше 2 років 

E2, 

нмоль/л 

n 17 10 42 

M ± SD 

Ме 

045±0,39 

0,38 

0,47±0,5 

0,25 

0,39±0,26 

0,39 

Т,  

нмоль/л 

 

n 18 12 45 

M ± SD 

Ме 

2,42±1,84 

2,08 

2,23±0,68 

2,35 

2,91±1,35 

2,6 

К, 

нмоль/л 

n 12 6 33 

M ± SD 

Ме 

451,43±247,05 

448,15 

530,88±296,47 

393,15 

438,31±167,62 

434,8 

ФСГ 

мМО/мл 

n 20 11 45 

M ± SD 

Ме 

5,56±2,96 

5,42* 

6,12±3,74 

6,2 

6,94±2,65 

6,92* 

ЛГ 

мМО/мл 

n 20 11 45 

M ± SD 

Ме 

8,64±8,37 

6,71* 

7,49±6,49 

6,12 

13,03±9,99 

9,34* 

ПРЛ 

МО/л 

n 12 6 33 

M ± SD 

Ме 

370,32±174,36 

325,0 

462,03±220,87 

431,6 

442,24±228,47 

439,6 

Примітка. * p˂0,05 - вірогідна різниця між групами дівчат з різним 

менструальним віком 

 

Тобто у старших дівчат з менструальним віком понад 2 роки ОМ 

виникає на тлі підвищених рівнів ЛГ і може бути одним із перших проявів 

формування СПКЯ підліткового віку. 
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На другому етапі для оцінки взаємозв'язків гонадотропних, стероїдних 

гормонів, вітаміну Д, характерних для олігоменореї був проведений 

множинний регресійний аналіз. Множинний регресійний аналіз дозволив нам 

оцінити значення та взаємозв'язок деяких гормонів та вітаміну Д у 

формуванні ОМ на тлі різної маси тіла. Результати аналізу представлені у 

вигляді таблиці 4.5 набору залежних (Yj) і незалежних (Xi) змінних 

(детермінант), коефіцієнта детермінації (R2).  

Побудова моделі виявила, що існує статистично значущий зв'язок  між 

змінними в І-а гр. на рівні достовірності 95%, а І-б – 90%.  

Результат проведеного аналізу дав можливість виявити відмінності 

впливу гонадотропних і стероїдних гормонів на вміст вітаміну Д, які 

залежали від енергетичного статусу дівчаток з олігоменореєю. 

Таблиця 4.5  

Асоціація гонадотропних і стероїдних гормонів з вітаміном Д за даними 

множинного регресійного аналізу 

Змінні 

Статистичні 

показники 

Набір гормональних детермінант (Xi) 

І-а гр. І-б гр 

Y=Вітамін Д  

Xi1=ФСГ 

Xi2=ЛГ 

 Xi3= ПРЛ 

Xi4= Е2 

Xi5= Т 

Xi6= К 

∑Xi 

     

R 2 

 

Pмодели 

К-ПРЛ 

 

55,6 

 

0,005 

Е2+ФСГ+К 

 

93,2 

 

0,002 

Примітка: в таблиці 4.2 вказані лише незалежні змінні, які мають 

статистично значущий вплив (р<0,05) на залежну змінну 

 

У підлітків зі зниженим рівнем енергетичних ресурсів рівень вітаміну 

Д асоційований з ФСГ, Е2 і К (R2=93,2%; рис. 4.1).  
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Рис.4.1 – Модель взаємозв’язку вітаміну Д і гормонального профілю 

підлітків з ОМ і дефіцитом маси тіла  

 

У пацієнток зі збалансованим енергетичним статусом К і ПРЛ з 

достатньо високим ступенем статистичної значущості детермінують 

варіабельність рівня вітаміну Д (R2=55,6%, рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 - Модель взаємозв’язку вітаміну Д і гормонального профілю 

підлітків з ОМ і нормативним діапазоном ІМТ 

 

Відомо, що гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова вісь відповідає за 

найважливіші функції стресової системи, а тривалий вплив психологічного 

стресу на відсутність менструацій може порушувати складні взаємини 

фізіологічних реакцій і призводити до порушення гомеостазу організму. У 

літературі є відомості про зворотну залежність рівня К та ПРЛ з 

концентрацією вітаміну Д [151, 155].  

ВІТАМІН Д 

Е2 

ФСГ 

К 
 

ВІТАМІН  

Д ПРЛ 
 

К 



110 
 

Можна припустити, що для дівчаток зі збалансованим метаболізмом, 

результатом домінуючої негативної психологічної події було порушення 

менструальної функції, а саме її відсутність, і гормони, які беруть участь в 

реалізації стресу (в нашому випадку кортизол і пролактин, середні значення 

яких було вищим, ніж у пацієнток зі зниженими енергетичними ресурсами) 

несли відповідальність за порушення біологічного балансу вмісту вітаміну Д.  

У дівчаток з порушеним фізичним розвитком (дефіцитом ІМТ) ФСГ, Е2 

і К мали домінуючий вплив на концентрацію вітаміну Д.  

Приймаючи до уваги, що вітамін Д стероїдний гормон, тож його зв'язок 

з ФСГ і статевими стероїдами не викликає протиріч. Літературні джерела 

свідчать про те, що вітамін Д грає вирішальну роль в жіночому відтворенні за 

рахунок впливу на процеси регуляції менструального циклу (змінює 

передачу сигналів і чутливість до ФСГ, бере участь у розвитку та дозріванні 

фолікулів яєчників, їх лютеїнізації, покращує фолікулогенез). Незадовільний 

рівень вітаміну Д супроводжується зниженням рецепторної активності 

фолікулів і ендометрію, що викликає порушення сприйняття гормонів з боку 

організму і призводить до розладів менструальної функції  [62, 156, 157]. 

Таким чином, отримані нами дані дозволяють стверджувати, що 

вітамін Д має вибірковий вплив на продукцію гонадотропінів, стероїдних 

гормонів і ПРЛ у пацієнток ОМ, який залежить від типу енергетичного 

обміну. 

 

4.2 Стан гіпофізарно-яєчникової системи у хворих на АМК та 

зв’язок між рівнем вітаміну Д і гормональним статусом підлітків з ОМ 

 

Статистичний аналіз вмісту гонадотропінів і ПРЛ в сироватці показав 

високий рівень варіабельності цих гормонів у дівчат з АМК. За результатами 

дисперсійного аналізу рівні гонадотропних гормонів у сироватці крові мали 

особливості залежно від ІМТ, на якому сформувалася маткова кровотеча 

(табл.4.6). Концентрація ФСГ не залежала від ІМТ, а ось значення ЛГ суттєво 
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відрізнялися між виділеними групами та групою порівняння. У підлітків з 

АМК вони були достовірно вищими, ніж у групі порівняння, причому 

середній вміст ЛГ був найвищим у дівчаток з дефіцитом маси тіла. Рівень 

ПРЛ у відсутності істотних відмінностей при порівнянні в обстежуваних 

групах. 

Таблиця 4.6  

 Середні значення та стандартні відхилення гонадотропних, стероїдних 

гормонів у пацієнток з АМК і різною масою тіла 

 

Середній вміст стероїдних гормонів у сироватці крові дівчаток з АМК 

мав свої особливості. Зіставлення рівнів Т та Е2 не виявило достовірних 

відмінностей ні при співставленні груп між собою, ні з групою порівняння. 

Концентрація К суттєво різнилася у дівчаток різних груп. Середні значення К 

у підлітків з дефіцитом маси тіла перевищували аналогічну як у групі з 

Гормо-

нальний 

показник 

Статис-

тичний 

показник 

Групи 

Всього І-а І-б порівняння 

E2, нмоль/л 

n 68 48 20 42 

M ± SD 

Ме 

0,39±0,21 

0,35 

0,38±0,22 

0,34 

0,41±0,17 

0,39 

0,34±0,21 

0,3 

Т, нмоль/л 

n 63 45 18 42 

M ± SD 

Ме 

1,93±1,14 

1,57 

1,91±1,09 

1,62 

1,97±1,28 

1,47 

2,85±1,21 

2,78 

К, нмоль/л 

n 59 48 11 42 

M ± SD 

Ме 

453,49±261,59 

395,6 

424,60±258,02 

394,71) 

579,56±250,03 

500,71,2) 

491,76±217,63 

424,0 

ФСГ, 

мМО/мл 

n 93 70 23 42 

M ± SD 

Ме 

6,81±2,49 

6,34 

6,79±2,53 

6,35 

6,88±2,43 

6,16 

6,12±2,35 

6,09 

ЛГ, 

мМО/мл 

n 93 70 23 42 

M ± SD 

Ме 

8,11±5,39 

6,812) 

7,35±5,53 

6,561,2) 

9,21±4,89 

8,851,2) 

4,34±3,22 

3,82 

ПРЛ, МО/л 

n 93 70 23 42 

M ± SD 

Ме 

435,97±261,72 

376,5 

449,34±280,81 

382,7 

395,26±191,87 

342,1 

342,87±155,76 

298,32 

Примітки: 
1) p ˂ 0,05 достовірна різниця при порівнянні груп між собою 
2) p < 0,01 достовірна різниця при співставленні з групою порівняння 
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нормативним ІМТ, так і групою порівняння. Зміст К у підлітків з 

фізіологічним ІМТ не перевищував контрольних значень. Можна 

припустити, що для дівчаток з дефіцитом маси тіла АМК була більш 

стресогенною ситуацією, ніж для підлітків із фізіологічними параметрами 

ІМТ. Рівень ЛГ у дівчат з АМК був вірогідно вищим по відношенню до групи 

порівняння, а при співставленні груп між собою найвищим він був у дівчат з 

дефіцитом маси тіла. Аналіз вмісту репродуктивних гормонів у дівчат в 

залежності від віку (табл.4.7) виявив, що у старших дівчаток рівні Е2, Т , К, а 

також ЛГ були достовірно вищими по відношенню до підлітків 11-14 років. 

Таблиця 4.7 

Середні значення та стандартні відхилення гонадотропних, стероїдних 

гормонів у пацієнток з АМК в залежності від віку 

Гормональні 

показники 

Статистичні 

показники 

Групи Р вірогідні 

відмінності 

між групами 
11-14 років 15-17 років 

E2, нмоль/л 

n 39 29  

M ± SD 

Ме 

0,35±0,15 

0,32 

0,45±0,25 

0,4 

˂0,03 

Т, нмоль/л 

n 38 25  

M ± SD 

Ме 

1,59±0,79 

1,32 

2,44±1,39 

2,48 

˂0,002 

К, нмоль/л 

n 36 23  

M ± SD 

Ме 

420,29±253,57 

377,1 

505,45±271,07 

460,5 

˂0,02 

ФСГ, 

мМО/мл 

n 59 34  

M ± SD 

Ме 

6,60±2,23 

6,28 

7,17±2,89 

6,55 

˃0,05 

ЛГ, мМО/мл 

n 59 34  

M ± SD 

Ме 

6,75±3,60 

6,52 

10,46±7,02 

10,69 

˂0,001 

ПРЛ, МО/л 

n 60 33  

M ± SD 

Ме 

458,23±295,74 

385,45 

395,43±181,77 

358,5 

˃0,05 
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Ми також проаналізували гормональний статус в залежності від віку та 

ІМТ (табл. 4.8) 

Таблиця 4.8  

Середні значення та стандартні відхилення гонадотропних, стероїдних 

гормонів у пацієнток з АМК в залежності від віку і ІМТ 

Показники 

Статис-

тичнтй 

показник 

Групи, 11-14 річні пацієнтки Групи, 15-17 річні пацієнтки 

І-а І-б І-а І-б 

E2, нмоль/л 

n 30 9 18 11 

M ± SD 

Ме 

0,34±0,172) 

0,32 

0,37±0,13 

0,38 

0,47±0,282) 

0,39 

0,43±0,21 

0,4 

Т, нмоль/л 

 

n 29 9 16 9 

M ± SD 

Ме 

1,61±0,712) 

1,41 

1,48±1,071) 

1,09 

2,43±1,462) 

2,7 

2,47±1,311) 

2,48 

К, нмоль/л 

n 29 7 19 7 

M ± SD 

Ме 

382,0±43,85 

347,42) 

578,93±280,09 

437,8 

489,62±282,33 

455,12) 

580,65±226,88 

510,85 

ФСГ, 

мМО/мл 

n 47 12 23 11 

M ± SD 

Ме 

6,62±2,41 

6,27 

6,56±1,41 

6,85 

7,13±2,79 

6,99 

7,23±3,24 

6,11 

ЛГ, 

мМО/мл 

n 47 12 23 11 

M ± SD 

Ме 

6,55±3,512) 

6,1 

7,58±4,021) 

6,83 

10,22±7,82) 

8,23 

10,97±5,321) 

11,18 

ПРЛ, МО/л 

n 48 12 22 11 

M ± SD 

Ме 

485,84±311,45 

410,45 

347,82±195,07 

317,5 

369,70±179,76 

352,9 

447,01±183,01 

402,2 

Примітки: 
1) p ˂ 0,05 -0,02достовірна різниця при порівнянні в  групах з порушеннями фізичного 

розвитку в залежності від віку 
2) p < 0,05-0,01 достовірна різниця при порівнянні в  групах з нормальним  фізичним  

розвитком  в залежності від віку 

 

Якщо у дівчат з фізіологічними параметрами ІМТ стероїдні гормони 

(Е2, Т, К) і один з гонадотропінів (ЛГ) збільшується з віком, то при дефіциті 

маси тіла зростання вмісту гормонів простежується тільки по відношенню до 

ЛГ и Т. 

Аналіз концентрації гормонів в залежності від менструального віку 

представлено в табл. 4.9. 
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Таблиця 4.9  

Середні значення та стандартні відхилення гонадотропних, стероїдних 

гормонів у пацієнток з АМК в залежності від менструального віку 

Гормональні 

показники 

Статистичні 

показники 

Менструальний вік 

до 1 году від 1 до 2 років 
більше 2 

років 

E2, нмоль/л 

n 30 19 19 

M ± SD 

Ме 

0,39±0,231) 

0,34 

0,36±0,14 

0,39 

0,42±0,241) 

0,38 

Т, нмоль/л 

n 27 18 18 

M ± SD 

Ме 

1,47±0,761) 

1,22 

1,85±1,113) 

1,75 

2,69±1,301) 3) 

3,12 

К, нмоль/л 

n 24 16 19 

M ± SD 

Ме 

365,35±174,56 

356,95 

502,97±3030,77 

405,0 

523,16±294,96 

476,9 

ФСГ, 

мМО/мл 

n 44 21 28 

M ± SD 

Ме 

6,59±2,211) 

6,06 

6,51±2,55 

6,27 

7,37±2,841) 

7,37 

ЛГ, мМО/мл 

n 44 21 28 

M ± SD 

Ме 

7,30±3,731) 2) 

6,38 

5,48±3,582) 3) 

4,41 

11,35±7,081) 3) 

10,57 

ПРЛ, МО/л 

n 46 20 27 

M ± SD 

Ме 

386,73±216,16 

348,42 

495,24±369,72 

365,4 

475,92±230,12 

408,1 

Примітки: 
1) p ˂ 0,04 - 0,0002 достовірна різниця при порівнянні в  групах з 

менструальним віком до року і більше 2 років 
2) p < 0,05-0,01 достовірна різниця при порівнянні в  групах з  

менструальним віком до року і від 1 до 2 років 
3) p < 0,05-0,01 достовірна різниця при порівнянні в  групах з  

менструальним віком 1-2 роки і більше 2 років 
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У підлітків з АМК зі збільшенням менструального віку відбувається 

зростання вмісту Т і ЛГ. 

Наступний етап дослідження передбачав проведення системного 

аналізу взаємовідносин вітаміну Д і гонадотропних та стероїдних гормонів. 

Методом факторного аналізу була побудована модель асоціації вітаміну Д із 

гіпофізарно-гонадними гормонами (табл. 4.10). За даними факторного 

аналізу було виділено 3 фактори, сумарним впливом яких пояснюється 76,8% 

усієї дисперсії. 

