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АНОТАЦІЯ 

 

Плаксієва К.Д.  Оптимізація органозберігаючого лікування міоми 

матки залежно від репродуктивної перспективи – кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», за спеціальністю 

222 «Медицина». – ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Київ, 2023. 

Міома матки (син. лейоміома, фіброміома) – це доброякісне 

захворювання матки, що має високу (до 70%) частоту в популяції. 

Незважаючи на доброякісну природу, міома проявляє себе симптомами, що 

суттєво впливають на якість життя, працездатність та соціальні відносини: 

кровотечі та пов’язана з ними анемізація, тазовий біль і симптоми 

стиснення тазових органів. Міома матки є фактором безпліддя в 20‒30% 

випадків та в 15‒30% ‒ причиною невиношування вагітності.    

Сучасний темп життя створює несприятливі умови для жіночого 

репродуктивного здоров’я. Соціальні та економічні фактори, стихійні лиха, 

погіршення екологічних умов, війни підвищують ризик формування 

проліферативної патології, в тому числі міоми матки. Перелічені фактори 

створюють передумови виникнення пухлини не лише у жінок молодого 

віку, а навіть у підлітків. Через це відкладання реалізації репродуктивних 

планів на більш зрілий вік створює умови, за яких наявність міоми може їм 

зашкодити. 

На даному етапі розвитку медицини ми маємо різноманітні методи 

лікування міоми, окрім традиційного радикального – гістеректомії. До них 

належать медикаментозні, ендоваскулярні, ультразвукові, радіохвильові 

методи та консервативна міомектомія, яку виконують у різні 

доступи. Тривають клінічні дослідження нових медикаментозних засобів, 
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однак дотепер немає чітких алгоритмів їх використання як монометодів або 

комбінації залежно від репродуктивних потреб кожної жінки. 

Враховуючи перелічене, доцільно вивчити ефективність кожного 

методу лікування та їх комбінацій з огляду на їхні репродуктивні наслідки, 

визначити особливості перебігу міоми матки та чинників ризику її 

виникнення в різні вікові періоди, розробити новітні діагностичні підходи 

та створити комплексну систему лікування і профілактики міоми матки у 

жінок з репродуктивними планами. 

Представлена дисертаційна робота виконана з метою оптимізації 

органозберігаючого лікування міоми матки шляхом індивідуалізації 

терапевтичної стратегії з урахуванням репродуктивних перспектив. Робота 

складалась з ІІІ етапів, мала ретроспективну групу, до якої увійшли 744 

пацієнтки, проспективну групу з 213 пацієнток та групу лікування, до якої 

було включено 30 пацієнток з міомою матки.  

Ретроспективний аналіз результатів лікування міоми показав, що у 

жінок молодшого репродуктивного віку найбільшу ефективність щодо 

фертильності демонструє консервативна міомектомія, яка характеризується 

78,95% вагітностей та 78,95% живонароджень. Серед жінок старшого 

репродуктивного віку після медикаментозного лікування із застосуванням 

уліпристалу ацетату спостерігали найбільшу питому вагу вагітностей 

(65,22%) та живонароджень (44,93%). В цілому серед органозберігаючих 

методів лікування міоми матки найкращими репродуктивними 

результатами характеризувалася медикаментозна терапія уліпристалу 

ацетатом (63,03% вагітностей та 56,30% живонароджень) та комбіноване 

лікування (33,51 та 41,61%відповідно). Вищі показники за використання 

усіх методів спостерігали у жінок молодшої вікової групи.  

Найнижчу частоту рецидивів (12,43%) у період від 5 до 15 років після 

лікування відзначено у жінок, яким здійснювали емболізацію маткових 

артерій як монометод. У пацієнток після лікування уліпристалу ацетатом 
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частота рецидивів становила 18,49%. Натомість найбільше рецидивів 

відмічено після комбінованого лікування (29,20%) та після консервативної 

міомектомії (36,44%). 

За даними аналізу скарг пацієнток проспективної групи зазначено, що 

в структурі скарг у жінок молодшого репродуктивного віку переважали 

поєднання аномальних маткових кровотеч із симптомами стиснення 

суміжних органів та больовим синдромом, у той час як у жінок старшого 

віку були здебільшого скарги на кровотечі, частота яких перевищувалу таку 

у жінок молодшого репродуктивного віку. Скарги на ненастання вагітності 

також були характерними для пацієнток старшої вікової групи, що свідчить 

про тенденцію до відкладеного материнства сучасними жінками. 

Серед жінок молодшого репродуктивного віку з міомою матки 

переважна кількість мала нормальну масу тіла, в той час як в старшій 

віковій групі відмічено більше випадків надмірної маси тіла та ожиріння, 

що супроводжувалось більшою вираженістю метаболічних порушень та 

вищою частотою серцево-судинних захворювань. Однак морбідне 

ожиріння (індекс маси тіла >40,0 кг/м2) було лише серед жінок молодшого 

репродуктивного віку, що вказує на нього як на чинник розвитку міоми 

матки в цій віковій категорії. 

При аналізі гормональних та метаболічних показників виявлено 

більшу частку гіперпролактинемії, дефіциту вітаміну D, гіперлептинемії, в 

той час як в старшій віковій групі відзначено тенденцію до більшої частки 

гіпотиреозу,  а також гіперхолестеринемії та інсулінорезистентності. Також 

виявлено більш виражену відносну гіперестрогенію на тлі нижчих середніх 

показників прогестерону. За даними ультразвукових досліджень у жінок 

молодшого репродуктивного віку спостерігали більший відсоток великих 

поодиноких, здебільшого субсерозних вузлів 5, 6 та 7-го типу за FIGO, в той 

час як у жінок старшої вікової групи частіше виявляли багатовузлові міоми 

менших розмірів.  
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Під час проведення 2D- та 3D-доплерографічних досліджень 

встановлено, що зі збільшенням розміру вузла зростає його васкуляризація 

за рахунок периферичного кровотоку, на що вказували вищі показники 

пікової систолічної швидкості в перивузловій артерії поряд зі зменшенням 

інтранодулярного кровотоку, про що свідчили нижчі тривимірні показники 

васкуляризації VI та VFI у вузлах, об’єм яких перевищував 200 см3, 

та  негативна кореляція VI з об’ємом вузла (r= -0,68). На відміну від 

великих, менші вузли (до 100 см3) характеризувались інтенсивною 

інтранодулярною васкуляризацією зі значно вищими 3D-показниками VI та 

VFI. Субсерозні вузли мали найбільшу швидкість периферичного 

кровотоку, що може обумовлювати інтенсивність кровотечі під час 

оперативного втручання. Це спонукає до особливої уваги під час 

пересічення судинної ніжки, в той час як субмукозні вузли 

характеризувалися інтенсивним внутрішньовузловим кровотоком з 

вищими 3D-показниками VI та VFI і нижчими значеннями швидкості 

кровотоку та індексу резистентності. 

Динаміка гормональних та метаболічних показників показала 

відсутність суттєвих відмінностей залежно від використаних методів 

лікування у жінок молодшого репродуктивного віку. У жінок старшого 

репродуктивного віку відмічено зниження показника антимюллерового 

гормону після проведення емболізації маткових артерій за відсутності 

негативної динаміки після міомектомії.  

Розроблений диференційований алгоритм лікування міоми матки 

залежно від локалізації, розмірів та кількості вузлів із застосуванням різних 

органозберігаючих методик як монометоду, так і в комбінації дає 

можливість ефективно усунути симптоми пухлини, значно покращити 

якість життя  пацієнток даної категорії та зберегти або відновити 

фертильність. 
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Проведення консервативної міомектомії лапароскопічним доступом із 

застосуванням сучасної мультимодальної анестезії та ранньої реабілітації 

згідно з міжнародним протоколом ERAS сприяє швидкому відновленню 

пацієнток, а медикаментозний патогенетично обґрунтований супровід із 

застосуванням екстракту вітексу священного, індол-3-карбінолу, 

епігаллокатехін-3-галлату та комбінації міо- та D-хіро інозитолів – 

зниженню рівня пролактину, ступеня вираженості метаболічних порушень 

та ризику рецидивів.  

Проведення емболізації маткових артерій на сучасних ангіографах зі 

зниженою дозою опромінення з використанням біосумісних каліброваних 

емболювальних часток разом з призначенням препаратів, що містять  

l-карнітин, l-аргінін та екстракт якірців сланких, а також супозиторіїв, до 

складу яких входять стрептокіназа і стрептодорназа, сприяють більш 

легкому перебігу післяемболізаційного синдрому та профілактиці 

оваріальної дисфункції у жінок з репродуктивними планами.  

Наукова новизна дослідження  

Проведений ретроспективний аналіз репродуктивних 

результатів  органозберігаючого лікування міоми матки за 20-річний період 

дав можливість визначити найкращі за частотою настання вагітності та 

живонароджень методи: в молодшому репродуктивному віці це 

консервативна міомектомія, а в старшому – медикаментозна терапія із 

застосуванням селективних модуляторів рецепторів прогестерону 

та  комбіноване лікування. 

Встановлено, що найнижча частота рецидивів міоми матки 

спостерігається після емболізації маткових артерій, а найвища – після 

консервативної міомектомії, у зв’язку з чим було розроблено комплекс 

профілактики рецидивів, який під час апробації довів свою високу 

ефективність. 
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Розширено наукові дані про роль надмірної маси тіла та ожиріння як 

чинників ризику розвитку міоми матки та виявлено їхні вікові особливості.  

Проведений аналіз гормональних та метаболічних показників дав 

можливість розширити наукові дані про чинники ризику розвитку міоми 

матки, серед яких у жінок молодшого фертильного періоду були зазначені 

гіперпролактинемія, дефіцит вітаміну D та гіперлептинемія, а у пацієнток 

більш старшого віку ‒ інсулінорезистентність і гіперхолестеринемія. 

Вперше проведено морфометрично-сонографічні паралелі ультразвукових 

параметрів, 2D- і 3D-доплерографічних показників з розмірами та 

локалізацією вузлів і виявлено негативну залежність інтранодулярної 

васкуляризації від розмірів міоми.  

Проведене порівняння удосконаленої методики лапароскопічної 

міомектомії із застосуванням сучасної мультимодальної анестезії та ранньої 

реабілітації згідно з міжнародним протоколом ERAS із традиційною 

методикою консервативної міомектомії лапароскопічним доступом дало 

можливість визначити конкретні переваги у вигляді більш легкого перебігу 

післяопераційного періоду та прискореного відновлення пацієнток. 

Вперше було зазначено конкретні переваги проведення емболізації 

маткових артерій  на сучасних ангіографах експертного класу з високою 

роздільною здатністю, візуалізацією судин навіть 5‒6-го порядку, функцією 

зниження дози променевого навантаження та підбором біосумісних 

каліброваних сферичних емболювальних агентів порівняно з виконанням 

даного втручання із застуванням апаратів та емболів попередніх поколінь. 

Практичне значення одержаних результатів  

На підставі проведених досліджень обґрунтовано доцільність 

моніторингу рівня ТТГ, ПРЛ, 25-гідроксивітаміну  D та індексу маси тіла і 

своєчасної корекції у випадку їх відхилення з  метою первинної та 

вторинної профілактики міоми матки. 
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Обґрунтовано рекомендацію своєчасно інформувати жінок з 

нормальною або незначно підвищеною масою тіла із невеликою кількістю 

міом та відсутністю гормональних і метаболічних порушень про ризик 

зниження з часом фертильності. 

Запропоновано алгоритм диференційованого лікування міоми матки 

у жінок з репродуктивними планами залежно від локалізації, розмірів та 

кількості вузлів як монометоду, так і у комбінації, що дозволяє ефективно 

купірувати симптоми, покращити якість життя жінок та зберегти їхню 

фертильну функцію. 

Доведено значні переваги дотримання сучасного протоколу ERAS під 

час проведення консервативної міомектомії та емболізації маткових артерій 

на ангіографах експертного рівня з функцією зниження дози променевого 

навантаження і застосування біосумісних емболювальних агентів, що може 

мати особливе значення для практичної гінекології. 

Розроблено та впроваджено комплекс рекомендацій щодо обстеження 

і профілактики оваріальної дисфункції та рецидивування міоми, що має 

особливе практичне значення для збереження репродуктивного потенціалу 

у жінок з міомою матки.  

Ключові слова: лейоміома матки, безпліддя, вагітність, консервативна 

міомектомія, доплерографія,  ультразвукова діагностика, емболізація 

маткових артерій, жінки фертильного віку, репродуктивне здоров’я, 

аномальні маткові кровотечі, консервативне лікування, віддалені 
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ABSTRACT 

  

Plaksieva K.D. Optimization of organ-preserving treatment of uterine fibroids 

depending on the reproductive perspective - qualifying scientific work with 

manuscript rights. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Medical 

Sciences (Doctor of Philosophy) in the field 22 "Health care" with specialty 222 

"Medicine". - State University "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology 

named after Academician O.M. Lukyanova National Academy of Sciences of 

Ukraine", Kyiv, 2023. 

Myoma of the uterus (syn. leiomyoma, fibromyoma, uterine fibroids) is a 

benign disease of the uterus that has a high (up to 70%) frequency in the 

population. Despite the benign nature, myoma manifests itself with symptoms 

that significantly affect the quality of life, work capacity and social relations: 

uterine bleeding and associated anemia, pelvic pain and symptoms of 

compression of the pelvic organs. Myoma is a factor of infertility in 20-30% of 

cases and in 15-30% - the cause of miscarriage. 

The modern pace of life creates unfavorable conditions for women's 

reproductive health. Social and economic factors, natural disasters, worsening 

environmental conditions, wars increase the risk of proliferative pathology, 

including uterine fibroids. The listed factors create prerequisites for the 

occurrence of tumors not only in young women, but even in teenagers. Because 

of this, delaying the implementation of reproductive plans until a more mature 

age creates conditions under which the presence of fibroids can harm them.  

At this stage of the development of medicine, we have various methods of 

treating fibroids, in addition to the traditional radical treatment –  hysterectomy. 

These include pharmacological, endovascular, ultrasound, radio wave methods 

and conservative myomectomy, which is performed through different 

approaches. Clinical studies of new medicinal approaches are still ongoing, but 
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so far there are no clear algorithms for their use as monomethods or combinations 

depending on the reproductive needs of each woman. 

Taking into account the above, it is advisable to study the effectiveness of 

each method of treatment and their combinations in view of their reproductive 

consequences, to determine the peculiarities of the course of uterine fibroids and 

risk factors for its occurrence in different age periods, to develop the latest 

diagnostic approaches and to create a comprehensive system of treatment and 

prevention of uterine myoma in women with reproductive plans. 

The presented dissertation work was carried out with the aim of optimizing 

the organ-preserving treatment of uterine fibroids by individualizing the 

therapeutic strategy taking into account reproductive prospects. The work 

consisted of III stages, had a retrospective group, which included 744 patients, a 

prospective group of 213 patients, and a treatment group, which included 30 

patients with uterine fibroids. 

A retrospective analysis of the results of myoma treatment showed that in 

women of younger reproductive age conservative myomectomy shows the 

greatest efficiency in terms of fertility, which is characterized by 78.95% of 

pregnancies and 78.95% of live births. Among women of advanced reproductive 

age, after medical treatment with ulipristal acetate, percent of pregnancies 

(65.22%) and live births (44.93%) was observed. In general, among the organ-

preserving methods of treating uterine fibroids, the best reproductive results were 

characterized by pharmacological therapy with ulipristal acetate (63.03% of 

pregnancies and 56.30% of live births) and combined treatment (33.51 and 

41.61%, respectively). Better results for the use of all methods were observed in 

women of the younger age group. 

The lowest recurrence rate (12.43%) in the period from 5 to 15 years after 

treatment was observed in women who underwent uterine artery embolization as 

a monomethod. In patients after treatment with ulipristal acetate, the recurrence 
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rate was 18.49%. Instead, the most recurrences were noted after combined 

treatment (29.20%) and after conservative myomectomy (36.44%). 

According to the analysis of complaints of patients in the prospective 

group, it is indicated that in the structure of complaints in women of younger 

reproductive age, a combination of abnormal uterine bleeding with symptoms of 

compression of pelvic organs and pain syndrome prevailed, while in older women 

there were mostly complaints of bleeding, the frequency of which exceeded this 

in women of younger reproductive age. Complaints about non-pregnancy were 

also characteristic of patients of the advanced reproductive age, which indicates 

the tendency of modern women to delay motherhood. 

Among women of younger reproductive age with uterine fibroids, the 

majority had a normal body weight, while in the older age group, more cases of 

overweight and obesity were noted, which were accompanied by a greater 

severity of metabolic disorders and a higher frequency of cardiovascular diseases. 

However, morbid obesity (body mass index >40.0 kg/m2) was only among 

women of younger reproductive age, which points to it as a factor in the 

development of uterine fibroids in this age category. 

When analyzing hormonal and metabolic indicators, a higher proportion of 

hyperprolactinemia, vitamin D deficiency, hyperleptinemia was found, while in 

the older age group, a tendency towards a greater proportion of hypothyroidism, 

as well as hypercholesterolemia and insulin resistance was observed. A more 

pronounced relative hyperestrogenism was also revealed against the background 

of lower average progesterone levels. According to ultrasound studies, a higher 

percentage of single large, mostly subserosal fibroids of FIGO type 5, 6, and 7 

was observed in women of younger reproductive age, while in women of an 

advanced age group, multinodular myomas of smaller sizes were more often 

detected. 

During 2D- and 3D-dopplerography studies, it was found that with the 

increase in the size of the nodule, its vascularization due to peripheral blood flow 
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increases, which was indicated by higher indicators of peak systolic velocity in 

the perinodal artery along with a decrease in intranodular blood flow, which was 

evidenced by lower three-dimensional indicators of vascularization VI and VFI 

in myomata, the volume of which exceeded 200 cm3, and a negative correlation 

of VI with nodule volume (r= -0.68). In contrast to large, smaller nodules (up to 

100 cm3) were characterized by intense intranodular vascularization with 

significantly higher 3D VI and VFI values. Subserosal nodes had the highest 

peripheral blood flow rate, which may determine the intensity of bleeding during 

surgery. This prompts special attention during transection of the vascular pedicle, 

while submucosal nodes were characterized by intense intranodal blood flow with 

higher 3D VI and VFI values and lower values of blood flow velocity and 

resistance index. 

The dynamics of hormonal and metabolic indicators showed the absence 

of significant differences depending on the used treatment methods in women of 

younger reproductive age. In women of older reproductive age, a decrease in the 

level of anti-Müllerian hormone was observed after embolization of the uterine 

arteries in the absence of negative dynamics after myomectomy. 

The differentiated algorithm that was developed to treat uterine fibroids, 

depending on the location, size and number of nodes, with the use of various 

organ-preserving techniques, both as a monomethod and in combination, makes 

it possible to effectively eliminate the symptoms of the tumor, significantly 

improve the quality of life of patients in this category, and preserve or restore 

fertility. 

Carrying out conservative myomectomy through laparoscopic access with 

the use of modern multimodal anesthesia and early rehabilitation according to the 

international ERAS protocol contributes to the rapid recovery of patients, and 

medical pathogenetically justified support with the use of vitex agnus-castus 

extract, indole-3-carbinol, epigallocatechin-3-gallate and a combination of myo- 
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and D-chiro inositols – to reduce the level of prolactin, the severity of metabolic 

disorders and the risk of recurrence. 

Uterine artery embolization on modern angiographs with a reduced dose of 

radiation using biocompatible calibrated embolization particles along with the 

appointment of drugs containing l-carnitine, l-arginine, and tribulus terrestris 

extract, as well as suppositories, which include streptokinase and streptodornase, 

contribute to an easier course of the post-embolization syndrome and prevention 

of ovarian dysfunction in women with reproductive plans. 

Scientific novelty of the research 

A retrospective analysis of the reproductive results of organ-preserving 

treatment of uterine fibroids over a 20-year period made it possible to determine 

the best methods in terms of the frequency of pregnancy and live births: in the 

younger reproductive age, it is conservative myomectomy, and in the advanced 

age, it is pharmacological therapy with the use of selective progesterone receptor 

modulators and combined treatment. 

It was found that the lowest frequency of recurrence of uterine myoma is 

observed after embolization of uterine arteries, and the highest – after 

conservative myomectomy, in connection with which a relapse prevention 

complex was developed, which proved its high efficiency during testing. 

Scientific data on the role of excess body weight and obesity as risk factors 

for the development of uterine fibroids have been expanded and their age-related 

features have been revealed. 

The analysis of hormonal and metabolic parameters made it possible to 

expand the scientific data on risk factors for the development of uterine fibroids, 

among which hyperprolactinemia, vitamin D deficiency and hyperleptinemia 

were observed in women of the younger reproductive age, and insulin resistance 

and hypercholesterolemia in older patients. 

For the first time, morphometric-sonographic parallels of ultrasound 

parameters, 2D- and 3D-Dopplerography parameters with the size and 
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localization of nodes were carried out and a negative correcation of intranodular 

vascularization on the size of myoma was revealed. 

The comparison of the improved technique of laparoscopic myomectomy 

with the use of modern multimodal anesthesia and early rehabilitation according 

to the international ERAS protocol with the traditional technique of conservative 

myomectomy by laparoscopic access made it possible to determine specific 

advantages in the form of an easier course of the postoperative period and 

accelerated recovery of patients. 

For the first time, the specific advantages of carrying out uterine artery 

embolization on modern expert-class angiographs with high resolution, 

visualization of vessels even of the 5th-6th order, the function of reducing the 

dose of radiation exposure and the selection of biocompatible calibrated spherical 

embolization agents compared to the performance of this intervention using 

devices and emboli of previous generations. 

Practical significance of the obtained results 

On the basis of the conducted studies, the feasibility of monitoring the level 

of TSH, prolactine, 25-hydroxyvitamin D and body mass index and timely 

correction in case of their deviation for the purpose of primary and secondary 

prevention of uterine fibroids is substantiated. The recommendation to 

timely inform women with normal or slightly increased body weight with a small 

number of fibroids and the absence of hormonal and metabolic disorders about 

the risk of a decrease in fertility over time is substantiated. 

An algorithm for the differentiated treatment of uterine fibroids in women 

with reproductive plans is proposed, depending on the location, size and number 

of nodes, both as a monomethod and in combination, which allows to effectively 

relieve symptoms, improve the quality of life of women and preserve their 

fertility function. 

Significant advantages of following the modern ERAS protocol during 

conservative myomectomy and embolization of uterine arteries on expert-level 
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angiographs with the function of reducing the dose of radiation exposure and the 

use of biocompatible embolization agents have been proven, which can be of 

particular importance for practical gynecology. 

A set of recommendations for the examination and prevention of ovarian 

dysfunction and myoma recurrence has been developed and implemented, which 

is of particular practical importance for preserving reproductive potential in 

women with uterine myoma. 

Key words: uterine leiomyoma, infertility, pregnancy, conservative 

myomectomy, dopplerography, ultrasound diagnosis, uterine artery 

embolization, women of childbearing age, reproductive health, abnormal uterine 

bleeding, conservative treatment, long-term results of the operation, quality of 

life, obesity, uterine myoma. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Міома матки є найпоширенішим доброякісним 

захворюванням у жінок репродуктивного віку, клінічна частота якого в 

популяції становить до 70%. Окрім больового синдрому та кровотеч, міома 

матки часто стає перешкодою для реалізації репродуктивних планів жінки. 

В 20‒30% випадків міоми матки є фактором безпліддя, а в 15‒30% ‒ 

причиною невиношування вагітності.    

Впродовж останніх років дану патологію все частіше діагностують у 

жінок молодшого віку. В той же час сучасний темп життя, індустріалізація, 

економічне становище, політична нестабільність, дискримінація за 

гендерною ознакою спонукають жінок відкладати народження першої 

дитини на пізній репродуктивний вік, присвятивши найкращі роки для 

репродукції самореалізації та накопиченню матеріальних благ. До того ж 

частота та симптомність міоми матки зростають із віком та припадають 

саме на пізній репродуктивний вік. Тому збільшується кількість жінок 

пізнього репродуктивного віку з міоми матки та нереалізованими 

репродуктивними планами. Важливо відмітити, що тягар супутньої 

патології, що накопичується з віком ‒ надмірна маса тіла, 

інсулінорезистентність, патологія щитоподібної залози, 

гіперпролактинемія, також роблять свій внесок у патогенез міоми матки.  

Незважаючи на велику кількість видів органозберігаючого лікування 

міоми матки, гістеректомія залишається найпоширенішим методом 

лікування пухлини. За даними статистики, 30‒52% усіх гістеректомій 

виконують з приводу міоми матки, що позбавляє жінок можливості 

реалізації репродуктивних планів.  

На даний момент існує безліч доступних органозберігаючих методик 

лікування міоми матки. До них належать медикаментозні, ендоваскулярні, 

ультразвукові, радіохвильові методи, гістероскопічна резекція вузла та 
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консервативна міомектомія.  Але на сьогодні немає чітких алгоритмів їх 

використання як монометодів або комбінації залежно від особливостей 

потреб та характеристик міоми матки у кожної пацієнтки. 

Зважаючи на вищевикладене, розробка диференційованих підходів до 

використання різних органозберігаючих методів лікування ММ на основі 

вивчення репродуктивних результатів є актуальною в умовах сьогодення. 

Зв’язок теми з планом наукових праць установи  

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних 

робіт ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій» НАН України за 

2021-2023 роки «Обґрунтувати оптимальний комплекс менеджменту міоми 

матки із застосуванням інноваційних медикаментозних, неінвазивних і 

хірургічних методик». Державний реєстраційний номер: 0120U105151  

Мета роботи – оптимізувати органозберігаюче лікування жінок з міомою 

матки шляхом індивідуалізації терапевтичної стратегії з урахуванням 

репродуктивних перспектив.  

Задачі дослідження: 

1. Вивчити особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового 

періоду у жінок з міомою матки після різних видів органозберігаючого 

лікування міоми матки та їх комбінацій ‒ частота втрат вагітності, 

кесаревого розтину, передчасних пологів, післяпологових кровотеч, 

слабкості пологової діяльності тощо. 

2. Оцінити зміни гормонального статусу та оваріальний резерв (визначення 

вмісту ФСГ, ЛГ, Е2, ПРЛ, АМГ, ТТГ, індексу НОМА, холестерину 

загального, соматомедину, лептину, гемоглобіну та феритину в І фазу 

циклу та рівня прогестерону в ІІ фазу циклу), а також якість життя, 

тривалість непрацездатності та частоту супутніх дисгормональних і 

метаболічних захворювань при застосуванні різних органозберігаючих 

методик лікування міоми матки. 
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3. Визначити частоту рецидивів міоми матки після різних методів 

органозберігаючого лікування. 

4. Вивчити особливості кровопостачання органів малого таза за допомогою 

2D- та 3D-ультразвукового дослідження органів малого таза.  

5. Порівняти ефективність різних монометодів лікування хворих з міомою 

матки (медикаментозний, консервативна міомектомія, емболізація 

маткових артерій) та комбінованого лікування з огляду на репродуктивні 

перспективи. 

6. Розробити диференційовані алгоритми лікувальних заходів, спрямовані 

на збереження репродуктивної функції при лікуванні міоми матки, та 

оцінити їх ефективність.  

Об’єкт дослідження: міома матки у жінок репродуктивного віку. 

Предмет дослідження: вплив міоми матки на фертильність; ефективність 

впливу різних методів лікування міоми матки та їх комбінацій на 

фертильність. 

Методи дослідження: анкетні, клініко-лабораторні, математично-

статистичні, ультразвукові, інструментальні. 

Наукова новизна дослідження:  

1. Вперше порівняно ефективність та безпеку медикаментозної терапії, 

консервативної міомектомії, емболізації маткових артерій та їхніх 

комбінацій  з точки зору збереження репродуктивної функції та з 

огляду на перебіг наступних після втручання вагітностей, пологів і 

післяпологового періоду.  

2. Вперше вивчено закономірності регіонарної гемодинаміки міоми 

матки шляхом доплерографічного дослідження. 

3. Вперше створено алгоритми консервативного лікування міоми матки 

залежно від віку пацієнтки, типу і розміру міоми, супутніх 

дисгормональних захворювань з огляду на подальшу репродуктивну 

перспективу. 
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Практичне значення одержаних результатів 

Визначено ефективність різних методів лікування міоми матки у жінок 

фертильного віку в перспективі планування вагітності. Розроблено та 

впроваджено індивідуалізовані пацієнтоорієнтовані алгоритми з метою 

підвищення прихильності до лікування, уникнення ускладнень та 

підвищення фертильності у пацієнток даної категорії. 

Впровадження результатів досліджень.  

Результати дослідження використовуються в практичній роботі таких 

лікувальних закладів: Київська міська лікарня № 9 (м. Київ), ДНУ ЦІМТ 

НАМН України (м. Київ), Медичний центр «Вeрум» (м. Київ), Київський 

міський пологовий будинок № 1 (м. Київ), Вінницька міська клінічна 

лікарня "Центр матері та дитини" (Вінниця). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням автора, виконаним на базі відділення ендокринної 

гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка 

О.М. Лук’янової НАМН України». Спільно з науковим керівником, д. мед. 