Таблиця 4.10  

Структура факторної моделі взаємовідносин гонадотропних, 

стероїдних гормонів та вітаміну Д 

Фактори 
Дисперсія 

фактора, % 
Назва змінних 

Факторні 

навантаження 

Ф1 40,7 

ЛГ 0,88 

ФСГ 0,67 

ПРЛ 0,51 

Т 0,89 

Вітамін Д 0,67 

Ф2 20,1 
К 0,96 

ПРЛ 0,54 

Ф3 15,9 

Е2 0,92 

ФСГ -0,31 

Вітамін Д 0,54 

 

Найбільш значущий Ф1 визначає 40,7 % дисперсії аналізованої системи 

ознак. Він свідчить про включення вітаміну Д в регуляцію менструального 

циклу і відображає механізм впливу вмісту вітаміну. Д на становлення 

репродуктивної системи в пубертаті на рівні, переважно, центрального ланки 

і тестостерону. Дані літератури свідчать про наявність множинних 

рецепторів у репродуктивних органах, включаючи гіпоталамус та гіпофіз. У 
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літературі є суперечливі відомості про взаємозв'язок вітаміну Д та 

фертильних гормонів. Є дані, що свідчать про зміну чутливості тканин 

яєчника до ФСГ під впливом вітаміну Д [158,159]. Дослідження, проведені в 

Німеччині, де в обстеження були включені 351 жінка європейської раси 

репродуктивного віку, виявило наявність негативної кореляції між вітаміном 

Д загальним Т, індексом вільних андрогенів, ЛГ [160]. Однак є і інші  

відомості  про пряму залежність рівня вітаміну Д та Т. Дані, отримані в 

результаті експериментальних досліджень на приматах, свідчать про те, що Т 

стимулює дозрівання фолікулів та накопичення андрогенів у яєчниках. Це 

важливо як для розвитку фолікулів, так і проліферації гранульозних клітин, і 

цей ефект потенціюється активністю рецепторів ФСГ, а достатній рівень 

вітаміну Д може посилити ці процеси [159]. Ці дані знайшли підтвердження, 

при обстеженні здорових жінок, які не страждають на ожиріння [161]. 

Дисперсійний аналіз своїх значень Ф1 не виявив статистично значних 

відмінностей, що залежать від маси тіла дівчат – підлітків. 

Структура другого фактора (Ф2) описує 20,1% варіабельності вихідних 

даних. Вона представлена лише двома сильно взаємопов'язаними між собою 

гормонами та свідчить про існування позитивної асоціації між рівнями ПРЛ 

та К. Цей фактор, на наш погляд, свідчить про взаємодію стрес 

забезпечуючих і стреслімітуючих систем при АМК і відображає баланс їх 

взаємодії. Дисперсія власних значень цього чинника щодо приналежності до 

групи спостереження (з різним ІМТ) показала, що підлітки з дефіцитом маси 

тіла мають статистично значущий вищий середній рівень Ф2 (p<0,02) 

стосовно пацієнтів із фізіологічною масою тіла (рис.4.3). 

Можна зробити висновок про те, що даний механізм при АМК 

залежить від маси тіла дівчат-підлітків, на якому сформувалася маткова 

кровотеча. 
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Рис. 4.3 – Розподіл середніх власних значень Фактора 2 у пацієнток з 

АМК та різною масою тіла 

 

Третій фактор (Ф3), описує 15,9% варіабельності змінних і за змістом 

складових, що ввійшли в нього, характеризує взаємозв'язок ФСГ, Е2 і 

вітаміну Д. Причому ФСГ має негативний зв'язок. Він ілюструє факт 

негативного зв'язку гіпофізарного гормону ФСГ (КФН=-0,31) з жіночим 

статевим гормоном (Е2 – КФН=0,92) та вмістом вітаміну Д (KФН=0,54). 

Причому переважний вплив має Е2. Є публікації, які свідчать, що вітамін Д 

регулює стероїдогенез у клітинах яєчника людини. Прийом препаратів, що 

містять естрогени, підвищує рівень вітаміну Д в організмі жінок [162]. Є 

відомості про те, що в клітинах різних органів, у тому числі яєчниках, 

виявлено специфічні рецептори до вітаміну Д, що дозволяє розглядати його 

як гормон здатний генерувати і модулювати реакції в тканинах-мішенях за 

рахунок регуляції транскрипції генів. Таким чином, вітамін Д може 

модулювати активність яєчників [163]. Тобто, вітамін Д є важливим 

фактором біосинтезу естрогенів. Можливе пояснення такої кореляції може 

бути пов'язане зі здатністю вітаміну Д діяти як регулятор ряду ферментів, що 

беруть участь у продукції стероїдних гормонів, у тому числі статевих 

гормонів яєчників. 
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Дисперсійний аналіз своїх значень Ф3 виявив статистично значущі 

відмінності, які залежали від маси тіла дівчат – підлітків (p<0,03). Він був 

достовірно вищим у пацієнток із нормальною масою тіла (рис.4.4). 

 

Рис.4.4 – Розподіл середніх власних значень Фактора 3 у пацієнток з 

АМК та різною масою тіла 

 

Таким чином, проведений системний аналіз переконливо показав, що 

вітамін Д вносить істотний внесок у формування АМК у підлітковому віці. 

Він бере участь у механізмах стимуляції гонадотропінів, впливає на 

активність статевих гормонів через промотори рецепторів, розташованих як у 

гіпоталамо-гіпофізарній ділянці, так і на периферії у яєчниках. Про це 

свідчать факторні навантаження, які є аналогами коефіцієнтів кореляції та 

показують ступінь взаємозв'язку змінних у виділених факторах. Можна 

зробити висновок, що порушення менструальної функції дебютують зі змін із 

боку змісту вітаміну Д і гормональної складової. 

 

Резюме до розділу 4. 

Проблема гормональних взаємовідносин при ендокринзалежній 

гінекологічній патології на сьогоднішній день не втратила своєї актуальності, 

тому що є ключовою ланкою в розшифровці патогенезу цих захворювань. 
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Нові дані щодо вітаміну Д, його позаскелетних ефектах привернули 

увагу багатьох науковців. Зростаючий обсяг літератури свідчить, що вітамін 

Д відіграє важливу роль в регуляції процесів в яєчниках, що визначають 

жіночу фертильність, жіночий репродуктивний потенціал. Ферменти 

рецептора вітаміну Д, які беруть участь в його метаболізмі, експресуються як 

в центральних, так і в периферичних репродуктивних органах (гіпоталамо-

гіпофізарній системі, в яєчниках, матці, плаценті) [43, 44]. Все це передбачає 

участь вітаміну Д в регуляції менструальної функції. З'ясування нових ланок 

патогенезу порушень менструальної функції в підлітковому віці дасть 

можливість удосконалювати підходи до терапії даних захворювань. 

Аналіз гормонального фону дівчаток з ОМ виявив, від 40 до 50% 

пацієнток мають порушення з боку окремих ланок гонадотропної та 

стероїдної системи (ЛГ, ФСГ, Е2). Що стосується ПРЛ та інших стероїдних 

гормонів (Т, К), то серед них відзначаються відхилення не більше ніж у 10-

20% обстежених. 

Порівняльний аналіз залежно від ІМТ показав, що для пацієнток із 

нормальним діапазоном ІМТ ОМ протікала частіше на тлі гіперактивації 

гонадотропної функції (високі показники ЛГ, ФСГ, ПРЛ), зниженого вмісту 

естрадіолу. У підлітків із дефіцитом маси тіла ОМ формувалася частіше на 

тлі дисгонадотропінемії – превалювання ФСГ над ЛГ (зниження рівня ЛГ, 

нормативного ФСГ), активації гіпофізарно-надпочесникової системи (високі 

К та Т). Рівень Е2 як високий, і низький зустрічалися з однаковою частотою, 

хоча високі значення цього гормону реєструвалися достовірно частіше, ніж в 

хворих з фізіологічними параметрами ІМТ. 

Оскільки завданням було виявлення асоціацій між гонадотропінами, 

стероїдними гормонами, ПРЛ з одного боку і вітаміном Д  іншого, то 

використаний нами множинний регресійний аналіз дозволив оцінити якою 

мірою варіабельність гонадотропінів, стероїдних гормонів, ПРЛ при ОМ 

можна пояснити за рахунок варіабельності вмісту вітаміну Д. Для хворих зі 

зниженим енергетичним ресурсом статус вітаміну Д асоційований з ФСГ, Е2 
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і К (R2=93,2%). При фізіологічних коливаннях ІМТ К і ПРЛ детермінують 

варіабельність рівня вітаміну Д (R2=55,6%). 

Таким чином, отримані результати свідчать, що основою порушень 

менструальної функції за типом ОМ у дівчаток-підлітків є результат 

сумарної дії різних по вираженості впливів гормональних змін і концентрації 

вітаміну Д.  

Інше порушення менструальної функції, пов’язане не з відсутністю, а 

навпаки з підвищеною крововтратою. При АМК, так само, як при ОМ зміни 

гормонального статусу в першу чергу стосуються гонадотропної функції. Від 

25 до 40% хворих мають змінені значення ЛГ, ПРЛ. На відміну від дівчат з 

ОМ ФСГ при АМК підвищується вкрай рідко, не більше ніж у 10% хворих. 

Серед інших гормонів відхилення реєструються від 10 до 15% (ФСГ, Т, Е2, 

К). 

 При фізіологічній масі тіла АМК частіше перебігають на тлі активації 

продукції ЛГ, ПРЛ, знижених значень Е2. У підлітків з дефіцитом маси тіла 

АМК формуються також на тлі активації ЛГ. Це відбувається майже у кожної 

другої дівчинки (52,2%). У кожної четвертої відмічаються підвищені 

значення ПРЛ. Аналогічно хворим з ОМ активується надниркова система 

(підвищуються відсоток пацієнток з високими цифрами Т і К). 

Тобто при знижених енергетичних ресурсах порушення менструальної 

функції, такі як ОМ і АМК відбуваються за рахунок активації гіпофізарно-

надниркової системи. При фізіологічних коливаннях ІМТ розлади виникають 

при активації гонадотропінів. Причому при ОМ це стосується ЛГ, ФСГ, ПРЛ, 

а при АМК тільки ЛГ і ПРЛ. 

АМК є наслідком порушень нейроендокринної регуляції, а пусковим 

механізмом виникнення, найчастіше, виступають різні  психічні і фізичні 

перевантаження. Гонадотропіни та ПРЛ, як гормональна ланка стрес-

лімітуючої системи, стероїдні гормони (Е2, Т, К) залучаються до процесу 

гемостазу, а також регуляції менструальної функції. Проведений нами 

системний аналіз виявив залучення до цього процесу вітаміну Д. Він бере 
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участь у механізмах стимуляції гонадотропінів, впливає на активність 

стероїдних гормонів через промотори рецепторів, які розташовані як в 

гіпоталамо-гіпофізарній області, так і на периферії (яєчники). Слід зазначити, 

що у дівчат з незадовільними енергетичними ресурсами система 

стреслімітуючих і стресзабезпечуючих механізмів виявляється більш 

напруженою. При фізіологічних коливаннях ІМТ існує більш тісний 

взаємозв’язок між вмістом вітаміну Д, ФСГ і Е2, причому переважний вплив 

має Е2. 

Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що порушення 

гормонального фону і статусу вітаміну Д є одним з важливих механізмів 

розвитку і прогресування порушень менструальної функції як за типом 

олігоменореї, так і аномальних маткових кровотеч.  
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2. Dynnik V.A., Dynnik A.A., Drujinina A.Е. Role of vitamin D in the 

formation of abnormal uterine bleeding of the pubertate period. Медичні 

перспективи . 2022;XXVII (3): 90-6. SCOPUS 
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РОЗДІЛ 5. 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА 

ОЛІГОМЕНОРЕЮ ТА АНОМАЛЬНІ МАТКОВІ КРОВОТЕЧІ З 

УРАХУВАННЯМ СТАТУСУ ВІТАМІНУ Д 

 

5.1 Характеристика вуглеводного обміну у хворих на олігоменорею 

та аномальні маткові кровотечі в залежності від рівня вітаміну Д 

 

Порушення менструального циклу таки як аномальні маткові кровотечі 

(АМК) і олігоменорея (ОМ) в пубертатному періоді займають лідируючі 

позиції серед всієї гінекологічної патології періоду пубертату [5, 9]. 

В літературі зустрічаються все більше повідомлень про те, що вже в 

підлітковому віці можна виявити інсулінорезистентність, гіперінсулінемію, 

які більш характерні для дорослих. Протягом багатьох років вивчалися 

питання щодо метаболічних ефектів інсуліну, пов'язаних з регулюванням 

вуглеводного, жирового обмінів. Проте вони стосувалися, в основному, 

порушень менструального циклу, які супроводжують гіперандрогенію і 

склерокістоз яєчників у жінок репродуктивного віку. Досліджень з даної 

проблеми в підлітковому віці не багато, в зв'язку з чим проблема вивчення 

ролі інсулінорезистентності у структурі порушень менструального циклу в 

періоді пубертату залишається актуальною. 

В останній час в  публікаціях за все частіше з'являються повідомлення 

про роль вітаміну Д в патогенезі репродуктивних порушень, різної 

гінекологічної патології, так як рецептори до вітаміну  Д виявлені в яєчниках, 

матці, плаценті і гіпофізі [164, 165]. У всьому світі відзначається проблема 

гіповітамінозу Д в організмі різних верств населення, і ВООЗ відзначає, що 

ця проблема має характер пандемії [36, 37]. В літературі останніх років 

накопичуються дані, які свідчать про те, що дефіцит вітаміну Д може 

сприяти розвитку інсулінорезистентності [166, 167, 168, 169, 170]. Однак в 

основному ці публікації стосуються таких захворювань як СПКЯ, 

дисменорея, лейоміома. 
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Вивчення стану вуглеводів у дівчат с порушеннями менструальної 

функції з’ясувало, що середній рівень базальної глікемії у хворих з ОМ і 

АМК не мав достовірних розходжень і в середньому складав 

4,74±0,06 нмоль/л у дівчат з ОМ і 5,07±0,07 нмоль/л, а у пацієнток з АМК. 

Індивідуальний аналіз встановив, що підвищенні рівні глюкози натще 

вірогідно частіше реєструвалися при АМК. Причому як при нормативних 

коливаннях ІМТ, так і його дефіциті. У дівчат з ОМ на тлі дефіциту маси тіла 

підвищення глюкози натще не визначалося зовсім.  

Вивчення базального рівня ІРІ дозволило встановити високу 

варіабельність його концентрації в крові хворих з ОМ (від 2,8 до 

32,3 мкМО/мл) і АМК (від 5,84 до 40,26 мкМО/мл). Середній вміст ІРІ у 

дівчат з ОМ склав (13,91±0,91) мкМО/мл, у підлітків з АМК 

(17,89±1,04) мкМО/мл, що значно більше ніж у хворих з ОМ (табл.5.1). Було 

виявлено розбіжності середніх значень індексу НОМА, як при співставленні 

груп між собою, так і по відношенню до групи порівняння. 

У підлітків з АМК середній рівень ІРІ і середні значення індексу 

НОМА були достовірно вищими, ніж у пацієнток з ОМ і групи порівняння. У 

дівчат з ОМ показники індексу НОМА були нижчими ніж у підлітків з АМК, 

але достовірно вищими ніж у групі порівняння. 

Таблиця 5.1 

Середні значення показників інсуліну крові та індексу НОМА у хворих на 

ОМ  та АМК 

М ± m; Me 

Групи ІРІ, мкМО/мл НОМА 

Ι 
13,91 ± 0,912)  

13,4 

3,05 ± 0,221,2) 

2,78 

ΙΙ 
17,89 ± 1,041,2) 

17,93 

4,06 ± 0,271,2) 

3,37 

Група порівняння 

(контроль) 

12,49 ± 0,71 

12,0 

2,43 ± 0,17 

2,33 

 Примітки: 
1) p< 0,01-0,002 по відношенню до групи порівняння 
2) p< 0,005-0,004 при співставленні груп між собою 
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Аналіз в залежності від віку виявив розбіжності середнього вмісту ІРІ і 

НОМА між групами (табл.5.2). Причому, якщо у дівчат групи порівняння та 

АМК середні значення ІРІ і НОМА були вірогідно вищими у підлітків 

молодшого віку, то у хворих на ОМ такого зв’язку виявлено не було. 

Скоріше за все це можна пояснити тим, що у період пубертатогенезу 

спостерігається динамічне зростання рівня інсуліну з вираженим 

підвищенням у 12-13 років, яке скоріше за все пов’язане зі змінами продукції 

контрінсулярних гормонів. 

 Таблиця 5.2  

Середні значення показників інсуліну крові та індексу НОМА у хворих 

на ОМ та АМК у залежності від віку  

М ± m; Me 

Групи Вік, роки ІРІ, мкМО/мл НОМА 

Ι 

11−14 

n = 12 

16,74±2,12 2) 

14,06 

3,62±0,56 2) 

2,78 

15−18 

n = 34 

13,01±0,33 

12,81 

2,86±0,24 

2,77 

ΙΙ 

11−14 

n = 32 

20,76±1,201,2) 

19,99 

4,77±0,331,2) 

4,55 

15−18 

n = 17 

12,51±1,191) 

11,92 

2,71±0,281) 

2,64 

Група порівняння 

(контроль) 

11−14 

n = 14 

15,00 ± 1,68 

13,91) 

3,13 ± 0,35 

2,95 

15−18 

n = 43 

11,92 ± 0,751) 

11,75 

2,47 ± 0,19 

2,36 

Примітки:  
1) p< 0,001-0,0001 по відношенню до аналогічного показника в старшому 

віці 

 2) p< 0,01  при співставленні в групах одного віку між собою  
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При проведенні індивідуального аналізу з’ясувалося, що у всіх дівчат з 

ОМ гіперінсулінемія (ГІ˃75 перц.) натще реєструвалася майже у третини 

(31,3%) хворих, а при АМК вдвічі частіше (63,2%; p˂0,0001). Аналогічна 

тенденція простежувалася і по відношенню до дівчат з фізіологічними 

параметрами ІМТ. При дефіциті ІМТ вірогідної різниці між хворими з 

підвищеними  рівнями ІРІ не відбувалося (рис.5.1). 

 

Рис. 5.1- Питома вага підвищеного рівня ІРІ у хворих з ОМ та АМК  на 

тлі різної маси тіла 

 

Великий відсоток пацієнток з АМК мали рівень ІРІ˃90 перц. (30,6%) на 

відміну від дівчат з ОМ (9,8%; p˂0,0001). В три рази частіше у хворих з АМК 

ніж у підлітків з ОМ при фізіологічній масі тіла відмічалися цифри 

ІРІ˃90 перц. (31,5% проти 11,1% відповідно; p˂0,001). Тобто для підлітків з 

АМК більш характерним є високі показники інсулінемії. Період пубертату 

супроводжується фізіологічним підвищенням інсуліну, проте тривале 

існування гіперінсулінемії може привести до виснаження β-клітин 

підшлункової залози, що, в свою чергу, спричинить собою порушення 

вироблення інсуліну, приведе до його відносної недостатності, а потім, 

поступово, і до появи порушень толерантності до глюкози і цукрового 

діабету [171]. 
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На сьогоднішній день доведено, що оптимальним критерієм для 

діагностики інсулінорезистентності є розрахунок індексу НОМА. Середні 

значення індексу НОМА вірогідно відрізнялися в групах хворих на АМК та 

ОМ і склали в Ι гр. (3,05±0,22), у ΙΙ гр. (4,06±0,27; p˂0,005). Індивідуальний 

аналіз виявив у частини хворих підвищення цього індексу (рис. 5.2).  

 

Рис. 5.2- Питома вага підвищеного рівня НОМА у хворих з ОМ та АМК  

на тлі різної маси тіла 

 

Значення індексу НОМА у частини дівчат перебільшували 90 перц.   

У пацієнток з АМК це відбувалося значно частіше ніж у хворих з ОМ 

(36,7% проти 12,5% відповідно, p˂0,0001). Причому підвищення індексу 

НОМА спостерігалося як серед підлітків з нормативними коливаннями ІМТ, 

так і з його дефіцитом. 

Отримані дані свідчать, що у частини хворих с порушеннями 

менструальної функції  формується інсулінорезистентність. Частіше це 

відбувається у дівчат з порушеннями менструальної функції за типом АМК. І 

не тільки серед підлітків зі збалансованим енергетичним статусом, а й 

зниженим рівнем енергетичних ресурсів.  

У підлітків при порушеннях менструального циклу вміст вітаміну Д та 

його взаємодія з вуглеводним обміном практично не досліджувався. 
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Таблиця 5.3   

Середні значення показників глюкози, інсуліну крові, індексу НОМА 

та вітаміну Д у хворих з АМК і ОМ з урахуванням різної маси тіла 

Групи Маса тіла 

Статисти

чний 

показник 

Глюкоза 

натще, 

ммоль/л 

ІРІ, 

мкМО/мл 
НОМА, од 

Вітамін Д, 

нг/мл 

АМК 

Знижена 

n 

Me ± SD 

Me 

11 

5,11 ± 0,47 

5,221) 

11 

18,24±7,26 

17,931) 

11 

4,24±1,95 

4,19 

12 

16,87±7,62 

15,421) 

Нормальна 

n 

Me ± SD 

Me 

45 

5,07±0,551) 

4,99 

38 

17,79±7,44 

17,831) 

38 

4,01±1,95 

3,61) 

40 

20,08±7.21 

17.951) 

ОМ 

Знижена 

n 

Me ± SD 

Me 

17 

4,69±0,38 

4,81) 

15 

13,45±6,75 

14,01) 2) 

15 

5,28±9,15 

3,882) 

15 

21,59±7,17 

21,11) 

Нормальна 

n 

Me ± SD 

Me 

38 

4,77±0,52 

4,831) 

37 

14,09±6,48 

13,31) 2) 

36 

3,13±1.53 

2,81) 2) 

37 

22,77±7,17 

21,91) 

Примітки: 
1 ) p˂ 0,05-0,002 при порівнянні груп між собою (АМК та ОМ) 
2) p˂ 0,03-0,0001 при порівнянні всередині груп від маси тіла 

 

Серед підлітків з АМК істотних відмінностей в концентраціях ІРІ, 

глюкози, вітаміну Д і індексу НОМА, що залежать від маси тіла, на якому 

сформувалося маткова кровотеча виявлено не було. У пацієнток з ОМ 

ситуація була дещо іншою (табл. 5.3). Вміст вітаміну Д в сироватці крові і 

глюкози, взятої натщесерце у дівчаток з ОМ при різній масі тіла, достовірно 

не відрізнялися, так само як у пацієнток з АМК. Що ж стосується ІРІ і 

індексу НОМА, то їх показники мали значні розбіжності, що залежали від 

маси тіла на момент обстеження. 

Аналіз показників вуглеводного обміну від рівня вітаміну Д в сироватці 

крові виявив, що референтні значення вітаміну Д відзначалися у 17,3% 

дівчаток з ОМ і 5,8% у підлітків з АМК, що достовірно рідше (p˂0,04). Однак 

кількість дівчаток з референтними значеннями вітаміну Д була незначною, 
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особливо серед підлітків з АМК (7 дівчат з ОМ і 3 з АМК). Те, що серед них 

майже половина мала підвищені значення ІРІ і індексу НОМА не може 

гарантувати, що при збільшенні питомої ваги пацієнток з порушеннями 

менструальної функції та фізіологічним вмістом в крові вітаміну Д ця 

тенденція залишиться. Тому більш конкретно про зв'язок вуглеводного 

обміну з концентрацією вітаміну Д можна судити при його відхиленнях від 

норми (рис. 5.3,5.4). 

 

Рис. 5.3 - Питома вага хворих з підвищеним рівнем ІРІ з урахуванням 

вмісту вітаміну Д 

 

Рис. 5.4 - Питома вага хворих з підвищеним індексом НОМА з 

урахуванням вмісту вітаміну Д 
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При субоптимальному зниженні вітаміну Д та його дефіциті у підлітків 

з ОМ питома вага пацієнток зі збільшеними показниками індексу НОМА та 

ІРІ практично не змінювалася і складала від 26,7% до 31,6%. А при АМК 

кількість таких дівчаток значно збільшувалася. Дефіцит вітаміну Д 

супроводжувався більш ніж у третини підлітків з ОМ підвищенням індексу 

НОМА та ІРІ. При АМК кількість таких пацієнток зростала і становила від  

50% до 60%, що достовірно частіше, ніж при ОМ. Слід зазначити, що 

статистичні відмінності частіше виявлялися при виражених змінах в 

параметрах вуглеводного обміну (що перевищують 90 перц.). 

Таким чином у дівчаток-підлітків з порушеннями менструального 

циклу виявлено відхилення вуглеводного обміну, які асоціювалися з вмістом 

вітаміну Д. 

 

5.2 Зв'язок ліпідів крові зі статусом вітаміну Д у дівчаток з 

олігоменореєю та аномальними матковими кровотечами 

  

У сучасній період відмічаються тенденції інтегративного підходу до 

вивчення патогенезу й шляхів оптимізації діагностики й лікування багатьох 

захворювань. 

Ліпідний обмін є одним із найбільш складних обмінів в організмі 

людини. Значення його важко переоцінити: він складає основу центральної 

нервової системи, утворює ліпідну матрицю клітинних мембран і органел, 

відіграє велику роль у енергетичному обміні. 

В останні десятиліття проблема дисліпідемій (ДЛП) надійно зайняла 

своє місце серед педіатрів, дитячих ендокринологів та гінекологів. 

Компоненти ліпідного спектра відіграють важливу роль у процесах 

метаболічної адаптації організму, що може призводити до вторинних 

зрушень у ліпідному спектрі. ДЛП це збірний термін, який може відображати 
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як самостійні захворювання, так і патохімічні особливості, пов'язані з 

кількісними або якісними порушеннями складу ліпідів та ліпопротеїдів крові. 

Збільшення жирових кислот, що циркулюють у крові, може викликати 

окислювальне пошкодження мітохондрій у метаболічно активних тканинах, 

включаючи печінку і репродуктивний тракт [172, 173]. ДЛП, що виявляються 

натщесерце, без навантажень, є більш важкими і свідчать уже про досить 

значні (суб- або декомпенсовані) порушення метаболізму. І хоча ці стани не 

виявляються специфічною клінічною симптоматикою, проте можуть бути 

провокаторами розвитку різних патологічних станів в організмі людини. 

Насамперед це стосується атеросклеротичних уражень судин, формування 

артеріальної гіпертонії, метаболічного синдрому, інсулінорезистентності 

тощо [174, 175]. Аномальні рівні ліпопротеїдів зустрічаються не тільки у 

дорослому стані, а й у дітей. Це може відбуватися або через генетичний 

дефект шляху метаболізму ліпідів (первинні порушення ліпідів, наприклад, 

сімейна гіперхолестеринемія), або вторинні по відношенню до інших 

захворювань або станів і можуть бути клінічно значущими [176, 177].  

Останнім часом в літературі з’являється все більше публікацій 

стосовно взаємодії ліпідного обміну і статусу вітаміну Д, впливу вітаміну Д 

на метаболічне здоров’я, проте вони в основному стосуються дорослого 

населення, або епідеміологічних досліджень серед дітей та підлітків. Всі 

вони свідчать про зв'язок між рівнем вітаміну Д та ліпідним профілем [72, 75, 

137]. 

Є публікації стосовно  порушень з боку ліпідного спектру при розладах 

менструальної функції у підлітків [29, 30, 34]. Даних щодо зв’язку між 

ліпідним профілем і статусом вітаміну Д у підлітків з порушеннями 

менструальної функції практично не має. Тому ми вирішили з’ясувати 

взаємозв’язок між статусом вітаміну Д та ліпідним спектром у дівчат з 

порушеннями менструальної функції за типом ОМ та АМК. 

Аналіз середніх показників спектру ліпідів і ІА у пацієнток з ОМ та 

АМК показав,  що найвищий рівень ХС ЛПДНЩ і ТГ спостерігався у хворих 
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з АМК, він був вірогідно більшим по відношенню до дівчат з ОМ та групи 

порівняння (табл.5.4). 

Таблиця  5.4  

Показники плазмових ліпідів у пацієнток с ОМ та АМК 

Показники 
Статистичні 

показники 

Значення, групи 

I II порівняння 

ЗХ, ммоль/л 

n 

M ± SD 

Ме 

62 

4,85±0,76 

4,7 

65 

4,57±0,92 

4,6 

42 

4,26±0,82 

4,2 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 

n 

M ± SD 

Ме 

46 

1,81±0,442) 

1,66 

43 

1,69±0,432) 

1,67 

42 

1,51±0,26 

1,47 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

n 

M ± SD 

Ме 

46 

2,49±0,69 

2,53 

41 

2,20±0,86 

2,08 

42 

2,43±0,74 

2,34 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

n 

M ± SD 

Ме 

46 

0,44±0,141) 

0,46 

41 

0,56±0,151,2) 

0,56 

42 

0,39±0,18 

0,35 

ТГ, ммоль/л 

n 

M ± SD 

Ме 

46 

0,97±0,311,2) 

0,98 

41 

1,24±0,351,2) 

1,23 

42 

0,84±0,43 

0,73 

ІА, од 

n 

M ± SD 

Ме 

45 

1,74±0,59 

1,54 

39 

1,67±0,66 

1,57 

42 

2,08±0,69 

1,99 

Примітки: 1) p˂ 0,0001 при порівнянні груп хворих між собою 

             2) p˂ 0,01-0,001 при співставленні з групою порівняння 

 

Проведення порівняльного аналізу середніх значень в групах в 

залежності від ІМТ показало, що у дівчат з ОМ і зниженим енергетичним 

ресурсом відзначалося незначне підвищення ЗХ, вірогідне підвищення ХС 
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ЛПВЩ і зниження ІА по відношенню к пацієнткам з фізіологічними 

параметрами ІМТ (табл. 5.5). У хворих на АМК простежується така ж 

тенденція – достовірне підвищення ХС ЛПВЩ і деяке зниження ІА у дівчат з 

дефіцитом маси тіла по відношенню до підлітків зі збалансованим 

енергетичним станом. Тобто незалежно від типу порушень менструальної 

функції у дівчат з дефіцитом маси тіла реєструється підвищення 

антиатерогенної фракції ліпідів і зниження ІА, який свідчить про баланс між 

атерогенними і антиатерогенними фракціями ліпопротеїдів. 

Таблиця  5.5  

Показники плазмових ліпідів у пацієнток с ОМ та АМК в залежності 

від ІМТ 

Показники 

Статис

тичні 

показ-

ники 

Значення, групи 

I-а I-б II-а II-б 

ЗХ, ммоль/л n 

M ± m 

41 

4,75±0,13 

21 

5,05±0,122) 

46 

4,54±0,15 

19 

4,66±0,112) 

β-ліпопротеїди, 

г/л 

n 

M±m 

38 

7,03±1,95 

7,19 

19 

7,44±1,96 

7,1 

39 

7,51±2,31 

6,9 

12 

7,65±1,59 

7,5 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 

n 

M±m 

35 

1,71±0,071) 

11 

2,18±0,091,2) 

32 

1,63±0,081) 

11 

1,87±0,081,2) 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

n 

M±m 

35 

2,54±0,11 

11 

2,34±0,21 

31 

2,18±0,17 

10 

2,28±0,13 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

n 

M±m 

35 

0,44±0,022) 

11 

0,45±0,042) 

31 

0,57±0,032)  

10 

0,57±0,042) 

ТГ, ммоль/л n 

M±m 

35 

0,97±0,052) 

11 

0,99±0,092) 

31 

1,24±0,062) 

10 

1,25±0,092) 

ІА, од n 

M±m 

35 

1,86±0,101) 

10 

1,36±0,141) 

29 

1,70±0,13 

10 

1,57±0,12 

Примітки: 
1)p˂ 0,0001 при порівнянні всередині груп 
2) p˂ 0,04-0,001 при співставленні дівчат в групах з однаковою масою тіла 
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Разом з тим враховуючи, що, при використанні середніх значень не 

завжди можна виявити відхилення, що формуються в ліпідному профілі, ми 

провели індивідуальний аналіз вмісту окремих ліпідних фракцій у пацієнток 

з ОМ та АМК. У дорослому віці підвищення рівня тригліцеридів, загального 

холестерину, холестерину ліпопротеїдів низької щільності та зниження рівня 

ліпопротеїдів високої щільності визначено як важливі фактори ризику 

атеросклерозу та формування серцево-судинних захворювань [125]. Ми 

виявили, що більш ніж у третини (32,8%) обстежених пацієнток з ОМ є 

підвищення рівня ЗХ, причому як у дівчат з фізіологічними параметрами 

ІМТ, так і при його дефіциті. У 41,3% відмічається підвищення ХС ЛПНЩ, у 

6,5% рівня ТГ, у 2,2% ХС ЛПДНЩ і у 13,0% ІА. Слід зазначити, що 

підвищення ТГ, ХС ЛПДНЩ та ІА частіше реєструвалося у дівчаток з 

нормативними значеннями ІМТ, у них же вірогідно частіше виявлялися 

знижені цифри ХС ЛПВЩ (рис.5.5).  