н., проф. Н.В. Косей заплановано тему дисертаційної роботи, проведено 

набір пацієнток, організовано клініко-лабораторне та інструментальні 

методи обстеження. Дисертантом особисто здійснено інформаційно-

патентний пошук, виконано аналіз даних літератури, обрано тему та 

розроблено дизайн дослідження. Здобувачем особисто проведено 

опитування ретроспективної та проспективної груп, виконано клінічне 

обстеження пацієнток, забір матеріалу для гормональних досліджень, 

призначено лікування, сформовано дослідницькі групи. Самостійно 

розроблено схеми диференційованого лікування пацієнток з міомою матки 

та супутнім непліддям та здійснено їхню подальшу клінічну апробацію. 

Здобувачем виконано статистичну обробку отриманих результатів, 

сформульовано висновки, науково обґрунтовано практичні рекомендації та 

впроваджено їх у роботу лікувальних закладів. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації було 

викладено на 13 конгресі EMAS (European Menopause and Andropause 

Society) (2021 рік,  Берлін, Німеччина); 14 конгресі ESG (European Society 

of Gynaecology) (2021 ріку, Венеція, Італія); 20 світовому конгресі ISGE 

(International Society of Gynecological Endocrinology) (2022 рік, Флоренція, 

Італія); науково-практичній конференції за участю молодих вчених 

«Актуальні питання клінічної та профілактичної медицини: 

міждисциплінарні аспекти та інноваційні технології», (2022 рік, Київ, 

Україна). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 6 наукових праць (із них 5 – 

у фахових виданнях, що рекомендовані ВАК України), у тому числі: 5 

статей – у журналах; 1– у збірнику наукових праць. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена 

українською мовою на 168 сторінках тексту і складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів та методів досліджень, 5 розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, практичних 

рекомендацій. Робота ілюстрована 17 рисунками та 47 таблицями. Список 

літератури налічує 151 найменування та займає 21 сторінку. 
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РОЗДІЛ 1 

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ВПЛИВУ МІОМИ МАТКИ  

ТА ЇЇ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ  НА ФЕРТИЛЬНІСТЬ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Загальні уявлення про етіологію, патогенез, фактори ризику 

розвитку міоми матки 

 

Міома матки (ММ) є надзвичайно поширеною доброякісною 

пухлиною репродуктивної системи жінки (до 70% у популяції) [85]. 

Історично у цієї патології сформувались два синоніми - лейоміома та 

фіброміома, що походять від гістологічної структури міоми матки та в 

клінічному значенні є синонімами на позначення однієї і тієї ж патології. 

Під міомою матки (ММ) розуміють доброякісну пухлину матки, яка 

складається із міогенних елементів та стромального компоненту міометрію 

[16,67]. Важливо зазначити що захворюваність на міому зростає з віком 

жінки і досягає максимуму в пременопаузі [119]. В останні десятиріччя 

спостерігається неухильна тенденція до збільшення частоти вказаної 

патології у жінок молодого віку, і навіть у дівчат у яких нещодавно 

розпочалось менархе.  До 35 років міому матки вже матимуть, на жаль, 40% 

жінок, тобто у віці професійної та соціальної активності жінки 

[12,25,63,145].  

Гістологічно міоми мають ознаки тканини з одноманітних 

веретеноподібних клітин з нечіткими межами, що розташовані пучками, які 

перетинаються. Мітози трапляються рідко, (загалом < 5/10 полів високої 

потужності (ПВП)) [88,98]. Ріст ММ залежить як від прогестерону, так і від 

естрогену, дії яких частково опосередковані факторами росту, цитокінами 

та хемокінами. Основна роль естрогену у рості ММ полягає у наданні 

тканині можливості реагувати на прогестерон, індукуючи експресію 
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рецепторів прогестерону [97].  Доведено, що концентрація рецепторів 

естрогену та прогестерону, значно вища в ММ у порівнянні зі здоровим 

міометрієм і позитивно корелює зі швидкістю росту ММ [17,52]. Існують і 

генетичні фактори, щол досі вивчаються, що відповідають за ріст міоми. 

Так, за даними Корнацька А.Г. та ін, розташування міоми може бути 

генетично детермінованим, що може бути додатковим інструментом 

діагностики [79].  

Загальновизнані фактори ризику розвитку міоми матки включають: 

відсутність пологів в анамнезі, раннє менархе, збільшення частоти 

менструації,  наявність дисменореї в анамнезі, міома матки в сімейному 

анамнезі,  африканське походження, ожиріння, вік (пік захворюваності 

припадає на 40-50 років) [11,111].  

Ожиріння відграє особливу роль у формуванні міоми через свою 

поліфакторну природу та коморбідність з іншими станами. В дослідженні 

випадок-контроль Sun, K, та ін. 2019 року, яке оцінювало взаємозв’язок між 

вісцеральним ожирінням та ризиком розвитку міоми матки  було показано, 

що обхват талії та зона вісцерального жиру у групі жінок з міомою матки 

були вищими, ніж у контрольній групі, тобто більшість пацієнток з міомою 

матки мають центральне ожиріння. Автори зробили висновок, що 

збільшення об’єму жирової тканини (особливо вісцеральної та жирової 

тканини стінки живота) підвищує ризик виникнення міоми матки. І навіть 

співвідношення талії та стегон жінок у перименопаузі автори пропонують 

вважати індикатором для виявлення групи жінок високим ризиком розвитку 

міоми матки [122]. 

Можна визначити декілька основних шляхів впливу ожиріння на 

формування та ріст ММ [35,99,117]. Це ароматизація андрогенів в жировій 

тканині та їх накопичення, що призводить до гіперестрогенії; зменшення 

продукції печінкою глобуліну, що зв’язує статеві гормони (ГСГ/СЗГ),  на 

тлі жирової дистрофії, що спричиняє високий рівень циркулюючих 
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незв’язаних (активних) естрогенів; системне запалення в жировій тканині з 

утворенням прозапальних адипоцитокінів, збільшення концентрації 

активних форм кисню, що сприяє проліферації позаклітинного матриксу та 

інгібує апоптоз; формування інсулінорезистентності з посиленням синтезу 

інсуліноподібного фактору росту. Оскільки ожиріння є модифікованим 

фактором ризику міоми, метаболічні порушення з ним пов’язані, також 

можуть впливати на формування міоми [2,138]. 

Існують дослідження, що свідчать про те, що адипокіни, фактори 

жирової тканини, можуть впливати на міоми, серед них виділяються 

адипонектин (що переважно продукується здоровою, не гіпертрофованою 

жіровою тканиною) та  лептин. Найімовірніше, саме лептин сприяє 

утворенню міом, а адипонектин перешкоджає цьому [33,112,121]. Цей 

вплив опосередковується через інсулін-залежний шлях або через естроген-

залежний шлях [121].  

Врахувуючи коморбідність ожиріння та кардіоваскулярної патології, 

жінки з гіпертонічною хворобою мали більший ризик діагностування 

лейоміоми матки порівняно з їхніми нормотензивними контролями 

[47,127].  Було виявлено що міома асоціована з гіршим кардіоваскулярним 

профілем у молодих жінок, що включає артеріальну гіпертензію, і може 

призводити до летальних наслідків [43,65,66]. Цей ризик вищий серед жінок 

з вперше встановленим діагнозом артеріальної гіпертензії до 35 років. 

Артеріальна гіпертензія може бути залучена до індукування травм гладкої 

мускулатури та запальних станів, які сприяють проліферації міоматозної 

тканини, можливо, шляхом дії трансформування фактора росту-β (TGF-β), 

за механізмом, подібним до механізму формування атеросклерозу [78].  

Також існують статистичні дані, що жінки з міомою матки частіше мають 

цукровий діабет (ЦД)  [5]. У дослідженні Tak YJ, Lee SY, Park SK, et al. 

(2016) виявлена навіть кореляція між кількістю міом та рівнем глюкози 
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сироватки - у дослідженні жінки з 3 і більше міомами мали значно вищий 

рівень глюкози в плазмі натще, ніж ті що мали тільки одну міому [127]. 

Виявлено більш високий рівень ліпопротеїдів низької щільності 

(ЛПНЩ) та нижчий рівень ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) серед 

жінок з міомою матки [127].  Кількість міом позитивно корелює з рівнем 

тригліцеридів, але негативно –  з рівнем ЛПВЩ. Так, за даними Uimari та 

ін., ризик міоми матки збільшується з кожним збільшенням рівня ЛПНЩ, 

тригліцеридів та загального холестерину на 1 ммоль/л [135].  

Отже, корекція метаболічних зрушень на тлі зменшення маси тіла у 

жінок з ожирінням може бути профілактичним заходом щодо 

попередження рецидиву пухлини [90,96,117,127,139].  

Останніми роками активно вивчається роль дефіциту вітаміну Д у 

патогенезі ММ [2,56,57,92,98,136]. 

Що стосується впливу тютюнопаління, то не було виявлено прямого зв’язку 

з формуванням міоми [48],  

однак доведено, що паління може діяти опосередковано, оскільки при 

поєднанні з ожирінням, воно може стимулювати проліферативні процеси в 

матці  [23].  Гормональна контрацепція роль якої у розвитку чи 

профілактиці міоми завжди була контраверсійним питанням, на даний 

момент не розглядається як фактор проліферації пухлини, а навпаки, наявні 

свідчення протективного ефекту гормональної контрацепції  [82]. 

Інсуліноподібний фактор росту ІФР-1 також промотує проліферацію клітин 

міоми через різні молекулярні шляхи  [64,142].   

Окрім зовнішніх стресових факторів, що можуть бути причиною 

ненастання вагітності, ендогенний стрес на фоні очікування 

репродуктивної невдачі також може впливати на гормональний гомеостаз 

жінки  [8,24,26,29]. Гіперестрогенний стан, який характерний для 

ожиріння,  впливає не лише на ріст міоми, а й може бути додатковим 
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фактором ненастання вагітності за рахунок зміни структури енометрію та 

порушення процесу імплантації [22]. 

Корнацька А.Г. та ін у своєму дослідженні свідчать про те, що хоча 

розвиток міоми може відбуватись на нескомпрометованому гормональному 

фоні, доволі часто порушення гормонального гомеостазу жінки стає тлом 

для розвитку пухлини. Так, автори зазначають схильність до гіперестрогенії 

в першу фазу циклу та дисбаланс в бік підвищення рівня прогестерону в 

периовулятрну фазу. Приблизно у чверті пацієнток з міомою автори 

зазначають наявність гіпотиреозу а гіперкортизолемії. Останнє порушення 

гормонального балансу підтверджує гіпотезу про хронічний стрес як 

фактор розвитку міоми матки  [13,15,28]. 

Роль пролактину (ПРЛ), гормону передньої долі гіпофіза, що є 

чутливим до стресогенного середовища, як фактора проліферації міоми, у 

літературі недостатньо вивчена. Однак існують публікації, що свідчать про 

те що ПРЛ є гормоном що найвираженіше експресується  в міомах, 

а призначення агоністів допаміну сприяє зменшенню об’єму міоми [94]. 

Wallace K та співавт. повідомляють, про те, що симптоми ММ були 

більш вираженими серед жінок, які повідомляли про тривогу/депресію на 

початковому етапі лікуванння. Через 1 рік спостереження показники якості 

життя, пов'язані зі здоров'ям, покращилися у всіх жінок, а поширеність 

тривоги/депресії зменшилася у більшості  [141]. 

Наявні свідчення про те, що сама міома може продукувати пролактин, 

таким чином, формується замкнуте коло [39,54,114]. 

Патологія щитоподібної залози (ЩЗ) може бути як причиною (гіпотиреоз) 

так і наслідком (вузловий зоб) [147] розвитку міоми матки. Деякі автори 

зазначають міому як фактор ризику формування раку щитоподібної залози 

[123]. Tang, H та співавт. (2018) зазначають генетичні зв’язки між міомою, 

папілярним раком ЩЗ та депресією [129]. 



 32 

Що стосується онкологічних захворювань інших локалізацій, то 

існують публікації про зв’язок міоми з розвитком менінгіоми [146] раком 

яєчників [133] та молочних залоз [132] однак таких повідомлень замало щоб 

робити висновки. 

Окрім гормональних факторів розвитку міоми матки Корнацька А.Г. 

та співавтори [14] дослідили стан мікробіоценозу статевих шляхів у жінок 

з міомою матки. Було виявлено, що при наявності ММ відмічається 

активація локальних імунологічних факторів, про що говорить  суттєве 

підвищення рівнів IgG, IgА а також поява IgМ у цервікальному слизі у  

27,5–32,5% жінок з ММ. У таких жінок наявне 

пригнічення  фагоцитарної  активності  нейтрофілів,  що створює умови для 

виснаження місцевого імунітету та персистування запального процесу, що 

може бути каталізатором формування проліферативних станів матки, в 

тому числі і міоми. 

Доволі часто міома матки перебігає безсимптомно та діагностується 

випадково при клінічному обстеженні або візуалізації. В інших випадках 

міоми проявляються клінічно у вигляді менструальних порушень (важкі, 

нерегулярні і тривалі маткові кровотечі) [1,31,116], залізодефіцитної анемії 

внаслідок крововтрати, «об'ємних» симптомів (відчуття стороннього тіла, 

здавлювання органів малого таза – кишечнику, сечового міхура – 

обструктивні симптоми), безпліддя. 

Міому матки прийнято класифікувати по відношенню до порожнини 

матки.  Спрощено міоми класифікують на 3 підгрупи в залежності від 

локалізації - субсерозні (СС) (на зовнішній поверхні стінки матки), 

інтрамуральні (ІМ) (в міометрії), субмукозні (СМ) або підслизові (на 

внутрішній поверхні стінки матки). Також є трансмуральні міоми (ТМ), що 

проростають крізь усі шари стінки матки, тобто одночасно такі міоми 

можуть викликати як аномальні кровотечі та безпліддя, так і симптоми 

здавлення органів малого тазу [40,109]. 
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Для повноцінного розуміння особливостей ММ та визначення 

тактики ведення FIGO (The International Federation of Gynecology and 

Obstetrics) надала більш детальну систему класифікації що сприяє 

ініфікованій та точнішій характеристиці розташування міоми відносно 

міометрію: [4,37]. 

Тип 0 – ММ знаходиться в порожнині матки та має «ніжку», за допомогою 

якої сполучена із міометрієм; 

Тип 1 – міома виходить в порожнину матки, частина її, що менша за 50%, 

розташована інтрамурально; 

Тип 2 – міоматозний вузол виступає в порожнину матки та більша його 

частина (більш за 50%) розташована інтрамурально; 

Тип 3 – вузол контактує з ендометрієм та на 100% відсотків розташований 

в товщі м’язової стінки матки; 

Тип 4 – вузол розташований в товщі м’язової стінки матки без контакту з 

ендометрієм; 

Тип 5 – міома виступає в бік черевної порожнини, однак більша її частина 

розташована у м’язовій стінці матки; 

Тип 6 – міома виступає в бік черевної порожнини та менша за 50% її частина 

залучена у м’язову стінку матки; 

Тип 7 – ММ виступає в бік черевної порожнини та сполучена так званою 

«ніжкою» з маткою. 

Тип 8 – міоматозні вузли, що мають особливе нетипове розташування, 

зокрема які не належать до міометрія зовсім, але залучають шийку матки, 

ті, які існують в товщі  круглої або широкої зв'язок, не маючи 

безпосереднього прикріплення до матки, та інші так звані "паразитуючі" 

новоутворення (наприклад, цервікальна). 

Тип гібрідний (наприклад: 2-5) – вузли, що контактують як з ендометрієм, 

так і з серозною оболонкою.  
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Сучасний темп життя, індустріалізація, економічне становище, 

політична нестабільність, дискримінація за гендерною ознакою спонукають 

жінок відкладати народження першої дитини на пізній репродуктивний вік, 

поклавши найкращі роки для репродукції на самореалізацію та 

накопичення матеріальних благ [10].  Пандемія коронавірусної інфекції та 

російсько-українська війна загострили та поглибили соціальні 

проблеми  [21].  

Поєднання цих факторів - збільшення частоти міоми з віком та 

відтермінування репродуктивних планів грають злий жарт з їх реалізацією. 

Тому збільшується кількість жінок з пізнього репродуктивного віку з 

міомою матки та нереалізованими репродуктивними планами. А старший 

репродуктивний вік вже є суттєвим фактором безпліддя.  

Окрім міоми матки як такої вклад в формування безпліддя вносить 

відсутність лікування або застосування такої радикальної методики як 

гістеректомія. ММ досі залишається найбільш поширеним показанням до 

гістеректомії у всьому світі, незважаючи на свою доброякісну природу. 

Зокрема, у Канаді гістеректомія є другою за поширеністю акушерсько-

гінекологічною операцією після  кесарського розтину, при чому міома 

матки складає 30% від всіх гістеректомій  [41].  

Таким чином, соціальні і економічні наслідки як міоми матки так і її 

радикального лікування є значущими та вимагають ширшого, а бажано за 

замовчуванням застосування органозберігаючих методик у жінок хоча б 

репродуктивного віку. 

 

1.2. Можливості діагностики міоми матки та нові діагностичні 

інструменти 

Найпростішим та найдешевшим методом діагностики є бімануальне 

дослідження [86]. Однак цей метод не є достатньо чутливим, оскільки 

обмежується розмірами міоми та матки. Відносно точно таким чином 
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можна запідозрити наявність субсерозних, трансмуральних або множинних 

міом - в такому разі матка стає бугристою та щільною. Однак виявлення 

невеликих або субмукозних пухлин таким методом майже неможливо. 

Ультразвукове дослідження є золотим стандартом діагностики міоми 

матки  [130,137].  Воно просте у застосуванні, швидке та малоінвазивне, 

може бути виконане протягом візиту пацієнтки на консультацію що 

пришвидшує постановку діагнозу та початок лікування, а також менш 

коштовне по відношенню до інших методів діагностики. Для виявлення 

структурних аномалій у жінок з симптомами стиснення в ділянці таза 

об'ємною маткою часто застосовується комбінація трансабдомінального і 

трансвагінального ультразвукового дослідження (УЗД). Даний метод дає 

можливість уточнити локалізацію, розмір та кількість вузлів, а додавання 

доплерівського кольорового картування та доплерометрії дозволяє 

отримати інформацію про кровопостачання пухлини. Трансабдомінальне 

УЗД допомагає також діагностувати міоми на ніжці. 

Зазвичай для встановлення діагнозу достатньо 2D сірошкальної 

сонографії, однак останніми роками обговорюється потенціал 2D та 3D 

оцінки кровопостачання та васкуляризації міоми, матки, додатків та 

маткових артерій.  

Завдяки можливостям ультразвукової діагностики можливо 

встановити розмір, локалізацію, інтенсивність кровотоку, темпи росту 

вузла при серійному проведенні дослідження - усі ці показники сприяють 

спрощенню прийняття рішень стосовно наступного лікування. Темпи росту 

та кількість міом є різноманітними та непередбачуваними, тому в 

менеджменті міоми, а особливо при потребі у збереженні матки та 

фертильності величезне значення має саме індивідуалізована терапія.  

Допплерографія має значний потенціал, особливо для прогнозування 

проліферативної активності міоми, її росту, що важливо при виборі 

спостережної тактики, а також відповіді на медикаментозне та 
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малоінвазивне лікування. Тобто визначення доплерографічних 

характеристик пухлини, яке може дати можливість припустити її 

гістологічну структуру та оцінити проліферативну активність, надасть 

підґрунтя для вибору раціональної тактики лікування  [60].  

Варта уваги також можливість відрізнити вузлову форму 

ендометріозу матки від міоми матки, що є визначальним у виборі тактики 

лікування  [110,151].  Деякі автори наголошують на можливості 

застосування допплерографічної оцінки для передбачення ризику кровотечі 

під час міомектомії та ефективності емболізації маткових артерій 

(ЕМА)  [69,101].  

При огляді літературних джерел звертає на себе увагу їх невелика 

кількість, що свідчить про те, що ця галузь досліджена недостатньо. Однак, 

у консенсусі MUSA (Морфологічна сонографічна оцінка матки) 

наголошено на важливості застосування допплерівського картування при 

ультразвуковій діагностиці міоми матки. В цьому документі допплерівське 

картування описано як  метод диференціальної діагностики міоми з 

лейоміосаркомою  [137].  

Дійсно, вчасна діагностика ЛМС є визначальним фактором у виборі 

тактики лікування пухлинної патології матки, і особливо при плануванні 

органозберігаючих методик лікування, при яких немає можливості 

гістологічного підтвердження діагнозу.   

Таким чином на даний момент публікацій які б стосувались оцінки, 

прогностичного значення та практичного застосування 2D та 3D оцінки 

кровопостачання та васкуляризації міом недостатньо для створення 

систематичних оглядів та метааналізів, так само як немає рандомізованих 

клінічних досліджень на цю тему.     

Туморогенез міоми пов’язаний з судинними аномаліями, такими як 

ектазія венул або збільшення венозних сплетінь, розширення артерій, 

локальне збільшення судинної сітки та аномальний розвиток судин в 
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прилеглій до міоми тканині  [69].  Основне кровопостачання матки 

забезпечується матковою артерією, яка виникає з першої або другої гілки 

переднього відділу внутрішньої клубової артерії (гіпогастральної 

артерії)  [49].   

У зв’язку з підвищеною потребою у кровопостачанні, пов’язаною з 

наявністю міоми, маткові артерії можуть зазнавати змін. При множинних 

міомах часто спостерігається дифузна гіперваскуляризація матки. 

Повідомляється про збільшений розмір і звивистість цих судин, що 

пояснюється тим, що, крім нормального міометрію, вони також повинні 

компенсувати наявність міоматозних новоутворень  [59].   

У більшості випадків основне периферичне кровопостачання 

фіброміоми матки, що походить з маткової артерії, часто спотворене і 

розширене. Артерії, що постачають периферію фіброміоми, зазвичай 

більші, ніж ті, що постачають нормальний міометрій, і утворюють багате 

перифіброзне сплетіння [59].  Внутрішньовузлові капіляри навпаки, мають 

нормальний вигляд, відмінний від типових для злоякісних пухлин, які є 

нерегулярними і звивистими через проангіогенну стимуляцію. 

Паренхіма фіброміоми гіповаскулярна, з невеликими доцентровими 

артеріями, що кровопостачають внутрішню частину. У фіброміомах, що 

мають ніжку, є живильна артерія, що проходить через ніжку.  

Додаткове кровопостачання може виникати в 5-10% випадків з яєчникових 

артерій, частіше у жінок з великими субсерозними фіброміомами, у жінок, 

які перенесли попередні операції на органах малого тазу або у жінок з 

патологією яєчників або труб [59].  

Таким чином міома має переважну периферичну васкуляризацію, в 

той час як тканина міоми є гіповаскулярною. З капсули до центру міоми 

прямують невеликі судини. Наявність цієї "капсули" або "судинної 

псевдокапсули" і демонструється за допомогою допплерографії. 
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Завдяки доплерографії можна виміряти двомірні судинні індекси та 

трьохвимірні. 

З трьохвимірних найбільш відтворюваним параметром є саме VI за 

даними Nieuwenhuis та ін. Автори спочатку не виявили кореляції VI з 

об’ємом вузла [106], однак в дослідженні 2018 року Nieuwenhuis та ін. 

зареєстрували зв’язок VI з ростом міоми та обрахували що з плином часу, 

на кожен 1% збільшення VI від вихідного рівня припадає 7,0 см3 

збільшення об'єму міоми [105].  

Таким чином за допомогою тривимірної (3D) візуалізації можна 

оцінити проліферативну активність міоми [120]. 

Щодо клінічного застосування тривімірної візуалізації зробили 

висновок Czuczwar, P та ін. Автори порівнювали ефект застосування 

уліпристалу ацетату (УПА) та емболізації маткових артерій (ЕМА) на об’єм 

та кровопостачання міоми та виявили, що VI, FI і VFI достовірно 

зменшилися після обох методів лікуванння, однак відсоток зниження VI і 

VFI через 3 місяці після ЕМА (95,4% для обох) був значно більшим, ніж 

відсоток зниження у пацієнтів через 3 місяці терапії УПА (51,5% і 62,5% 

відповідно).  

Натомість різниця в зниженні FI між групами лікування не досягала 

значущості (54,3% для ЕМА і 30,9% для УПА) [38,51]. 

Таким чином, на думку дослідників, комбінація тривимірної (3D) 

візуалізації і силового допплерівського дослідження за даними деяких 

досліджень покращує оцінку васкуляризації міоми матки [75,105]. 

Магнітно резонансна томографія (МРТ) є доволі точним методом в 

оцінці придатків і матки, так як надає інформацію щодо розміру, 

локалізації, кількості і кровопостачання вузлів ММ, а також щодо наявності 

іншої патології матки, в тому числі аденоміозу і/або аденоміоми. Однак 

МРТ не рекомендується в якості першої лінії дослідження [86].  
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1.3. Вплив міоми матки на фертильність та перебіг вагітності та 

пологів 

Вивчення впливу ММ на фертильність є складним завданням, адже 

доволі складно систематизувати дані через різноманіття розмірів і 

локалізації міом та характеристик пацієнта [44,73].   

У жінок з безпліддям на фоні міоми, що деформує порожнину матки 

слід докласти зусиль для найточнішої оцінки та класифікації міом, а 

передопераційна оцінка субмукозної міоми повинна включати, окрім 

оцінки розміру та розташування фіброміоми в порожнині матки, оцінку 

ступеня інвазії в порожнину та товщини залишкового міометрію до 

серозної оболонки [44]. 

Наприклад, міома розміром 2,5 см, яку ідентифікують як субсерозна, 

може мати мінімальний вплив на результат вагітності, тоді як субмукозна 

лейоміома подібного розміру може мати значно більший вплив [108]. 

Можливо міома також може порушувати рецепторний апарат ендометрія, 

що є причиною порушення процесу імплантації [9,30,103]. 

Систематичний огляд та метааналіз (Gonzalo R Pérez-Roncero, 2020) 

18 досліджень, що охоплювали 276 172 вагітностей на фоні міоми матки, 

виявив наявність більшого ризику передчасних пологів, передчасного 

розриву плодових оболонок, неправильного передлежання плода, 

відшарування плаценти, меншого гестаційного віку та ваги при народженні 

під час пологів та більшої частоти пологів шляхом кесаревого розтину у 

жінок з даною патологією [7,108].  

За даними публікації Karlsen, K., та ін. (2020), наявність міоми 

відтерміновує настання вагітності більше ніж на 12 місяців, що є критичним 

терміном, особливо для жінок старшого репродуктивного віку. [70]. 

Не зважаючи на те, що зв’язок між наявністю міоми та спонтанними 

перериванням вагітності є таким, що піддається сумнівам, за даними 

Coutinho, LM та ін. (2022), свідчить про незначно підвищений ризик 
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передлежання плаценти, її відшарування а також неправильних положень 

плода, що можуть бути викликаними механічним впливом великих або 

множинних міом [50]. 

Однак Karlsen, K. та ін.,(2020)  не знайшли підвтерджень 

підвишеному ризику  затримки внутрішньоутробного розвитку та 

відшарування плаценти однак свідчать про те, що діагноз фіброміоми, 

встановлений до вагітності, підвищує ризик передчасних пологів (ВР 2,27 

(1,30─3,96)) та екстремально передчасних пологів (ВР 20,09 (8,04─50,22)). 

[71,85]. 

Зачасту вагітності на фоні міоми перебігають безсимптомно, однак 

може виникати біль, пов’язаний з ішемією вузла. Пацієнтки скаржаться на 

гострий локалізований сильний біль, зазвичай у першій половині вагітності. 

Ультразвукове дослідження може виявити дегенерацію фіброміоми 

[83,118]. 

Некротична тканина міоми через порушення васкуляризації виділяє 

прозапальні цитокіни та білки, що призводить до спонтанних передчасних 

пологів [55].  Tîrnovanu, M. C. та ін. (2022) зазначають частоту абортів 7% 

та передчасних пологів – 9,43% у жінок що завагітніли на фоні міоми матки 

[131]. 

Існує спостереження що міома може підвищувати ризик 

гіпертензивних розладів під час вагітності (скоригований рівень небезпеки: 

2,95, 95% довірчий інтервал: 1,35-6,44) [46]. 

Частота кесарських розтинів також зростає за наявності міоми матки, 

переважно за рахунок елективних КР (ВР 1,92 (1,11─3,32)) [6,50,71,85,150]. 

Викликає зацікавлення когортне дослідження, проведене Kim, M. L. 

та ін. (2020) - автори виявили, що між пацієнтками що мали міому та тими 

у кого була консерватина міомектомія до вагітності не було виявлено 

достовірних відмінностей у гестаційному віці при пологах (p=0,657), 
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пологах до 37 тижнів (p = 0,662), пологах до 34 тижнів (p = 0,340) та вазі 

при народженні двійні (p = 0,307).  

Також не було статистичних відмінностей у частоті акушерських 

ускладнень, таких як прееклампсія, гестаційний цукровий діабет, 

передлежання плаценти, відшарування плаценти, церклаж, малий для 

гестаційного віку плід, СЗРП, післяпологова кровотеча та перинатальне 

переливання крові або госпіталізація у відділення інтенсивної терапії. Ці 

акушерські наслідки та ускладнення не мали статистичних відмінностей 

між групою НВ та групою попередньої міомектомії [77]. 

Що стосується впливу вагітності на міому, то вагітність здебільшого 

має позитивний вплив на перебіг міоми матки, оскільки вона може 

гальмувати ріст пухлини шляхом апоптозу, і навіть вузли можуть 

зменшуватись або зовсім зникати.  