 

Рис. 5.5 - Питома вага дівчат хворих на ОМ зі зміненими показниками 

ліпідного спектру  при різній масі тіла 

  

При АМК проведення індивідуального аналізу виявило, що у 40% 

пацієнток має місце підвищенні рівні ЗХ , у 14,6% ТГ, у 31,7% ХС ЛПНЩ, у 

17,1% ХС ЛПДНЩ і у 13,2% ІА. Суттєвої різниці в залежності від ІМТ, на 
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якому перебігала АМК, виявлено не було, за виключенням вмісту ХС 

ЛПВЩ. При нормативному коливанні ІМТ рівень ХС ЛПВЩ був значно 

частіше знижений (p˂0,05; рис. 5.6).  

 

Рис. 5.6 - Питома вага дівчат хворих на АМК зі зміненими показниками 

ліпідного спектру  при різній масі тіла 

 

Порівняння змін у ліпідному спектрі між хворими з ОМ та АМК 

достовірної різниці практично не виявило. Проте серед підлітків з АМК 

частіше реєструвалися підвищені значення ТГ і вірогідне зростання вмісту 

ХС ЛПДНЩ – ліпідних  фракцій, які є високими факторами ризику 

формування в подальшому ішемічної хвороби серця. 

Таким чином при визначені фракцій ліпопротеїдів тільки трохи більше 

ніж у половини дівчат з ОМ (56,2%) та АМК (51,2%) не було виявлено ті чи 

інші відхилення в ліпідному спектрі крові. Суттєвої різниці між дівчатами з 

фізіологічними коливаннями ІМТ і його дефіцитом виявлено не було. 

В літературі є свідчення, що рівень вітаміну Д впливає на ліпідний 

профіль і його зниження пов'язане з несприятливими відхиленнями в 

ліпідному спектрі [124]. При з'ясуванні особливостей ліпідного спектру крові  

в залежності від статусу вітаміну Д у дівчат з ОМ виявилося, що зниження 

вмісту вітаміну Д пов'язане з підвищенням в сироватці крові ТГ, відповідно 
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ХС ЛПДНЩ і збільшенням значень ІА, хоча він залишався в межах 

фізіологічної норми (табл.5.6).  

Таблиця 5.6  

Показники ліпідного спектру крові при різному статусі вітаміну Д у 

пацієнток з ОМ 

Показник 

Значення 

P1 P2 P3 Вітамін Д нг/мл 

˂20 20-30 >30 

ЗХ ммоль/л 4,62±0,17 4,96±0,18 5,3±0,42 >0,05 >0,05 >0,05 

β-ліпопротеїди, 

г/л  
7,61±0,44 6,38±0,61 7,38±0,61 =0,05 >0,05 >0,05 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,85±0,12 1,99±0,13 2,0±0,17 >0,05 >0,05 >0,05 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 
2,32±0,18 2,67±0,22 2,44±0,31 >0,05 >0,05 >0,05 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 
0,51±0,03 0,48±0,04 0,38±0,05 >0,05 ˂0,01 >0,05 

ТГ, ммоль/л 1,12±0,07 1,05±0,10 0,84±0,11 >0,05 ˂0,02 =0,05 

ІА, од 1,66±0,19 1,86±0,20 1,35±0,09 >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки: 

P1 різниця між показниками ліпідного спектру при вмісті вітаміну Д ˂20 до 

20-30;  

P2 різниця між показниками ліпідного спектру при вмісті вітаміну Д ˂20 до 

>30;  

P3 різниця між показниками ліпідного спектру при вмісті вітаміну Д 20-30 

до >30  

 

Продовженням нашого дослідження було з’ясування особливостей 

ліпідограми в залежності від статусу вітаміну Д та ІМТ дівчаток, що були 

обстежені. Вірогідних відмінностей в показниках ліпідного спектру в 

залежності від рівня вітаміну Д у пацієнток з ОМ при дефіциті маси тіла 

виявлено не було. У дівчаток з нормативними коливаннями ІМТ рівень ХС 
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ЛПНЩ був найбільш високим при показниках вітаміну Д в межах 20-

30 нг/мл, ніж при нормативних (>30 нг/мл) і більш низьких його значеннях 

(˂20 нг/мл) і істотно вище по відношенню до дівчаток з дефіцитом маси тіла 

та аналогічним статусом вітаміну Д. Така ж тенденція простежувалася і по 

відношенню до ІА. Він був статистично значуще вище у підлітків з 

фізіологічним ІМТ як при статусі вітаміну Д менше 20 нг/мл, так і від 20 до 

30 нг/мл (табл.5.7)  

Таблиця 5.7  

Порівняння ліпідних профілів при різному статусі вітаміну  пацієнток з ОМ з 

урахуванням маси тіла  

Показник Значення 

ІМТ, кг/м2 20,0±0,25 16,31±0,18 

Вітамін Д, 

нг/мл 
˂ 20 20-30 >30 ˂20 20-30 >30 

ЗХ , 

ммоль/л 
4,61±0,18 5,09±0,25 5,12±0,58 4,75±0,75 4,68±0,14 5,75±0,35 

β-ліпопро-

теїди, г/л  
7,84±0,47 6,59±0,81 6,8±0,51 6,25±0,85 5,79±0,60 8,55±1,45 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,75±0,12 1,88±0,17 1,86±0,21 2,43±0,14 2,23±0,04 2,37±0,04 

ХС 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 

2,39±0,193) 3,0±0,212),4) 2,21±0,39 1,95±0,6 1,92±0,33 3,0±0,32 

ХС 

ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

0,53±0,03 0,45±0,06 0,38±0,07 0,38±0,01 0,55±0,09 0,38±0,07 

ТГ, 

ммоль/л 
1,17±0,073) 0,98±0,12 0,84±0,15 0,83±0,02 1,22±0,2 0,84±0,15 

КА, од 1,79±0,213) 2,03±0,212)4) 1,32±0,122) 0,96±0,18 1,18±0,15 1,44±0,19 

Примітка: P1 при зіставленні при різних рівнях вітаміну Д серед дівчаток з дефіцитом 

маси тіла немає  

P2 при зіставленні при різних рівнях вітаміну Д серед дівчаток з фізіологічної масою тіла  

P3 при зіставленні при дефіциті вітаміну Д у дівчаток з різним ІМТ  

P4 при зіставленні при недостатності вітаміну Д у дівчаток з різним ІМТ  
 

Аналогічний аналіз було проведено відносно дівчаток з АМК. У зв’язку 

з тим, що достатній рівень вітаміну Д мали лише 3 дівчини з АМК, 
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зіставлялися лише значення ліпідного спектру при дефіциті вітаміну Д 

(˂20 нг/мл) і при недостатньому його вмісті (20-30 нг/мл). 

Таблиця 5.8  

Показники ліпідного спектру крові при різному статусі вітаміну Д у 

пацієнток з АМК 

Показник Значення 

Вітамін Д, нг/мл ˂20 20-30 

ЗХ, ммоль/л 4,53±0,26 4,38±0,20 

β-ліпопротеїди, г/л  6,97±0,43 7,37±0,38 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,73±0,09 1,61±0,11 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 2,23±0,22 2,23±0,14 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,57±0,04 0,54±0,04 

ТГ, ммоль/л 1,26±0,10 1,19±0,09 

ІА, од 1,64±0,12 1,76±0,16 

 

Суттєвої різниці у середніх  рівнях ліпідних фракцій в залежності від 

статусу вітаміну Д у хворих на АМК  виявлено не було (рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7 - Середні рівні ліпідних фракцій в залежності від статусу вітаміну Д 

у хворих на АМК 
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Ми також проаналізували особливості ліпідограм в залежності від 

статусу вітаміну Д і ІМТ обстежених дівчаток з АМК (табл.5.9). 

Таблиця 5.9  

Порівняння ліпідних профілів при різному статусі вітаміну Д пацієнток з 

АМК з урахуванням маси тіла 

Показник Значення 

ІМТ, кг/м2 19,43±0,19 16,34±0,20 

Вітамін Д, нг/мл ˂20 20-30 ˂20 20-30 

ЗХ ммоль/л 4,0±0,64 4,32±0,28 4,66±0,40 4,77±0,16 

β-ліпопротеїди, г/л  7,56±0,38 7,22±0,39 6,8±0,37 7,4±0,49 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,77±0,47 1,5±0,132) 1,63±0,16 1,84±0,122) 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 1,63±0,251) 2,11±0,21 2,40±0,351) 2,28±0,24 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,55±0,221) 0,51±0,06 0,66±0,011) 0,57±0,06 

ТГ, ммоль/л 1,22±0,491) 1,13±0,14 1,46±0,031) 1,27±0,14 

КА, од 1,38±0,23 1,91±0,24 1,94±0,29 1,57±0,18 

Примітки: 

р1˂0,03-0,04 при зіставленні показників ліпідного спектру при дефіциті 

вітаміну Д у дівчаток з різним ІМТ  

р2˂0,04 при зіставленні показників ліпідного спектру при недостатності 

вітаміну Д у дівчаток з різним ІМТ  

  

Проведення кореляційного аналізу виявило, негативний зв'язок вмісту 

вітаміну Д з ТГ та ХС ЛПДНЩ (r=-0,41; p˂0,04) у пацієнток з ОМ та АМК. 

Наступним нашим кроком було побудування факторних моделей за 

результатами вивчення ліпідного спектру і статусу вітаміну у дівчат з ОМ та 

АМК. 

Для з’ясування зв’язків між біохімічними показниками ліпідного 

спектру та вітаміну Д був проведений системний факторний аналіз, який 

дозволив виявити факторні навантаження і отримати «факторне 

відображення» зв'язків, що спостерігалися при порушеннях менструального 

циклу.  
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Факторна модель, яка отримана для хворих на ОМ, включала 3 фактори 

і охоплювала 87,0% від загальної дисперсії (табл.5.10). 

Таблиця 5.10 

Факторна структура показників ліпідного спектра і вітаміну Д в крові у 

дівчаток-підлітків з ОМ 

Фактори та їх 

інформативність 
Змінні 

Факторне 

навантаження 

Фактор 1 

37% 

ХС ЛПНЩ 0,92 

ЗХ 0,95 

β-ліпопротеїди 0,89 

Фактор 2 

31,9% 

ХС ЛПДНЩ 0,96 

Тригліцериди 0,96 

Вітамін Д -0,63 

Фактор 3 

18,2% 

ІА 0,86 

ХС ЛПВЩ -0,96 

 

Перший фактор описує 37,0% загальної дисперсії і характеризує вплив 

атерогенних ліпідних фракцій і загального холестерину на формування 

ліпідного профілю пацієнток з ОМ. До першого фактору з найбільшим 

факторним навантаженням  увійшли ЗХ (ФН - 0,95), ХС ЛПНЩ (ФН - 092) і 

β-ліпопротеїдів (ФН - 0,89). Зв'язок між цими параметрами прямий. Можна 

зробити висновок, що найбільший внесок у формування дисліпідемій вносять 

підвищені концентрації в крові ЗХ, ХС ЛПНЩ і β-ліпопротеїдів.  

Фактор 2, що містить 31,9% дисперсії, відображає механізм взаємодії 

вітаміну Д і атерогенних фракцій ліпідів. До нього входять атерогенні 

фракції ліпідів – ХС ЛПДНЩ, ТГ з однаковим факторним навантаженням 

(0,96) і вітамін Д з негативним факторним навантаженням (ФН -0,63). 

Літературні джерела свідчать, що зниження вітаміну Д сприяє підвищенню 

атерогенних фракцій ліпідів, і навіть у дітей без ожиріння рівень вітаміну Д 

впливає на ліпідний профіль. Було виявлено, що при дефіциті вітаміну Д 
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активність його рецепторів (VDR) значно знижується і це призводить до 

збільшення рівнів холестерину і атерогенних фракцій ліпідного спектру. 

Низький рівень вітаміну Д може сприяти формуванню дисліпідемій не тільки 

у дітей з надмірною масою тіла, а й з нормативними параметрами ІМТ [64, 

164]. Це ми і спостерігаємо в нашому дослідженні. 

До фактору 3, що охоплює 18,2% від загальної дисперсії, увійшли 

протиатерогенний ХС ЛПВЩ (-0,96), який негативно корелює з ІА  

(ФН -0,86). Це не суперечить загальновідомим фактам про те, що підвищення 

ІА асоціюється зі зниженням рівня ХС ЛПВЩ. Такий зв'язок, в свою чергу, 

створює передумови для формування дисліпідемій атерогенної 

спрямованості. 

Аналіз значення факторів (factor scores) виявив значущі відмінності, що 

залежать від ІТМ тільки по третьому фактору (рис. 5.8). Середні значення Ф3 

були достовірно вище у дівчаток-підлітків з фізіологічними параметрами 

маси тіла (p˂0,03).  

  

Рис.5.8 - Розподіл середніх власних значень Фактору 3 у пацієнток з 

ОМ і різною масою тіла 

 

Аналогічна модель була побудована і для пацієнток з АМК. (табл.5.11). 

Модель складається також з трьох факторів і відповідає 89,1% варіабельності 

вихідних даних. Факторне навантаження це коефіцієнт кореляції і при його 

значенні більше 0,7 система вважається більш стійкою. 
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Таблиця 5.11  

Факторна структура показників ліпідного спектра і вітаміну Д в крові у 

дівчаток-підлітків з АМК 

Фактори та їх 

інформативність 

Змінні Факторне 

навантаження 

Фактор 1 

38,9 % 

ЗХ 0,98 

β-ліпопротеїди 0,91 

ХС ЛПНЩ 0,89 

Фактор 2 

29,6 % 

ХС ЛПДНЩ 0,99 

Тригліцериди 0,99 

Фактор 3 

20,5 % 

ІА 0,85 

ХС ЛПВЩ -0,74 

Вітамін Д -0,75 

 

На перше місце вийшов фактор (Ф1), що описує 38,9% варіабельності 

та характеризує вплив атерогенних ліпідних фракцій на формування 

ліпідного спектра хворого. До нього увійшли ЗХ (ФН 0,98), ХС ЛПНЩ 

факторним навантаженням 0,98, а також β-ліпопротеїди (ФН 0,91). 

До другого фактора, якому відповідало 29,6% дисперсії, увійшли ТГ і 

ХС ЛПДНЩ з факторним навантаженням по 0,99. Особи, у яких випадки 

тригліцерідемії поєднуються з високою концентрацією ЛПДНЩ мають 

великий ризик формування в подальшому ішемічної хвороби серця. 

Третій фактор визначався трьома змінними: ІА,  ХС ЛПВП і вітаміну Д. 

Слід зазначити, що ІА та протективний ХС ЛПВЩ і вітамін Д увійшли з 

протилежними знаками факторного навантаження. Тобто і у дівчат з АМК 

спостерігається від’ємна кореляція вітаміну Д і протиатерогенного ХС 

ЛПВЩ з ІА, підвищення якого асоціюється з атерогенними змінами у 

ліпідному спектрі крові.   
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Дисперсія власних значень виявлених факторів щодо приналежності до 

груп спостереження (з різним ІМТ) не виявила статистично значущих 

відмінностей. 

 

Резюме до розділу 5. 

Останнім часом все більше дослідників пишуть про порушення 

вуглеводного та ліпідного спектрів при різних соматичних і гінекологічних 

захворюваннях. В основному наголошується, що збиткова маса тіла та 

ожиріння відіграє в цьому процесі провідне місце. Проте існують поодинокі 

публікації стосовно змін у вуглеводному та ліпідному спектрах у дівчат з 

порушеннями менструального циклу з фізіологічними параметрами маси тіла 

і навіть при її дефіцити [32, 35]. 

Середній вміст глюкози натще не мав вірогідної розбіжності між 

дівчатами з АМК і ОМ. Індивідуальний аналіз встановив, що підвищенні 

рівні глюкози натще вірогідно частіше реєструвалися у хворих на АМК ніж 

при ОМ. Слід зазначити, що при АМК питома вага дівчат зі збільшеними 

рівнями базальної глікемії реєструвала як при нормативних коливаннях ІМТ, 

так і його дефіциті. У дівчат з ОМ на тлі дефіциту маси тіла підвищення 

глюкози натще не визначалося зовсім.  

Базальний рівень ІРІ мав високу варіабельність концентрації в крові 

хворих з ОМ (від 2,8 до 32,3 мкМО/мл) і АМК (від 5,84 до 40,26 мкМО/мл). 

При проведенні індивідуального аналізу з’ясувалося, що у всіх дівчат з ОМ 

гіперінсулінемія (ГІ˃75 перц.) натще реєструвалася майже у третини (31,3%) 

хворих, а при АМК вдвічі частіше (63,2%; p˂0,0001). Аналогічна тенденція 

простежувалася і по відношенню до дівчат з фізіологічними параметрами 

ІМТ. При дефіциті ІМТ вірогідної різниці стосовно підвищення рівня ІРІ між 

хворими з АМК та  ОМ не відбувалося. 

Великий відсоток пацієнток з АМК мали рівень ІРІ ˃ 90 перц. (30,6%) 

на відміну від дівчат з ОМ (9,8%; p˂0,0001). Тобто для підлітків з АМК 

характерними були більш високі показники інсулінемії. 
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Значення індексу НОМА у частини дівчат перебільшували 90 перц. У 

пацієнток з АМК це відбувалося значно частіше ніж у хворих з ОМ (36,4 % 

проти 6,7% відповідно, p˂0,0001). Причому підвищення індексу НОМА 

більше 90 перц. спостерігалося як серед підлітків з нормативними 

коливаннями ІМТ, так і з його дефіцитом. 

При субоптимальному зниженні вітаміну Д та його дефіциті у підлітків 

з ОМ питома вага пацієнток зі збільшеними показниками індексу НОМА та 

ІРІ практично не змінювалася і складала від 26,7% до 31,6%. А при АМК 

кількість таких дівчаток значно збільшувалася. Дефіцит вітаміну Д 

супроводжувався більш ніж у третини підлітків з ОМ підвищенням індексу 

НОМА та ІРІ. При АМК кількість таких пацієнток зростала і становила від  

50% до 60%, що достовірно частіше, ніж при ОМ. Слід зазначити, що 

статистичні відмінності частіше виявлялися при виражених змінах в 

параметрах вуглеводного обміну (що перевищують 90 перц.). 

Таким чином у дівчаток-підлітків з порушеннями менструального 

циклу виявлено відхилення вуглеводного обміну, які асоціювалися з вмістом 

вітаміну Д і залежали від типу розладів менструальної функції. У дівчаток з 

ОМ порушення вуглеводного обміну практично не залежали від вмісту в 

сироватці крові вітаміну Д і реєструвалися у 35-45,5% обстежених. У 

підлітків з АМК зміни у вуглеводному обміні відзначалися значно частіше, 

ніж у дівчаток з ОМ і їх вираженість варіювала від 50% до 70% з найбільшою 

питомою вагою при субоптимальних значеннях вітаміну Д. Тобто у дівчат з 

АМК відзначаються більш глибокі порушення вуглеводного спектру, ніж у 

підлітків з ОМ.  

В основному дослідники акцентують свою увагу на показниках 

ліпідного статусу здебільше при серцево-судинній патології, ожирінні, 

відзначаються при атеросклерозі. Проте порушення метаболізму, зокрема і 

ліпідного спектру відбувається і при ендокринних відхиленнях та пов’язаних 

з ними розладах менструальної функції. 



144 
 

Аналіз середніх показників спектру ліпідів і ІА у пацієнток з ОМ та 

АМК показав,  що найвищий рівень ХС ЛПДНЩ і ТГ спостерігався у хворих 

з АМК, він був вірогідно більшим по відношенню до дівчат з ОМ та групи 

порівняння.  

Ми виявили більш ніж у третини обстежених пацієнток з ОМ (32,8%) і 

40% дівчат з АМК підвищення рівня ЗХ, причому як у дівчат з 

фізіологічними параметрами ІМТ, так і при його дефіциті. У 41,3% при ОМ і 

31,7% при АМК відмічається підвищення ХС ЛПНЩ. Підвищення рівня ТГ 

відбувалося дещо частіше при АМК, ніж при ОМ (6,5% проти 14,6%), проте 

не набувало достовірності. Вірогідно частіше при АМК реєструвалося 

збільшення рівня ХС ЛПДНЩ (2,2  проти 17,1%; p˂0,05). У 13,0% з ОМ і 

13,2% з АМК відзначався підвищений  ІА. Слід зазначити, що підвищення 

ХС, ТГ, ХС ЛПДНЩ та ІА частіше реєструвалося у дівчаток з нормативними 

значеннями ІМТ при ОМ, у них же вірогідно частіше виявлялися знижені 

цифри ХС ЛПВЩ. Для дівчат з АМК і фізіологічними параметрами ІМТ 

більш характерним  було зниження ХС ЛПВЩ і підвищення ІА. 

Незалежно від типу порушень менструальної функції у дівчат з 

дефіцитом маси тіла реєструється підвищення антиатерогенної фракції 

ліпідів і зниження ІА, який свідчить про баланс між атерогенними і 

антиатерогенними фракціями ліпопротеїдів.  

При з'ясуванні особливостей ліпідного спектру крові  в залежності від 

статусу вітаміну Д у дівчат з ОМ виявилося, що зниження вмісту вітаміну Д 

пов'язане з підвищенням в сироватці крові ТГ, відповідно ХС ЛПДНЩ і 

збільшенням значень ІА, хоча він залишався в межах фізіологічної норми. 

При АМК такої залежності виявлено не було.  

Вірогідних відмінностей в показниках ліпідного спектру в залежності 

від рівня вітаміну Д у пацієнток з ОМ при дефіциті маси тіла виявлено не 

було. У дівчаток з нормативними коливаннями ІМТ рівень ХС ЛПНЩ був 

найбільш високим при показниках вітаміну Д в межах 20-30 нг/мл, ніж при 

нормативних (>30 нг/мл) і більш низьких його значеннях (˂20 нг/мл) і 
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істотно вище по відношенню до дівчаток з дефіцитом маси тіла та 

аналогічним статусом вітаміну Д. Така ж тенденція простежувалася і по 

відношенню до ІА. Він був статистично значуще вище у підлітків з 

фізіологічним ІМТ як при статусі вітаміну Д менше 20 нг/мл, так і від 20 до 

30 нг/мл. При АМК істотних відмінностей в ліпідному спектрі в залежності 

від рівня вітаміну Д у пацієнток з АМК як при дефіциті маси тіла, так і 

фізіологічних її коливаннях виявлено не було. Вірогідна значущість 

відмічалась між показниками ліпідного спектру при однаковому статусі 

вітаміну Д, але  з різним ІМТ, на якому сформувалась маткова кровотеча.  

Використання побудови факторних моделей для виявлення зв’язків між 

показниками ліпідного спектру і вітаміном Д дало змогу з’ясувати, що обидві 

моделі мають спільні фактори і їх загальна дисперсія складає при ОМ 87%, а 

при АМК 89,1%. 

До першого фактору і при ОМ і при АМК увійшли ЗХ, ХС ЛПНЩ і β-

ліпопротеїди. Зв'язок між цими параметрами прямий і можна зробити 

висновок, що найбільший внесок у формування дисліпідемій як при ОМ, так 

і при АМК вносять підвищені концентрації в крові ЗХ, ХС ЛПНЩ і β-

ліпопротеїдів. 

Другий фактор має різний склад. При ОМ до нього входить вітамін Д і  

атерогенні фракції ліпідів (ХС ЛПДНЩ, ТГ), причому вітамін Д має  

від’ємний зв’язок. Літературні джерела свідчать, що зниження вітаміну Д 

сприяє підвищенню атерогенних фракцій ліпідів, і навіть у дітей без 

ожиріння рівень вітаміну Д впливає на ліпідний профіль [170, 172]. 

У дівчат з АМК у другий фактор з високим факторним навантаженням 

увійшли ТГ і ХС ЛПДНЩ. Відомо, що коли випадки тригліцерідемії 

поєднуються з високою концентрацією ЛПДНЩ, то це фактор високого 

ризику формування в подальшому ішемічної хвороби серця.  

Третій фактор у дівчат з ОМ  залежить від енергетичного балансу, на 

якому виник розлад менструальної функції. До його складу входять 

протиатерогенний ХС ЛПВЩ, який негативно корелює з ІА. Тобто у 
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підлітків зі збалансованим енергетичним статусом є більш реальні умови для 

формування дисліпідемій.  

У хворих на АМК третій фактор складається з ІА,  ХС ЛПВП і вітаміну 

Д. Причому ІА та протективний ХС ЛПВЩ і вітамін Д увійшли з 

протилежними знаками факторного навантаження. Тобто і у дівчат з АМК 

спостерігається від’ємна кореляція вітаміну Д і протиатерогенного ХС 

ЛПВЩ з ІА. Можна припустити що це створює наявність передумов для 

розвитку атерогенних змін у ліпідному спектрі крові у хворих на АМК при 

зниженні рівня вітаміну Д. 

Таким чином розвиток у хворих на ОМ та АМК метаболічних 

ускладнень відбуваються як при фізіологічних параметрах ІМТ, так і його 

дефіциті. Відсутність порушень в вуглеводному спектрі відмічалася у 62,7% 

хворих на ОМ і значно рідше у пацієнток з АМК (46,9%; p˂0,05). Тільки у 

32,6% дівчат з АМК і 39,1% з ОМ не визначалися будь які відхилення в 

ліпідному профілі. Всі порушення в вуглеводному та ліпідному спектрах 

крові супроводжуються, як правило, недостатністю, або дефіцитним 

статусом вітаміну Д.   
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РОЗДІЛ 6  

ПРОГНОЗ ЩОДО ФОРМУВАННЯ УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ 

ОЛІГОМЕНОРЕЇ ТА АНОМАЛЬНИХ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ У ДІВЧАТ-

ПІДЛІТКІВ 

 

6.1. Розробка прогнозу щодо формування ускладненого перебігу 

олігоменореї у дівчат-підлітків  

 

У репродуктивному віці розповсюдженість серцево-судинної патології 

у жінок хоча і не дуже велика, проте саме у підлітковому і ранньому 

репродуктивному віці формуються фактори ризику розвитку серцево-

судинних захворювань. До них відносять артеріальну гіпертензію, 

дисліпідемію, інсулінорезистентність, цукровий діабет та ін. Саме в періоді 

пубертату набуває великого значення виділення дівчат з розладами в 

ліпідному та/або вуглеводному спектрах, тому що втручання саме в цьому 

віці може бути основою заходів щодо профілактики виникнення в 

майбутньому серцево-судинної патології, формування СПКЯ. 

Підлітки з метаболічним ризиком повинні спостерігатися з 

інтенсивним консультуванням і призначенням лікувальної терапії для 

рішення як поточних проблем, так і запобігання супутніх захворювань в 

майбутньому. 

Порушення менструальної функції за типом ОМ та АМК в періоді 

пубертату може відбуватися як за рахунок «функціонального» нерегулярного 

менструального циклу, тобто бути результатом незрілої осі гіпоталамус-

гіпофіз-яєчники, не сформованості позитивного зворотного зв’язку 

естрогенів і гонадотропінів, так і ендокринних порушень, які можуть 

дебютувати саме в цей віковий період.   

З огляду на поліморфізм клінічних проявів, патогенетичне різноманіття 

ОМ та АМК, можливість розвитку порушень з боку як вуглеводного, так і 

ліпідного обмінів, тобто формування несприятливого перебігу, для 

призначення своєчасної терапії вже на ранніх етапах лікування, важливим, на 
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нашу думку, було б визначення прогностичної значущості вихідних клініко-

анамнестичних, гормональних ознак стосовно ризику появи зсувів у 

ліпідному та вуглеводному спектрах. 

Ускладненим перебігом ОМ ми вважали наявність порушень з боку 

вуглеводного (формування інсулінорезистентності) і ліпідного спектрів 

(збільшення атерогенних фракцій). Ми розподілили дівчат-підлітків з ОМ на 

тих, у кого є ендокринно-метаболічні порушення (зсуви у ліпідному та 

вуглеводному обмінах) – ендокринно-метаболічна олігоменорея та тих, хто їх 

не має – так звана «функціональна» ОМ. 

Ми вирішили виявити такі клініко-анамнестичні та гормональні  ознаки 

перебігу ОМ, які при первинному обстежені дали б змогу спрогнозувати 

появу порушень з боку вуглеводного та ліпідного спектрів для своєчасної 

діагностики і попередження прогресування ускладненого перебігу ОМ. 

Це вирішувалось шляхом визначення найбільш інформативних клініко-

анамнестичних ознак та гормональних показників. 

Для визначення інформативних ознак використовували імовірний 

непараметричний метод статистичного дослідження, заснований на 

порівнянні частот (ймовірностей) розподілу ознак двох станів, виявленні 

диференціально-прогностичної інформативності ознак і обчисленні 

прогностичних коефіцієнтів (ПК). Для ранжування ознак за їх 

інформативністю використовували інформативну міру Кульбака: якщо р < 

0,05  інформативність >0,3, то відомості вважали значущими.  

Реалізація неоднорідної послідовності статистичної обчислювальної 

процедури (НПСП) та обчислювання прогностичних коефіцієнтів (ПК) у 

дівчат із ОМ дали можливість виділити наступні статистично значущі 

параметри для рішення питання стосовно ускладненого та неускладненого 

перебігу ОМ.  

Найбільшу загальну інформативність мали наступні клінічні 

параметри, які можуть свідчити про ускладнений перебіг ОМ з порушеннями 

з боку вуглеводного обміну: макросомія при народжені, вік матері більше 35 
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років на момент народження нашої пацієнтки; наявність коморбідної 

патології, особливо з боку серцево-судинних розладів. Із гормональних 

показників найбільшу прогностичну значущість мали високі  рівні ЛГ, Т, ЗХ, 

низькі Е2, раннє менархе і дефіцит маси тіла. 

Таблиця 6.1 

Клініко-анамнестичні і гормональні коефіцієнти прогнозування ризику 

формування інсулінорезистентності у дівчат з ОМ 

Ознаки 
Градації 

ознак 
ПК 

Інформатив- 

ність 

Загальна 

інформативність 

Вік матері, 

роки 

до 20 -0,30 0,001 
0,35 

˃35 6,69 0,35 

Маса тіла при 

народжені, гр 

>4000 9,57 1,136 
1,2 

˂2500 3,55 0,066 

Мультиморбіна 

патологія 

є -2,95 0,477 
0,94 

немає 2,89 0,468 

ІМТ 
дефіцит 2,82 0,295 

0,44 
фізіологічний -1,37 0,143 

Вік менархе, 

роки 

˂11 6,41 0,309 

0,31 12-15 -0,19 0,004 

˃15 0,39 0,001 

ЛГ, мМО/мл 

˃90 перц 3,29 0,641 

1,14 нормативні -3,24 0,479 

˂10 перц -1,48 0,020 

Е2, нмоль/мл 

˃90 перц -1,29 0,017 

0,34 нормативні 0,93 0,069 

˂10 перц -2,54 0,155 

Т, нмоль/мл 
˃90 перц 12,04 3,010 

3,8 
нормативні -3,16 0,791 

ЗХ, ммоль/мл 
˃5,2 4,23 0,536 

0,73 
≤5,2 1,55 0,196 
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Виявлення та подальше спостереження дівчаток з раннім або пізнім 

менархе та олігоменореєю у підлітковому віці має сприяти первинній 

профілактиці порушення глюкози натще, ЦД2 та синдрому гіперінсулінемії-

інсулінорезистентності у молодому дорослому віці, яка здатна в цьому віці 

попередити прогресування патологічних станів в майбутньому. 

Клініко-анамнестичними та гормональними показниками (табл.6.2), що 

можуть свідчити про формування ускладнень з боку порушень ліпідного 

спектру  виявилися: низька маса тіла при народжені, вік дівчини після 14 

років, високий вміст у сироватці крові ПРЛ, кортизолу, низький ФСГ і 

помірне зниження рівня вітаміну Д. 

 

Таблиця 6.2  

 Клініко-анамнестичні і гормональні коефіцієнти прогнозування ризику 

формування дисліпідемії у дівчат з ОМ 

Ознаки 
Градації 

ознак 
ПК 

Інформатив- 

ність 

Загальна 

інформативність 

Вік дівчини, роки 
11-14 -4,36 0,540 

0,65 
15-17 1,14 0,114 

Маса тіла при 

народжені, гр 

>4000  5,92 0,210 
0,63 

˂2500  5,92 0,419 

ФСГ, мМО/мл 

˃90 перц -2,43 0,087 

0,44 нормативні 1,22 0,121 

˂10 перц. 3,68 0,234 

ПРЛ, мМо/л 
˃90 перц 6,13 0,476 

0,54 
нормативні -0,77 0,060 

К, нмоль/мл 
˃90 перц 8,13 0,860 

0,97 
нормативні -1,08 0,114 

Вітамін Д, нг/мл 

˂20 0,11 0,001 

0,84 20-30 2,11 0,203 

>30 -5,67 0,636 
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Прогнозування ускладненого та неускладненого перебігу олігоменореї  

дівчат-підлітків засновано на сумуванні прогностичних коефіцієнтів. При 

досягненні прогностичного порогу (+13) і більше або (-13) і менше 

приймають рішення щодо прогнозу.  