ММ впливом бета-ХГЛ збільшується у розмірах під час перших 

тижнів вагітності [53,115]. Однак, за даними наявної літератури, міоми 

демонструють значне зменшення у розмірах, навіть до повної регресії 

[62,76,107,140], після народження дитини. Описані навіть клінічні випадки 

неускладненої експульсії вузлів в післяпологовому періоді [149]. 

Важливим питанням залишається доцільність міомектомії при 

кесарському розтині. Зберігається традиційна думка про те, що 

міомектомія, крім випадків симптомних міом на ніжці, не повинна 

виконуватися у вагітних жінок через підвищений ризик неконтрольованої 

кровотечі [119].  

Проте, існує багато свідчень сприятливих результатів міомектомії, 

виконаної під час вагітності або під час кесарського розтину, так що вона 

може розглядатися як варіант лікування за наявності клінічної необхідності 

та досвіду лікаря [61].   
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1.4. Вплив різних органозберігаючих методів лікування міоми матки 

на фертильність та перебіг вагітності та пологів 

 

Протягом багатьох років хірургічне радикальне лікування ММ 

вирішувало усі проблеми, пов’язані з симптомністю даного захворювання, 

що в деякій мірі стримувало прагнення до пошуку шляхів консервативного 

її лікування. Матка не вважалася життєво важливим органом і стояла майже 

на першому місці серед органів людини, без яких можна жити. Дійсно, у 

жінок, які більше не бажають мати дітей, гістеректомія може бути 

оптимальним рішенням у випадках симптомних ММ.  

Показанням для гістеректомії у пацієнток з безсимптомним перебігом 

пухлини є ріст вузлів після менопаузи без застосування менопаузальної 

гормональної терапії (МГТ), що пов’язано із потенційним ризиком розвитку 

лейоміосаркоми (ЛМС), хоча такі випадки дуже рідкісні, або великі розміри 

пухлини. Однак видалення такого, здавалось не життєво важливого органу 

без значимих показань пов'язане зі значною захворюваністю, смертністю і 

є економічним тягарем для системи охорони здоров'я по всьому 

світу.  Водночас і симптоми міоми матки також суттєво знижують якість 

життя, і, як наслідок знижують працездатність. 

Кожна жінка з міомою матки має спектр унікальних характеристик - 

вік, репродуктивні плани (як невідкладні, так і на перспективу), кількість 

міом, їх локалізація, кровопостачання та загальний розмір матки. Саме тому 

лікування жінок з даною патологією має бути індивідуалізованим. Варто 

зазначити, що можливості лікування залежать також від досвіду лікаря, 

наявності медикаментів чи технологій. 

Симптомні міоми матки можна лікувати консервативно, хірургічно 

або комбінуючи ці методи  [8,27,32]. У медикаментозного лікування міоми 

є дві мети: зменшення симптомності міоми матки (обсягу аномальних 
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маткових кровотеч (АМК) та вираженості симптомів здавлення органів 

малого тазу) та зменшення об’єму міоми та матки. 

Оскільки за естрогенною стимуляцією експресії рецепторів естрогену 

і прогестерону під час фолікулярної фази слідує прогестерон-індукований 

мітогенез протягом лютеїнової фази, всі гормональні методи лікування для 

контролю маткових кровотеч мають на меті регуляцію дії цих двох статевих 

стероїдів [80]. 

Уліпристалу ацетат демонструє високу ефективність у усуненні 

симптомів міоми - у 86,7% пацієнток [20]. Morgante G та ін. (2020) надають 

наступні дані щодо застосування уліпристалу ацетату перед застосуванням 

допоміжних репродуктивних технологій - 50% жінок завагітніло та 34,6% 

народило [100]. 

Наразі активно розробляються нові формули спрямовані на 

медикаментозне лікування міоми - лінзаголікс, елаголікс та релюголікс 

(антагоністи ГнРГ) [42,68,102,104,113,124]. 

Головним оперативним органозберігаючим методом є консервативна 

міомектомія - видалення міоми зі збереженням та відновленням цілісності 

стінки матки. Залежно від кількості, розмірів і розташування міоматозних 

вузлів міомектомія може бути виконана лапаротомним, лапароскопічним, 

гістероскопічним шляхами або комбінованим методом [18,143].  

Однак необхідно бути обережними, щоб не пошкодити порожнину 

матки. Інтраопераційний розтин порожнини ендометрія збільшує ризик 

утворення внутрішньоматкових спайок. 

Нещодавно опубліковане когортне дослідження за участі 1,095 жінок 

(Lauren A Wise, 2022) мало на меті визначити, за якого типу міомектомії 

(гістероскопічна, лапароскопічна чи лапаротомна) частота настання 

вагітності найвища. Виявилось, що протягом 36 місяців спостереження 

вірогідність зачаття та живонародження не відрізнялись  [95,143].  
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Вітчизняні автори зазначають, що вид міомектомії не впливає у на 

настання і перебіг вагітності, але має значення для спроможності 

самовільних вагінальних пологів. Кузьоменська М та ін. (2021) 

рекомендують віддавати перевагу ушиванню міоіметрію замість 

електрокоагуляції, що може зменшити частоту загрозливого аборту в 2 рази 

[19].  

Результати дослідження Fagherazzi S та ін (2014) продемонстрували 

62,2% вагітностей після лапароскопічної міомектомії. Результатом 

вагітностей стали: 6,3% передчасних пологів, 63,4% кесарських розтинів 

та  36,6% вагінальних пологів. Середній інтервал часу між операцією і 

пологами був 24,6 +/- 20,0 місяців і 19,2 +/- 13,3 місяців  [58].  Mahalingam 

M також свідчать про вищий рівень передчасних пологів та кесарських 

розтинів у жінок після консервативної міомектомії  [91].  

Малоінвазивні методики лікування міоми в основному полягають в 

припиненні кровотоку у вузлі або у деструкції вузла з метою гальмування 

його росту та зменшення розміру [126].  

Малоінвазивні методи лікування міоми матки включають 

емболізацію маткових артерій (ЕМА), МРТ-керовану абляцію 

сфокусованим ультразвуком (MRgFUS), УЗ-керований високоінтенсивний 

сфокусований ультразвук (US-HIFU), лапароскопічну оклюзію маткових 

артерій (LUAO) та радіочастотний міоліз  [84,125,126]. 

Метааналіз 25 оригінальних статей, проведений Akhatova та ін. 

(2023), показав схожу частоту живонароджених дітей для ЕМА, US-HIFU, 

MR-HIFU і  радіочастотного міолізу (70,8%, 73,5%, 70% і 75%, відповідно). 

Кількість вагітностей у цих дослідженнях значно відрізнялася, так само як 

і середній вік вагітних жінок. Однак, результатів вагітностей при 

радіочастотному міолізі недостатньо для того, щоб зробити остаточні 

висновки, оскільки в цих дослідженнях завагітніли лише 24 жінки, в 

результаті чого народилося троє дітей. Частота самовільних пеперивань 



 45 

вагітностей була найвищою в групі ЕМА (19,2%). Застосування MR-HIFU 

асоціювалося з вищою частотою плацентарних аномалій порівняно з ЕМА 

(2,8% проти 1,6%). Об'єднана оцінка вагітностей становила від 17,31% до 

44,52% після ЕМА, від 18,69% до 78,53% після HIFU і від 2,09% до 7,63% 

після радіочастотного міолізу  [34].  

Одним з ефективних та доступних на сьогодні малоінвазивних 

методів лікування ММ є емболізація маткових артерій. Також цей метод є 

найвивченішим з групи  [144,148]. Однак важливо, щоб відбір пацієнток для 

проведення малоінвазивного лікування міоми матки проводила 

мультидисциплінарна команда, яка включає гінеколога та відповідного 

фахівця з візуалізації. Процедуру повинні робити лише клініцисти, які 

мають спеціальну підготовку з цієї техніки в спеціалізованому 

центрі  [128].   

Втручання проводиться інтервенційним радіологом і полягає в 

оклюзії судин міоми емболізуюючим агентом під рентгенологічним 

контролем шляхом двобічної катетеризації маткових артерій  [87]. ЕМА 

також може бути альтернативою оперативному лікуванню у випадку 

відмови від нього, за умов наявності морбідного ожиріння чи  високого 

хірургічного ризику. 

Не зважаючи на майже тридцятирічну історію, ЕМА все ще є доволі 

контраверсійним методом. Основні причини занепокоєння щодо 

фертильності після ЕМА – це здатність до настання та виношування 

вагітності, ризик передчасного виснаження яєчників та виникнення 

передчасної менопаузи, а також передчасних пологів, післяпологової 

кровотечі та втрати вагітності, вплив опромінення на організм взагалі та 

фертильну функцію.  

Перші 10 років від початку впровадження ЕМА для лікування міоми 

матки переважали публікації щодо негативного впливу процедури на 
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оваріальний резерв – автори спостерігали зниження рівнів АМГ  та 

кількості антральних фолікулів [36,75]. 

Дані декількох рандомізованих контрольованих досліджень свідчать 

про порушення функції яєчників. Ретроспективний огляд 32 

пременопаузальних жінок виявили значне зниження АМГ в порівнянні з 

вихідним рівнем через 3 місяці після ЕМА, однак у пацієнтів молодше 40 

років АМГ значно відновився в період від 3 до 12 місяців, тоді як у пацієнтів 

старше 40 років не було суттєвої різниці в AMГ між 3 і 12 місяцями  [74].  

Автори прийшли до висновку, що ЕМА може порушувати функцію 

яєчників; тим не менш, вплив менш значущий для більш молодого 

населення і може бути порівняним з таким після хірургічного лікування. 

Незважаючи на розвиток технології ЕМА, який відбувся з 2010 року 

– появу нових ангіографів з кращою роздільною здатністю та 

удосконаленням навичок судинних хірургів (і, як наслідок, зменшення часу 

та дози опромінення), наявність широкого асортименту емболів, деякі 

науковці досі наполягають на тому, що бажання завагітніти є протипоказом 

до проведення ЕМА [87] та що ЕМА повинна розглядатись як мeтод 

останнього вибору у пацієнток з репродуктивними планами  [81]. 

Однак в останні 5-7 років відмічається все більше і більше свідчень, 

що ЕМА не виявляє негативного впливу ні на показники оваріального 

резерву, ні на фертильність, ні на перебіг вагітності та пологів [93,134]. 

Автори дослідження EMMY, які порівнювали ЕМА з гістеректомією, не 

виявили відмінностей в значеннях ФСГ після лікування між двома групами. 

Ймовірно, вік старше 45 був пов'язаний з постменопаузальним рівнем ФСГ 

після лікування, незалежно від того, чи перенесла пацієнтка ЕМА або 

гістеректомію  [74].  

Систематичний огляд та метааналіз 2020 року Ghanaati H. та ін. 

продемонстрував, що серед жінок, що бажали вагітності,після ЕМА, 40,5% 

вагітніли хоча б 1 раз. Частота втрати вагітності склала 33,5%, з них 
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спонтанних абортів – 81,3%, акушерських ускладнень – 5,4%, передчасних 

пологів –  12,8%  немовлят з низькою масою при народженні –  10%  [61]. 

Варто зазначити, що існує тенденція покращення репродуктивних 

наслідків з розвитком технологій методів лікування міоми. Так, більш 

сучасний систематичний огляд, опублікований в 2020 році, свідчить більш 

високий рівень живонародженості після ЕМА – 60,6% та нижчий відсоток 

викиднів - 27,4%. Найбільш високі показники живонароджень залишаються 

за консервативною міомектомією - 75,6%  [73]. 

Щодо міом невеликих розмірів, які не проявляють себе, можна 

застосовувати вичікувальну тактику – проспективні дослідження 

показують, що 3-7% нелікованих міом матки у жінок в пременопаузі 

регресують протягом від 6 місяців до 3 років  [45]. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Наукова робота проведена в декілька етапів та складається з 

ретроспективного дослідження результатів лікування пацієнток з міомою 

матки (ММ) та обстеження і лікування жінок молодшого та старшого 

репродуктивного віку, в яких була діагностована ММ.   

Ретроспективне оцінювання результатів лікування 744 пацієнток, що 

отримували лікування ММ та мали репродуктивні плани, проведено з 2002 

по 2021 рік на таких клінічних базах: відділ ендокринної гінекології ДУ 

«Інститут ПАГ імені академіка О.М. Лук’янової», відділ репродуктивного 

здоров’я ДНУ ЦІМТ НАН України, а також на базі медичного центру 

«Верум» шляхом опитування ‒ в телефонному режимі або очно під час 

консультації.  

Групи дослідження були сформовані з 213 пацієнток із 

діагностованою ММ, яким проводили обстеження та лікування на таких 

клінічних базах: відділ ендокринної гінекології ДУ «Інститут ПАГ імені 

академіка О.М. Лук’янової», відділ репродуктивного здоров’я ДНУ ЦІМТ 

НАН України, а також на базі медичного центру «Верум» з 2017 по 2022 р.  

Також 30 пацієнток були залучені до апробації отриманих результатів. 

Визначення лабораторних показників виконано у лабораторії ТОВ 

«ДІЛА» (ліцензія МОЗ України АД №071280, сертифікат менеджменту 

якості ISO9001:2015 №UA229861). 

Усі дослідження здійснено відповідно до етичних принципів 

медичного дослідження, що проводиться за участі людей: Гельсінської 

декларації 2008 р., основних положень Належної лікарської практики 

(GCP), Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицини (1997 р.) та 

чинних Законів України – Конституції України (ст. 3, 21, 24, 28, 32), Основ 
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законодавства України про охорону здоров’я (ст. 43.1, 44.1), Закону 

України «Про лікарські засоби» (ст. 7, 8).  

Дослідження проводили після отримання висновку комісії з питань 

етики ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. 

Лук’янової НАМН України» про те, що наукова робота виконана відповідно 

до принципів біоетики та етики (Протокол засідання комісії з питань етики 

№10 від 22.11.2019 р.). Дизайн дослідження затверджений проблемною 

комісією МОЗ України та НАМН України зі спеціальності «Акушерство та 

гінекологія» (протокол № 3 від 03.12.2019 р.).  

Перед дослідженням у пацієнток були отримані інформовані згоди на 

проведення даних досліджень.  

Критерії включення в дослідження: вік жінок з ММ від 18 до 45 років; 

наявність письмової інформованої згоди, що була затверджена комісією з 

питань етики та датована і підписана пацієнткою.  

Критерії виключення з дослідження: відмова пацієнтки від участі у 

дослідженні; наявність відомих інфекційних, психічних, онкологічних 

захворювань.  

Дослідження було представлене такими етапами:  

1. Вивчення репродуктивних результатів різних методів лікування ММ, 

перебігу вагітності та пологів, частоти рецидивів після лікування, 

особливостей перебігу післяопераційного періоду після консервативної 

міомектомії (КМ) та емболізації маткових артерій (ЕМА). 

2. Клінічне, лабораторне та інструментальне обстеження пацієнток з 

міомою матки. 

3. Підбір індивідуалізованого лікування для пацієнток з ММ і оцінка його 

результатів.  

4. Статистична обробка та аналіз отриманих результатів.  
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2.1. Дизайн дослідження 

На І етапі дослідження для вирішення поставлених задач було 

проведено проведено опитування 1825 пацієнток, з яких ми обрали когорту 

з 1320 жінок, що на початку лікування перебували в репродуктивному віці 

‒ від 18 до 45 років включно. З них було обрано когорту з 744 пацієнток, які 

мали репродуктивні плани (Рис. 2.1.1).  

Питання стосувались бажання завагітніти та репродуктивного 

анамнезу, симптоматики ММ до та після лікування, настання і перебігу 

вагітності та пологів, відсотка живонародження після лікування ММ. Для 

порівняння ефективності різних методів лікування ММ були сформовані 4 

групи. До групи Ір увійшли 180 жінок віком 37,58±1,41 року, які отримали 

комбіноване лікування ММ, до групи ІІр ‒ 192 жінки віком 34,98±1,06 року, 

яким було проведено КМ, до групи ІІІр ‒ 210 жінок віком 39,23±0,86 року, 

яким було проведено ЕМА, до  групи ІVр ‒ 153 жінки віком 34,78±1,71 

року, яким призначали медикаментозне лікування уліпристалу ацетатом 

(УПА). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.1 Дизайн І етапу дослідження  

На ІІ етапі дослідження було обстежено 1275  пацієнток 

репродуктивного віку (18‒45 років) з ММ (Рис. 2.1.2). Частина жінок 

зверталась по медичну допомогу зі скаргами на рясні менструації, 
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симптоми стиснення тазових органів, больовий синдром, ненастання 

вагітності. Частину з них було обстежено під час профілактичних оглядів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рис 2.1.2 Дизайн ІІ етапу дослідження  

Консультативний прийом пацієнток здійснювали у відділі 

ендокринної гінекології ДУ «Інститут ПАГ імені академіка О.М. Лук’янової 

НАМН України», відділі репродуктивного здоров’я ДНУ ЦІМТ НАН 

України, а також на базі медичного центру «Верум». 

На підставі результатів ретроспективного дослідження та аналізу 

попереднього клінічного досвіду менеджменту міоми матки було 

сформульовано диференційований алгоритм лікування міоми матки, з 

урахуванням якого було сформовано групи проспективного дослідження. 

Усім пацієнткам проводил гінекологічне обстеження та 

ультразвукове дослідження (УЗД) органів малого таза (ОМТ). Жінок було 

розділено на такі групи залежно від призначеного лікування:  

 До групи Іп включено 47 жінок, яким було проведено 

комбіноване лікування. 

 До групи ІІп ‒ 48 жінок, яким виконано КМ.  

 До групи ІІІп – 40  жінок, яким виконано ЕМА.  

 До групи IVп –  41  жінку, якій призначали УПА. 

 До групи Vп ‒ 37 жінок, які не отримували лікування, однак у 

яких вагітність настала спонтанно на фоні наявної ММ. 

Обстежено 213 пацієнток 

Група Iп  

(n=47) 

 

Група IІп  

(n=48) 

 

Група IІІп  

(n=40) 

 

Група Vп  

(n=37) 

 

Статистична обробка даних 

Група IVп  

(n=41) 

 



 52 

В подальшому групи були розділені на підгрупи за репродуктивним 

віком. До груп Іа, ІІа, ІІІа, IVа, Vа увійшли пацієнтки 18–34 роки (молодший 

репродуктивний вік), до груп Іб, ІІб, ІІІб, IVб, Vб ‒ 35‒45 років (старший 

репродуктивний вік).  

На ІІІ етапі дослідження проведено апробацію отриманих результатів. 

Було сформовано дві групи – ІІл, що складалась з 15 пацієнток 18‒45 років, 

які отримали консервативне лікування, та ІІІл – з 15 пацієнток 35‒45 років, 

яким було проведено ЕМА.  

2.2. Клінічні, лабораторні та інструментальні методи дослідження  

Пацієнток, що брали участь в дослідженні, обстежували та лікували 

відповідно до міжнародної клінічної настанови SOGC clinical practice 

guideline «The management of Uterine Leiomyomas» (Клінічні практичні 

рекомендації Товариства акушерів-гінекологів Канади ‒ Society of 

Obstetricians and Gynaecologists of Canada, SOGC, 2015). 

За спеціально розробленою анкетою вивчали дані репродуктивного, 

гінекологічного, а також соматичного анамнезу. Оцінювали результати 

загальноклінічних і лабораторних методів дослідження, а також показники 

УЗД з визначенням кількості, локалізації, розмірів ММ, двовимірних 

доплерометричних індексів кровотоку ММ та маткових артерій. 

Обстеження соматичного здоров’я здійснювали ретроспективно з 

урахуванням даних анамнезу, а також результатів комплексної оцінки 

клінічних, лабораторних і функціональних методів досліджень. 

Гінекологічний та акушерський анамнез включав такі відомості: вік 

настання менархе, характеристики менструального циклу, використання та 

види контрацепції, кількість пологів, викиднів та абортів, перенесені 

гінекологічні захворювання. 

Больовий синдром у післяопераційний період в обстежених ІІ та ІІІ 

груп визначали за Візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) від 1 до 10.  
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Якість життя пацієнток проводилась шляхом оцінювання 

результатів опитувальника «SF-36 Health Status Survey» (1993). 

Обстежувані жінки заповнювали 36 пунктів опитувальника.  

SF-36 містить вісім шкал за наступними розділами:  (ФФ) фізичне 

функціонування,  (РД) рольова діяльність, (ТБ) тілесний біль, (ЗЗ) загальне 

здоров’я, (ЖЗ) життездатність, (СФ) соціальне функціонування, (ЕС) 

емоційний стан та (ПЗ) психічне здоров’я. Показники кожної зі шкал 

коливаються від 0 до 100, де 100 – це стан повного здоров’я. При оцінці усіх 

шкал формуються два показника – психічне та фізичне благополуччя.  

Фізичний компонент здоров’я (ФКЗ) складають перші чотири 

субшкали, психологічний компонент здоровья (ПКЗ) – решта. 

Для обчислення значень загальних показників ФКЗ та ПКЗ 

визначали показник Z за усіма шкалами за формулами: 

ZФФ = (ФФ - 84,52404)/22,89490 

ZРД = (РД - 81,19907)/33,797290 

ZТБ = (ТБ - 75,49196)/23,558790 

ZЗЗ = (ЗЗ - 72,21316)/20,16964 

ZЖЗ = (ЖЗ - 61,05453)/20,86942 

ZСФ = (СФ - 83,59753)/22,37642 

ZЕС = (ЕС - 81,29467)/33,02717 

ZПЗ = (ПЗ - 74,84212)/18,01189 

В подальшому вираховували значення показника ФКЗ за формулою: 

ФКЗsum = (ФФ-Z * 0,42402) + (РД-Z * 0,35119) + (ТБ-Z * 0,31754) + 

(СФ * - 0,00753) + (ПЗ-Z * -0,22069) + (ЕС-Z * -0,19206) + (ЖЗ-Z * -

0,02877) + (ЗЗ-Z * -0,24954) 

ФКЗ = (ФПЗsum * 10) + 50. 

Обчислювали значення показника ПКЗ за формулою: 
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ПКЗsum = (ФФ-Z * -0,22999) + (РД-Z * -0,12329) + (ТБ-Z * -0,09731) + 

(СФ * 0,26876) + (ПЗ-Z * 0,48581) + (ЕС-Z * 0,43407) + (ЖЗ-Z * 0,23534) 

+ (ЗЗ-Z * -0,01571). 

Показники до та після лікування порівнювали між собою. 

Після збору анамнестичних даних проводили об’єктивний огляд, у 

ході якого визначали антропометричні дані: зріст, масу тіла, вираховували 

індекс маси тіла (ІМТ) – співвідношення маси тіла (в кг) і довжини тіла (в 

м), зведеної у квадрат. Згідно з класифікацією ВООЗ значення ІМТ від 18,5 

до 24,9 кг/м2 відповідає нормальній масі тіла, від 25 до 29,9 кг/м2 – 

надлишковій масі тіла, а ІМТ більше 30 кг/м2 свідчить про ожиріння.  

Гінекологічне обстеження включало огляд зовнішніх статевих 

органів, дослідження піхви і шийки матки в дзеркалах. Проводили 

бімануальне дослідження та оцінювали розмір матки, її консистенцію, 

форму, рухливість, болючість, зміщення, стан придатків матки, наявність 

злоякісного процесу в ОМТ. Також до уваги брали характер і якість 

виділень з піхви. 

Сонографічне дослідження геніталій (матки, ендометрія, 

придатків  матки) разом з доплерівським картуванням на етапі 

скринінгового дослідження проводили на ультразвуковому апараті Voluson 

S6, з використанням мультичастотного трансвагінального трансдюсера з 

частотою 4–7,5 МГц і за необхідності ‒ абдомінального з частотою 3,5 МГц. 

Розміри матки, придатків, інших структур ОМТ реєстрували за типовою 

методикою. ММ оцінювали за трьома розмірами та класифікували 

відповідно до класифікації FIGO.  

Об’єм домінантного вузла (ДВ) розраховували за його довжиною, 

передньозаднім та поперечним діаметром за формулою еліпсоїда: довжина 

(см)×передньозадній розмір (см)×поперечний (см)×0,523. 

Доплерівські вимірювання проводили за допомогою вагінального 

датчика 4‒9 МГц на ультразвуковому апараті Voluson E8 (GE Healthcare, 
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США) з перивузлових та  внутрішньовузлових артерій ДВ з використанням 

доплерівського ворітного зразка об’ємом 1 мм, розміщеного в центрі 

судини, та кутом доплерівської інсонації менше 60 °. 

За результатами автотрасування спектральної форми хвилі отримано 

такі параметри: 

 пікова систолічна швидкість (максимальна швидкість кровотоку) ‒ 

ПСШ;  

 кінцева діастолічна швидкість (мінімальна швидкість кровотоку) ‒ 

КДШ;  

 систоло-діастолічне співвідношення (СДР=ПСШ/КДШ); 

 індекс резистентності (ІР=[ПСШ-КДШ]/ПСШ);  

 індекс пульсації (ІП=[ ПСШ-КДШ]/[{ПСШ+КДШ}/2]. 

Перелічені параметри оцінювались для перивузлової артерії (ПВА) та 

внутрішньовузлової артерії (ВВА). 

Для аналізу даних використовували криві швидкості кровотоку з 

найнижчими доплерівськими індексами або найвищими швидкостями. 

Параметри доплерографії були налаштовані заздалегідь і стандартизовані 

(частота 6 МГц, коефіцієнт посилення потужності доплера 50, динамічний 

діапазон 10 дБ, персистентність 2, колір карти 1, фільтр 3).  

Судинні параметри були автоматично розраховані у функції 

гістограми програмного забезпечення VOCAL.  

VOCAL генерував три судинні індекси обраного об’єму зображення 

(контур створюється вручну або  автоматично):   

 індекс васкуляризації (VI);  

 індекс потоку (FI);  

 індекс перфузії (VFI).  

VI визначає кількість кольорових вокселів, поділену на загальну 

кількість кольорових і сірих вокселів, і відображає частку кровоносних 

судин в об’ємі тканини. FI визначається як середнє значення кольору всіх 
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кольорових вокселів, що вказує на середню швидкість (інтенсивність) 

кровотоку. VFI – це середнє значення кольору всіх сірих і кольорових 

вокселів в об’ємі, добуток VI та FI, поділений на 100, і є вираженням 

перфузії органа. Показники не мають одиниць виміру і виражаються у 

вигляді величини в діапазоні від 0 до 100. 

УЗД щитоподібної залози та молочних залоз здійснювали на 

ультразвукововому апараті Voluson S6 із застосуванням лінійного датчика 

7,5 мГц. У випадку виявлення об’ємного утворення молочних залоз або 

щитоподібної залози у жінок в подальшому більш детально вивчали стан 

цих органів.  

2.3. Методи лікування та профілактики  

Залежно від характеристик симптомів ММ, даних репродуктивного 

анамнезу та планів, враховуючи наявність надмірної маси тіла, патології 

щитоподібної залози, гіперпролактинемії та беручи до уваги побажання 

пацієнтки, проводили лікування ММ.  

На основі отриманих результатів ретроспективного та 

проспективного досліджень розроблено та апробовано диференційовані 

рекомендації при лікуванні 15 пацієнток віком від 18 до 45 років, яким було 

проведено КМ (група ІІл), та 15 пацієнток віком від 35 до 45 років, у яких 

виконано ЕМА (група ІІІл). Оцінено результати лікування ММ з огляду на 

її симптомність, репродуктивні результати, а також тривалість реабілітації. 

2.4. Методи аналізу отриманих даних 

Дані аналізували за допомогою програми Microsoft Excel 2010 та 

статистичного пакета для соціальних наук (SPSS) версії 20 для Windows 

(SPSS Inc., Чикаго, Іллінойс, США).  

Розраховували середнє значення (M), похибку середньої 

арифметичної (m); відносні величини (%). Вірогідність відмінностей 

порівняльних показників оцінювали за допомогою критерію Стьюдента (t). 
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Для якісних змінних взаємозв’язок оцінювали за критеріями Пірсона (χ2) та 

Фішера. 

Доплерівські показники не мали нормального розподілу, тому для 

порівняння середніх використовували U-критерій Манна – Уїтні, а для 

оцінки рівня кореляційного зв’язку між змінними – кореляційний аналіз 

Спірмена. χ2-критерієм послуговувались для порівняння двох 

категоріальних змінних, а аналіз дисперсії ANOVA застосовували, коли 

порівнювали більше ніж дві змінні.  

Різницю між величинами, що порівнювали, вважали статистично 

значущою при p<0,05. Зв’язок між досліджуваними показниками 

оцінювали за результатами кореляційного аналізу з обчисленням 

коефіцієнта парної кореляції (r). Кореляційний зв’язок вважали 

достовірним при значенні r більше 0,7, що відповідало вірогідності 99%. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РЕПРОДУКТИВНИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ У ЖІНОК З МІОМОЮ МАТКИ ПІСЛЯ 

ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ 

 

 З метою вирішення поставленої задачі – визначити ефективність 

різних методів лікування у розрізі репродуктивних результатів, а також 

оцінити частоту та структуру ускладнень вагітностей і пологів після різних 

методів органозберігаючого лікування ММ ‒ було проведено телефонне, 

онлайн та очне опитування жінок, яким проводили лікування ММ з 2002 по 

2021 р. на таких клінічних базах: ДУ ІПАГ, ЦІМТ і Медичний центр 

«Верум».  

Опитано 1825 жінок, з яких обрано когорту з 1320 пацієнток, що на 

початку лікування перебували в репродуктивному віці – від 18 до 45 років 

включно. З них було обрано когорту з 744 пацієнток, що мали 

репродуктивні плани. 

Для порівняння ефективності різних методів лікування ММ було 

сформовано 4 групи. До групи Ір увійшли 175 жінок віком 37,58±1,41 року, 

які отримали комбіноване лікування (КМ) ММ, до групи ІІр – 194 жінки 

віком 34,98±1,06 року, яким проводили консервативну міомектомію (КМ), 

до групи ІІІр – 219 жінок віком 39,23±0,86 року, яким було виконано 

емболізацію маткових артерій (ЕМА), до  групи ІVр – 156 жінок віком 

34,78±1,71 року, яким призначали медикаментозне лікування уліпристалу 

ацетатом (УПА). 

Залежно від віку та періоду репродуктивної функції жінок усіх груп 

було розподілено на дві підгрупи: підгрупу «а» склали пацієнтки 

молодшого репродуктивного віку (від 18 до 34 років), підгрупу «б» – 

старшого репродуктивного періоду (від 35 до 45 років).  
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Рис. 3.1 Вікова структура жінок обстежених груп, % 

Примітки:  

а – різниця вірогідна відносно показника в І, ІІ і IV групах (p<0,05); 

б – різниця  вірогідна відносно показника в ІІ групі (p<0,05). 

 

Групи розділили таким чином: у підгрупу Іа увійшли 55 (31,43%) 

пацієнток, у ІІа – 50 (25,8%), у ІІІа – 26 (11,87%; p1-3,2-3,4-3<0,05), у ІVа – 66 

(42,31%; p1-4,2-4,3-4<0,05). Відповідно в підгрупу Іб включено 120 (68,57%) 

жінок, у ІІб – 144 (74,2%), у ІІІб – 193 (88,13%; p1-4,2-4,3-4<0,05), у ІVб – 90 

(57,69%; p2-4<0,05) пацієнток, тобто у віковій структурі ІІІ групи була 

суттєво менша частка молодих та суттєво більша частка старших жінок 

(рис. 3.1). 

З цього можна зробити висновок, що ЕМА рідше призначали як 

монотерапію жінкам молодшого репродуктивного віку, оскільки її безпека 

для репродуктивної функції остаточно не доведена і лише останніми 

роками з’явились публікації, які свідчать на користь цього малоінвазивного 

методу. 

31.43
25.8

11.87а

42.31аб

68.57
74.2

88.13а

57.69

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Група І Група ІІ Група ІІІ Група ІV

18-34 роки 35-45 років



 60 

При оцінці проявів ММ, про які повідомляли респондентки, було 

виявлено, що скарги різнились залежно від віку та методів застосованого 

лікування. 

Таблиця 3.1 

Особливості клінічних проявів ММ у жінок обстежених підгруп, абс. 

ч. (%) 

ПІдгрупа 

 

 

n 

Скарга 

АМК 

Симптоми 

стиснення та 

больовий 

синдром Неплідність 

Поєднані 

симптоми 

Іа 55 9 (16,4%) 2 (3,6%)б 14 (25,5%) 23 (41,8%) 

Іб 120 16 (13,3%) 5(4,2%)б 30 (25,0%) 58 (48,3%) 

ІІа 50 13 (26,0%)а 8 (16,0%) 4 (8,0%)в 9 (18,0%) а 

ІІб 144 45 (31,3%) 38 (26,4%) 6 (4,2%)в 32 (22,2%) а 

ІІІа 26 5 (19,2%) 8 (30,8%) 2 (7,7%)в 11 (42,3%) 

ІІІб 193 66 (34,2%)а 8 (4,2%)б 18 (9,3%)в 50 (25,9%) 

ІVа 66 12 (18,2%) 6 (9,1%)б 6 (9,1%)в 15 (22,7%) 

ІVб 90 18 (20,0%) 4 (4,4%)б 24 (26,7%) 27 (30,0%) 

Примітки: 

а – різниця вірогідна відносно показника в підгрупі Іб (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показника в підгрупі ІІІа (р<0,05); 

в – різниця вірогідна відносно показника в підгрупі ІVб (р<0,05). 

 

Частка аномальних маткових кровотеч (АМК) була істотно вищою у 

66 (34,2%) жінок групи ІІІр, яким проводили емболізацію маткових артерій, 

найнижчою – у 16 (13,33%) пацієнток підгрупи Іб. Частота больового 

синдрому, пов’язаного з великими розмірами ММ, та симптомів стиснення 

була найвищою серед 8 (30,77%) жінок молодшого репродуктивного віку 

групи ІІІр. Частка поєднаних скарг (наприклад, маткові кровотечі та 
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тазовий біль або поєднання тазового болю та неплідності) в цих підгрупах 

Іа, Іб та ІІІа груп була найвищою та становила відповідно 41,82, 48,33, та 

42,31%. 

Що стосується неплідності, то рівною мірою скаржились на 

ненастання вагітності 14 (25,45%) пацієнток групи Ір підгрупи Іа та  

30 (25,00%) ‒ Іб і 24 (26,67%) жінки підрупи ІVб (табл. 3.1).  

 

 
Рис. 3.2 Відсоток вагітностей в анамнезі в жінок обстежених груп  

Примітка:   

а – різниця  вірогідна відносно показників у групах Іа та ІІІа (p<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показників у групах ІІб та ІІІб (p<0,05). 

 

При оцінці репродуктивного анамнезу звертала на себе увагу 

тенденція до більшого відсотка вагітностей в анамнезі пацієнток групи ІІІр 

(яким виконували ЕМА) як серед 17 (65,38%) жінок молодшого, так і 145 

(75,13%) старшого репродуктивного віку порівняно з показником в інших 

підгрупах.  

Натомість в підгрупі ІІа, до якої увійшли жінки після КМ, відсоток 

вагітностей в анамнезі до лікування порівняно з таким в підгрупах Іа 

(52,73%) та ІІІа (65,38%) був суттєво меншим і дорівнював 32,0% (p<0,05). 
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Варто зазначити, що загалом у жінок віком 35‒45 років порівняно з 

відповідними підгрупами 18‒34 років відсоток вагітностей був більшим 

(рис. 3.2) 

Подібно до тенденції щодо частоти вагітностей частота пологів в 

анамнезі також загалом була вищою серед жінок старшого 

репродуктивного віку. Виключенням стали жінки підгрупи Іб, з якої 84 

(58,33%) народжували, в той час як в Іа підгрупі народжували 23 (41,82%).  

Звертає на себе увагу більша частка самовільних переривань 

вагітності серед молодших жінок та штучних переривань – серед старших 

(табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Репродуктивний анамнез у жінок обстежених підгруп, абс. ч. (%) 

 

Підгрупа n Пологи 

Самовільне 

переривання 

вагітності 

Штучне 

переривання 

вагітності 

Іа 55 23 (41,8%) 4 (7,3%) 3 (3,6%) 

ІІа 50 13 (26,0%) 3 (6,0%) 0 (0,0%) 

ІІІа 26 15 (57,7%) 2 (7,7%) 0 (0,0%) 

ІVа 66 22 (33,3%) 2 (3,0%) 1 (1,5%) 

Іб 120 38 (31,7%) 6 (5,0%) 3 (2,5%) 

ІІб 144 84 (58,3%) 5 (3,5%) 4 (2,8%) 

ІІІб 193 133 (68,9%) 7 (3,6%) 5 (2,4%) 

ІVб 90 45 (50,0%) 3 (3,3%) 6 (6,7%) 

 

У всіх групах протягом періоду лікування та реабілітації після нього 

змінились репродуктивні плани (рис. 3.3). Характерним було збільшення 

відсотка жінок, які планували вагітність.  

Частина жінок з ММ, які вже відмовились від ідеї народження дітей, 

після лікування пухлини та нормалізації стану здоров’я почали всерйоз 

замислюватися про народження дитини і навіть мріяти про це.  

Отже, жінок репродуктивного віку бажано сприймати як тих, хто 

потенційно бажає реалізувати свою репродуктивну функцію, адже після 
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зникнення симптомів та покращання якості життя вони нерідко починають 

думати по-іншому і змінювати репродуктивні плани.  

Деякі пацієнтки повідомляли, що до лікування не мали надії на 

материнство через наявність ММ, а після лікування вирішували 

відмовитись від контрацепцїї. В той же час серед пацієнток з ММ були і 

такі, які, навпаки передумали вагітніти. Багато жінок повідомляли про зміну 

сімейного та соціоекономічного стану як причину відмови від планування 

вагітності, також було немало відмов серед жінок, що вже мали дітей.  

 

 

Рис. 3.3 Репродуктивні плани до та після лікування ММ, (%)  

 

При аналізі частоти настання вагітності найвищий показник 

зафіксовано у групі IVр – 69,75% (р2-4,3-4<0,05), в групах Ір та ІІр відсоток 

вагітностей становив 46,72 та 41,53% відповідно, в групі ІІІр ‒ 31,89%. 

Найбільше пологів також було в групі IVр  (56,3%) (табл. 3.3, рис. 3.3).  

У групі Ір народили 41,61% жінок, у групах ІІІр та ІІр ‒ 21,08 та 

29,66% відповідно. При цьому слід зазначити, що характеристики ММ, які 

можливо було видалити в обсязі КМ, могли відрізнятися від тих, відносно 

яких проводили ЕМА і особливо комбіноване лікування. 
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Таблиця 3.3 

Репродуктивні результати різних методів лікування ММ, абс.ч., (%) 

Група Iр IIр IIIр IVр 

n 137 118 185 119 

Вагітностей 64 (46,7%) 49 (41,5%) 59 (31, 9%)а 83 (69,8%)б,в 

Вагітних 46 (33,5%) 36 (30,5%) 54 (29,2%) 75 (63,0%)а,б,в 

Пологів 57 (41,6%)б 35 (29,7%) 39 (21,1%) 67 (56,3%)а,б,в 

Самовільне 

переривання 

вагітності 6 (4,4%) 9 (7,6%) 14 (7,6%) 11 (9,2%) 

Штучне 

переривання 

вагітності 1 (0,7%) 5 (3,2%) 6 (3,3%) 5 (4,2%) 

Примітки:   

а – різниця  вірогідна відносно показника в групі Ір (p<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІр (p<0,05); 

в – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІІр (p<0,05). 

 

В той же час лише медикаментозну терапію УПА частіше 

призначали за невеликих розмірів пухлини.     

 

 

Рис. 3.3 Репродуктивні результати лікування ММ залежно від 

використаного методу, %  
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Серед пацієнток молодшого репродуктивного віку очікувано 

кращими були показники настання вагітності після лікування ММ, ніж у 

старших жінок (табл. 3.4) (в підгрупах Іа, ІІа, ІІІа відносно показників у 

підгрупах Іб, ІІб, ІІІб (p<0,05) за винятком застосування УПА в групі ІV з 

якої змогли завагітніти 38 (76,00%) в підгрупі IVа та 45 (65,22%) – у 

підгрупі IVб. Варто зазначити, що деякі жінки усіх груп вагітніли двічі або 

тричі. 

Таблиця 3.4 

Репродуктивні результати лікування міоми матки в залежності 

від репродуктивного віку , абс. ч. (%) 

Підгрупа n 

Вагітних, 

% 

Вагітностей, 

% 

Пологів, 

% 

Викиднів, 

% 

Абортів,  

% 

Іа 42 

21  

(50,0%) а 

30  

(71,4%) 

27  

(64,3%) * 

2 

 (4,8%) а 

0  

(0,0%) 

ІІа 19 

15  

(78,9%) а 

21  

(110,5%) 

15 

 (78,9%) * 

3  

(15,8%) 

1  

(5,3%) 

ІІІа 12 

9  

(75,0%) а 

12  

(100,0%) 

8  

(66,7%) * 

4  

(33,3%) 

0 

 (0,0%) 

ІVа 50 

38  

(76,0%)а 

41  

(82,0%) 

36  

(72,0%) * 

2  

(4,0%) а 

1  

(2,0%) 

Іб 95 

43  

(45,3%) 

16  

(16,8%) 

30  

(31,4%) 

4 

 (4,2%) а 

1  

(1,1%) 

ІІб 99 

34 

(34,3%) 

15  

(15,2%) 

20  

(20,2%) 

6 

 (6,1%) а 

 4  

(4,0%) 

ІІІб 173 

50  

(28,9%) 

42  

(24,3%) 

31  

(17,9%) 

10  

(5,8%) а 

6  

(3,5%) 

ІVб 69 

45  

(65,2%) 

34  

(49,3%) 

31  

(44,9%) а 

9  

(13,0%) 

4  

(5,8%) 

Примітка.  * – різниця  вірогідна відносно показника в підгрупі ІІІб 

(p<0,05). 

 

Серед пацієнток віком 18‒34 років превалювала тенденція до вищого 

відсотка тих, хто завагітніли після КМ, у групі ІІа – 15 (78,95%) по 

відношенню до показників в інших підгрупах. Суттєво менший (р1-2,1-3,1-

4<0,05) відсоток вагітностей відмічено в групі Іа, з якої завагітніла лише  
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21 (50,00%) пацієнтка. Однак з огляду на те, що комбіновані методи 

лікування застосовували лише за умов складних ситуацій (великі розміри 

пухлини, множинні вузли, атипова локалізація), такий показник можна 

вважати навіть високим, адже цим жінкам була показана гістеректомія і в 

них існував ризик назавжди втратити дітородну функцію, а після 

отриманого лікування більш ніж половині з них вдалось завагітніти. 

Аналіз результатів вагітності показав найвищий показник 

живонароджень у групі IVр – 56,30%, найнижчий ‒ в групі ІІІр – 21,08%. 

Порівняння отриманих результатів залежно від віку показало, що 

жінки молодшого репродуктивного віку мали значно кращі результати 

вагітності, ніж пацієнтки старшого репродуктивного віку. 

Так, підгрупи Іа, ІІа, ІVа продемонстрували високий відсоток 

народжуваності, однак в групі ІІІа було менше живонароджень порівняно з 

показником у перелічених групах: пологи відбулись у 8 (66,67%) з 12 

пацієнток, які бажали вагітніти.  

Також в групі ІІІа був найвищий рівень самовільного переривання 

вагітності поміж інших груп – 4 (33,33%). Варто зазначити, що cеред жінок 

молодшого репродуктивного віку порівняно зі старшими жінками була 

значна менша кількість абортів. Штучне переривання вагітності на малому 

терміні було лише в однієї пацієнтки групи ІІа, яка вже народила одну 

дитину після лікування ММ. 

Що стосується жінок старшого репродуктивного віку, то тут 

результати вагітності більш неоднорідні. Найвищий показник 

живонародження був у групі ІVб, в якій народила 31 (44,93%) (р2-4,3-4<0,05) 

з 69 жінок, що мали репродуктивні плани після лікування.   

Ефективність продемонструвало і комбіноване лікування – в підгрупі 

Іб народили 30 (31,58%) з 95 жінок. Групи ІІб та ІІІб не відрізнялись 

високими показниками живонародження. 
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При оцінці варіантів розродження очікувано було виявлено, що в 

групах, в яких застосовували оперативні методи лікування (Ір та ІІр), 

переважав кесарів розтин над пологами природними пологовими шляхами. 

Група ІІр характеризувалась суттєво вищою питомою вагою кесаревого 

розтину – 23 (65,71%) порівняно не тільки з відсотком пологів природними 

пологовими шляхами в межах групи – 12 (34,29%) (р<0,05), а й з часткою 

кесаревого розтину в групах ІІІр та ІVр – 10 (25,64%) та 21 (31,34%) 

відповідно (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Методи розродження в обстежених  жінок після різних методів 

лікування, абс. ч. (%) 

Група Iр IIр IIIр IVр 

n 57 35 39 67 

Кесарів розтин, % 32 (56,14)а,б 23 (65,71)а,б,в 10 (25,64)а,в 21 (31,34)в 

Пологи природними 

пологовими 

шляхами, % 25 (43,9)а,б 12 (34,29)а,б 29 (74,36) 46 (68,66) 

Примітки:   

а – різниця  вірогідна відносно показника в групі ІІІр (p<0,05); 

б – різниця  вірогідна відносно показника в групі ІVр (p<0,05); 

в ‒ різниця  вірогідна відносно показника в межах групи. 

 

При оцінці ускладнень вагітностей та пологів ми виявили, що їхній 

відсоток був невеликии і подібним між групами. Найбільшу частку 

ускладнень вагітностей спостерігали в групі ІІІр (11 (28,21%), найменшу – 

в групі ІІр (7 (20,00%).  

Серед ускладнень пологів вирізнялася група ІІр найнижчим 

відсотком (1 (2,86%) пацієнтка), у той час як в групі Ір (після комбінованого 

лікування) він був найвищим (8 (14,04%) пацієнток) (табл. 3.6). 

У структурі ускладнень вагітностей в групі Ір (комбінованого 

лікування) переважали загроза переривання вагітності та прееклампсія, в 



 68 

групі ІІр (міомектомії) – гестаційний цукровий діабет та прееклампсія, в 

групі ІІІр (ЕМА) – загроза передчасних пологів та гестаційний цукровий 

діабет, у групі ІV (медикаментозна терапія) – загроза переривання 

вагітності та передчасних пологів. Серед ускладнень пологів виділялись 

групи Ір та ІVр (після комбінованого та медикаментозного лікування), в 

яких були випадки післяпологових кровотеч, а в групі ІІІр (після ЕМА)  

зареєстровані передчасні пологи.  

Таблиця 3.6 

Особливості перебігу вагітності та пологів в обстежених жінок після 

лікування ММ 

Група Iр IIр IIIр IVр 

n 57 35 39 67 

Ускладнення вагітності, % 15 (26,32) 7 (20,00) 11 (28,21) 16 (23,88) 

Ускладнення пологів, % 8 (14,04)* 1 (2,86) 4 (10,26)* 3 (4,48) 

Примітка.  * – різниця  вірогідна відносно показника в групі ІІр (p<0,05). 

 

При оцінці частоти рецидивування ММ протягом 5–15 років після 

лікування, тобто появи нових міоматозних вузлів, поновлення росту або 

кровотоку в міомі, було виявлено суттєво меншу питому вагу рецидивів 

ММ після ЕМА – 23 (12,43%; p<0,05), в той час як найчастіше нові вузли 

виникали після комбінованого лікування – 43 (36,44%) та КМ – 40 (29,20%). 

Можна припустити, що під час емболізації маткових артерій 

емболюючі агенти блокують кровотік  не лише в цільових, а й в 

найдрібніших вузлах, які не візуалізуються за допомогою ультразвукового 

дослідження. Натомість достеменно відомо, що жодний метод 

консервативного лікування міоми матки не гарантує відсутності появи 

нових міоматозних вузлів або росту тих, що залишилися (табл 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Частота рецидивів ММ після різних методів лікування абс.чис., (%). 

Група Iр IIр IIIр IVр 

n 137 118 185 119 

Частота рецидивів ММ 40 (29,20) 43 (36,44)* 23 (12,43) 22 (18,49) 

Примітка: * – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІІр (p<0,05). 

 

За результатами статистичного аналізу відповідей пацієнток, яким 

проводили лікування ММ різними методами з 2002 по 2021 р., були 

отримані такі дані щодо кожного методу лікування. 

Комбіноване лікування проводили в групі Ір, 68,57% якої склали 

жінки старшого репродуктивного віку (підгрупа Іб). У цій групі порівняно 

з іншими було найбільше пацієнток із поєднанням симптомів ММ та доволі 

високим відсотком скарг на ненастання вагітності (у жінок як старшого, так 

і молодшого репродуктивного віку). Після лікування в групі Ір було 

досягнуто лише 33,51% вагітностей, що є порівняним з групами ІІр та ІІІр, 

тобто з 137 пацієнток, які бажали вагітніти після лікування, завагітніли 46, 

однак за рахунок того, що деякі жінки вагітніли декілька разів, відсоток 

пологів становив 41,61%. У 6 (4,38%) пацієнток були викидні. Натомість 

при оцінці за репродуктивним віком у підгрупі Іа завагітніла половина 

пацієнток, причому пологів було більше – 64,29%. У підгрупі Іб 

комбіноване лікування продемонструвало свою ефективність порівняно з 

таким у групах ІІб та ІІІб, незважаючи на невисокий відсоток вагітностей – 

з 95 жінок, що планували вагітність, завагітніли 43 (45,26%), народили –  

30 (31,58%). 

КМ виконували представницям групи ІІр, 74,2% з яких підгрупи ІІб. 

Після лікування міоми матки завагітніли 36 (30,51%) з 118 жінок, народили 

– 35 (29,66%). При цьому в підгрупі Іа показники настання вагітності були 
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найвищими з усіх – 15 (78,95%) з 19 жінок, стільки ж було і пологів. У жінок 

старшого репродуктивного віку групи ІІр ефект лікування був меншим –  

34 (34,34%) з 99 завагітніли та 20 (20,00%) – народили. 

ЕМА проводили в групі ІІІр, де значно переважали жінки старшого 

репродуктивного віку (88,13%; p<0,05) порівняно з показником в інших 

групах та в межах групи. 

В групі молодшого та старшого репродуктивного віку відмічено як 

високий відсоток вагітностей (65,38 та 75,13% відповідно), так і пологів – 

57,69 та 68,91% відповідно. Тобто ЕМА призначали переважно жінкам 

старшого репродуктивного віку, особливо тим, репродуктивна функція у 

яких була вже реалізована. Репродуктивні результати лікування різняться 

серед молодших та старших жінок. В групі ІІІр був найнижчий рівень 

вагітностей поміж інших груп – 54 (29,19%) з 185 жінок завагітніли. 

Натомість при розподілі за репродуктивним віком в підгрупі ІІІа завагітніли 

9 (75,00%) жінок з 12, народили – 8 (66,67%). Інша картина була в підгрупі 

ІІІб, в котрій завагітніли 50 (28,90%) з 173 жінок, народили – 31 (17,92%), 

що є найнижчими показниками серед усіх пігруп. Варто зазначити, що 

методика проведення ЕМА, емболювальні агенти та якість ангіографів 

суттєво змінились за останні 5–10 років. Пацієнткам, що увійшли до 

ретроспективного дослідження, ЕМА проводили на ангіографах старших 

генерацій, що спричиняло значно вищу дозу рентгенівського опромінення 

на ділянку малого таза, до того ж ці апарати мали суттєво нижчу роздільну 

здатність, що вимагало більше часу для проведення процедури, а отже, і 

тривалість експозиції. Також через це уможливлювалась нецільова 

емболізація оточуючих тканин, в тому числі яєчників, що відігравало свою 

роль у зменшенні оваріального резерву. Сучасні ангіографи дозволяють 

скоротити час проведення процедури ЕМА до 30 хв, середню 

дозу іонізувального опромінення знизити до  0,04–0,22  Гр,  а середню 

ефективну  дозу – до  22–34  мЗв. Сучасні емболювальні агенти мають різні 
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діаметри часток, які можливо адаптувати під необхідний діаметр судини, 

завдяки чому вдається уникнути рефлюксу в яєчникові та вагінальні 

артеріоли, різні апірогенні властивості та з часом піддаються лізису, не 

залишаючи по собі місцевої запальної реакції.  

Серед пацієнток групи ІVр, яким призначали УПА, за 

репродуктивним віком розподіл був майже рівним, із незначним 

переважанням жінок старшого репродуктивного віку (57,69%). У цій групі 

зі 119 жінок, які хотіли завагітніти після лікування, був найвищий показник 

як вагітностей – 75 (63,03%), так і пологів – 67 (56,30%). Дана тенденція 

зберігається для жінок старшого репродуктивного віку підгрупи ІVб, в 

котрій 45 (65,22%) були вагітними та 31 (44,93%) народили після лікування, 

що є найкращим результатом серед жінок старшого репродуктивного віку. 

В старшому репродуктивному віці можливості оваріального резерву 

особливо впливають на потребу в ухваленні швидких рішень. Завдяки тому, 

що не залишається рубця на матці, який потребує загоєння протягом 6–12 

міс  залежно від кількості та розміру видалених міом, а також відсутня 

потреба очікувати зменшення та організації структури міоматозних вузлів, 

як у випадку ЕМА, УПА дозволив пацієнткам за короткий термін ‒ від 3 до 

6 міс ‒ підготуватись до вагітності. 

Обмеженням нашого дослідження є те, що ми спираємося на 

повідомлення пацієнток, які можуть надати або не зовсім точну 

інформацію, або приховати певні факти, що є чутливими відповідно до 

місцевих соціокультурних норм, такі як штучне переривання вагітності, 

репродуктивні втрати та неплідність. Також жінки в основному не мають 

медичної освіти і можуть не пам’ятати усіх деталей їхнього лікування та 

перебігу вагітності і пологів. Також ми не маємо інформації щодо інших 

причин ненастання вагітності, крім ММ. 

Отже, лікування ММ має бути індивідуалізованим та враховувати не 

лише технічні характеристики міоми та її симптоматику, а  й 
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репродуктивний період і потребу пацієнтки в репродукції. Жінки після 

лікування ММ можуть позитивно змінювати свої репродуктивні плани, 

тому варто вважати усіх пацієнток як молодшого, так і старшого 

репродуктивного віку такими, що не виключають вагітність при виборі 

методу лікування та обирають найбільш щадний підхід. У жінок молодшого 

репродуктивного віку найбільшу ефективність щодо вагітності демонструє 

КМ, застосована як монометод, однак він асоційований з невеликим 

відсотком переривання вагітності. Комбіноване лікування, ЕМА та 

медикаментозна терапія УПА маюють порівняну ефективність.  

В структурі методів розродження в групах, в яких застосовували 

оперативні методи лікування (комбіноване лікування та КМ), переважав 

кесарів розтин над пологами природними пологовими шляхами, а в групах 

жінок після ЕМА та прийому УПА – пологи природними пологовими 

шляхами. Частота ускладнень вагітності була незначно вищою, ніж у 

популяції, з найвищим відсотком після ЕМА, найнижчим – після КМ.  
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РОЗДІЛ 4  

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ЖІНОК 

 

З метою визначення чинників ризику розвитку ММ, скарг пацієнток, 

супутньої гінекологічної та соматичної патології, а також репродуктивного 

анамнезу в ході клініко-параклінічної оцінки було проаналізовано 

структуру всіх дослідних груп. 

Залежно від репродуктивного віку обстежені усіх п’яти груп були 

розділені на дві підгрупи: до підгрупи «а» включали жінок молодшого 

репродуктивного віку (від 18 до 34 років), до підгрупи «б» ‒ жінок старшого 

репродуктивного віку (від 35 до 45 років). До підгрупи Іа увійшли  

17 (31,25%) жінок, що є суттєво меншим за показник у групі Іб (30 (68,75%; 

p<0,05), ІІа  (15, 32,5%) проти 33 (67,5%; p<0,05). Підрупа ІІІа складалась з 

13 (32,5%) жінок на противагу суттєво більшій підгрупі ІІІб (27, 67,5%).  

 
Рис. 4.1 Вікова структура обстежених жінок, % 

Примітка. а – різниця вірогідна відносно показника у жінок старшого 

репродуктивного віку в межах групи (p<0,05). 

 

Таким чином, як комбіноване лікування, так і монометоди, такі як  КМ 

та ЕМА, частіше призначали жінкам старшого репродуктивного віку. 
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Натомість підгрупа ІVа складалась з 21 (51,2%) жінки і суттєво не 

відрізнялась від підгрупи ІV (20, 48,8%). Серед пацієнток, що завагітніли 

без попереднього лікування, була зворотна тенденція, суттєво більше було 

молодших жінок ‒ підрупа Vа складалась з 24 (64,9%), а підрупа Vб ‒ з  

13 (35,1%; p<0,05) жінок (рис. 4.1).  Серед жінок молодшого віку 

відмічається поява міом в у середньому віці від 26 до 33 років, тобто в 

найбільш важливий для репродуктивної реалізації період (рис. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2 Середній вік обстежених пацієнток, років  

 

В ході збору анамнезу в обстежених оцінено спектр скарг, пов’язаних 

з ММ. Звертає на себе увагу група Vп як старшого, так і молодшого 

репродуктивного віку, в яких, вірогідно, через малий розмір та переважно 

інтрамуральну локалізацію пухлини не було симптомів, на які б вони могли 

скаржитись.  

Серед жінок молодшого віку групи були однорідними за спектром 

скарг, однак у жінок старшого віку виділялись підгрупи ІІІб та ІVб. У 

підгрупі ІІІб був достовірно вищий рівень скарг на АМК, ніж в підгрупі Іб, 

а в підгрупі ІVб ‒ достовірно вищий рівень скарг на ненастання вагітності, 
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ніж в ІІб, та достовірно менше жінок мало поєднані симптоми, ніж в інших 

підгрупах.  

Звертає на себе увагу, що пацієнткам, у яких єдиною скаргою була 

неплідність, не призначали ЕМА (табл.4.1).  