 

6.2. Прогнозування формування метаболічних ускладнень у 

пацієнток  з аномальними матковими кровотечами. 

 

Незважаючи на те, що останнім часом змінилися погляди на патогенез 

такого загрозливого захворювання, як АМК, лікарями практичної охорони 

здоров’я не завжди враховується значення гіперінсулінемії, 

інсулінорезистентності, порушень з боку ліпідного обміну і відповідно не 

проводиться адекватна корекція цих станів.  

Ми поставили перед собою задачу виявити такі клінічні ознаки та 

гормональні відхилення перебігу АМК, які при першому зверненні за 

медичною допомогою дали б змогу передбачити наявність гіперінсулінемії та 

інсулінорезистентності і призначити додаткове адекватне обстеження і 

лікування.  

Це вирішувалось шляхом визначення найбільш інформативних клініко-

анамнестичних ознак, які наведено в таблиці 6.3. 

З усієї сукупності найбільш інформативними клінічними ознаками та 

гормональними показниками для прийняття рішення щодо можливої 

наявності гіперінсулінемії та інсулінорезистентності є: вік дівчинки після 14 

років, вік матері на момент народження дитини більше 35 років, 

випередження статевого дозрівання у дівчини, раннє менархе, підвищення 

загального холестерину, тестостерону та рівня естрадіолу.  

Враховуючи, що майже у половини дівчат з АМК формуються 

дисліпопротеїдемії ми поставили за мету визначитися чи є якісь клінічні і 

гормональні показники, які дають змогу запідозрити формування порушень з 

боку ліпідного спектру. 
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Таблиця 6.3  

Клініко-анамнестичні і гормональні коефіцієнти прогнозування ризику 

формування інсулінорезистентності у пацієнток з АМК 

Ознаки 
Градації 

ознак 
ПК 

Інформа-

тивність 

Загальна 

інформативність 

Вік матері, роки 
до 20 1,22 0,026 

0,36 
˃35 5,48 0,331 

Вік дитини, роки 
11-14 -4,38 1,122 

2,56 
15-17 5,62 1,440 

Статеве 

дозрівання  

N 3,15 0,705 
2,13 

випередження -6,39 1,429 

Вік менархе, 

роки 

˂11 -5,84 0,488 
0,56 

12-15 0,85 0,071 

Е2, нмоль/мл 

˃90 перц 3,68 0,217 

0,35 нормативні -0,84 0,060 

˂10 перц 1,92 0,076 

Т, нмоль/мл 
˃90 перц 10 2,250 

2,28 
нормативні -2,7 0,627 

ЗХ, ммоль/мл 
˃5,2 1,92 0,200 

0,38 
≤5,2 -1,76 0,183 

 

Використання неоднорідної послідовності статистичної 

обчислювальної процедури (НПСП) та обчислювання прогностичних 

коефіцієнтів (ПК) у дівчат із АМК дали можливість виділити наступні 

статистично значущі параметри для рішення питання стосовно можливого 

формування дисліпідемій (табл.6.4).  

З усієї сукупності найбільш інформативними клінічними і 

гормональними ознаками виявилися: ранній вік матері на момент 

народження дитини (до 20 років), вік дівчинки після 14 років, ранній вік 
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менархе, випередження статевого дозрівання, тривалість кровотечі на момент 

звернення по медичну допомогу від 2 до 4 тижнів, високі цифри естрадіолу 

та дефіцитний статус вітаміну Д. 

Таблиця 6.4 

Клініко-анамнестичні і гормональні коефіцієнти прогнозування ризику 

формування дисліпідемії у хворих на АМК 

Ознаки Градації ознак ПК 
Інформа-

тивність 

Загальна 

інформативність 

Вік матері на момент 

народження дитини, 

роки 

до 20 3,63 0,298 
0,35 

˃35 -1,41 0,023 

Вік дівчинки, роки 
11-14 -1,96 0,280 

0,81 
15-17 3,68 0,526 

Вік менархе, роки 

˂11 8,13 0,860 

1,01 12-15 -0,90 0,078 

˃15 3,36 0,075 

Статеве дозрівання 
N -5,76 1,710 

3,95 
випередження 7,08 2,237 

Тривалість кровотечі 

на момент звернення 

до лікаря, тижні 

до 2 -1,39 0,112 

0,40 2-4 3,17 0,285 

більше 4 0,35 0,003 

Е, нмоль/мл 
˃90 перц 6,02 0,057 

0,7 
нормативні -0,79 0,645 

Вітамін Д, нг/мл 
˂20 1,83 0,210 

0,37 
20-30 -1,18 0,062 

 

Оскільки і при ОМ і при АМК статус вітаміну Д був одним з 

патогномонічних ознак щодо ймовірного формування дисліпідеміїї, то його 

визначення у дівчат з розладами менструальної функції набуває особливого 

значення. 

Проведення перевірки ефективності застосування прогностичних 

таблиць щодо діагностики ускладненого перебігу олігоменореї у дівчат-
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підлітків здійснювалося на контрольній виборці у 14 хворих на 

олігоменорею. Результати перевірки  розробленої системи дали 71,4% 

правильних, 14,3% помилкових і 14,3% невпевнених відповідей.  Аналогічна 

перевірна була застосована і по відношенню до пацієнток з АМК. 

Контрольну вибірку склали 16 дівчат. Результати перевірки  розробленої 

системи дали 66,7% правильних, 11,1% помилкових і 22,2% невизначених 

відповідей. що свідчить про надійність розроблених прогностичних таблиць.  

 

Резюме до розділу 6. 

З’ясування чинників, які можуть впливати на формування зсувів у 

вуглеводному та ліпідному спектрах у дівчат з патологією менструальної 

функції, а тим самим обумовлювати зниження не тільки загального рівня 

здоров’я, а й впливати на ефективність лікування,  дуже актуально.  

Проведений аналіз щодо визначення клініко-гормональних параметрів, 

які сприяють формуванню інсулінорезистентності та дисліпопротеїдемії у 

хворих на ОМ та АМК дав змогу виділити найбільш значущі фактори, 

характерні для ускладненого перебігу ОМ та АМК. 

Було виявлено, що на формування порушень з боку вуглеводного 

спектру як у дівчат з ОМ, так і АМК, впливає вік матері на момент 

народження нашої пацієнтки, причому це пізній репродуктивний вік. Що 

стосується дівчинки, то спостерігається випередження статевого дозрівання 

за рахунок раннього менархе. Для гормонального профілю пацієнток з ОМ, 

який впливає на виникнення інсулінорезистентності, характерним є його 

дисрегуляція – збільшення рівня гонадотропного гормону ЛГ і стероїдного Т, 

а також зниження вмісту естрадіолу, що може слугувати передумовою для 

формування СПКЯ в майбутньому. При АМК більш значущі порушення 

реєструються з боку стероїдного обміну – вміст і естрадіолу і тестостерону 

підвищений.  

Для виявлення зсувів у ліпідному спектрі найбільш інформативними 

виявилися вік дівчини після 14 років які були народжені матерями в більш 
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пізньому репродуктивному віці. Дефіцит віта Д або його недостатність 

займають одне з провідних міст щодо можливого формування 

дисліпопротеїдемії у дівчат з розладами менструальної функції. Це 

стосується і ОМ і АМК. Для підлітків з ОМ в гормональному статусі 

превалює активація гонадотропної функції (підвищений рівень ФСГ, ПРЛ) та 

відмічається напруженість з боку адреналової системи (підвищений рівень 

кортизолу). У підлітків з АМК випереджаючі терміни статевого дозрівання 

(випередження появи вторинних ознак, раннє менархе) можуть слугувати 

додатковими факторами, які сприяють виникненню порушень з боку 

ліпідного спектру.   

Гіперінсулінемія, інсулінорезистентність, дисліпопротеїдемія, дефіцит 

вітаміну Д можуть бути одними з провідних факторів формування в 

подальшому метаболічного синдрому, порушень з боку серцево-судинної 

системи. Все це диктує необхідність включення в алгоритм обстеження 

хворих з порушеннями менструальної функції визначення базального рівня 

вітаміну Д, глюкози, ІРІ, розрахунку індексу НОМА, ліпідного спектру з 

метою подальшого призначення патогенетично обумовленого лікування при 

наявності патологічних ознак.  

 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати 6 розділу: 

1. Диннік В.О., Дружиніна А.Є., Новохатська С.В., Верхошанова О.Г. 

Прогноз щодо формування метаболічних ускладнень перебігу аномальних 

маткових кровотеч у дівчат-підлітків. Current trends in the development of 

modern scientific thought: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф.: Хайфа, 

Ізраїль.2022р. С 240-247. 

 2. Дружиніна А.Є., Диннік В.О. Характеристика коморбідної патології 

у дівчат з аномальними матковими кровотечами в період пубертату. 

Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного 

забезпечення дітей  шкільного віку та підлітків: матеріали  наук.-практ. 

конф. з міжнар. участю: Харків. 2021. С. 29 ̶30. 
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РОЗДІЛ 7 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ 

УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ ОЛІГОМЕНОРЕЇ ТА АНОМАЛЬНИХ 

МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ 

 

Лікування хворих на ОМ та АМК складний багатоетапний процес. 

Тактика лікування зумовлюється клінічним перебігом, наявністю 

коморбідної патології, гормонально-метаболічним статусом, рівнем вітаміну 

Д, особливостями психологічного стану та генетичною складовою.  

На підставі отриманих нами даних  встановлено, що найбільш 

інформативними факторами ризику розвитку ОМ та АМК в період 

пубертату, є особливості менструального і репродуктивного анамнезу 

матерів дівчинки. Враховуючи, що спадкова обтяженість до порушень 

репродуктивної системи виявлялася в 74,1% сімей при ОМ та 80,9% при 

АМК, до гінекологічних незапальних захворювань – в 63,8% та 32,4%, то 

вірогідність розвитку гінекологічних незапальних хвороб у родичок дівчат з 

АМК та ОМ збільшувалась в 6,4-7 разів, а до репродуктивних порушень – у 

2,5-3,9 разів відповідно.  

Крім того ризик виникнення ОМ та АМК підвищуються за наявності в 

анамнезі матерів різних ускладнень під час вагітності та пологів, стресу у 

матерів, шкідливих звичок у батьків, дитячих інфекційних хвороб та 

оперативного втручання у дівчаток, фізичного навантаження у дівчат.  

Створено прогностичні таблиці, за допомогою яких ще на ранніх 

етапах статевого дозрівання і формування менструальної функції у дівчинки 

можна виявити групу ризику щодо ускладненого перебігу пубертату. Ці 

таблиці можуть бути використані як вузькими спеціалістами (дитячими 

гінекологами), так і педіатрами, сімейними, підлітковими лікарями та 

лікарями інших спеціальностей для визначення контингентів груп ризику при 

проведені профілактичних оглядів, або звернені хворих з того чи іншого 
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приводу, що сприятиме попередженню виникнення порушень менструальної 

функції. 

Наше дослідження дозволило визначити, що в патогенезі ОМ та АМК 

певну роль відіграють порушення вуглеводного і ліпідного обмінів, статусу 

вітаміну Д. Тому увага клініцистів повинна бути спрямована на усунення 

метаболічних зсувів, які супроводжують порушення менструальної функції. 

Формування метаболічних розладів у достатньо великої кількості хворих на 

ОМ та АМК потребує розробки нових підходів до їх лікування, метою яких є 

корекція обмінних порушень, дефіцитних станів вітаміну Д, профілактика 

ускладненого перебігу.  

Проведене дослідження щодо особливостей метаболічних порушень 

дозволило встановити їх наявність у частини хворих на ОМ та АМК, які 

можна вважати факторами ризику розвитку метаболічного синдрому та 

патології серцево-судинної системи у дорослому віці.  

Трохи менше ніж у 40% пацієнток з ОМ реєструвалися зміни в 

вуглеводному спектрі. У 12,7% відмічалося гіперглікемія натще, причому 

тільки у хворих з фізіологічним ІМТ. У 31,4% дівчинок були підвищені рівні 

ІРІ та індекс НОМА. У хворих з АМК порушення вуглеводного обміну 

відмічалися вірогідно частіше (65,3% проти 37,3% відповідно; p˂0,005). Це 

відбувалося за рахунок гіперглікемія натще (46,4% проти 12,7% при ОМ; 

p˂0,00001), гіперінсулінемії (63,3% проти 31,4% при ОМ; p˂0,0001), 

підвищення індексу НОМА (55,1% проти 31,3% при ОМ; p˂0,0008). Слід 

зазначити, що формування інсулінорезистентності частіше відбувалося у 

хворих з ОМ і дефіцитом маси тіла та на тлі недостатності або дефіциту 

вітаміну Д. У пацієнток з АМК з однаковою частотою реєструвалися 

відхилення вуглеводного спектру поза залежністю від ІМТ. 

Більш ніж третина обстежених пацієнток з ОМ (32,8%) мали 

підвищення рівня ЗХ, причому як дівчата з фізіологічними параметрами ІМТ, 

так і при його дефіциті. Майже у 60% підлітків відзначається збільшення β-

ліпопротеїдів, у 41,3% ХС ЛПНЩ. У 6,5% реєструється підвищення рівня ТГ, 
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у 2,2% ХС ЛПДНЩ і у 13,0% ІА. У підлітків з АМК відмічалися аналогічні 

зсуви в ліпідному спектрі. У 40% реєструвався підвищений рівень ЗХ, у 

62,7% відзначалося підвищення β-ліпопротеїдів, у 31,7% збільшення вмісту 

ХС ЛПНЩ, у 14,7% ТГ. Вірогідна різниця відмічалася тільки відносно ХС 

ЛПДНЩ (17,1% проти 2,2% при ОМ; p˂0,0005). Поєднання високих цифр ТГ 

і ХС ЛПДНЩ є предиктором ймовірного формування ІХС в майбутньому. 

Літературні джерела свідчать про те, що рівень вітаміну Д впливає на 

ліпідний профіль і його зниження пов'язане з несприятливими відхиленнями 

в ліпідному спектрі. Фізіологічні коливання вмісту ліпідів при ОМ 

найчастіше були виявлені при достатньому рівні вітаміну Д у сироватці крові 

(71,4%). При АМК такої залежності виявлено не було у зв’язку з дуже 

незначною кількістю дівчат з достатнім вмістом вітаміну Д. Встановлено 

негативний зв’язок вмісту вітаміну Д і ТГ та ХС ЛПДНЩ. 

Трохи більше ніж у 80 % дівчат з ОМ відзначалося зниження рівня в 

крові вітаміну Д, причому у половини з них вміст вітаміну Д було менше 

20 нг/мл. Тільки 17,3% підлітків з ОМ мали значення вітаміну Д більше 

30 нг/мл. Істотних відмінностей в залежності від того до якої групи була 

віднесена дівчина виявлено не було. У пацієнток з АМК знижений рівень 

вітаміну Д та його дефіцит реєструвалися у 94,2% хворих,що статистично 

більше ніж при ОМ (p˂0,03). Тобто у дівчат з порушеннями менструального 

циклу у абсолютної більшості вміст вітаміну Д був або недостатній або 

реєструвався його дефіцит. 

На підставі отриманих результатів виникає необхідність усунення 

виявлених порушень з боку вуглеводного та/або ліпідного обмінів, статусу 

вітаміну Д у хворих на ОМ та АМК .  

Система профілактичних та лікувальних заходів з метою попередження 

несприятливого перебігу ОМ та АМК, відновлення та нормалізації 

менструальної функції значною мірою залежить від заходів, спрямованих на 

попередження захворювань у батьків, особливо у жінок до настання 

вагітності, акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам репродуктивного 
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віку і всієї сукупності лікувально-профілактичних заходів стосовно охорони 

здоров’я всього населення.  

На сьогодні вважається доведеним, що майже всі хвороби дорослих 

починають формуватися в дитячому та підлітковому віці. Дівчата-підлітки це 

найближчий репродуктивний потенціал країни, саме від їх стану здоров’я 

буде залежати майбутнє нашої країни.  