Таблиця 4.1 

Скарги обстежених жінок, абс. ч. (%) 

Підгрупа n АМК 

Симптоми 

стиснення 

тазових 

органів та 

больовий 

синдром 

Ненастання 

вагітності 

Комбінація 

симптомів 

 

Іа 17 3 (17,6%) 3 (17,6%) 1 (5,9%) 8 (47,1%)  

ІІа 15 2 (13,3%) 4 (26,7%) 1 (6,7%) 6 (40,0%) 
 

ІІІа 13 3 (23,1%) 3 (23,1%) 0 7 (53,8%) 
 

ІVа 21 8 (38,1%) 3 (14,3%) 2 (9,5%) 5 (23,8%) 
 

Vа 24 0 0 0 0  

Іб 30 7 (23,3%) 4 (13,3%) 5 (16,7%) 13 (43,3%)  

ІІб 33 10 (30,3%) 8 (24,2%) 3 (9,1%) 10 (30,3%)  

ІІІб 27 14 (51,9%)а 4 (14,8%) 0 10 (37,1%)  

ІVб 20 8 (40,0%) 3 (15,0%) 6 (30,0%)б 2 (10,0%)а,б,в 
 

Vб 13 0 0 0 0  

Примітки: 

а  – різниця вірогідна відносно показника в І групі в межах репродуктивного 

періоду (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показника в ІІ групі в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

в – різниця вірогідна відносно показника в ІІІ групі в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05). 
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Аналіз показників якості життя пацієнток із застосуванням шкали  

SF-36  продемонстрував, що загалом серед груп не було суттєвих 

відмінностей, окрім показника фізичної активності у пацієнток групи IVп 

порівняно з таким у групах Іп та ІІІп, а також показника загального 

сприйняття здоров’я порівняно з таким у групі Іп, що, імовірно, обумовлено 

меншими розмірами міом у жінок, яким призначали УПА. Відмічено, що 

наявність ММ погіршує не лише фізичний, а й психоемоційний стан.  

При цьому найнижчі показники респонденток відмічено у групі Іп з 

більшою часткою великих симптомних ММ та неплідності, яки було 

показане більш тривале етапне лікування (табл. 4.2).         

Таблиця 4.2 

Середні значення шкали якості життя SF-36 в обстежених жінок до 

лікування, M±m 

Субсфера шкал Група жінок 

Іп (n=47) ІІп (n=48) ІІІп(n=40) ІVп (n=41) 

ФФ – фізичне 

функціонування 

42,5±6,13 53,23±7,16 41,22±8,2 66,49±6,7а,б 

РД – рольова 

діяльність 

47,04±5,1 50,25±4,8 45,19±4,6 52,00±3,3 

ТБ – тілесний біль 56,2±5,44 63,12±5,1 55,7±3,44 68,54±3,9 

ЗЗ– загальне здоров’я 41,2±8,2 59,24±7,26 51,3±5,08 60,33±4,4а 

ЖЗ – життєздатність 57,22±3,3 62,3±4,79 56,61±5,17 67,34±5,1 

СФ – соціальне 

функціонування 

63,34±6,11 76,34±5,45 66,54±3,62 77,09±7,9 

ЕС – емоційний стан 61,12±6,12 72,27±3,5 70,01±6,12 70,30±2,2 

ПЗ – психічне здоров’я 55,2±3,2 79,36±2,8a 75,2±2,4 73,26±5,2 

Всього 423,92±21,8 516,11±27,6 461,77±15,7 535,35±21,5 
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Під час оцінки параметрів менструального циклу, таких як довжина 

та тривалість циклу, не було виявлено суттєвих відхилень як від 

нормальних показників, так і між підгрупами (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Характеристика менструальної функції в обстежених жінок, M±m 

Підгрупа n 

Вік  

настання 

менархе, років 

Тривалість 

менструального 

циклу, днів 

Тривалість 

менструальної 

кровотечі, днів  

Іа 17 13,00±0,48 29,29±0,87 4,76±0,43  

ІІа 15 12,13±0,46 32,73±2,10 4,73±0,84  

ІІІа 13 12,46±0,85 29,54±1,17 4,85±0,37  

ІVа 21 12,29±0,61 31,43±1,09 5,9±0,54  

Vа 24 12,21±0,64 28,63±1,01 5,50±0,5  

Іб 30 12,70±0,56 29,87±1,47 5,31±0,66  

ІІб 33 12,73±0,34 28,94±0,69 4,85±0,38  

ІІІб 27 12,59±0,66 28,70±1,15 6,15±0,76  

ІVб 20 12,70±0,49 30,70±1,42 5,25±0,58  

Vб 13 12,54±0,72 26,38±3,51 6,69±3,00  

 

Оцінка методів контрацепції виявила, що серед старшої вікової групи 

значно вищий відсоток жінок, які повідомляли, що не застосовували 

жодного методу контрацепції.  Це можна пояснити як сімейним статусом, 

так і більшою часткою жінок, які планують вагітність, водночас через 

наявність ММ деякі з них не вірили, що можуть завагітніти. Звертає на себе 

увагу високий рівень застосування методу бар’єрної контрацепції серед 

жінок молодшого репродуктивного віку.  

Водночас показник застосування гормональної контрацепції є 

низьким з переважанням у групі старшого репродуктивного віку, вірогідно, 

через те, що серед них був більший відсоток жінок з реалізованими 

репродуктивними планами (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4 

Розподіл обстежених жінок за методами контрацепції в анамнезі,  

абс. ч. (%) 

Підгрупа n 

Не 

використ

овували 

Ритм-

метод 

Бар’єрний 

метод 

ВМК Гормональ

на 

контрацеп

ція 

Іа 17 1 (5,9%) 2 (11,8%) 13 (76,5%) 1 (5,9%) 0 

ІІа 15 2 (13,3%) 2 (13,3%) 11 (73,3%) 0 0 

ІІІа 13 1 (7,7%) 5 (38,5%) 7 (53,8%) 0 0 

ІVа 21 5 (23,8%) 2 (9,5%)б 14 (66,7%) 0 1 (4,8%) 

Vа 24 4 (16,7%) 6 (24,0%) 13 (54,2%) 0 1 (4,2%) 

Іб 30 9 (30,0%) 4 (13,3%) 16 (53,3%) 0 1 (3,3%) 

ІІб 33 6 (18,2%) 8 (24,2%) 17 (51,5%) 1 (3,0%) 0 

ІІІб 27 8 (29,6%) 4 (14,8%) 15 (55,6%) 1 (5,6%) 0 

ІVб 20 5 (25,0%) 5 (25,0%) 10 (50,0%) 1 (5,0%) 1  (5,0%) 

Vб 13 7 (53,8%)а 2 (15,4%) 3 (23,1%) 1 (7,7%) 1 (7,7%) 

Примітки: 

а – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05). 

 

В процесі оцінки репродуктивної функції у пацієнток з ММ 

встановлено, що серед жінок старшого репродуктивного віку було значно 

більше таких, що мали більше однієї вагітності, ніж у жінок молодшого 

репродуктивного віку. Водночас у старших жінок був значно більший 

відсоток як самовільного, так і штучного переривання вагітності. Друге, 

вірогідніше, пов’язано з нижчим рівнем застосування контрацепції в цій 

групі.  



 79 

Розглядаючи окремо вікові групи, можна таким чином 

охарактеризувати репродуктивний анамнез молодшого репродуктивного 

віку.  

Таблиця 4.5 

Характеристика репродуктивної функції в обстежених жінок, M±m 

(%) 

Підгрупа n Вагітних Пологи 

Штучне 

переривання 

вагітності 

Самовільне 

переривання 

вагітності 

Іа 17 6 (35,3%)б,г 6 (35,3%)б,г 0 2 (11,8%) 

ІІа 15 1 (6,7%) 1 (6,7%) 0 0 

ІІІа 13 5 (38,5%)б,г 5 (38,5%)б,г 1 (7,7%) 0 

ІVа 21 1 (4,8%) 1 (4,8%) 0 0 

Vа 24 13 (54,2%)б,г 8 (33,3%)б,в 1 (4,2%) 6 (25,0%) 

Іб 30 18 (60,0%) 15 (50,0%)в 4 (13,3%)д 4 (13,3%)г 

ІІб 33 12 (36,4%) 10 (30,3%)в 6 (18,2%)д 3 (9,1%)г 

ІІІб 27 21 (77,8%)б,г 27 (100,0%) 6 (22,2%)д 2 (7,4%)г 

ІVб 20 10 (50,0%) 8 (40,0%)в 3 (15,0%)д 0 

Vб 13 13 (100,0%) 
а,б,в,г 

6 (46,2%) 
в 

0 9 (69,2%) 
а,б,в,г 

Примітки:  

а  – різниця вірогідна відносно показника в групі Іп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

в – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

г – різниця вірогідна відносно показника в групі ІVп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

д ‒ різниця вірогідна відносно показника в групі Vп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05). 
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Найменший показник вагітних жінок був у підгрупах ІІа (6,7%) (р1-2,2-

3,2-5<0,05) та ІVа (4,8%) (р1-4,3-4,4-5<0,05), натомість в підгрупах Іа (64,7%), 

ІІІа (38,5%) і Vа (43,3%) ці показники були найвищі. Попри це, відсоток 

пологів у цих жінок був доволі високим. У жінок підрупи Vа, які не 

отримували лікування ММ, був високий рівень абортів ‒ 40,0%. 

У жінок старшого репродуктивного віку натомість показник 

живонароджень був нижчим за рахунок переривань вагітності (табл. 4.5).      

Таблиця 4.6 

Структура гінекологічних захворювань в обстежених жінок, абс. ч. 

(%) 

Підгрупа n СПКЯ Ендометріоз 

Патологія 

шийки 

матки Неплідність ЗЗОМТ 

Іа 17 0 3 (17,6%) 8 (47,1%) 1 (5,9%) 2 (11,8%) 

ІІа 15 1 (6,7%) 1 (6,7%) 2 (13,3%)а,в 2 (13,3%) 1 (6,7%) 

ІІІа 13 0 3 (23,1%) 5 (38,5%) 0 0 

ІVа 21 0 5 (23,8%) 2 (9,5%)а,б,в 2 (9,5%) 2  (9,5%) 

Vа 24 1 (4,2%) 8 (33,3%) 12 (50,0%) 1 (4,2%) 1 (4,2%) 

Іб 30 0 5 (16,7%) 5 (16,7%) 5 (16,7%) 0 

ІІб 33 0 9 (27,3%) 11 (33,3%) 6 (18,2%) 4 (12,1%) 

ІІІб 27 0 0 5 (18,5%) 0 0 

ІVб 20 1 (5,0%) 3 (15,0%) 5 (25,0%) 2 (10,0%) 3 (15,0%) 

Vб 13 0 4 (30,8%) 4 (30,8%) 1 (7,7%) 0 

Примітки:  

а – різниця вірогідна відносно показника в групі Іп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

в – різниця вірогідна відносно показника в групі Vп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05). 
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Що стосується гінекологічної патології, то було помічено, що як в 

молодший, так і в старший репродуктивний період врай рідко діагностували 

синдром полікістозу яєчників (СПКЯ). Структура захворюваності на 

ендометріоз різних локалізацій, а також показник запальних захворювань 

органів малого таза (ЗЗОМТ) і неплідність були подібними серед усіх 

обстежених. 

Відзначено достовірно вищу частоту патології шийки матки в 

підгрупах Іа (47,1%), ІІІа (38,5%) та Vа (50,0%) і в групах ІІа (13,3%) та ІVа 

(9,5%) (табл  4.6). 

Звертає на себе увагу, що при порівнянні досліджуваних груп за ІМТ 

не було виявлено суттєвих відмінностей між ними. Найнижчий середній 

показник ІМТ був в підгрупі Vа (21,26±1,02 кг/м2), найвищий – в підгрупі 

Іб (25,86±1,70 кг/м2). Також усі показники підпадали під нормальний 

діапазон ІМТ. Для уточнення було проведено розподіл пацієнток за 

категоріями ІМТ.   

При оцінці розподілу за ІМТ виявлено, що пацієнток з недостатньою 

масою тіла (<17 кг/м2) не було. Серед жінок старшого репродуктивного 

було більше жінок з надмірною масою тіла (ІМТ 25–29,9 кг/м2), ніж у 

представниць молодшого репродуктивного віку. Натомість морбідне 

ожиріння вявлено лише серед жінок молодшого репродуктивного віку. 

Група Vп (жінки, у яких вагітність настала на тлі ММ без 

попереднього лікування) характеризувалась високим рівнем здорової маси 

тіла як в молодшому (91,7%), так і старшому (76,9%) репродуктивному віці, 

що відображає тенденцію до менших розмірів ММ у цій групі.  

Частка надмірної маси тіла була невеликою у 2 (8,3%) у жінок в 

молодшому репродуктивному віці та у 3 (23,1%) ‒ в старшому, при цьому 

ІМТ не перевищував 27,0 кг/м2 (табл. 4.7).  
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Таблиця 4.7 

Розподіл обстежених жінок за ІМТ, абс. ч. (%) 

 Показник ІМТ, кг/м2 

Підгрупа n 17–24,9 25–29,9 30–34,9 35–39,9 >40 

Іа 17 11 (64,5%) 2 (11,8%) 2 (11,8%) 1 (5,9%) 1 (5,9%) 

ІІа 15 11 (73,3%) 1 (6,7%) 2 (13,3%) 1 (6,7%) 0 

ІІІа 13 11 (84,6%) 1 (7,7%) 0 0 1 (7,7%) 

ІVа 21 17 (80,95%) 4 (19,0%) 0 0 0 

Vа 24 22 (91,7%) 2 (8,3%) 0 0 0 

Іб 30 11 (36,7%)а,б,в 12 (40,0%) 7 (23,3%) 0 0 

ІІб 33 21 (63,6%) 9 (27,3%) 3 (9,1%) 0 0 

ІІІб 27 15 (55,6%) 6 (22,2%) 4 (14,8%) 2 (7,4%) 0 

ІVб 20 13 (65,0%) 6 (30,0%) 1 (5,0%) 0 0 

Vб 13 10 (76,9%) 3 (23,1%) 0 0 0 

Примітки: 

а – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показника в групі ІVп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

в – різниця вірогідна відносно показника в групі Vп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05). 

 

Структура соматичної патології була загалом однорідною, однак за 

кількістю серцево-судинних захворювань лідирували групи ІІп (20,8%) та 

ІІІп (20,0%) (р1-2,2-4,2-5<0,05 та р1-3,3-4,3-5<0,05 відповідно), що, вірогідно, 

пов’язано з вищим рівнем надмірної маси тіла та ожиріння в цих групах 

(табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 

Структура соматичних захворювань в обстежених жінок, абс. ч. (%) 

 Іп ІІп ІІІп ІVп Vп 

n 47 48 40 41 37 

Серцево-

судинні 

захворювання 3 (6,4%) 10(20,8%)а,б,в 8(20,0%)а,б,в 2 (4,9%) 2 (5,4%) 

Захворювання 

органів 

дихання 4 (8,5%) 3 (6,3%) 4 (10,0%) 3 (7,3%) 2 (5,4%) 

Патологія 

травної 

системи 7 (14,9%) 9 (18,8%) 13(32,5%)а 10(24,4%) 

13 

(35,1%)а 

Хвороби 

сечовидільної 

системи 4 (8,5%) 3 (6,3%) 0 3 (7,3%) 4 (10,8%) 

Патологія 

нервової 

системи 2 (4,3%) 3 (6,3%) 4 (10,0%) 1 (2,4%) 5 (13,5%) 

Варикозне 

розширення 

вен 8 (17,0%) 4 (8,3%) 7 (17,5%) 2 (4,9%) 8 (21,6%) 

Примітки: 

а – різниця вірогідна відносно показника в групі Іп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показника в групі ІVп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

в – різниця вірогідна відносно показника в групі Vп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05). 

 

При цьому про серцево-судинні захворювання частіше повідомляли 

жінки старшого репродуктивного віку – 17 (68,0%).  

Усім пацієнткам груп дослідження було проведено УЗД молочних 

залоз та щитоподібної залози..  
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У структурі доброякісної патології молочних залоз між групами не 

було суттєвих відмінностей.  

Звертає на себе увагу, що доброякісну патологію було виявлено  

25–50% пацієнток з переважанням кіст молочних залоз над фіброаденомами 

(табл. 4.9). Окрім доброякісної патології, у однієї пацієнтки підрупи ІІб 

було виявлено рак молочної залози. 

Таблиця 4.9 

Характер виявленої патології молочних залоз в обстежених жінок,  

абс. ч. (%) 

Підгрупа n Норма Кіста Фіброаденома 

Іа 17 10 (58,9%) 4 (23,5%) 3 (17,6%) 

ІІа 15 10 (66,7%) 4 (26,7%) 1 (6,7%) 

ІІІа 13 9 (69,2%) 2 (15,4%) 2 (15,5%) 

ІVа 21 12 (57,1%) 5 (9,5%) 4 (19,0%) 

Vа 24 17 (70,8%) 3 (12,5%) 4 (16,7%) 

Іб 30 15 (50,0%) 10 (33,3%) 5 (16,7%) 

ІІб 33 16 (48,5%) 9 (27,3%) 7 (21,2%) 

ІІІб 27 14 (51,9%) 9 (33,3%) 6 (22,2%) 

ІVб 20 12 (60,0%) 3 (15,0%) 5 (25,0%) 

Vб 13 7 (53,8%) 3 (23,1%) 3 (23,1%) 

 

Серед доброякісної патології щитоподібної залози також не було 

суттєвих відмінностей між групами з переважанням ультрахвукових ознак  

аутоімунного тиреоїдиту.  

Вузловий зоб займав друге місце за частотою, кісти щитоподібної 

залози – третє (табл. 4.10). У однієї пацієнтки підрупи ІІІб було виявлено 

рак щитоподібної залози.  
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 Таблиця 4.10 

Характер виявленої патології щитоподібної та молочних залоз в 

обстежених жінок, абс. ч. (%) 

Підгрупа n Норма 

Аутоімунний 

тиреоїдит 

Вузловий зоб Кіста 

Іа 17 11 (64,7%) 3 (17,6%) 3 (17,6%) 1 (5,9%) 

ІІа 15 10 (66,7%) 3 (20,0%) 1 (6,7%) 2 (9,5%) 

ІІІа 13 8 (61,5%) 1 (7,7%) 1 (7,7%) 3 (23,1%) 

ІVа 21 11 (52,4%) 5 (23,8%) 3 (14,3%) 2 (9,5%) 

Vа 24 12 (50,0%) 4 (16,7%) 4 (16,7%) 3 (12,5%) 

Іб 30 16 (53,3%) 7 (23,3%) 5 (16,7%) 3 (10,0%) 

ІІб 33 22 (66,7%) 6 (18,2%) 2 (6,1%) 3 (9,1%) 

ІІІб 27 13 (48,1%) 9 (33,3%) 3 (11,1%) 1 (3,7%) 

ІVб 20 9 (45,0%) 5 (25,0%) 4 (20,0%) 2 (10,0%) 

Vб 13 8 (61,5%) 3 (23,1%) 3 (23,1%) 1 (7,7%) 

 

Аналіз клініко-параклінічних характеристик пацієнток з ММ 

продемонстрував суттєво більшу частку жінок старшого репродуктивного 

віку серед досліджуваних груп, узгоджуючись з фактом, що частота 

виникнення ММ зростає з віком. ММ у пацієнток підгруп Іа, ІІа та ІІІа 

відрізнялись більшим відсотком поєднання різних проявів – аномальних 

маткових кровотеч із симптомами стиснення або неплідністю. Останню 

скаргу пацієнтки молодшого репродуктивного віку повідомляли значно 

рідше, ніж старші пацієнтки, частота скарг на неплідність серед яких 

становила від 16,7 до 30,0%. Незважаючи на це, у жінок старшого 

репродуктивного віку був значно вищий рівень вагітностей та 

живонароджень, ніж у молодших. Серед обох вікових категорій в групах Іп 

та ІІІп були найвищі показники як вагітностей, так і пологів. Структура 

захворюваності на ендометріоз різних локалізацій, а також частота ЗЗОМТ 

були подібними серед усіх обстежених. 
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Серед жінок старшого репродуктивного віку було більше жінок з 

надмірною масою тіла (ІМТ 25–29,9 кг/м2), ніж у представниць молодшого 

репродуктивного віку, що є як чинником ризику розвитку ММ, так і 

мікросередовищем, що стимулює проліферативні процеси. Однак пацієнтки 

з морбідним ожирінням були лише серед жінок молодшого 

репродуктивного віку, що свідчить про ожиріння як чинник розвитку ММ в 

цій віковій категорії. 

Група Vп (жінки, у яких вагітність настала на тлі ММ без 

попереднього лікування) характеризувалась високим рівнем нормальної 

маси тіла. Частка надмірної маси тіла була невеликою, при цьому ІМТ не 

перевищував 27,0 кг/м2. В структурі доброякісної патології молочних залоз 

між групами не було виявлено суттєвих відмінностей. Щодо доброякісної 

патології щитоподібної залози також не було суттєвих відмінностей між 

групами з переважанням УЗД-ознак аутоімунного тиреоїдиту.  

Результати дослідження розділу 4 наведено в наступних публікаціях: 

1. Плаксієва К, Татарчук Т, Косей Н, Мельник К, Козлов О. Міома 

матки: синтез сучасних знань: Огляд літератури. Репродуктивна 

ендокринологія. 2022;(63-64):8–18. DOI:10.18370/2309 4117.2022.63.8-18 

2. Косей Н, Татарчук Т, Плаксієва К, Дубоссарська Ю, Токар Г, 

Козлов О. Оптимізація оперативного лікування міоми матки у жінок з 

ожирінням та метаболічним синдромом. Репродуктивна 

ендокринологія.2022;(67):2-7. DOI: 10.18370/2309-4117.2023.67.40-46 

 

 

 

 

 



 87 

РОЗДІЛ 5 

ЕХОГРАФІЧНІ ТА ДОПЛЕРОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МІОМИ МАТКИ 

 

5.1. Оцінка параметрів міоматозних вузлів у досліджуваних жінок 

Ультразвукове дослідження визнано золотим стандартом діагностики 

міоми матки. Основним методом є трансвагінальне УЗД, за допомогою 

якого можливо оцінити майже всі параметри, необхідні для ухвалення 

рішення стосовно менеджменту ММ: кількість, локалізацію, розмір вузла.  

 Цей метод діагностики є простим у застосуванні, швидким та 

малоінвазивним, може бути виконаний під час консультації, що 

пришвидшує встановлення діагнозу та початок лікування, а також є менш 

коштовним порівняно з іншими методами. Зазвичай для встановлення 

діагнозу достатньо 2D-сірошкальної сонографії.  

За результатом аналізу літературних джерел було виявлено, що 

параметри кровотоку міоми, а також можливості застосування 

доплерографії при ультразвуковому дослідженні міоми матки є недостатньо 

вивченими, однак автри зазначають іх потенційну діагностичну цінність.  

Оскільки міома матки є надзвичайно поширеною пухлиною, розробка 

нових діагностичних інструментів дозволить оптимізувати не лише її 

диференційну діагностику зі злоякісною патологією, а й якісніше 

спланувати органозберігаюче лікування та спрогнозувати темпи росту 

міоми при виборі очікувальної тактики ведення.  

З метою встановлення діагнозу ММ у всіх пацієнток було проведено 

УЗД (зазвичай усім робили трансвагінальне УЗД, трансректальне 

дослідження виконували пацієнткам-virgo, а трансабдомінальне за великих 

розмірів вузлів, наявності вузлів 7-го типу застосовували як допоміжний 

метод). 
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Таблиця 5.1.1 

Середні показники об’єму матки та ДВ (см3), а також середнього 

діаметра ДВ (мм) в обстежених жінок, M±m 

Підгрупа n 

Значення показника за середнім об’ємом 

Середній об’єм 

матки, см3 

Середній об’єм 

ДВ, см3 

Середній діаметр 

ДВ, мм 

Іа 17 451,9±152,9в,г 286,98±167,48г 67,71±15,75г 

ІІа 15 150,2±66,1 80,2±41,34 48,84±9,05 

ІІІа 13 259,9±85,46 126,69±77,1 57,36±9,91 

ІVа 21 139,4±48,0 65,28±41,62 41,83±8,34 

Vа 24 63,27±18,89б 7,04±2,92а,б 20,46±3,59а 

Іб 30 519,2±143,05а,в,г 187,41±72,91 61,78±9,72в,г 

ІІб 33 161,56±39,0 68,60±25,42 44,1±6,68 

ІІІб 27 300,3±96,74 138,57±38,49 61,01±6,05 

ІVб 20 118,7±40,23 20,89±11,01 30,92±4,63 

Vб 13 66,41±15,43 6,85±4,44б 20,31±5,21а,б 

Примітки: 

а – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІІп  в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

в –  різниця вірогідна відносно показника в групі ІVп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

г –  різниця вірогідна відносно показника в групі Vп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05). 

У 47 пацієнток оцінювали тривимірні судинні індекси васкуляризації 

міоми матки. За даними УЗД ОМТ у пацієнток обстежених груп було 

виявлено, що у представниць як молодшого, так і старшого 

репродуктивного віку групи Іп були найбільші розміри матки і ДВ.  
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Так, в підгрупі Іа середній об’єм матки становив 451,9±152,9 см3, що є 

суттєво більшим за показник в підгрупі ІVа (139,4±48,0 см3) та Vа 

(63,27±18,89 см3) (p1-4,1-5<0,05) (табл 5.1.1).  

Таблиця 5.1.2 

Розподіл обстежених жінок залежно від кількості вузлів, абс. ч. (%) 

Під- 

група  Розподіл жінок за кількістю вузлів 
 

n 1 2–4 5 та більше 

Іа 17 9 (52,9%) 4 (23,5%)а 4 (23,5%)а,г 

ІІа 15 5 (33,3%) 10 (66,7%) 0 

ІІІа 13 6 (46,2%) 5 (38,5%) 2 (15,4%) 

ІVа 21 14 (66,7%)а 5 (23,8%)а 2 (9,5%) 

Vа 24 19 (79,2%)а,б 5 (16,7%)а 1 (4,2%) 

Іб 30 11 (36,7%)г 11 (36,6%) 8 (26,7%) 

ІІб 33 6 (18,2%)в 24 (72,7%)б,в,г 3 (9,1%) 

ІІІб 27 14 (51,9%)г 10 (37,0%) 3 (11,1%) 

ІVб 20 3 (15,0%)а,в,г 13 (65,0%) 4 (20,0%) 

Vб 13 10 (76,9%)а,б,в 3 (23,1%)б,в - 

Примітки: 

а – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІІп  в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

в –  різниця вірогідна відносно показника в групі ІVп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

г  –  різниця вірогідна відносно показника в групі Vп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05).Середній об’єм ДВ в групі Іа становив 

286,98±167,48 см3, що було суттєво меншим за такий у підгрупі  ІVа – 

65,28±41,62 см3 (p<0,05). Що стосується підгрупи Іб, то середній об’єм 

матки (519,2±143,05 см3) був суттєво вищим, ніж в підгрупах ІІб 
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(161,56±39,0 см3), ІVб (118,7±40,23 см3) та Vб (66,41±15,43 см3) (p1-2,1-4,1-

5<0,05). 

У той же час підгрупи Vа і Vб демонстрували найменші показники 

об’ємів матки та ДВ серед інших груп. В межах вікових груп не було 

виявлено суттєвої різниці між розмірами матки та ДВ (табл. 5.1.1). 

При оцінці досліджуваних груп за кількістю вузлів ММ було 

виявлено, що найбільший відсоток ізольованої міоми спостерігали в групі 

Vп, причому як в молодшому (79,2%), так і в старшому (76,9%) 

репродуктивному віці. Подібну тенденцію щодо множинних вузлів 

виявлено в групі Іп – в підгрупі Іа відсоток жінок, у яких було виявлено 5 

та більше міом, становив 23,5%, а в підгрупі Іб – 26,7% (табл. 5.1.2). 

При оцінці локалізації домінантного міоматозного вузла також були 

відмінності як між групами, так і між підгрупами за репродуктивним віком. 

Так, серед жінок молодшого репродуктивного віку в усіх групах 

дослідження було значно менше субмукозних міоматозних вузлів, ніж у 

жінок старшого репродуктивного віку. Водночас серед пацієнток 

молодшого репродуктивного віку, які увійшли до наших груп дослідження, 

незначно частіше виявляли ММ із субсерозною локалізацією.  

Щодо методу лікування, застосованого в кожній з груп, підгрупи Іа 

(29,4%) і Іб (30,0%) групи Іп характеризувались високим відсотком 

трансмуральних ММ, які потребують більш тривалого лікування в декілька 

етапів. Варто зазначити, що в підгрупі ІІб (15,2%) була тенденція до більшої 

кількості пацієнток, яким проводила КМ трансмуральних міом, ніж в 

підгрупі ІІа (6,7%), що може свідчити про те, що пацієнтки старшого 

репродуктивного віку, вірогідніше, з реалізованими репродуктивними 

планами обирали менш часовитратне лікування. 

Водночас в підгрупах ІІІа та ІІІб не було пацієнток з ММ субсерозної 

локалізації (оскільки існують перестороги стосовно ризику спайкового 

процесу з навколишніми органами при емболізації субсерозних міом або 
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відшнурування міом, що мають ніжку діаметром менше за половину 

діаметра міоми), а в підгрупі ІІІа не виконували ЕМА у пацієнток із 

субмукозними міомами (табл. 5.1.3). 

Таблиця 5.1.3 

Розподіл обстежених жінок за типоп міоматозних вузлів за 

класифікацією FIGO,  

абс. ч. (%) 

Підгрупа 

 Розподіл жінок за типом ММ за класифікацією FIGO 

n 0,1,2 тип 3, 4 тип 5, 6 тип 7 тип 2-5 тип 

Іа 17 0 6 (35,3%) 4 (23,5%) 2 (11,8%)в 5 (29,4%)б 

ІІа 15 1 (6,6%) 1 (6,7%)а,б,в 8 (53,3%) 4 (26,6%)в 1 (6,7%) 

ІІІа 13 0 5 (38,5%) 5 (38,5%) 0 3 (23,1%) 

ІVа 21 2 (9,5%) 10 (47,6%) 8 (38,1%) 0 1 (4,8%) 

Vа 24 0 8 (33,3%) 15 (62,5%)а 1(4,2%) 0 

Іб 30 5 (16,7%) 9 (30,0%)б 7 (23,3%)в 0 9 (30,0%)б 

ІІб 33 6 (18,2%) 5 (15,2%)в,в 13 (39,4%) 4 (12,1%) 5 (15,2%) 

ІІІб 27 3 (11,1%) 8 (29,6%) 11 (40,7%) 0 5 (18,5%) 

ІVб 20 1 (5,0%) 11 (55,0%) 6 (30,0%) 0 2 (10,0%) 

V б 13 0 5 (38,5%) 8 (61,5%) 0 0 

Примітки: 

а – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

б –  різниця вірогідна відносно показника в групі ІVп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

в  –  різниця вірогідна відносно показника в групі Vп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05). 

 

При оцінці відношення вузлів до стінок матки не було визначенно 

суттєвих розбіжностей між групами, однак звертає на себе увагу, що 

підгрупа Іа лідирувала за кількістю пацієнток, які мали ДВ по задній стінці 
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матки (35,3%) та в ділянці перешийка (29,4%) (табл. 5.1.4). У підгрупі Іб 

перешийкова локалізація ДВ була суттєво частішою за показник в інших 

груп та становила 36,6% (p1-2,1-3,1-4,1-5<0,05). Такі локалізації ускладнюють 

доступ та потребують особливої уваги, враховуючи анатомічне 

розташування судинного пучка.  

Таблиця 5.1.4 

Розподіл обстежених жінок за локалізацією ДВ у співвідношенні до 

стінок матки, абс. ч. (%) 

Підгрупа  

Передня 

стінка  

Задня 

стінка  

Ребро 

матки 

Дно 

матки Перешийок 

Іа 17 1 (5,9%)а 6 (35,3%)а 3 (17,6%) 2 (11,7%) 5 (29,4%) 

ІІа 15 6 (40,0%) 1 (6,7%) 2 (13,3%) 4 (26,7%)в 3 (20,0%) 

ІІІа 13 4 (30,8%) 4 (30,8%) 2 (15,4%) 1 (7,7%) 2 (15,4%) 

ІVа 21 4 (19,04%) 6 (28,6%) 9 (42,9%) 1 (4,8%) 1 (4,8%) 

Vа 24 6 (25,0%) 6 (25,0%) 4 (16,7%) 4 (16,7%) 4 (16,7%) 

Іб 

30 

9 (30,0%) 6 (20,0%) 1 

(3,3%)а,б,в 

4 (13,3%) 11 (36,6%)а,б,в,г 

ІІб 

33 

7 (21,2%) 10 

(30,3%) 

9 (27,3%) 6 (18,2%) 1 (3,0%) 

ІІІб 27 8 (29,6%) 4 (14,8%) 6 (22,2%) 7 (25,9%) 2 (7,4%) 

ІVб 20 3 (15,0%) 4 (20,0%) 5 (25,0%) 6 (30,0%) 2 (10,0%) 

V б 13 5 (38,5%) 3 (23,1%) 0 4 (30,8%) 1 (7,7%) 

Примітки: 

а – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

в –  різниця вірогідна відносно показника в групі ІVп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

г –  різниця вірогідна відносно показника в групі Vп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05). 
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Аналіз структури ДВ продемонстрував, що найчастіше в групах Іп, 

ІІп, ІІІп, Vп у жінок обох вікових категорій, а також в групі ІVб виявляли 

вузли зі зниженою ехогенністю, в той час як в підгрупі ІVа – підвищеної 

ехогенності. Ізоехогенні вузли зустрічались доволі рідко, в основному в 

підгрупах ІІІа, Vа та Vб (табл. 5.1.5). 

Таблиця 5.1.5 

Ехографічні особливості ДВ у обстежених жінок, абс. ч. (%) 

Група  n Ехогенність вузлів 

гіпоехогенні ізоехогенні гіперехогенні 

Іа 17 14 (82,4%)в 0 3  (17,6%)в 

ІІа 15 10 (66,7%) 0 5 (33,3%) 

ІІІа 13 9 (69,2%) 2 (15,4%) 2 (15,4%)в 

ІVа 21 9 (42,9%) 0 12 (57,1%) 

Vа 24 15 (62,5%) 3 (12,5%) 3 (12,5%) 

Іб 30 23 (76,7%)в 1 (3,3%) 6 (20,0%)в 

ІІб 33 21 (63,6%)в 1 (3,0%) 11 (33,3%)в 

ІІІб 27 19 (70,4%)в 1 (3,7%) 7 (25,9%)в 

ІVб 20 4 (20,0%) 1 (5,0%) 15 (75,0%) 

Vб 13 8 (61,5%) 3 (23,1%) а,б,в 2 (15,4%)г 

Примітки: 

а – різниця вірогідна відносно показника в групі Іп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

в – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

г –  різниця вірогідна відносно показника в групі ІVп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 
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Таблиця 5.1.6 

Ехографічні особливості структури ДВ у обстежених жінок, абс. ч. (%) 

Група  n Структура вузла Ехографічні особливості 

неоднорідна порожнини кальцинати 

Іа 17 8 (47,1%)в 8 (47,1%)б 0 

ІІа 15 4 (26,7%) 2 (13,3%) 2 (13,3%) 

ІІІа 13 8 (61,5%)в 3 (23,1%) 1 (7,7%) 

ІVа 21 9 (42,9%) 5 (23,8%) 3 (14,2%) 

Vа 24 4 (16,7%) 0 4 (20,8%) 

Іб 30 14 (46,7%) 13 (43,3%)а,в 2 (6,7%) 

ІІб 33 6 (18,2%) 5 (15,2%) 1 (3,0%) 

ІІІб 27 15 (55,6%)б,г 9 (33,3%) 2 (7,4%) 

ІVб 20 8 (40,0%) 6 (30,0%) 2 (10,0%) 

Vб 13 1 (7,7%)а,в 0 1 (7,7%) 

Примітки: 

а – різниця вірогідна відносно показника в групі Іп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показника в групі ІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

в –  різниця вірогідна відносно показника в групі ІVп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

г  –  різниця вірогідна відносно показника в групі Vп  в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05). 

 

Ймовірно, за рахунок порівняно більших розмірів порівняно з іншими 

групами в підгрупах Іа (47,1%) та Іб (46,7%), а також ІІІа (61,5%) та ІІІб 

(55,6%) був більший відсоток фіброміом з неоднорідною структурою. 

Неоднорідність структури здебільшого фіксували за рахунок анехогенних 

порожнин, що свідчать про некробіотичні процеси у вузлах. Варто 

зазначити, що гіперехогенні дрібні включення та кальцинати частіше 
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виявляли в підгрупах ІV та V у жінок обох вікових категорій (табл. 5.1.6). 

Це свідчить про ММ з малоактивним ростом, що існують доволі тривалий 

час. 

Таблиця 5.1.7 

Розподіл обстежених жінок за внутрішньовузловим 

кровопостачанням, абс. ч. (%) 

Під-

група 

n Розподіл обстежених жінок за кровопостачанням 

міоматозних вузлів 

Виражений Помірний Скудний 

Іа 17 11 (64,7%)б,г 6 (35,3%)б 0 

ІІа 15 14 (93,3%)а,в,г,д 1 (6,7%)в,г,д 0 

ІІІа 13 6 (46,2%) 7 (53,8%) 0 

ІVа 21 2 (9,5%) 14 (66,7%) 3 (14,3%) 

Vа 24 2 (8,3%) 12 (50,0%) 10 (41,7%) 

Іб 30 15 (50,0%) 14 (46,7%) 1 (3,3%) 

ІІб 33 19 (57,6%) 12 (36,4%) 2 (6,1%) 

ІІІб 27 19 (70,3%)г 8 (29,6%) 0 

ІVб 20 8 (40,0%) 12 (60,0%)в 0 

Vб 13 0 5 (38,5%) 8 (61,5%)а,б 

Примітки: 

а  – різниця вірогідна відносно показника групи Іп в межах репродуктивного 

періоду (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показника групи ІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

в – різниця вірогідна відносно показника групи ІІІп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

г –  різниця вірогідна відносно показника групи ІVп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05); 

д –  різниця вірогідна відносно показника групи Vп в межах 

репродуктивного періоду (р<0,05).  
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За репродуктивним віком ми не виявили суттєвих відмінностей у 

кровопостачанні ММ, однак існують відмінності залежно від обраного 

методу лікування.  

Так, в домінантних лейоміомах в групах Іп, ІІп та ІІІп була найвища 

щільність кольорових сигналів, (рис. 5.1.1 та 5.1.2, табл. 5.1.7) у тому числі 

в підгрупі ІІа в 93,3% вузлів кровотік був вираженим, що є суттєво вищим 

за показник в інших групах відповідної вікової категорії (p1-2,2-3,2-4,2-5<0,05).  

 

 

Рис. 5.1.1 Кольорове доплерівське картування міоми,  пацієнтка М, ІІІ група 

 

На противагу, в підгрупах Vа та Vб кровотік був скудним – 41,7 та 61,5% 

відповідно, що перевищувало такі показники в інших групах.  

Характерним є те, що серед жінок молодшого репродуктивного віку до 

підгруп Іа, ІІа та ІІІа не обирали пацієнток зі скудним кровотоком (табл. 

5.1.7). 
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Рис. 5.1.2 Низькошвидкісне енергетичне доплерівське картування міоми,  

пацієнтка М, ІІІ група 

 

5.2. Двовимірні доплерографічні характеристики васкуляризації 

міоматозних вузлів 

Останніми роками обговорюється потенціал 2D- і 3D-оцінки 

кровопостачання та васкуляризації міоми, матки, придатків і маткових 

артерій. Тип та характеристики кровопостачання міоми та матки набувають 

все більшого значення, оскільки туморогенез міоми пов’язаний із 

судинними аномаліями, такими як ектазія венул або збільшення венозних 

сплетінь, розширення артерій, локальне збільшення судинної сітки та 

аномальний розвиток судин в прилеглій до міоми тканині. 

Зареєструвати та оцінити ці зміни і визначити показники кровотоку в 

ОМТ та їхні зміни за наявності гіперпластичної патології можливо за 

допомогою доплерографії, де ММ має специфічний вигляд «вогняного 

кільця», що обумовлено особливостями її кровопостачання.  
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Патогенетично виділяють периферичний та внутрішньовузловий 

кровотік у міомі, перший походить з маткової артерії, часто він спотворений 

і розширений.  

Артерії, що постачають периферію фіброміоми, зазвичай більші, ніж 

ті, що постачають нормальний міометрій, і утворюють багате перивузлове 

сплетіння. Паренхіма міоми є гіповаскулярною, з невеликими 

доцентровими артеріями, що кровопостачають внутрішню частину. На 

відміну від злоякісних пухлин, судини яких є нерегулярними і звивистими 

через проангіогенну стимуляцію, внутрішньовузлові капіляри міоми мають 

нормальний вигляд.  

Таким чином, міома має переважно периферичну васкуляризацію, в 

той час як тканина міоми є гіповаскулярною. З капсули до центру міоми 

прямують невеликі судини. Наявність цієї капсули або «судинної 

псевдокапсули» виявляють за даними доплерографії.  

Оскільки не усім пацієнткам, які увійшли до складу досліджуваних 

груп, виконували доплерографічне дослідження з метою визначення 

характеристик кровотоку ММ, ми сформували окрему когорту.  

До вибірки, в якій виконували двовимірне доплерометричне 

дослідження, увійшли 97 жінок. Їх було ретельно відібрано – пацієнток з 

аденоміозом або іншими утвореннями органів малого тазу, варикозним 

розширенням вен малого таза, а також із запальними захворюваннями ОМТ 

не включали в розрахунки.  

Середній вік пацієнток становив 36,41±1,3 року, середній об’єм 

домінантного вузла (ДВ) – 109,9±25,7 см3. У більшості пацієнток (76,29%) 

була наявна одна міома матки. Середній об’єм міом був 109,86±25,7 см3.  
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Таблиця 5.2.1 

Порівняння показників кровотоку ВВА та ПВА в обстежених жінок, 

M±m 

Показник ПВА 

(n=97) 

ВВА 

(n=97) 

ПСШ (см/с) 26,46±2,62* 13,21±1,6 

КДШ (см/с) 8,68±1,26* 4,56±0,62 

ІП  1,06±0,06* 0,97±0,08 

ІР 0,73±0,006* 0,71±0,12 

СДС 8,88±9,41* 5,12±2,13 

Примітка. * – різниця вірогідна відносно показника у внутрішньовузловій 

судині (р<0,05). 

 

При порівнянні судинних індексів перивузлової (ПВА) та 

внутрішньовузлової артерій (ВВА) ДВ виявлено, що всі показники 

кровотоку (ПСШ, КДШ, ІП, ІР, СДС) ПВА були суттєво вищими (р<0,005) 

за такі у ВВА (табл. 5.2.1, рис. 5.2.1).  

 
Рис. 5.2.1 Порівняння показників кровотоку ВВА та ПВА 
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КДШ, ІП, ІР, СДС ПВА позитивно корелювали з об’ємом ДВ(r=0,2-

0,3; р<0,005).  

 

Рис. 5.2.2 Інтенсивний перивузловий кровотік ММ у пацієнтки Б., ІІ група 

 

Рис. 5.2.3 Низькоінтенсивний внутрішньовузловий кровотік ММ у 

пацієнтки Б., ІІ група 
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Натомість показники ВВА судини корелювали з об’ємом негативно, тобто 

зі збільшенням розміру вузла відбувалася інтенсифікація зовнішнього та 

зменшення інтенсивності внутрішньовузлового кровотоку (табл. 5.2.2, рис. 

5.2.2, 5.2.3).   

Таблиця 5.2.2 

Кореляція показників кровотоку перивузлової та внутрішньовузлової 

артерій  з об’ємом міоматозного вузла в обстежених жінок 

 

Показник 

ПВА (n=97) ВВА (n=97) 

Коефіцієнт кореляції 

ПСШ (см/с)  0,76 0,005 

КДШ (см/с) 0,202 0,060 

ІП 0,182 -0,103 

ІР 0,266 -0,119 

СДС 0,202 -0,136 

 

При порівнянні домінантного вузла за об’ємом ≤100 см3 (n=61, 

середній об’єм 35,23±6,5 см3) та >100 см3 (n=36, середній об’єм 239,97±39,8 

см3) не було виявлено значущих залежностей між показниками кровотоку 

та об’ємом міоми.  

В цьому випадку також не було виявлено суттєвої різниці між 

групами, однак відмічено тенденцію до прискорення ПСШ периферичного 

кровотоку з одночасним сповільненням ПСШ ВВА у ДВ об’ємом ≥200 см3 

порівняно з вузлами ≤100 см3. 

Виходячи з цього,  ми створили дві нові групи – пацієнтки з 

міомами  ≤100 см3 (n=61, об’єм 35,23±6,5 см3) та ≥200 см3 (n=16, об’єм 

352,34±56,3 см3) (табл. 5.2.3). 
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Таблиця 5.2.3 

Порівняння показників кровотоку перивузлової та 

внутрішньовузлової артерій міоматозних вузлів різного об’єму в 

обстежених жінок, M±m 

 
ПВА ВВА 

Показник Об’єм ДВ 

≤100 см3 

(n=61) 

Об’єм ДВ 

≥200 см3 

(n=16) 

Об’єм ДВ 

≤100 см3 

(n=61) 

Об’єм ДВ 

≥200 cм3 

(n=16) 

ПСШ (см/с)  26,56±3,003 28,43±6,19 13,37±2,06 10,7±2,37 

КДШ (см/с) 8,32±1,44 9,91±2,37 4,72±0,84 4,18±1,12 

ІП  1,09±0,08 0,98±0,06 0,96±0,1 0,94±0,14 

ІР 0,77±0,08 0,64±0,03 0,75±0,19 0,62±0,07 

СДС 4,31±1,07 2,89±0,23 3,89±1,16* 2,37±0,28 

Примітка. * – різниця вірогідна відносно протилежного показника у 

внутрішньовузловій артерії (р<0,05). 

 

Залежно від локалізації ДВ було сформовано 4 групи: група 1 (вузол 

0–2-го типу, n=12, об’єм ДВ 48,98±36,79 см3), група 2 (вузол 3–5-го типу, 

n=42, об’єм ДВ 88,28±32,04 см3), група 3 (вузол 6–7-го типу, n=14, об’єм ДВ 

114,12±77,17 см3) та група 4 (вузол 2–5-го типу, n=29, об’єм ДВ 163,8±56,34 

см3). При порівнянні доплерівських показників кровотоку в групах залежно 

від локалізації вузла не виявлено суттєвої різниці у середньому значенні 

ПСШ, ІП, ІР, СДС ВВА ММ різної локалізації (табл. 5.2.5).  

Найвищими показниками швидкості кровотоку ПВА 

характеризувалися субсерозні вузли (6, 7-го типу за FIGO). Так, достовірно 

вищою виявилась КДШ ПВА у групі 3 (вузол 6–7-го типу), в той час як 

найнижчою вона була в групі 2 (вузол 3, 4, 5-го типу) (табл. 5.2.4). 
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Таблиця 5.2.4 

Залежність показників кровотоку ПВА від розташування вузлів у 

обстежених жінок, M±m 

Показник Група 1 

Вузол 0, 1, 2-

го типу 

(n=12) 

Група 2 

Вузол 3, 4, 

5-го типу 

(n=42) 

Група 3 

Вузол 6, 7-го 

типу 

(n=14) 

Група 4 

Вузол 2–5-го 

типу 

(n=29) 

ПСШ  (см/с) 26,89±2,36 23,94±1,7 33,34±2,21а,б,в 27,31±1,62 

КДШ  (см/с) 10,88±4,4 6,60±1,21 13,57±2,45б 8,76±1,14 

ІП 0,98±0,19 1,13±0,1 0,90±0,12 1,05±0,09 

ІР 0,90±0,08 0,71±0,04 0,63±0,07ª 0,72±0,06 

СДС 3,27±1,24 4,62±1,48 2,69±0,63 4,34±1,78 

Примітки: 

а – різниця вірогідна відносно відповідного показника для вузлів 0, 1, 2-го 

типу (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно відповідного показника для вузлів 3, 4, 5-го 

типу (р<0,05); 

в – різниця вірогідна відносно відповідного показника 2–5-го типу (р<0,05). 

 

На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що субсерозні 

вузли мають найбільшу швидкість кровотоку по периферії, що може 

обумовлювати інтенсивність кровотечі під час операції і спонукає  

проявляти особливу увагу під час пересічення судинної ніжки таких вузлів. 

Можливо, це пов’язано з тим, що кровопостачання усього субсерозного 

вузла, навіть великого, здійснюється саме через невелику площу судин. 

Субмукозним вузлам (група 1) була притаманна найнижча швидкість 

кровотоку в поєднанні з низькими показниками ІП, ІР та СДС, тобто 

субмукозні вузли характеризувалися низькорезистентним 

низькошвидкісним внутрішньовузловим кровотоком. 
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Таблиця 5.2.5 

Залежність показників кровотоку ВВА від розташування вузлів у 

обстежених жінок, M±m 

Показник Група 1 

Вузол 0, 1, 2-го 

типу 

(n=12) 

Група 2 

Вузол 3, 4, 5-

го типу 

(n=42) 

Група 3 

Вузол 6, 7-

го типу 

(n=14) 

Група 4 

Вузол 2–5-го 

типу 

(n=29) 

ПСШ   (см/с) 10,32±0,22а,б,в 13,00±0,7 13,32±1,4 14,62±1,35 

КДШ  (см/с) 4,74±1,84 4,10±1,01 4,71±1,22 5,08±1,2 

ІП 0,82±0,15 1,07±0,13 0,82±0,21 0,95±0,14 

ІР 0,62±0,14 0,83±0,28 0,60±0,07 0,62±0,05 

СДС 2,53±0,04 7,46±4,78 3,42±1,91 3,61±1,34 

Примітки: 

а – різниця вірогідна відносно відповідного показника для вузлів 3, 4, 5-го 

типу (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно відповідного показника для вузлів 6, 7-го 

типу (р<0,05); 

в  – різниця вірогідна відносно відповідного показника 2–5-го типу (р<0,05). 

 

Додатково ми оцінили зв’язок ІМТ з показниками кровотоку в 

міоматозному вузлі, оскільки доведено, що надмірна маса тіла, а особливо 

ожиріння є одним з важливих чинників ризику розвитку ММ. Для цього 

когорту розділили на дві вибірки: 68 жінок віком 20,8±0,52 року з ІМТ <25 

кг/м2 та 29 жінок віком 31,0±1,94 років з ІМТ >25 кг/м2. Для кожної з цих 

вибірок були оцінені доплерографічні індекси ПВА та ВВА.  

Кровотік у ВВА не відрізнявся у жінок з нормальною та надмірною 

масою тіла, однак було виявлено, що пікова швидкість кровотоку в ПВА у 

жінок з ІМТ >25 кг/м2 значно перевищувала таку у жінок з ІМТ <25 кг/м2 

(р<0,05) (табл. 5.2.6). 
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Таблиця 5.2.6 

Залежність показників кровотоку перивузлової та 

внутрішньовузлової артерій від ІМТ в обстежених жінок, M±m 

 
ПВА ВВА 

Показник ІМТ  

<25 кг/м2 

(n=68) 

ІМТ  

>25 кг/м2 

(n=29) 

ІМТ  

<25 кг/м2 

(n=68) 

ІМТ  

>25 кг/м2 

(n=29) 

ПСШ (см/с) 25,07±2,06 31,96±1,03* 11,7±1,07 14,86±0,41 

КДШ (см/с) 8,45±1,46 9,19±2,52 4,59±0,78 4,49±1,06 

ІП  1,05±0,08 1,07±0,1 0,95±0,1 1,00±0,11 

ІР 0,74±0,08 0,68±0,04 0,73±0,18 0,66±0,05 

СДС 4,02±0,95 4,32±1,78 5,56±2,97 4,07±1,55 

Примітка. * ‒ різниця вірогідна відносно протилежного показника у 

перивузловій судині (р<0,05). 

Таблиця 5.2.7 

Кореляція показників кровотоку ПВА та ВВА з ІМТ в обстежених 

жінок, M±m 

 

Показник 

ПВА (n=97) ВВА (n=97) 

Коефіцієнт кореляції 

ПСШ (см/с) 0,67 0,037 

КДШ (см/с) -0,086 0,036 

ІП  0,034 0,074 

ІР -0,093 -0,139 

СДС -0,004 0,036 

 

При оцінці кореляції ІМТ з показниками кровотоку ММ було 

виявлено, що зі збільшенням ІМТ зростає ПСШ ПВА (r=0,67) (табл 5.2.7). 
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5.3. Тривимірні доплерографічні характеристики васкуляризації 

міоматозних вузлів 

 

Тривимірні доплерографічні індекси оцінювали у 47 пацієнток. 

Середній вік цієї когорти становив 36,9±1,75 року (від 21 до 45 років), 

середній об’єм ДВ ‒ 138,53±43,52 см3, а середній діаметр – 55,94±6,9 мм.  У 

більшості (74,47%) пацієнток виявлено одну міому (рис. 5.3.1 (а,б)) 

Найбільше серед вибірки було дрібних міом, менших за 100 см3 

(51,1%). За локалізацією превалювали трансмуральні міоми 2–5-го типу 

(41,67%). 

При порівнянні показників залежно від об’єму міоматозного вузла 

було виявлено, що показники VI та VFI у вузлах об’ємом ≤100 см3 дійсно 

були суттєво більшими за такі у вузлах об’ємом ≥200 см3 (р<0,05). При 

цьому між вузлами 100–200 см3 та ≥200 см3 такої значущої різниці не 

відзначено, але виявлено тенденцію до зменшення VI та VFI у вузлах ≥200 

см3 (табл. 5.3.1).  

Таблиця 5.3.1 

Значення показників васкуляризації для ММ різних об’ємів у 

обстежених жінок, M±m 

Індекс Об’єм ДВ ≤100 см3 

(n=26) 

Об’єм ДВ 100–200 см3 

(n=9) 

Об’єм ДВ ≥200 см3 

(n=12) 

VI 18,37±4,3* 13,82±6,75 4,25±2,27 

FI 37,58±3,23 35,11±5,32 36,4±7,21 

VFI  6,85±1,76ª 9,23±6,08 1,57±0,69 

Примітка. * – різниця вірогідна відносно показника міом об’ємом ≥200 

см3 (р<0,05). 
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Рис 5.3.1 (а)  

 

Рис 5.3.1. (б)  

Рис 5.3.1 (а,б) Об’єм вузла та 3D показники васкуляризації міоми у 

пацієнтки Б., ІІ група 

Під час статистичної обробки отриманих даних було виявлено 

негативну кореляцію середньої сили VI (R=-0,677) та VFI (R=-0,620) з 

об’ємом ДВ і дуже слабку кореляцію FI з об’ємом вузла (R=0,074).  
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Оцінка залежності показників васкуляризації від розташування вузлів 

продемонструвала суттєву відмінність між вузлами 0, 1, 2-го та 2–5-го  

типів – достовірно вищі (р<0,05) VI та VFI були в субмукозних вузлах (табл. 

5.3.2, рис. 5.3.2). 

Таблиця 5.3.2 

Залежність показників васкуляризації від розташування вузлів у 

обстежених жінок 

Показник 

Вузол 0–2-го 

типу 

(n=4) 

Вузол 3–5-го 

типу 

(n=19) 

Вузол 6–7-го 

типу 

(n=5) 

Вузол 2–5-го 

типу 

(n=19) 

VI 18,76±3,3* 13,82±6,75 12,21±7,89 9,34±2,05 

FI 37,58±3,23 35,11±5,32 19,83±15,32 37,66±3,65 

VFI  7,95±2,96* 7,23±6,08 4,156±3,05 2,97±0,91 

Примітка. * – різниця вірогідна відносно показника ММ 2–5-го типу 

(р<0,05). 

 

 
 

Рис. 5.3.2 Залежність показників васкуляризації від розташування вузлів у 

обстежених жінок 
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Виявлено залежність VFI від ІМТ. У пацієнток з ІМТ <25 кг/м2 цей 

показник був суттєво меншим (р<0,05) за такий у жінок з ІМТ >25 кг/м2 

(табл. 5.3.3). 

Таблиця 5.3.3 

Залежність тривимірних судинних індексів від ІМТ в обстежених 

жінок 

Показник ІМТ <25 кг/м2 

(n=28) 

ІМТ >25 кг/м2 

(n=19) 

VI 13,08±2,15 12,95±1,03 

FI 33,97±2,8 35,08±1,51 

VFI  8,04±1,37* 3,46±1,59 

Примітка. * – різниця вірогідна відносно показника у випадку ІМТ >25кг/м2 

(р<0,05). 

 

З метою визначення динаміки зміни розмірів ММ в період вагітності 

та впливу наявної ММ на перебіг вагітності і пологів оцінювали результати 

УЗД пацієнток групи Vп. Для статистичного аналізу використовували об’єм 

ДВ до, під час (І або ІІ пренатальний скринінг) та після пологів (перше УЗД 

ОМТ після пологів). Серед 22 жінок, вагітність яких завершилась 

живонародженням та які мали усі УЗД ОМТ (у багатьох з них в період 

вагітності на пренатальному УЗД в І або ІІ триместрі ДВ не було 

візуалізовано), об’єм ММ в період вагітності збільшувався на 258,9% від 

вихідного показника (5,24 см3) (р<0,05).  Після пологів ММ повертались до 

вихідних розмірів та навіть зменшувались на 32,02% від вихідного розміру 

(р<0,05). У післяпологовий період у 10 пацієнток не було виявлено ознак 

ММ за даними УЗД ОМТ. У 4 пацієнток міома після пологів продовжувала 

рости, її об’єм збільшився на 187,56%±133,5, а діаметр – на 

43,09%±17,98 (р<0,05). 
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Серед пацієнток, дані яких включили у статистичний аналіз, в період 

вагітності об’єм ММ збільшувався та порівняно з вихідним показником у 

післяпологовий період зменшувався. Значна кількість ММ (39,47%) зазнала 

регресу, їх не було візуалізовано під час першого УЗД після пологів.  

Узагальнюючи отримані завдяки УЗД дані про ММ, виявлено, що 

серед жінок молодшого репродуктивного віку об’єм ДВ був більшим за 

такий у старших жінок. При цьому найбільші міоматозні вузли спостерігали 

в групі Іа. У цих пацієнток найчастіше виявляли один великий 

трансмуральний міоматозний вузол. 

Характерними було розташування вузлів по задній стінці матки, в 

ділянці перешийка та виражений кровотік у більшості вузлів, що може 

значно ускладнювати оперативне лікування, особливо за лапароскопічного 

доступу. У жінок старшого репродуктивного віку групи Іп також був 

найбільший об’єм ММ серед усіх груп відповідної вікової категорії. 

Порівняно з пацієнтками молодшого віку в них частіше виявляли не тільки 

2–4, а 5 та більше ММ одночасно, що обумовлює найбільший середній 

розмір матки серед усіх груп. 

Подібно до підгрупи Іа в підгрупі Іб також найчастіше виявляли 

трансмуральні вузли, розташовані в ділянці перешийка, а також 

спостерігали незначно меншу частку вузлів з вираженим 

кровопостачанням.  