Порушення менструальної функції – багатогранна проблема, що 

вимагає детального вивчення, обстеження щодо патології ендокринної 

системи, центральної нервової системи та обмінних процесів. 

Для тривалої комплексної корекції застосування універсальних методів 

лікування часто буває малоефективним, потрібен індивідуальний підхід до 

кожної дівчини, з урахуванням етіопатогенетичних особливостей порушень 

менструальної функції, їх перебігу та формування ускладнень. 

Дівчата з розладами менструальної функції за типом ОМ та АМК в 

періоді пубертату вимагають динамічного спостереження не тільки дитячого 

гінеколога, а й ендокринолога, педіатра, невролога для своєчасного 

виявлення та корекції змін, які супроводжують становлення репродуктивної 

функції. 

Одним із завдань нашого дослідження було створення стратегії 

диференційованого підходу до комплексного лікування пацієнток з ОМ та 

АМК с урахуванням метаболічних відхилень та статусу вітаміну Д. 

Розроблена стратегія диференційованого підходу до профілактичних та 

лікувальних заходів. Вона повинна включати: 

По-перше: 

- виділення груп ризику щодо можливого формування порушень 

менструального циклу, за допомогою використання створених 

прогностичних таблиць, доступних для лікарів усіх спеціальностей; 

- моніторинг фізичного та статевого розвитку; 

- за можливістю виключення стресових ситуацій; 
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- формування цінностей щодо збереження репродуктивного потенціалу 

дівчинки; 

- своєчасне направлення для огляду вузькими фахівцями. 

За наявності вже існуючого захворювання для попередження 

ускладненого перебігу та формування метаболічних порушень, дефіцитного 

стану вітаміну Д, крім основного лікування необхідно: 

- виділення груп ризику щодо можливого формування метаболічних 

порушень за допомогою розроблених прогностичних таблиць; 

- нормалізація харчової поведінки; 

- упорядкування фізичних навантажень; 

- додатковий прийом вітаміну Д при відхиленнях в його статусі; 

- лікування, рекомендоване суміжними фахівцями для корекції 

загальносоматичного стану. 

При виявлених метаболічних порушеннях (інсулінорезистентності та 

дисліпідемії), дефіцитному статусі вітаміну Д: 

- призначення бігуанідів (метформін); 

- призначення препаратів ά-ліпоєвої кислоти; 

- при дефіциті маси тіла препарати, що нормалізують ріст та масу тіла 

(триметабол, метацил, кардонат); 

- додатковий прийом вітаміну Д; 

- лікування, рекомендоване суміжними фахівцями для корекції 

загальносоматичного стану. 

 

Резюме до розділу 7. 

Резюмуючи матеріали цього розділу слід зазначити, що застосування 

індивідуального підходу до комплексного обстеження дає змогу 

оптимізувати комплекси лікування дівчат з розладами менструальної 

функції, запобігти ускладненого перебігу цих порушень. 

Несвоєчасна діагностика і неадекватне лікування можуть мати 

несприятливі наслідки для дівчат, які у найближчий період повинні будуть 



162 
 

реалізовувати свою фертільність. З огляду на ці обставини медикаментозна 

терапія метаболічних порушень, відхилень в статусі вітаміну Д переслідує 

наступні цілі: нормалізацію метаболічних показників, поліпшення 

гормонально-метаболічних взаємовідносин та соціальну адаптацію серед 

однолітків. Все це є запорукою збереження репродуктивного потенціалу 

дівчат-підлітків, а у майбутньому фертильного здоров’я жінки. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проблеми демографічної ситуації в Україні дуже гострі, оскільки 

прогресуюче знижуються показники народжуваності та підвищуються 

показники смертності населення. За останні роки відзначено зростання 

гінекологічної захворюваності серед дітей та підлітків, і це в подальшому 

призводить до погіршення демографічної ситуації. Проведене дослідження 

присвячено вирішенню актуальної наукової задачі – оптимізації діагностики, 

підвищенню ефективності профілактичних, лікувальних заходів, 

прогнозуванню формування та ускладненого перебігу олігоменореї (ОМ) та 

аномальних маткових кровотеч (АМК), і тому вона дуже актуальна.  

За допомогою клініко-генеалогічного аналізу встановлено вплив 

середовищних і спадкових чинників на формування ОМ та АМК. Спадкова 

обтяженість щодо порушень репродуктивної системи виявлялася в 74,1% 

сімей при ОМ та 80,9 % – при АМК, до гінекологічних незапальних 

захворювань – у  63,8% та 32,4% відповідно. При цьому передача 

патологічних ознак вірогідно частіше спостерігалася за материнською лінією, 

ніж за батьківською або обох лініях одночасно, у дівчат обох груп (p < 0,001).  

Встановлено, що на формування порушень менструального циклу 

суттєво впливали медико-біологічні (22,4 %), екологічні (15,6 %) та 

соціально-гігієнічні (14,2 %) фактори. Зазвичай фактори оточуючого 

середовища та соціального способу життя, ендогенні чинники мають 

негативні впливи на репродуктивне здоров'я пацієнток старшого шкільного 

віку [86]. Визначено превалювання екзогенних та ендогенних чинників у 

родоводах дівчат з ОМ та АМК порівно з сім'ями здорових пацієнток. 

Найбільший внесок мали шкідливі звички та сильний емоційний стрес у 

матерів дівчат до настання та в період вагітності; ускладнення вагітності, а 

саме – загроза переривання вагітності; стрес у дівчат вдома. На розвиток 

АМК вагомий вплив також мали значні фізичні навантаження в дівчат, що не 

було значущим для ОМ. А в сім'ях дівчат з ОМ частіше реєструвалися 
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передчасні пологи у матерів та оперативні втручання у дівчат. Слід 

зазначити, що виявлено особливості перебігу вагітності й перинатального 

періоду в матерів дівчат з дефіцитом маси тіла.  У матерів дівчат з АМК та 

низькою масою тіла переважав гестоз, у той час як у матерів дівчат з ОМ та 

дефіцитом маси тіла частіше спостерігалися загроза переривання вагітності 

та патологічні пологи.  

Доведено сімейне накопичення неінфекційних захворювань у родичів 

пробандів I-III ступенів спорідненості дівчат з ОМ та АМК порівняно з 

родичами здорових дівчат. У структурі цих захворювань зареєстровано 

переважно порушення репродуктивної, серцево-судинної та травної системи, 

незапальних гінекологічних хвороб і ендокринної патології, а також  

захворювань нервової системи. Визначено прогностичні ознаки низки 

екзогенних факторів, включаючи спадкові й особливості гестаційного 

періоду, характер вигодовування дівчинки, перенесені нею травматичні 

ситуації та інфекційні хвороби, користування гаджетами. На підставі цього 

розроблено алгоритми прогнозу формування ОМ та АМК, ефективність 

яких склала, відповідно, 68,0 % і 76,0 %.  

Встановлено, що клінічні прояви й перебіг ОМ та АМК в підлітковому 

віці істотно відрізняються. Лише в дівчат з АМК зустрічалися випадки 

випередження статевого розвитку. ОМ частіше виникала в дівчаток з 

дефіцитом маси тіла, а також у більш дорослому віці пубертату, частіше на 2-

3 році після менархе. Тому менструальний вік дівчат з ОМ значно 

перебільшує аналогічний при АМК. При ОМ також частіше спостерігається 

гіперандрогенна дермопатія, тому дівчата з цією патологією становлять 

групу ризику щодо формування СПКЯ в майбутньому.   

Проблемою є факт пізнього звертання дівчаток до дитячих гінекологів. 

Багато дівчат-підлітків з порушеннями менструальної функції зверталися за 

медичною допомогою через 4 і більше тижнів від початку кровотечі та  2-3 

років існування ОМ. Це вказує на гостру необхідність створення 

просвітницьких програм стосовно особливостей перебігу пубертату, 
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фізіологічних параметрів менструального циклу для дівчаток, їхніх батьків та 

медичних працівників первинної ланки та шкіл.  

В останні роки широко обговорюється значення вітаміну Д в організмі 

людей різного віку, саме багатогранні ефекти холекальциферолу 

привертають увагу дослідників різних спеціальностей. Відомо, що рецептори 

вітаміну Д також широко поширені у жіночій репродуктивній системі, що 

припускає його роль для фертильності людини [128, 129, 130]. Вперше 

оцінено статус вітаміну Д у дівчат з розладами менструальної функції й 

встановлено, що у абсолютної більшості (84,3% при ОМ і 94,2% при АМК) 

спостерігається зниження його рівня. За нашими даними, субклінічне 

зниження рівня вітаміну Д виявлено в 42,3 % пацієнток при ОМ і 36,5% при 

АМК. Дефіцит вітаміну Д мав місце у 42,0 % випадків при ОМ і 57,7% при 

АМК.  Слід зазначити, що достовірної різниці між статусом вітаміну Д у 

дівчат з різною масою тіла та віком не виявлено. Разом із тим рівень вітаміну 

Д у всіх вікових групах і при різній масі тіла не досягав оптимальних значень 

не тільки у пацієнток з порушеннями менструального циклу, але й у дівчат з 

нормальним менструальним циклом. Тому можна припустити, що в період 

пубертату організм дівчинки потребує великої кількості вітаміну Д для 

перебудови організму та формування нормального менструального циклу.   

Встановлено, що статус вітаміну Д був дещо гіршим у пацієнток з 

АМК, ніж у дівчат з ОМ: середні значення вмісту вітаміну Д у дівчат з АМК 

були нижчими (19,34 ± 1,02 нг/мл), ніж  у дівчат з ОМ (22,43 ± 1,21 нг/мл; p ˂ 

0,05). Серед пацієнток з АМК був більший відсоток дівчат з незадовільним 

або дефіцитним статусом вітаміну Д (94,2 % проти 84,3 %; p = 0,05). У 

пацієнток з дефіцитом маси тіла зовсім не реєструвалися оптимальні рівні 

вітаміну Д. Це свідчить про те, що усі групи пацієнток потребують корекції.  

Існують поодинокі дослідження, у яких показано, що дефіцит вітаміну 

Д  вдвічі підвищує вірогідність появи раннього менархе [132]. Аналіз статусу 

вітаміну Д залежно від дебюту менструальної функції показав, що в дівчаток 

з раннім менархе рівень вітаміну Д був істотно нижчим, ніж у дівчат з 



167 
 

дебютом менструальної функції з 12 до 15 років (13,46 ± 3,14 нг/мл проти 

22,8 ± 1,22 нг/мл; p ˂ 0,02). Аналогічна залежність відмічалася і по 

відношенню до рівня статевого дозрівання (табл. 3.4). При статевому 

розвитку, що відповідає календарному віку дівчинки, статус вітаміну Д був 

значно вищим, ніж у підлітків з випереджаючими строками статевого 

дозрівання. 

Вивчено стан гіпофізарно-яєчникової системи у хворих з порушеннями 

менструальної функції та зв’язок між рівнем вітаміну Д і гормональним 

статусом підлітків з ОМ та АМК. Аналіз гормонального фону пацієнток з 

ОМ виявив, від 40 % до 50 % дівчат мали порушення з боку окремих ланок 

гонадотропної та стероїдної системи (ЛГ, ФСГ, Е2). Що стосується ПРЛ та 

інших стероїдних гормонів (Т, К), то серед них відзначалися відхилення не 

більше ніж у 10-20 % обстежених. З’ясовано, що основою порушень 

менструальної функції за типом ОМ у дівчаток-підлітків є результат 

сумарної дії гормональних змін і концентрації вітаміну Д.  

Встановлено особливості перебігу порушень менструальної функції в 

дівчаток залежно від маси тіла. У пацієнток з ОМ та нормальним ІМТ 

переважно спостерігалася гіперактивація гонадотропної функції, про що 

свідчили високі показники ЛГ, ФСГ, ПРЛ, та зниження рівня Е2. У дівчат із 

дефіцитом маси тіла ОМ виникала частіше на тлі дисгонадотропінемії, що 

проявлялося превалюванням ФСГ над ЛГ й активацією гіпофізарно-

надниркової системи з високими значеннями К та Т. 

У хворих на АМК з нормальними коливаннями ІМТ також частіше 

спостерігалися активація продукції ЛГ, ПРЛ разом зі зниженими 

показниками Е2. На тлі дефіциту маси тіла у 52,2 % дівчат з АМК відмічено 

також активацію ЛГ, а у кожної четвертої  -  підвищені рівні ПРЛ. Як і в 

хворих з ОМ, у них збільшився відсоток пацієнток з високими показниками Т 

і К, що характеризує активацію надниркової система.  
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Вперше визначено частоту й характер зсувів у вуглеводному та 

ліпідному обмінах у дівчат з ОМ та АМК з урахуванням  маси тіла, на якому 

сформувалися розлади менструальної функції та статусу вітаміну Д.  

Визначено, що відхилення вуглеводного обміну залежали від типу 

розладів менструальної функції та вмісту вітаміну Д. У пацієнток з ОМ 

порушення вуглеводного обміну реєструвалися у 35 - 45,5 % обстежених і 

практично не залежали від вмісту в сироватці крові вітаміну Д. Проте зсуви в 

вуглеводному спектрі вірогідно частіше відмічалися серед дівчат з ОМ , котрі 

мали недостатню масу тіла (p ˂ 0,05). У дівчаток-підлітків з АМК зміни у 

вуглеводному обміні відзначалися взагалі значно частіше, ніж у пацієнток з 

ОМ і їх кількість варіювала від 50 % до 70 % з найбільшою питомою вагою 

при субоптимальних значеннях вітаміну Д. При цьому в них не виявлено 

суттєвих відмінностей в залежності від ІМТ.  

Також вивчався зв'язок ліпідів крові зі статусом вітаміну Д у дівчаток з 

ОМ та АМК. Не виявлено суттєвої різниці між показниками дівчат з ІМТ в 

межах фізіологічних коливань і дефіцитом маси тіла. Побудовано факторні 

моделі для виявлення зв’язків між показниками ліпідного спектру і вітаміном 

Д. Встановлено, що обидві моделі мають спільні фактори і їх загальна 

дисперсія складає при ОМ 87 %, а при АМК 89,1 %. До першого фактору і 

при ОМ, і при АМК увійшли ЗХ, ХС ЛПНЩ і β-ліпопротеїди. Зв'язок між 

цими параметрами прямий і можна зробити висновок, що найбільший внесок 

у формування дисліпідемій як при ОМ, так і при АМК вносять підвищені 

концентрації в крові ЗХ, ХС ЛПНЩ і β-ліпопротеїдів. Другий фактор має 

різний склад. При ОМ до нього входить вітамін Д і атерогенні фракції ліпідів 

(ХС ЛПДНЩ, ТГ), причому вітамін Д має  від’ємний зв’язок. Відомо, що 

зниження вітаміну Д сприяє підвищенню атерогенних фракцій ліпідів, і 

навіть у дітей без ожиріння рівень вітаміну Д впливає на ліпідний профіль 

[167, 169]. Наше дослідження підтверджує ці дані. Третій фактор у дівчат з 

ОМ залежить від енергетичного балансу, на якому виник розлад 

менструальної функції. До його складу входять протиатерогенний ХС 
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ЛПВЩ, який негативно корелює з ІА. Тобто у підлітків з нормальними 

параметрами ІМТ є більш реальні умови для формування дисліпідемій. Разом 

із тим у дівчат з дефіцитом маси тіла незалежно від розладу менструальної 

функції реєструвалися підвищення антиатерогенної фракції ліпідів і 

зниження ІА, що свідчило про баланс між атерогенними і антиатерогенними 

фракціями ліпопротеїдів.  

Проведене дослідження показало, що всі порушення в вуглеводному та 

ліпідному спектрах крові супроводжуються недостатністю або дефіцитним 

статусом вітаміну Д.  . 

Системний аналіз взаємовідносин вітаміну Д і гонадотропних та 

стероїдних гормонів при АМК продемонстрував включення вітаміну Д в 

регуляцію менструального циклу переважно на рівні центральної ланки (ЛГ, 

ФСГ, ПРЛ). Виявлено також тісний зв'язок вітаміну Д зі стероїдними 

гормонами.  За допомогою  математичного моделювання переконливо 

доведено роль та значення вітаміну Д у формуванні порушень менструальної 

функції. Можна зробити висновок, що основою порушень менструальної 

функції за типом ОМ та АМК у дівчаток-підлітків є результат сумарної дії 

різних за вираженістю впливів гормональних змін і концентрації вітаміну Д.  