Підгрупам ІІа та ІІб були притаманні вузли об’ємом до 100,0 см3. Як 

і в підгрупі І, в підгрупі ІІа прослідковується тенденція до більшого 

відсотка пацієнток з одним міоматозним вузлом порівняно з підгрупою ІІб, 

однак в обох групах частіше за інші у відповідних вікових категоріях були 

наявні від 2 до 4 ММ. В обох групах найчастіше були інтрамурально-

субсерозні міоми, натомість в групі ІІб зафіксовано втричі більше випадків 

субмукозних ММ та вдвічі – трансмуральних, ніж в підгрупі ІІа.  
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Подібні розміри як міоматозних вузлів, так і матки спостерігали у всіх 

пацієнток групи ІІІп. За розподілом залежно від кількості вузлів не 

виявлено суттєвих відмінностей, в основному у пацієнток було від одної до 

чотирьох ММ. За їхньою локалізацією група ІІІп відрізнялась від інших 

відсутністю пацієнток з домінантним субсерозним міоматозним вузлом, 

також серед жінок молодшого репродуктивного віку не спостерігали 

субсерозної локалізації вузлів. Суттєвих відмінностей як в межах групи, так 

і між іншими групами за локалізацією не виявлено. В групі ІІІб було 

найбільше жінок, що мали ММ з вираженим кровотоком у межах 

репродуктивного віку. 

Підгрупа IVа відрізнялась втричі більшим середнім об’ємом ММ за 

підгрупу IVб, однак в обох групах об’єм міоми не досягав 100 см3. При 

цьому у молодших жінок найчастіше був наявний один вузол, а у старших 

– від 2 до 4.  Враховуючи невеликі розміри міом, не спостерігали 

субсерозних ДВ в обох групах, натомість найчастіше візуалізували 

інтрамуральні. Зазвичай ММ мали помірну інтенсивність кровотоку в обох 

вікових категоріях. 

Для пацієнток групи Vп характерні такі ехографічні ознаки: дрібні, до 

30 см3 ММ, найчастіше поодинокі, інтрамуральної або інтрамурально-

субсерозної локалізації, з помірним або скудним кровотоком.  

За даними оцінки доплерографічних показників кровотоку в судинах 

ММ зроблено висновок, що кровопостачання міоматозних вузлів у 

пацієнток з ММ характеризувалось більш вираженим периферичним 

кровотоком на відміну від внутрішньовузлового, що узгоджується з 

даними, наведеними в деяких наукових джерелах. Під час УЗД спостерігали 

неінтенсивне кровопостачання ДВ з правильним розташуванням судин і 

наявністю перивузлового сплетіння: візуалізували здебільшого одну 

судинну ніжку та аркуатну артерію по периферії вузла, від якої відходили 

термінальні внутрішньовузлові гілки. Встановлено сильний позитивний 
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кореляційний зв’язок (r=0,76; р=0,028) між об’ємом ДВ та піковою 

систолічною швидкістю ПВА зі зменшенням швидкостей кровотоку у ВВА. 

Інші показники перивузлової судини (КДШ, IП, IР, СДС) 

продемонстрували слабку позитивну кореляцію зі збільшенням об’єму ММ, 

в той час як ІП, ІР та СДС внутрішньовузлової судини показали слабку 

негативну кореляцію, тобто при збільшенні розмірів ДВ периферичний опір 

всередині вузлів зменшується. Ці дані можна пояснити гістологічною 

будовою таких судин, оскільки сформовані в результаті неоангіогенезу 

судини мають аномальну структуру судинної стінки з відсутністю 

м’язового шару та низькою резистентністю.  

При порівнянні доплерівських показників кровотоку залежно від 

локалізації ДВ виявлено, що достовірно вищою (р=0,002) була швидкість 

кровоплину ПВА у вузлах 6–7-го типу, в той час як найнижчою – у вузлах 

3, 4, 5-го типу. Таким чином, особливості кровопостачання субсерозних 

вузлів  можуть обумовлювати інтенсивність кровотечі під час оперативного 

втручання, особливо за наявності вузлів великого розміру (більше 200 см3). 

Це спонукає бути особливо уважним під час пересічення судинної ніжки 

таких вузлів.  

За результатами статистичної обробки тривимірних судинних 

індексів було виявлено негативну кореляцію VI та VFI з об’ємом 

міоматозного вузла. Ймовірно, це пов’язано з розвитком ішемічного 

некрозу в більших  вузлах. При порівнянні показників залежно від об’єму 

міоматозного вузла було виявлено, що VI та VFI у вузлах об’ємом ≤100 см3 

були суттєво меншими за такі у вузлах об’ємом ≥200 см3 (р<0,05).  

Оцінка залежності показників васкуляризації від розташування вузлів 

продемонструвала суттєву відмінність між вузлами 0, 1, 2-го та 2–5-го типів 

– достовірно вищі (р<0,05) VI та VFI спостерігали в субмукозних вузлах. 

Окрім характеристик ММ, таких як розмір та локалізація, на кровотік 

впливає також і надмірна маса тіла, що корелює з пришвидшенням 
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кровотоку в перивузловій судині, тобто міоми у жінок з надмірною масою 

тіла кровопостачаються інтенсивніше. Також у таких жінок є вищим 

показник VFI. 

Аналіз стану ММ в період вагітності виявиявив, що об’єм переважної 

кількості міоматозних вузлів збільшується майже втричі, однак після 

пологів він повертається до вихідного розміру та навіть вдвічі зменшується.  
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РОЗДІЛ 6 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНОГО ТА ГОРМОНАЛЬНОГО 

СТАТУСУ ЖІНОК ДОСЛІДЖЕНИХ ГРУП 

 

Для оцінки гормонального та метаболічного гомеостазу у пацієнток 

різного віку з ММ до лікування було проведено дослідження гормонального 

спектра сироватки крові: визначення рівнів гонадотропних (ФСГ, ЛГ), 

статевих стероїдних гормонів (естрадіолу та прогестерону), показників 

стресреалізуючої системи (пролактину), карбогідратного (індексу НОМА) 

та ліпідного (холестерин) метаболізму, а також інсуліноподібного фактора 

росту – соматомедину та лептину. Також були досліджені рівні  

25-гідроксивітаміну D, гемоглобіну та феритину.  

Таблиця 6.1 

Середні показники рівня гонадотропних та статевих стероїдних 

гормонів у сироватці крові обстежених жінок, М±m 

Підгрупа n 

ФСГ, 

Од/л 

ЛГ,  

Од/л 

Естрадіол, 

пг/мл 

Прогестерон, 

нг/мл 

АМГ, 

нг/мл 

Іа 17 7,1±1,4 8,8±4,5 83,8±36,2 10,7±4,5 2,9±0,96 

ІІа 15 5,65±1,17 11,2±1,11 101,03±52,2 9,08±4,09 5,4±1,7 

ІІІа 13 7,7±2,4 8,7±2,5 116,7±45,5 8,7±2,2 4,6±3,2 

ІVа 21 10,33±3,5 7,5±1,9 101,9±41,5 12,6±3,11 2,8±1,5 

Vа 24 8,93±1,6 6,81±1,2 86,1±19,6 15,2±3,36 3,492±1,3 

Іб 30 15,6±4,65 6,6±1,83 110,42±33,5 10,1±5,6 2,28±0,75 

ІІб 33 16,4±5,6 9,8±2,7 103,3±39,6 6,8±2,7 1,99±0,9 

ІІІб 27 16,48±6,3 10,1±1,66 115,8±16,5 4,6±1,04 1,5±0,6 

ІVб 20 17,68±6,6 7,9±1,8 100,4±43,03 5,4±2,4 2,3±1,3 

Vб 13 6,57±2,5 7,1±1,6 103,4±24,1 9,27±0,6 1,75±0,63 

 

Оцінка рівня фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), окрім 

клінічних даних та відсутності скарг на клімактеричні прояви, 

продемонструвала відсутність ознак як передчасного виснаження функції 
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яєчників, так і настання менопаузи. Показники лютеїнізуючого гормону 

(ЛГ) суттєво не відрізнялись серед підгруп та перебували в межах норми 

для фолікулярної фази циклу. Оцінка оваріального резерву 

продемонструвала закономірні відповідно до віку рівні антимюлеррового 

гормону (АМГ). Отже, у всіх пацієнток цей показник перебував в межах 

норми, незначно знижуючись з віком (табл. 6.1). 

Таблиця 6.2 

Середні показники пролактину та тиреотропного гормону в 

обстежених жінок, М±m 

Підгрупа n Пролактин, нг/мл ТТГ, мкОд/мл 

Іа 17 23,49±1,2а 2,78±0,2а 

ІІа 15 26,3±3,42б 2,33±0,76б 

ІІІ а 13 19,9±5,8 3,32±0,73 

ІVа 21 26,7±1,42в 2,06±0,54 

Vа 24 17,5±5,01 1,58±0,6 

Іб 30 18,5±1,51 3,45±0,35 

ІІб 33 17,2±2,4 3,96±0,4 

ІІІб 27 18,07±4,9 3,95±2,3 

ІV б 20 19,9±3,01 3,1±1,22 

V б 13 21,3±6,3 2,9±0,5 

Примітки: 

а – різниця вірогідна відносно показника в підгрупі Іб (р<0,05); 

б  – різниця вірогідна відносно показника в підгрупі ІІб (р<0,05); 

в  – різниця вірогідна відносно показника в підгрупі ІVб (р<0,05). 

 

У більшості пацієнток цикл був двофазний та овуляторний, однак 

звертали на себе увагу більш низькі показники прогестерону в підгрупах 

жінок старшого репродуктивного віку, ніж у молодших жінок. Аналіз 

естрогенної насиченості продемонстрував, що у пацієнток усіх груп вміст 

естрогенів перебував у межах норми, не було виявлено суттєвих 

відмінностей між підгрупами, однак серед жінок старшого 
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репродуктивного віку на фоні зниженого рівня прогестерону можна було 

говорити про відносну гіперестрогенію, що також може виникати через 

більшу частку жінок з надмірною масою тіла в цій віковій групі (табл. 6.2). 

Звертала на себе увага більша частка гіперпролактинемій у жінок 

молодшого репродуктивного віку  - 41 (45,6%) що більш ніж вдвічі 

перевищувало таку у старших жінок, в той же час в старшому віці 

спостерігалась більша питома вага та вираженість гіпотиреозу 29 (23,6%). 

При оцінці рівня пролактину в сироватці крові обстежених пацієнток 

було виявлено його суттєво вищі показники в підгрупах Іа, ІІа та 

ІVа порівняно з такими в підгрупах Іб, ІІб та ІVа. Рівень пролактину рідко 

перевищував 40‒50 нг/мл, що свідчить радше про його стресогенну, ніж 

органічну природу, пов’язану з доброякісною патологією гіпофіза. В той же 

час тиреотропний гормон частіше досягав верхньої межі норми чи 

перевищував її у жінок старшого репродуктивного віку. Отже, можна 

стверджувати, що у формуванні та рості ММ в молодшому 

репродуктивному віці бере участь гіперпролактинемія, а в старшому ‒

гіпотиреоз.   

Формування та ріст ММ тісно пов’язані з жировою тканиною. 

Ожиріння та гіпертонічна хвороба є доведеними контрольованими 

чинниками ризику розвитку ММ, особливо у разі формування цих станів в 

молодшому репродуктивному віці. Таким чином, як для первинної, так і для 

вторинної (протирецидивної) профілактики має значення не лише 

необхідність підтримання нормальної маси тіла, а й контроль показників 

карбогідратного та ліпідного метаболізму.  

Незважаючи на відсутність у обстежених цукрового діабету в 

анамнезі та гіперглікемії, при аналізі індексу НОМА для усіх груп було 

виявлено, що у більшості жінок, особливо старшої вікової категорії (за 

рахунок більшого відсотка жінок з надмірною масою тіла та ожирінням), 
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він перевищував норму (нормальний показник індексу НОМА становить 

<2,5).  

Подібна тенденція була характерна і для загального холестерину. У 

жінок старшого репродуктивного віку з ММ його середній рівень був 

вищим за такий у жінок молодшого віку, однак і у цієї категорії він 

перевищував нормальний показник ‒ <5 ммоль/л.   

 Показники соматомедину в обстежених перебували в межах норми та 

суттєво не відрізнялись між собою (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Середні показники карбогідратного, ліпідного обміну, вітаміну D, 

лептину та соматомедину в обстежених жінок, М±m 

Показник 

Молодший 

репродуктивний вік 

Старший  

репродуктивний вік 

n=90 n=123 

Індекс НОМА 2,54±0,48* 3,8±0,35 

Вітамін D, нг/мл 36,02±2,98 45,62±4,2 

Холестерин, ммоль/л 5,01±1,18* 6,5±0,15 

Лептин, нг/мл 5,7±1,8 6,2±2,2 

Соматомедин, нг/мл 217±48,6 200,7±35,6 

Примітка. * – різниця вірогідна відносно показника у жінок старшого 

репродуктивного віку (р<0,05). 

Середні показники лептину також не мали суттєвих відмінностей, 

натомість рівень лептину у жінок з ІМТ більше 35,0 кг/м2  досягав значно 

вищих показників порівняно з таким у інших пацієнток, а саме 20,9±2,7 

нг/мл, перевищуючи норму в 3,7 разу. Такі пацієнтки були лише серед 

жінок молодшого репродуктивного віку, тому можна припустити, що 

ожиріння в цій групі грає важливу роль у формуванні та рості пухлини. 

Звертає на себе увагу, що для усіх підгруп, незалежно від вікової 

категорії, був характерний знижений рівень вітаміну D в сироватці крові. 

При цьому у молодшій віковий групі дефіцит вітаміну D був більш 

вираженим, ніж у старших жінок (р<0,05) (табл. 6.4). 
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Таблиця 6.4 

Середні показники гемоглобіну та феритину в обстежених жінок, М±m 

Підгрупа n Гемоглобін, г/л Феритин, нг/мл 

Молодший репродуктивний вік 90 120,4±6,3 29,8±4,5* 

Старший репродуктивний вік 123 116,95±9,87 12,52±6,7 

Примітка. * – різниця вірогідна відносно показника у жінок старшого 

репродуктивного віку (р<0,05). 

Оцінивши відсоток анемії в кожній підгрупі, встановлено, що в 

підгрупах Vа і Vб було достовірно менше пацієнток із дефіцитом заліза ‒  

1 (4,17%) та 1 (7,69%) відповідно. З усіх підгруп найбільша частка пацієнток 

з анемією була в підгрупах Іб та ІІІб, що становило 33,3%. 

У більшості підгруп середній рівень гемоглобіну перебував на нижній 

межі норми або в межах анемії легкого ступеня. Суттєвих відмінностей не 

виявлено. Однак суттєво нижчий середній рівень феритину в старшій 

віковій групі свідчить про те, що у жінок з ММ залізодефіцит має хронічний 

характер.  

 

 

Рис. 6.1 Частка пацієнток з анемією в досліджуваних групах 

Примітки: 

а – різниця вірогідна відносно показника в підгрупі Vа (р<0,05); 

б – різниця вірогідна відносно показника в підгрупі Vб (р<0,05). 
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На основі отриманих даних зроблено висновок, що для жінок з 

міомою матки незалежно від репродуктивного віку характерні анемізація та 

хронічний залізодефіцит. У жінок молодшого репродуктивного віку була 

тенденція до формування гіперпролактинемії, гіперлептинемії, дефіциту 

вітаміну D, а у старшого ‒ до гіпотиреозу. Такі метаболічні параметри, як 

індекс НОМА та вміст загального холестерину, були підвищеними з 

переважанням інсулінорезистентності та гіперхолестеринемії  у жінок 

старшого репродуктивного віку. Пацієнтки групи V, у котрих була 

досягнута спонтанна вагітність, відрізнялись значно кращими 

метаболічними та гормональними показниками порівняно з жінками інших 

груп. 

Результати дослідження розділу 6 наведено в наступних публікаціях: 

1. Косей НВ, Татарчук ТФ, Плаксієва КД, Дубоссарська ЮО., Токар ГА,  

Козлов ОС. Оптимізація оперативного лікування міоми матки у жінок з 

ожирінням та метаболічним синдромом. Репродуктивна 

ендокринологія.2022;(67):2-7. DOI: 10.18370/2309-4117.2023.67.40-46  
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РОЗДІЛ 7  

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ,  

СПРЯМОВАНІ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФЕРТИЛЬНОСТІ  

ПРИ МІОМІ МАТКИ 

 

Міома матки займає одне з головних місць в структурі гінекологічної 

патології, є причиною погіршення якості життя та працездатності у віці, 

коли жінка має найбільшу потребу в соціальному і професійному розвитку 

та реалізації і нерідко є однією з головних причин, що призводять до втрати 

репродуктивного потенціалу. 

Парадигма поглядів на лікування ММ подолала шлях від традиційного 

радикального хірургічного втручання до довготривалої очікувальної 

тактики появи показань до виконання гістеректомії. Та, врешті-решт, 

сучасна медицина має арсенал різноманітних методів лікування. 

Певною мірою завдяки емансипації, зміни поглядів на місце жінки в 

суспільстві, ставлення до свого здоров’я не як до ресурсу, а як до цінності 

та формулювання жінками своїх потреб, таких як реалізація в професійній 

діяльності, відстрочення створення родини та народження дітей, були 

розроблені та продовжують розроблятись фармакологічні, малоінвазивні 

методи лікування та удосконалюються методики і навички виконання 

традиційних оперативних методик.   

Основні задачі лікування жінок репродуктивного віку з ММ: 

- купірування симптомів; 

- попередження подальшого росту ММ та появи нових міоматозних 

вузлів; 

- збереження або відновлення репродуктивної функції. 

Якщо купірування симптомів ММ на даному етапі розвитку 

медицини не є складною задачею, то збереження репродуктивного 
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потенціалу потребує подальшого вивчення, оскільки не всі методи 

однаково впливають на фертильність. 

На підставі результатів ретроспективного дослідження та аналізу 

попереднього клінічного досвіду менеджменту міоми матки було 

сформульовано диференційований алгоритм лікування міоми матки (табл. 

7.1) 

Таблиця 7.1 

Диференційований алгоритм лікування міоми матки 

Характеристика клінічної 

ситуації 

Метод лікування 

Одна або невелика кількість міом 

невеликих розмірів 

Модифікація способу життя. 

Рекомендації по харчуванню 

Множинні міоми 

невеликих розмірів 

Корекція системних порушень. 

Модифікація способу життя. 

Селективні модулятори рецепторів 

прогестерону 

Одна або декілька міом середніх 

розмірів 

Міомектомія. 

Емболізація маткових артерій 

Селективні модулятори 

прогестеронових рецепторів 

Множинні міоми середніх розмірів 

із вираженою васкуляризацією 

Емболізація маткових артерій 

Селективні модулятори 

прогестеронових рецепторів 

Субмукозна невелика міома  Гістероскопічна резекція 

Субмукозна міома середніх 

розмірів 

Емболізація маткових артерій 

Агоністи ГнРГ→ гістероскопічна 

резекція. 

Двоетапна гістероскопічна 

резекція міоми 

Міоми великих розмірів із 

вираженою васкуляризацією 

Агоністи ГнРГ→ Емболізація 

маткових артерій→міомектомія 

 

З урахуванням цього алгоритму було сформовано групи 

проспективного дослідження та завдяки поєднанню результатів 

ретроспективного та проспективного досліджень створили лікувальні 

рекомендації, апробовані у 30 пацієнток. 
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Вибір тактики лікування ґрунтувався на врахуванні параметрів ММ, 

характеристик пацієнтки, особливостей її гормонального та метаболічного 

статусу та на результатах, отриманих в процесі ретроспективного 

дослідження.  

Пацієнтки групи І, враховуючи великі розміри ММ та її атипове 

положення (трансмуральні вузли та вузли перешийкової локалізації), 

потребували багатоетапного лікування. З метою передопераційної 

підготовки у цих пацієнток була застосована медикаментозна менопауза 

шляхом застосування агоністів гонадотропін-рилізинг гормонів (ГнРГ) на 

1-3 місяці в залежності від клічнічної ситуації. На фоні медикаментозної 

менопаузи виконувалась емболізація маткових артерій, завдяки чому вузол 

знекровлювався та зменшувався настільки щоб дозволити міомектомію 

лапароскопічним шляхом.  

Таке лікування потребувало достатньо багато часу, особливо у 

випадку вузлів більших розмірів, і тривало від 3 до 6 міс. 

Пацієнткам групи ІІп призначали КМ шляхом лапароскопії. 

Гістероскопічна міомектомія є загальноприйнятим методом лікування ММ 

з доведеною ефективністю, який сприяє відновленню фертильності, тому 

ми не включали таких пацієнток до групи. Всі процедури проводились із 

дотриманням перед-, інтра- та післяоераційних заходів відовідно до 

рекомендацій ERAS протоколу. Найбільш значимими факторами 

успішного відновлення пацієнток були мультимодальна анестезія та рання 

мобілізація жінок. 

Жінкам, які сформували групу ІІІп, проводили ЕМА. Серед них 

переважали пацієнтки старшого репродуктивного віку з подібними до таких 

у жінок групи Іп розмірами ММ. Процедура проводилась на cучасному 

ангіографі Philips Allura Xper FD20 з технологією CLARITY IQ. Таким 

чином було значно знижено радіаційне навантаження на ділянку малого 

тазу (завдяки функції апарату та екрануванню) а також суттєво скорочено 
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тривалість процедури завдяки високій роздільній здатності. Таким чином 

візуалізація найдрібніших судин сприяла підбору емболюючих агентів, 

адекватних діаметру судини. Позитивною для оваріальної дисфункції 

рисою була можливість завчасно візуалізувати судинні аномалії та 

анастомози маткової з яєчниковою артерією з метою попередження 

нецільової емболізації яєчникової тканини. Також застосовувалась 

мультимодальна анестезія та рання реабілітація пацієнток. Після виписки 

пацієнтки відвідували заклад з метою контролю ультразвукових показників 

через 1, 3, 6, 9 місяців після процедури та мали можливість контактувати в 

онлайн режимі.  

Медикаментозне лікування УПА на термін від 3 до 6 міс призначали 

пацієнткам групи IVп. У таких пацієнток зазвичай були менші вузли, щ 

неінтенсивним кровотоком. Пацієнткам призначався аналіз на печінкові 

проби до лікування, та через 1, 3, 6 місяців лікування. З метою 

попередження та контролю характерних для цієї лікарської групи 

препаратів змін ендометрія, виконувались проміжні ультразвукові 

дослідження та між курсами пацієнтка мала 2 менструації з подальшою 

оцінкою товщини ендометрія. 

За даними аналізу рівнів ФСГ, пролактину та АМГ до і після 

лікування не спостерігали суттєвих змін показників, окрім тенденції до 

зниження вмісту АМГ в підгрупі ІІІб – з 1,5±0,6 до 0,86±0,2 нг/мл (табл. 

7.1).  

За даними аналізу рівнів ФСГ, пролактину та АМГ до і після 

лікування не спостерігали суттєвих змін показників, окрім тенденції до 

зниження вмісту АМГ в підгрупі ІІІб – з 1,5±0,6 до 0,86±0,2 нг/мл (табл. 

7.1).  

При цьому, при детальному розгляді аналізів пацієнток підгрупи ІІІб 

було виявлено, що у 6 (22,2%) жінок було зниження АМГ на 20,0% (в 
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середньому до 0,3±0,09 нг/мл). У 2 (7,4%) також було виявлено підвищення 

рівня ФСГ ‒ до 29,04±0,3 Од/л. 

Таблиця 7.1 

Середні показники рівня ФСГ, пролактину та АМГ в сироватці крові 

обстежених жінок до та після лікування, М±m 

 

Підгру-

па 

 

n 

Показник до лікування Показник після лікування 

ФСГ, 

Од/л 

ПРЛ, 

нг/мл 

АМГ, 

нг/мл 

ФСГ, 

Од/л 

ПРЛ, 

нг/мл 

АМГ, 

нг/мл 

Іа 17 7,1±1,4 23,49±1,2 2,9±0,96 8,8±2,2 18,7±2,3 2,3±0,7 

ІІа 15 5,65±1,17 26,3±3,42 5,4±1,7 5,79±2,02 24,8±2,4 5,8±1,4 

ІІІа 13 7,7±2,4 19,9±5,8 4,6±3,2 9,3±3,1 21,6±1,8 4,1±2,9 

IVa 21 10,33±3,5 26,7±1,42 2,8±1,5 10,48±1,1 23,7±2,2 2,5±0,9 

Іб 30 15,6±4,65 18,5±1,51 2,28±0,75 20,1±2,05 18,9±2,8 1,75±0,6 

ІІб 33 16,4±5,6 17,2±2,4 1,99±0,9 16,4±5,6 15,5±1,1 1,77±1,3 

ІІІб 27 16,5±6,3 18,07±4,9 1,5±0,6 18,7±2,1 21,1±3,0 0,86±0,2 

IVб 20 17,68±6,6 19,9±3,01 2,3±1,3 19,4±5,5 16,0±2,9 2,1±0,85 

 

У всіх досліджуваних групах відмічається суттєве зменшення скарг 

пацієнток після отриманого лікування.  

Невеликий відсоток жінок після комбінованого лікування та 

консервативної міомектомії, 2 (4,3%) та 3 (6,25%) відповідно через 3 місяці 

лікування продовжували скаржитись на рясні менструації, що можна 

пов’язати із супутнім ендометріозом матки.  

Натомість  з цих двох груп жодна пацієнтка на пред’являла скарги на 

тазові болі, оскільки розмір матки завдяки міомектомії значно зменшувався, 

чого не можна сказати про пацієнток, яким виконували емболізацію 

маткових артерій або був застосований уліпристалу ацетат, у яких процес 

зменшення матки був більш поступовим, тому певний час дискомфорт міг 

зберігатись, але значно менший ніж до лікування (табл. 7.2).  
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Таблиця 7.2 

Скарги обстежених жінок до та через 3 міс після лікування, абс. ч. (%) 

  Скарги до лікування Скарги після лікування 

Група n АМК 

Стиснення 

тазових 

органів, 

біль 

Комбінація 

симптомів АМК 

Стиснення 

тазових 

органів, 

біль  

Комбінація 

симптомів 

 

 
 

Іп 

47 

10 

(21,3%) 

7 

(14,9% ) 

21 

(44,7%) 

2 

(4,3%)* 0 0 
 

ІІп 

48 

12 

(25,0%) 

12 

(25,0%) 

16 

(33,3%) 

3 

(6,25%)* 0 0 
 

ІІІп 

40 

17 

(42,5%) 

7 

(17,5%) 

17 

(42,5%) 

2 

(5,0%)* 

4 

(10,0%) 

3  

(7,5%)* 
 

ІVп 

41 

16 

(39,0%) 

6 

(14,6%) 

7 

(9,9%) 

1 

(2,4%)* 

3 

(7,3%) 

2 

(4,9%) 
 

Примітка. * – різниця вірогідна відносно показника в межах групи 

(р<0,05). 

 

Повторне опитування за шкалою SF-36 через 3 міс після лікування 

продемонструвало значне підвищення показників самооцінки пацієнтками 

як фізичного, так і ментального здоров’я з найвищим середнім балом у 

жінок, яким було проведене комбіноване лікування (табл. 7.3).  

Порушення менструального циклу у вигляді нерегулярних 

менструацій або їх відсутності до 6 міс після лікування спостерігали у  

2 (11,76%) пацієнток підгрупи Іа, у 2 (15,38%) ‒ підгрупи ІІІа та у 3 (14,29%) 

‒ підгрупи ІVа, натомість аменорею відмічали лише в одної пацієнтки 

підгрупи Іа. 

Серед жінок старшого репродуктивного віку зафіксовано більше 

випадків порушення менструального циклу після лікування. Найбільше – в 

підгрупі ІІІб, тобто після емболізації маткових артерій в старшій віковій 

групі  нерегулярні менструації були у 7 (25,93%) жінок, аменорея ‒ у  
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4 (14,81%). Враховуючи, що пацієнткам підгрупи Іб також проводили ЕМА, 

на порушення циклу скаржились 5 (16,67%) пацієнток, на аменорею ‒  

3 (10,0%), 5 (15,00%) відмітили нерегулярний цикл після курсу уліпристалу 

ацетату. 

Таблиця 7.3 

Середні значення шкали якості життя SF-36 в обстежених жінок через 

3 міс після лікування, M±m 

Субсфера шкал Група жінок 

І (n=47) ІІ (n=48) ІІІ (n=40) ІV (n=41) 

ФФ – фізичне 

функціонування 

83,1±8,5 84,76±5,63 79,73±3,53 89,15±8,2 

РД – рольова 

діяльність 

79,2±8,9 77,41±4,3 67,81±8,05 75,10±5,2 

ТБ – тілесний біль 93,9±6,2 94,72±4,7 75,65±5,7 95,02±5,5 

ЗЗ– загальне здоров’я 79,8±6,35 82,94±9,23 68,94±5,5 77,12±7,1 

ЖЗ – життєздатність 82,01±5,9 76,5±4,7 78,35±2,3 78,69±7,2 

СФ – соціальне 

функціонування 

91,41±8,8 89,45±3,16 87,7±4,12 85,4±3,8 

ЕС – емоційний стан 86,32±5,3 84,3±4,05 81,24±7,5 80,51±3,9 

ПЗ – психічне 

здоров’я 

89,72±4,1 91,20±8,8 92,63±4,4 85,46±7,8 

Всього 685,46±18,7 681,28±24,4 632,05±22,5 666,45±23,87 

 

Для оцінки якості життя пацієнток у післяопераційний період, а також 

тривалості госпіталізації, больового синдрому за шкалою ВАШ і терміну 

непрацездатності ми порівняли відповіді пацієнток груп проспективних 

груп ІІ та ІІІ, тобто тих кому виконали консервативну міомектомію та 

емболізацію маткових артерій з відповідними ретроспективними групами 

(табл. 7.4).  
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Завдяки мультимодальній періопераційній анестезії та проведенню 

ранньої реабілітації в рамках протоколу ERAS (Enhanced Recovery After 

Surgery), який ми застосовуємо впродовж понад 10 років, у всіх пацієнток 

проспективної групи порівняно з проспективною групою рівень больового 

синдрому мав тенденцію до зниження ‒ з 3,25±0,97 до 2,7±0,5 бала за 

шкалою ВАШ, однак його тривалість зазнала суттєвого скорочення ‒ з 

4,4±0,7 до 1,8±0,3 дня (р<0,05), що відповідно дозволило значно скоротити 

термін перебування пацієнтки у відділенні, а також в 1,5 разу швидше 

повернутись до роботи. 

Таблиця 7.4    

Особливості перебігу післяопераційного періоду у пацієнток ретро – та 

проспективних ІІ та ІІІ груп 

Група n Оцінка 

больового 

синдрому, 

балів 

Тривалість 

больового 

синдрому, 

днів 

Тривалість 

госпіталіза

ції, днів 

Термін 

непрацездатності, 

днів 

ІІр 85 3,25±0,97 4,4±0,7 5,97±1,3 16,02±1,7 

ІІп 48 2,7±0,5 1,8±0,3б 2,1±0,6б 10,6±2,1б 

ІІІр 16

3 

7,9±1,04 23,12±2,2 8,58±2,8 20,61±2,6 

ІІІп 40 3,3±0,51ª 8,09±0,7ª 2,01±0,12ª 5,12±1,5ª 

Примітки: 

а – різниця вірогідна відносно показника в підгрупі ІІІр (р<0,05); 

б ‒ різниця вірогідна відносно показника в підгрупі ІІр (р<0,05). 

 

Разючі висновки були отримані при оцінці ЕМА. Порівняно з 

ретроспективною групою, середній показник больового синдрому у 

пацієнток якої досягав 7,9±1,04 бала, в проспективній групі він був значно 

меншим ‒ 3,3±0,51 бала (р<0,05) та порівняним з таким у пацієнток, що 
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підлягали КМ. Тривалість госпіталізації та непрацездатності у пацієнток 

групи ІІІп скоротилась в 4 рази порівняно з показником в ретроспективній 

групі. Також зазначимо, що після ЕМА тривалість субфебрилітету 

скоротилась від 23,15±3,7 до 3,1±0,5 днів. 

Такі зміни можна пояснити появою та  застосуванням сучасних 

емболювальних агентів та новітнього ангіографа Philips Allura Xper FD20 з 

технологією CLARITY IQ. Завдяки поєднанню цих факторів було досягнуто 

зниження середнього показника опромінення до 1,1±0,36 мЗв та тривалості 

інтервенції до 10 хв. Варто зазначити, що завдяки біосумісним 

властивостям емболюючих агентів у пацієнток не відмічено значного 

підвищення температури тіла та не було гнійних ускладнень. Народження 

міоматозного вузла відбулось в 12 (30,0%) випадків та здебільшого не 

потребувало госпіталізації. У 2 (5,0%) із 40 пацієнток через великі розміри 

ММ та неможливість самостійної експульсії було проведено 

гістероскопічну резекцію емболізованого вузла .   

Оскільки при ретроспективній оцінці результатів лікування ММ ми 

виявили більшу частку рецидивів після міомектомії, було розроблено 

комплекс профілактики рецидивів. 

До лікування та через 3 міс після нього були обстежені 15 пацієнток 

групи ІІл віком від 18 до 45 років із визначенням таких показників: 

пролактин, індекс НОМА, холестерин загальний, вітамін D. Пацієнткам 

радили збільшити фізичну активність (за рахунок ходьби ‒ 10 тис. кроків на 

добу) та зменшити калораж щоденного раціону відповідно до вихідних 

параметрів маси тіла. Усім пацієнткам у вигляді медикаментозної 

підтримки призначали стандартизований екстракт вітексу священного, 

препарат, що містить D-хіро та міо-інозитол, індол-3-карбінол та 

епігаллокатехін-3-галлат. Було виявлено нормалізацію показників 

пролактину, холестерину, індексу НОМА та вітаміну Д більшості жінок 

групи ІІл (табл. 7.5).  
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Таблиця 7.5 

Показники індексу НОМА, вітаміну Д, пролактину та холестерину до 

та через 1 місяць застосування лікувально-профілактичного 

комплексу в групі ІІл 

 

Показник До лікування Після лікування 

Індекс НОМА 2,49±0,8 2,14±0,2 

Пролактин, нг/мл 25,3±3,5 17,5±2,4 

Вітамін D, нг/мл 43,5±2,1 75,8±3,3 

Холестерин, ммоль/л 6,1±1,7 5,2±0,8 

 

Що стосується ЕМА, то, враховуючи більшу вразливість жінок 

старшого репродуктивного віку до порушень менструального циклу та 

зменшення оваріального резерву, їм було запропоновано лікування, 

спрямоване на поліпшення локальної мікроциркуляції та попередження 

розвитку оваріальної дисфункції. 

В післяемболізаційний період 15 пацієнткам віком від 35 до 45 років 

призначали свічки, що містять стрептокіназу і стрептодорназу, і препарати, 

до складу яких входять l-карнітин, l-аргінін та екстракт якірців сланких. 

Таблиця 7.6 

Особливості перебігу післяемболізаційного періоду у пацієнток груп 

ІІІб та ІІІп 

Група n Оцінка 

больового 

синдрому, 

балів 

Тривалість 

больового 

синдрому, 

днів 

Тривалість 

госпіталізації, 

днів 

Тривалість 

непрацездатності, 

днів 

ІІІб 40 3,3±0,51 8,09±0,7  2,01±0,12 5,12±1,5 

ІІІл 15 3,2±0,09 5,12±1,4* 2,01±0,2 3,08±1,2 

Примітка. * – різниця вірогідна відносно показника підгрупи ІІІп (р<0,05). 

 

Оцінка параметрів післяемболізаційного періоду продемонструвала, 

що завдяки проведенню запропонованої терапії супроводу суттєво 
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скоротилась тривалість больового синдрому – від 8,09±0,7 бала в 

проспективній групі до 5,12±1,4 бала в групі ІІІл (р<0,05). Прояви 

больового синдрому, тривалість госпіталізації та період непрацездатності 

зменшувались незначно (табл.7.6).  

 Таблиця 7.7 

Показники оваріального резерву до та після ЕМА в групах ІІІб та ІІІп 

 

Підгрупа 

 

n 

Показник до лікування Показник після лікування 

АМГ, нг/мл АМГ, нг/мл 

ІІІб 27 1,5±0,6 0,86±0,2 

ІІІл 15 1,6±0,4 1,35±0,8 

 

При цьому при порівнянні динаміки показника АМГ в сироватці крові 

пацієнток груп ІІІп та ІІІл не виявлено схильності до його зниження. Також 

при детальному аналізі результатів кожної пацієнтки не було зафіксовано 

значного його зниження (табл.7.7). 

Отже, розроблений на основі результатів ретроспективного та 

проспективного досліджень диференційований алгоритм лікування ММ 

залежно від локалізації, розмірів та кількості вузлів із застосуванням різних 

органозберігаючих методик як монометоду, так і в комбінації дозволяє 

ефективно усунути симптоми пухлини, значно покращити якість 

життя  пацієнток даної категорії та зберегти або відновити фертильність. 

Проведення КМ лапароскопічним доступом із застосуванням сучасної 

мультимодальної анестезії та проведенням ранньої реабілітації згідно з 

міжнародним протоколом ERAS сприяє швидкому відновленню пацієнток, 

а медикаментозний патогенетично обґрунтований супровід із 

застосуванням екстракту вітексу священного, індол-3-карбінолу, 

епігаллокатехін-3-галлату та комбінації міо- та D-хіро інозитолів – 

зниженню рівня пролактину, ступеня вираженості метаболічних порушень 

та ризику рецидивів. Проведення ЕМА на сучасних ангіографах зі 
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зниженою дозою опромінення з використанням біосумісних каліброваних 

емболювальних часток у супроводі з призначенням препаратів, що містять 

l-карнітин, l-аргінін та екстракт якірців сланких, і супозиторіїв із вмістом 

стрептокінази і стрептодорнази сприяють більш легкому перебігу 

післяемболізаційного синдрому та профілактиці оваріальної дисфункції у 

жінок з репродуктивними планами.  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Узагальнюючи отримані завдяки ретроспективному дослідженню 

дані, було виявлено, що репродуктивні результати різних 

органозберігаючих методів виявились неоднорідними за ефективністю. 

Найвищий показник вагітностей був досягнутий в групі IV, тобто у 

пацієнток, що отримували уліпристалу ацетат. Частка пологів у цій групі 

також була високою та склала 56,3%. Меншу ефективність 

продемонструвало комбіноване лікування - в групі І було 33,51% 

вагітностей та 41,61% пологів. Варто зазначити що деякі жінки у всіх групах 

вагітніли 2 або 3 рази. 

При більш деталізованій оцінці за репродуктивним віком, було 

виявлено що уліпристалу ацетат дійсно залишається найефективнішим 

засобом лікування міоми у жінок старшого віку - в цій підгрупі вагітніло 

65,22% жінок та народило 44,93%. Також ефективність продемонструвало 

комбіноване лікування з 45,26% вагітностей та 31,58% пологів. Варто 

зазначити що комбіноване лікування найчастіше призначається при 

великих міомах для яких часто альтернативою є лише гістеректомія. 

У жінок молодшого репродуктивного віку найкращий ефект 

продемонструвала консервативна міомектомія з високим як відсотком 

вагітностей так і пологів - 78,95%. Подібними за ефективністю виявились і 

застосування уліпристалу ацетату, і емболізація маткових артерій. 

Особливістю емболізації маткових артерій у молодших жінок була найвища 

частка самовільних переривань вагітностей (33,33%), а у жінок старшої 

вікової групи відсоток живонароджень був доволі низьким - 17,92%.  

Однак в цій групі була найменша питома вага рецидивів міоми - 12,43%, в 

той час як в групі консервативної міомектомії - 36,44%. 

В структурі методів розродження в групах, в яких застосовувались 

оперативні методи лікування (комбіноване лікування та консервативна 
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міомектомія), переважав кесарський розтин над пологами через природні 

пологові шляхи, а в групах жінок після емболізації маткових артерій та 

прийому уліпристалу ацетату – переважали пологи через природні пологові 

шляхи. Частота ускладнень вагітності була незначно вищою, ніж у 

популяції, з найвищим відсотком після емболізації маткових артерій, 

найнижчим – після застосування консервативної міомектомії. 

Аналіз клінічних характеристик пацієнток з міомою матки 

продемонстрував суттєво більшу частку жінок старшого репродуктивного 

віку серед досліджуваних груп що узгоджується з фактом що частота 

виникнення міоми матки зростає з віком. Однак серед жінок молодшого 

віку відмічається поява міом в у середньому віці від 25,81 до 32,85 років, 

тобто в найбільш важливий для репродуктивної реалізації період.  

Міоми що спостерігались у пацієнток підгруп Іа, ІІа та ІІІа були 

характерні більшим відсотком поєднання різних проявів - аномальних 

маткових кровотеч з симптомами стиснення або неплідністю. В старшому 

віці значно частіше спостерігались скарги на маткові кровотечі, з найвищим 

показником в підгрупі ІІІб (51,9%) що вдвічі більше ніж в підгрупі ІІІа 

(23,10%). 

Скарги на ненастання вагітності пацієнтки старшого 

репродуктивного віку повідомляли значно частіше за молодших.  

Структура захворюваності на ендометріоз різних локалізацій а також 

запальні захворювання органів малого тазу, були подібними серед усіх 

обстежених, що може бути додатковим фактором ненастання вагітності. 

Звертає на себе увагу висока питома вага патології шийки матки у всіх 

групах. З екстрагенітальної патології за питомою вагою переважають 

захворювання травної системи (за рахунок хронічного гастриту та 

холециститу) та  серцево-судинні захворювання. Останні обтяжують 

переважно жінок старшого віку (68,0%). 
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Серед жінок старшого репродуктивного віку була виявлена більша 

частка жінок що мали надмірну масу тіла (ІМТ 25-29,9 кг/м2) ніж у 

представниць молодшого репродуктивного віку, що є як фактором ризику 

розвитку міоми, так і мікросередовищем що стимулює проліферативні 

процеси. Однак пацієнтки з морбідним ожирінням зустрічались лише серед 

жінок молодшого репродуктивного віку, що свідчить про ожиріння як 

фактор розвитку міоми в цій віковій категорії. 

Група Vп (жінки, у яких вагітність настала на фоні міоми без 

попереднього лікування) характерна високим рівнем здорової маси тіла. 

Частка надмірної маси тіла є невеликою, при цьому ІМТ не перевищував 

27,0 кг/м2.  

Лабораторне обстеження досліджуваних жінок продемонструвало, 

що оцінка показника ФСГ, окрім клінічних даних та відсутності скарг на 

клімактеричні прояви, показала відсутність ознак як передчасного 

виснаження яєчників, так і ознак настання менопаузи. Оцінка оваріального 

резерву продемонструвала закономірні відповідно до віку рівні АМГ, таким 

чином у всіх пацієнток цей показник перебував в межах норми, незначно 

знижуючись з віком. У жінок молодшого репродуктивного віку була 

тенденція до формування гіперпролактинемії,  а у старшого - гіпотиреозу. 

На основі отриманих даних було виявлено, що жінкам з міомою матки 

незалежно від репродуктивного віку характерні анемізація та хронічний 

залізодефіцит. У жінок молодшого репродуктивного віку була тенденція до 

формування гіперпролактинемії, гіперлептинемії, дефіциту вітаміну Д, а у 

старшого - до гіпотиреозу. Такі метаболічні параметри як індекс НОМА та 

загальний холестерин були підвищеними з переважанням 

інсулінорезистентності та гіперхолестеринемії  у жінок старшого 

репродуктивного віку.  

Пацієнтки з групи V, у котрих була досягнута спонтанна вагітність, 

відрізнялись значно кращими метаболічними та гормональними 



 135 

показниками в порівнянні з іншими групами. Питома вага анемії була 

вищою серед старших жінок, враховуючи більший відсоток маткових 

кровотеч ніж у молодшій віковій групі. 

Узагальнюючи отримані завдяки ультразвуковому дослідженню міом 

матки у пацієнток було виявлено, що серед жінок молодшого 

репродуктивного віку об’єми домінантного вузла були більші за такі у 

старших жінок. При цьому найчастіше це був один великий вузол.  

У жінок старшого репродуктивного віку групи Іп також був 

найбільший об’єм міом серед усіх груп відповідної вікової категорії. У 

порівнянні з пацієнтками молодшого віку у них частіше зустрічались не 

тільки 2-4, а й 5 та більше міом одночасно, що обумовлює найбільший 

середній розмір матки серед усіх груп. 

Частка атипових та складних для оперативного втручання вузлів була 

найвищою в групі І та ІІІ. Що обумовлювало потребу в проведенні 

емболізації маткових артерій для зменшення у розмірах та знекровлення 

таких міом. 

При оцінці доплерографічних показників кровотоку в судинах міоми, 

можна зробити висновок, що кровопостачання міоматозних вузлів в когорті 

пацієнток з міомою матки характеризувалась більш вираженим на відміну 

від внутрішньовузлового, периферичним кровотоком.  

При порівнянні доплерівських показників кровотоку в залежності від 

локалізації вузла було виявлено, що достовірно вищою (р=0,002) виявилась 

швидкість кровоплину перивузлової артерії у вузлах 6-7 типу, в той час як 

найнижчою вона є в вузлах 3,4,5 типу. Таким чином особливості 

кровопостачання субсерозних вузлів  може обумовлювати інтенсивність 

кровотечі під час оперативного лікування, особливо при вузлах великого 

розміру (більше 200,0 см3) і дає підґрунтя бути особливо уважними при 

пересіченні судинної ніжки таких вузлів.  
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За результатами статистичної обробки тривимірних судинних 

індексів було виявлено негативну кореляцію VI та VFI з об’ємом 

міоматозного вузла. Вірогідно це пов’язано з  розвитком ішемічного 

некрозу у більших вузлах. При порівнянні показників в залежності від 

об’єму міоматозного вузла було виявлено що показники VI та VFI у вузлах 

об’ємом ≤100 см3 були суттєво більшими за такі у вузлах об’ємом ≥200 см3 

(р<0,05).  

Оцінка залежності показників васкуляризації від розташування вузлів 

продемонструвала суттєву відмінність між вузлами 0,1,2 та 2-5 типів - 

достовірно вищі (р<0,05) VI та VFI були спостерігались в субмукозних 

вузлах. 

Окрім характеристик міоми, таких як розмір та локалізація, на 

кровотік впливає також і надмірна маса тіла, що корелює з пришвидшенням 

кровотоку в перивузловій судині, тобто міоми у жінок з надмірною масою 

тіла кровопостачаються інтенсивніше. Також у жінок з надмірною масою 

тіла є вищим показник VFI. 

Протягом останніх 10 років при проведенні оперативних втручань ми 

застосовуємо ERAS протокол, що знайшло відображення у результатах 

лікування проспективної ІІ групи. Також ґрунтовні зміни ми отримали при 

проведенні цієї інтервенції на сучасних ангіографах зі зниженою дозою 

опромінення досвідченим ендоваскулярним хірургом з використанням 

біосумісних каліброваних емболюючих часток.  

Проілюструвати наведені зміни при проведенні консервативної 

міомектомії можливо як зменшенням больового синдрому у порівнянні з 

ретроспективною групою з 3,25±0,97 до 2,7±0,5 балів за шкалою ВАШ  так 

і його тривалості з 4,4±0,7 до 1,8±0,3 днів, що відповідно дозволило значно 

скоротити термін перебування пацієнтки у відділенні а також в 1,5 разів 

швидше повернутись до роботи. 
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Разючі висновки були отримані при оцінці емболізації маткових артерій. У 

порівнянні з ретроспективною групою, середній показник больового 

синдрому у пацієнток якої досягав 7,9±1,04 балів, у проспективній групі він 

був значно меншим, 3,3±0,51 та порівняним з таким у пацієнток що 

підлягли консервативній міомектомії. Тривалість госпіталізації та 

тривалості непрацездатності у пацієнток групи ІІІп скоротились в 4 рази у 

порівнянні з ретроспективною групою. Варто зазначити що завдяки 

біосумісним властивостям емболюючих агентів у пацієнток не відмічалось 

значного підвищення температури тіла та не було гнійних ускладнень. 

Під час аналізу змін рівнів ФСГ, пролактину та АМК до та після 

лікування, не спостерігалось суттєвих змін у показниках, окрім тенденції до 

зменшення АМГ в підгрупі ІІІб – з 1,5±0,6 до 0,86±0,2 нг/мл. При цьому, 

при детальному розгляді аналізів пацієнток підгрупи ІІІб було виявлено, що 

у 6 (22,2%) жінок було зниження АМГ на 20,0% (в середньому до 0,3±0,09 

нг/мл). У 2 (7,4%) також було виявлено підвищення рівню ФСГ до 29,04±0,3 

Од/л. 

Таким чином, базуючись на результатах попередніх досліджень було 

визначено основні проблеми, при проведенні консервативної міомектомії 

та емболізації маткових артерій. 

В першому випадку це високий рівень рецидивів міоми, через що було 

сформульовано комплекс заходів, що етіопатогенетично діють на фактори 

ризику розвитку міоми - модифікація способу життя, корекція харчування,  

корекція гіпотиреозу, гіперпролактинемії та дефіциту вітаміну Д. 

А у випадку ЕМА - профілактика розвитку оваріальної дисфункції.  
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ВИСНОВКИ  
 

1. Ретроспективний аналіз результатів лікування ММ показав, що у жінок 

молодшого репродуктивного віку найбільшу ефективність щодо 

фертильності демонструє консервативна міомектомія, яка 

характеризується 78,95% вагітностей та 78,95% живонароджень. У 

жінок старшого репродуктивного віку  після медикаментозного 

лікування із застосуванням уліпристалу ацетату спостерігали найбільшу 

питому вага вагітностей (65,22%) та живонароджень (44,93%). В цілому 

серед органозберігаючих методів лікування міоми матки найкращими 

репродуктивними результатами характеризувалися медикаментозна 

терапія уліпристалу ацетат (63,03% вагітностей та 56,30% 

живонароджень) та комбіноване лікування (33,51% вагітностей та 

41,61% живонароджень), при цьому вищі показники при використанні 

усіх методів відзначено у жінок молодшої вікової групи.  

2. Найнижчу частоту рецидивів у період від 5 до 15 років після лікування 

відзначено у жінок, яким проводили емболізацію маткових артерій як 

монометод (12,43%). У пацієнток, що отримували УПА, частота 

рецидивів становила 18,49%. Натомість найбільше рецидивів відмічено 

після комбінованого лікування ‒ 29,20% та після консервативної 

міомектомії ‒ 36,44%. 

3. Встановлено, що в структурі скарг у жінок молодшого репродуктивного 

віку переважають поєднання аномальних маткових кровотеч із 

симптомами стиснення суміжних органів та больовим синдромом, у той 

час жінки старшого віку здебільшого скаржились на кровотечі,  частота  

яких перевищувала таку у жінок молодшого репродуктивного віку. 

Скарги на ненастання вагітності також переважали у старшій віковій 

групі, що характеризує тенденцію до відкладеного материнства 

сучасними жінками. 
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4. Серед хворих молодшого репродуктивного віку з міомою матки 

переважна кількість мала нормальну масу тіла, в той час як в старшій 

віковій групі було більше жінок з надмірною масою тіла та ожирінням, 

що супроводжувалось більшою вираженістю метаболічних порушень та 

вищою частотою серцево-судинних захворювань. Однак пацієнтки з 

морбідним ожирінням (ІМТ>40,0 кг/м2) були лише серед жінок 

молодшого репродуктивного віку, що вказує на ожиріння як на чинник 

розвитку міоми матки у цій віковій категорії. 

5. При аналізі гормональних та метаболічних показників виявлено більшу 

частку гіперпролактинемії, дефіциту вітаміну Д, гіперлептинемії, в той 

час як в старшій віковій групі була тенденція до більш високої частоти 

гіпотиреозу, а також частіше реєстрували гіперхолестеринемію та 

інсулінорезистентність. Крім того, виявлено більш виражену відносну 

гіперестрогенію на тлі нижчих середніх показників прогестерону. 

6. За даними ультрахвукового дослідженя у жінок молодшого 

репродуктивного віку спостерігали більший відсоток великих 

поодиноких, здебільшого субсерозних вузлів 5, 6 та 7-го типу за FIGO, в 

той час як у жінок старшої вікової групи частіше виявляли багатовузлові 

міоми матки менших розмірів. Під час проведення 2D- та 3D-

доплерографічних досліджень було встановлено, що зі збільшенням 

розміру вузла зростає його васкуляризація за рахунок периферичного 

кровотоку, на що вказували вищі показники пікової систолічної 

швидкості в перивузловій артерії поряд зі зменшенням 

інтранодулярного кровотоку, про що свідчили нижчі тривимірні 

показники васкуляризації VI та VFI у вузлах, об’єм яких перевищував 

200 см3, та  негативна кореляція VI з об’ємом вузла (r=-0,68). На відміну 

від великих, менші вузли (до 100 см3) характеризувались інтенсивною 

інтранодулярною васкуляризацією зі значно вищими 3D-показниками 

VI та VFI. Субсерозні вузли мали найбільшу швидкість периферичного 
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кровотоку, що може обумовлювати інтенсивність кровотечі під час 

оперативного втручання, і спонукає бути особливо уважним під час 

пересічення судинної ніжки. При цьому субмукозні вузли 

характеризувалися інтенсивним внутрішньовузловим кровотоком з 

вищими 3D-показниками VI і VFI і нижчими значеннями швидкості 

кровотоку та індексу резистентності. При порівнянні доплерографічних 

параметрів міоми матки з масою тіла виявлено позитивну кореляцію 

(р=0,67) пікової систолічної швидкості перивузлової артерії з ІМТ, а 

також залежність показника VFI (індекса перфузії) від ІМТ ‒ у пацієнток 

з ІМТ <25,0 кг/м2 цей показник був суттєво нижчим за  такий (р<0,05) у 

тих, у кого ІМТ >25,0 кг/м2. 

7. Динаміка гормональних та метаболічних показників підтвердила 

відсутність суттєвих відмінностей залежно від використаних методів 

лікування у жінок молодшого репродуктивного віку. У пацієнток 

старшого репродуктивного віку відмічено зниження показника АМГ 

після проведення емболізації маткових артерій за відсутності негативної 

динаміки після міомектомії.  

8. Розроблений диференційований алгоритм лікування міоми матки 

залежно від локалізації, розмірів та кількості вузлів із застосуванням 

різних органозберігаючих методик як монометоду, так і в комбінації 

дозволяє ефективно усунути симптоми пухлини, значно покращити 

якість життя  пацієнток даної категорії та зберегти або відновити 

фертильність. 

9. Проведення консервативної міомектомії лапароскопічним доступом із 

застосуванням сучасної мультимодальної анестезії та проведенням 

ранньої реабілітації згідно з міжнародним протоколом ERAS сприяє 

швидкому відновленню пацієнток, а розроблений медикаментозний 

патогенетично обґрунтований супровід – зниженню рівня пролактину, 

ступеня вираженості метаболічних порушень та ризику рецидивів. 
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Проведення емболізації маткових артерій на сучасних ангіографах зі 

зниженою дозою опромінення з використанням біосумісних 

каліброваних емболювальних часток разом з призначенням препаратів 

сприяє більш легкому перебігу післяемболізаційного синдрому, а 

застосування запропонованого лікувального супроводу – профілактиці 

оваріальної дисфункції у жінок з репродуктивними планами.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Жінок з нормальною або незначно підвищеною (ІМТ до 27 кг/м2) масою 

тіла, які мають від однієї до чотирьох невеликих безсимптомних міом 

матки, що не деформують порожнину матки, та у яких відсутні 

гормональні або метаболічні порушення, доцільно інформувати про 

ризик зниження фертильності з часом. 

2. Жінкам з репродуктивними планами можна рекомендувати алгоритм 

диференційованого лікування міоми матки залежно від локалізації, 

розмірів та кількості вузлів із застосуванням різних органозберігаючих 

методик як монометоду, так і в комбінації  

Характеристика клінічної 

ситуації 

Метод лікування 

Одна або невелика кількість міом 

невеликих розмірів 

Модифікація способу життя. 

Рекомендації по харчуванню 

Множинні міоми 

невеликих розмірів 

Корекція системних порушень. 

Модифікація способу життя. 

Селективні модулятори рецепторів 

прогестерону 

Одна або декілька міом середніх 

розмірів 

Міомектомія. 

Емболізація маткових артерій 

Селективні модулятори 

прогестеронових рецепторів 

Множинні міоми середніх 

розмірів із вираженою 

васкуляризацією 

Емболізація маткових артерій 

Селективні модулятори 

прогестеронових рецепторів 

Субмукозна невелика міома  Гістероскопічна резекція 

Субмукозна міома середніх 

розмірів 

Емболізація маткових артерій 

Агоністи ГнРГ→ гістероскопічна 

резекція. 

Двоетапна гістероскопічна 

резекція міоми 

Міоми великих розмірів із 

вираженою васкуляризацією 

Агоністи ГнРГ→ Емболізація 

маткових артерій→міомектомія 
 

3. У жінок з міомою матки слід здійснювати моніторинг індексу маси тіла, 

рівнів тиреотропного гормону, пролактину і 25-гідроксивітаміну Д. За 
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наявності змін зазначених показників потрібно проводити їхню корекцію 

з метою профілактики росту пухлини. 

4. КМ рекомендовано виконувати пріоритетно лапароскопічним доступом 

із застосуванням протоколу ERAS з метою зменшення вираженості 

післяопераційного больового синдрому та пришвидшення відновлення 

пацієнток. У післяопераційний період поряд зі стандартною 

профілактикою запальних та тромботичних ускладнень доцільно 

призначати медикаментозний патогенетично обґрунтований супровід із 

застосуванням екстракту вітексу священного, індол-3-карбінолу, 

епігаллокатехін-3-галлату та комбінації міо- та D-хіро інозитолів 

тривалістю 3 міс. 

5. ЕМА має виконувати в спеціалізованих центрах досвідчений 

інтервенційний радіолог на ангіографах, де можливий контроль 

ефективної експозиційної дози. Враховуючи високу чутливість тканини 

яєчників до рентгенівського навантаження, бажана наявність функції 

зниження дози опромінення до 0,1‒3,0 мЗв протягом процедури. 

Оклюзувальні частки для ЕМА мають відповідати таким основним 

вимогам: відсутність агрегації, передбачуване розподілення, висока 

точність доставки, тривалий ефект оклюзії. 

6. В післяемболізаційний період жінкам з репродуктивними планами 

рекомендовано призначати препарати, що містять l-карнітин, l-аргінін та 

екстракт якірців сланких, а також супозиторіїв із вмістом стрептокінази і 

стрептодорнази. 
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