Визначено чинники, які впливають на розвиток порушень у 

вуглеводному та ліпідному обмінах у дівчат з патологією менструальної 

функції та встановлена їх інформаційна значущість за допомогою 

неоднорідної послідовної процедури за А. Вальдом. Це дало змогу розробити 

прогнози формування ускладненого перебігу ОМ та АМК у дівчат-підлітків.  

Найбільшу загальну інформативність щодо розвитку порушень 

вуглеводного обміну при порушеннях менструальної функції мали вік матері 

на момент народження нашої пацієнтки, випередження статевого дозрівання 

за рахунок раннього менархе у дівчини. При ОМ значущим відмічено 

підвищення ЛГ, Т і зниження Е2; при АМК – підвищення рівнів Е2 і Т. До 

прогностичних таблиць щодо розвитку дисліпідемії при ОМ та АМК окрім 

певних анамнестичних даних і гормональних показників увійшов і вітамін Д. 
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За допомогою створених прогностичних таблиць ще на ранніх етапах 

існування порушень менструальної функції можна виявити групу ризику 

щодо ускладненого їх перебігу, а саме - формування інсулінорезистентності 

або дисліпідемії у дівчат.  Ці таблиці можуть бути використані як вузькими 

спеціалістами (дитячими гінекологами), так і педіатрами, сімейними, 

підлітковими лікарями та лікарями інших спеціальностей для визначення 

груп ризику щодо ускладненого перебігу наявних порушень менструальної 

функції і своєчасного призначення додаткового обстеження і лікувальних 

заходів.  

Одним із завдань нашого дослідження було створення стратегії 

диференційованого підходу до комплексного лікування пацієнток з ОМ та 

АМК с урахуванням метаболічних та гормональних відхилень та статусу 

вітаміну Д. Комплексне обстеження та лікування дівчат з розладами 

менструальної функції запобігає ускладненому перебігу цих порушень. Отже 

медикаментозна терапія метаболічних порушень і корекція відхилень в 

статусі вітаміну Д переслідує наступні цілі: нормалізацію метаболічних 

показників, поліпшення гормонально-метаболічних взаємовідносин та 

соціальну адаптацію серед  дівчат-підлітків, що в цілому дає змогу зберегти 

репродуктивний потенціал наших пацієнток. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Розлади менструальної функції пубертатного періоду 

супроводжуються значними порушеннями функціонування гіпофізарно-

гонадної системи, вуглеводного та ліпідного обмінів, відбуваються на тлі 

недостатньої забезпеченості вітаміном Д, обтяженої спадковості щодо 

порушень репродуктивної системи. Вірогідність розвитку гінекологічних 

незапальних хвороб у родичок дівчат з АМК та ОМ за наявності обтяженого 

сімейного анамнезу до гінекологічних хвороб збільшувалась в 6,4-7 разів 

відповідно, до репродуктивних порушень – у 2,5-3,9 разів відповідно. 

2. Для раннього виявлення дівчат із ризиком виникнення розладів 

менструальної функції визначено несприятливі прогностичні ознаки. 

Найбільше прогностичне значення та інформативність мали наявність 

спадкової обтяженості до репродуктивних порушень та користування 

дівчинки Інтернетом і гаджетами 3 години та більше на добу. Впливовими 

також були шкідливі звички у матері (паління до настання вагітності), 

стресові ситуації у матері до та під час вагітності, патологічний перебіг 

вагітності (в першу чергу загроза переривання), стресові стани у дівчинки в 

періоді препубертату. Для формування ОМ значним було також травмування 

дівчини (в тому числі й закриті черепно-мозкові травми), а для АМК штучне 

вигодовування. Ефективність запропонованих прогностичних таблиць склала 

68,0 % при ОМ 76,0 % – при АМК.  

3. Встановлено, що перебіг ОМ та АМК у сучасних дівчат, 

супроводжується зниженням рівня у сироватці крові вітаміну Д. У 

абсолютної більшості із них реєструється недостатність або дефіцит вітаміну 

Д. При цьому у підлітків з АМК зсуви вмісту вітаміну Д відзначалися 

частіше (ОМ – 84,3%, АМК – 94,2%; p≤0,05). 

4. Вперше встановлено особливості функціонування гіпофізарно-

гонадної системи при різних порушеннях менструального циклу в залежності 

від ІМТ. У пацієнток із нормальним діапазоном ІМТ ОМ протікала частіше 
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на тлі гіперактивації гонадотропної функції (високі показники ЛГ, ФСГ, 

ПРЛ), зниженого вмісту Е2. У підлітків із дефіцитом маси тіла ОМ 

формувалася частіше на тлі дисгонадотропінемії – превалювання ФСГ над 

ЛГ (зниження рівня ЛГ, нормативного ФСГ), активації гіпофізарно-

надниркової системи (високі К та Т). При АМК спостерігалася така ж 

тенденція, проте у пацієнток з фізіологічними коливаннями ІМТ ФСГ 

підвищується вкрай рідко, не більше ніж у 10% хворих. При зниженні ІМТ 

аналогічно ОМ активується наднирникова система.  

5. Вперше встановлено, що серед основних патогенетичних механізмів 

розладів менструальної функції вагомим є порушення статусу вітаміну Д.  

Проведення системного аналізу переконливо показало, що вітамін Д 

вносить істотний внесок у формування як АМК, так і ОМ в підлітковому віці. 

Він бере участь в механізмах стимуляції гонадотропінів, впливає на 

активність статевих гормонів через промотори рецепторів, розташованих як в 

гіпоталамо-гіпофізарній області, так і на периферії в яєчниках.  

З’ясовано особливості взаємин між гонодотропними, стероїдними 

гормонами і вітаміном Д на тлі  різної маси тіла у дівчат з різними 

порушеннями менструальної функції. У пацієнток зі зниженими 

енергетичними ресурсами простежуються прямі зв'язки між окремими 

показниками гонадотропінів, стероїдними гормонами і вітаміном Д. При ОМ 

між ФСГ, Е2, К і вітаміном Д, а при АМК між ФСГ, ЛГ, К і вітаміном Д. При 

збалансованому енергетичному статусі відзначається зворотний зв'язок між 

вітаміном Д, К та ПРЛ при ОМ і ПРЛ і Е2 при АМК. 

6. Встановлено, що розлади менструальної функції в пубертаті 

супроводжуються метаболічними порушеннями, частота і вираженість яких 

залежить від типу розладу і маси тіла, на якому формується патологічний 

стан.  

Розвиток у хворих на ОМ та АМК метаболічних ускладнень 

відбуваються як при фізіологічних параметрах ІМТ, так і його дефіциті. 

Відсутність порушень в вуглеводному спектрі відмічалася у 62,7% хворих на 
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ОМ і значно рідше у пацієнток з АМК (46,9%; p˂0,05). Тільки у 32,6% дівчат 

з АМК і 39,1% з ОМ не визначалися будь які відхилення в ліпідному профілі. 

Всі порушення в вуглеводному та ліпідному спектрах крові 

супроводжуються, як правило, недостатністю, або дефіцитом статусу 

вітаміну Д. Побудовано факторні моделі зв’язків між показниками ліпідного 

спектру і вітаміном Д, які свідчать, що зниженні рівня вітаміну Д створюють 

наявність передумов для розвитку атерогенних змін у ліпідному спектрі 

крові. Обидві моделі мають спільні фактори і їх загальна дисперсія складає 

при ОМ 87,0%, а при АМК 89,1%. 

7. Обґрунтована система лікувально-профілактичних заходів для 

підлітків з порушеннями менструальної функції, на основі розроблених 

прогностичних моделей формування ускладненого перебігу ОМ і АМК із 

застосуванням клініко-гормональних та анамнестичних даних.  
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 ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Дівчата-підлітки з порушеннями менструальної функції, такими як 

ОМ та АМК, мають бути проконсультовані командою спеціалістів: 

ендокринологом, педіатром, окулістом, психіатром, психологом, генетиком 

для ретельного збору анамнезу, визначення коморбідної та супутньої 

патології та розробки плану лікування. 

2. Доцільним є визначення базального рівня вітаміну Д, стану ліпідного 

та вуглеводного обмінів (глюкози, ІРІ, розрахунку індексу НОМА, 

ліпідограми) в дівчаток-підлітків з порушеннями менструальної функції, що 

сприятиме покращанню їх лікування.  

3.  Використання прогностичних таблиць, які серед критеріїв містять 

певні анамнестичні дані й показники ЛГ, ФСГ, ПРЛ, К, Е2, Т, віт. Д у крові 

дозволить передбачити ще на ранніх етапах формування ускладненого та 

неускладненого перебігу порушень менструальної функції: визначити  ризик 

формування інсулінорезистентності та дисліпідемії у дівчат з ОМ та АМК. Ці 

таблиці можуть бути використані як дитячими гінекологами, так і 

педіатрами, сімейними лікарями та лікарями інших спеціальностей для 

встановлення групи ризику щодо ускладненого перебігу порушень 

менструальної функції вже при первиному їх огляді.  

4. Проведення бесід з батьками дівчат, які достигли віку 10 років і 

мають ознаки появи перших статевих ознак, має бути однією з складових 

роботи дитячого гінеколога. Це можуть бути лекції на батьківських зборах у 

школах, або педіатри та сімейні лікарі, при зверненні до них батьків, повинні 

проінформувати батьків дівчат даного віку. 

5.  У лікувальних закладах рекомендується зробити «Школи 

самоконтролю», де лікарі - дитячі гінекологи, педіатри, або сімейні лікарі 

будуть розповідати дівчатам-підліткам важливі моменти становлення 

менструальної функції, важливість правильного харчування та особистої 

гігієни. 
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6. Розроблено  стратегію диференційованого підходу до 

профілактичних та лікувальних заходів дівчат-підлітків з порушеннями 

пубертату, яка повинна включати: виділення груп ризику щодо формування 

порушень менструального циклу, моніторинг фізичного та статевого 

розвитку;  формування цінностей щодо збереження репродуктивного 

потенціалу дівчинки; своєчасне спрямування пацієнтки до спеціалістів.  

Для попередження ускладненого перебігу порушень менструальної 

функції, з урахуванням статусу вітаміну Д,  необхідно визначити ризик 

формування метаболічних порушень; сприяти нормалізації харчової 

поведінки дівчинки;  упорядкуванню фізичних навантажень; додатково 

призначити вітамін Д при його зниженні чи дефіциті; проводити лікування, 

рекомендоване суміжними фахівцями для корекції загального соматичного 

стану й метаболічних порушень. 

7.  Всі пацієнтки, які мали порушення менструальної функції повинні 

регулярно раз у 3-6 місяців відвідувати лікаря дитячого гінеколога для 

корекції лікування і слідкуванням за станом менструальної функції та 

ефективності проведеної терапії, а також контролю показників 

гормонального профілю, ліпідного та вуглеводного обміну та рівнем вітаміну 

Д в динаміці. 
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до друку).  

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1) Дружиніна АЄ. Вміст вітаміну Д у дівчаток-підлітків з різними 

розладами менструальної функції. Інновації в медицині та фармації: тез. доп. 

89 наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених з міжнар. участю. Івано-

Франківськ, 2020. С. 92-93. 

2) Багацька НВ, Левенець СО, Нефідова ВЄ, Гавенко ГО, Дружиніна 

АЄ. Аналіз родоводів у сім’ях дівчат-підлітків із гіпоменструальним 

синдромом. Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної 

ендокринології (Дев’яті Данилевські читання): матеріали наук. практ.-конф., 

Харків, 2020. С 28 ̶ 29. (Здобувач проводила відбір пацієнток, брала участь у 

обстеженні, здійснювала статистичний аналіз отриманих результатів, 

оформлення тез). 

3) Кашкалда ДА, Шарун ЕВ, Дружиніна АЄ. Взаимосвязь 

жирорастворимых витаминов с показателями липидного спектра крови 

девочек-подростков с олигоменореей и вторичной аменореей на фоне 

дефицита массы тела. Актуальні питання фізіології, патології та організації 

медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків: матеріали наук.-

практ. конф. з міжнар. участю. Харків, 2020. С. 79 ̶ 80. (Здобувач проводила 

відбір пацієнток, брала участь у обстеженні, здійснювала статистичний 

аналіз отриманих результатів, оформлення тез). 

4) Дружиніна АЄ, Багацька НВ. Аналіз середовищних та спадкових 

чинників у сім'ях дівчат з дефіцитом та нормальною масою тіла при 

олігоменореї. Механізми розвитку патологічних процесів хвороб та їхня 

фармакологічна корекція: матеріали  IV Наук.-практ. інтернет-конференції з 

міжнар. участю, 2021. С 47 ̶ 48. (Здобувач проводила відбір пацієнток, брала 
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участь у обстеженні, здійснювала статистичний аналіз отриманих 

результатів, оформлення тез). 

5) Дружиніна АЄ. Інсулінорезистентність і вітамін Д у дівчат з 

порушеннями менструальної функції. Медицина XXI сторіччя: матеріали 83 

всеукр. наук. медичного конгресу студентів та молодих вчених з міжнар. 

участю. Лиман. 2021. С 152-153. 

6) Дружиніна АЄ, Диннік ВО. Характеристика коморбідної патології у 

дівчат з аномальними матковими кровотечами в період пубертату. Актуальні 

питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей  

шкільного віку та підлітків: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю: 

Харків. 2021. С. 29 ̶ 30. (Здобувач проводила відбір пацієнток, брала участь у 

обстеженні, здійснювала статистичний аналіз отриманих результатів, 

оформлення тез). 

7) Диннік ВО, Дружиніна АЄ, Новохатська СВ, Верхошанова ОГ. 

Прогноз щодо формування метаболічних ускладнень перебігу аномальних 

маткових кровотеч у дівчат-підлітків. Current trends in the development of 

modern scientific thought: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф.: Хайфа, 

Ізраїль.2022р. С 240-247. (Здобувач проводила відбір пацієнток, брала участь 

у обстеженні, здійснювала статистичний аналіз отриманих результатів, 

оформлення тез). 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації. 

Авторські свідоцтва: 

1) АС №97047 Україна. Факторна модель взаємозв’язку ліпідів та їх  

фракцій з інсуліном  та інсулінорезистентністю підлітків з порушеннями 

менструальної функції з різною масою тіла. / Диннік В.О., Дружиніна А.Є. 

Рішення про реєстрацію №97047; заявл. 25.03.2020; опубл. 03.04.2020. 

(Здобувач особисто проводила аналіз літератури, проводила дослідження, 
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проводила відбір пацієнток та здійснювала статистичний аналіз отриманих 

результатів, оформила заявку).  

2) АС №109931 Україна. Взаємозв'язок фізичного розвитку з рівнем 

вітаміну Д у дівчат-підлітків з порушеннями менструального циклу / Диннік 

В.О., Дружиніна А.Є. Рішення про реєстрацію №97047; заявл. 08.11.202, 

опубл. 01.12.2021. (Здобувач особисто проводила аналіз літератури, 

проводила дослідження. проводила відбір пацієнтів та здійснювала 

статистичний аналіз отриманих результатів, оформила заявку). 

3) АС №111305 Україна. Особливості перебігу олігоменореї з 

урахуванням статусу вітаміну Д у сучасних дівчат/ Диннік В.О., Дружиніна 

А. Є. Рішення про реєстрацію № с202200280 ; заявл. 17.01.2022, опубл. 

26.01.2022. (Здобувач особисто проводила аналіз літератури, проводила 

дослідження. проводила відбір пацієнтів та здійснювала статистичний 

аналіз отриманих результатів, оформила заявку). 
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Додаток Б 

 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Основні положення та результати дослідження були висвітлені в 

доповідях на конгресах та науково-практичних конференціях міжнародного, 

національного та регіонального рівнях. Матеріали роботи були оприлюднені 

на: 83 Всеукраїнському науковому медичному конгресі студентів та молодих 

вчених з міжнародною участю «Медицина XXI сторіччя» (Лиман, 2021) 

отримала диплом «За найкращу наукову доповідь»; IV Науково-практичній 

internet-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку 

патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» (Харків, 

2021); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні 

питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей 

шкільного віку та підлітків» (Харків, 2021); VI Науково-практичній 

конференції молодих вчених з міжнародною участю «Проблеми сьогодення в 

педіатрії» (Харків, 2021); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті» онлайн-трансляція 

(Харків, 2021). 
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Додаток В 
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