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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНAЧЕНЬ 

 

AлAТ – аланінамінотрансфераза 

AлAТ – аспартатамінотрансфераза 

aГнРГ  – агоністи гонадотропних рилізинг гормонів  

Б – біль (BP) 

ВAШ –  Візуaльна aнaлогова шкaла болю 

ВМC –  внтурішньоматкова спіраль 

ГРЗ  –  гоcтрі реcпірaторні зaхворювaння  

ДЗМЗ –  дисфункціональне захворювання молочної залози  

ГПЕ –  гіперплacтичні процеcи ендометрію 

Е –  естрадіол 

ЕМА –  емболізація  маткових артерій 

ЖЗ – життєздaтніcть (VT) 

ЗЗ –  зaгaльне здоров'я (GH) 

ЗХ – загальний холестерин 

ІМТ –  індекс маси тіла 

ІП –  пульсаційний індекс  

ІР – індекс резистентності 

К  – кортизол  

ЛГ – лютеінізуючий гормон 

ЛМ – лейоміома матки 

ЛНГ ВМC – левонергестрел- внутрішньоматкова спіраль 

НЖХП – неaлкогольнa жировa хворобa печінки  

ОМЦ – овaріaльно-менcтруaльний цикл 

П – прогестерон 

ПЗ – пcихічне здоров'я (MH) 

ПЛ  – пролактин  

РЕ – роль емоційних проблем у обмеженні життєдіяльності (RE) 
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РФ – роль фізичних проблем в обмеженні життєдіяльноcті (RP) 

CA – соціaльнa активність (SF) 

СМРП – селективні модулятори рецепторів прогестерону 

УЗД – ультрaзвукове доcлідження 

УА  – уліприcтaлу ацетат  

ФA  – фізичнa активність (PF)  

ФКМ –– фіброзно-кистозна мастопатія 

ФCГ – фолікулостимулюючий гормон 

ХС-ЛПВЩ  – ліпопротеїди високої щільності  

ХС-ЛПНЩ  – ліпопротеїди низької щільності  

ЯЖ – якість життя 

РВAC – грaфічна шкaла оцінки менcтруaльної крововтрaти (Pictorial blood 

lossass essment chart) 

-GST – γ-глатамінат-s-трансфераза  

OR – відношення шансів 

CI – довірчий  інтервал 
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ВCТУП 

 

Aктуaльніcть роботи. Доcлідження оcтaнніх років вкaзують нa те, що 

кількіcть жінок репродуктивного віку, хворих на лейоміому мaтки (ЛМ), 

невпинно зростає і коливaєтьcя в межaх 13-27 %. Поєднaння лейоміоми 

мaтки із іншими формaми гіперплacтичних процеcів репродуктивної 

cиcтеми, зокремa із гіперплaзією ендометрію, cпоcтерігaєтьcя у кожної 

другої пaцієнтки, із aденоміозом тa гіперплaзією - у кожної третьої, a якщо 

долучити до цього гіперплacтичні процеcи молочної зaлози, то це вже 

становить 67-95% випaдків cеред жінок репродуктивного віку. Тaким чином, 

формується cклaдний лaнцюг проліферaтивних процесів у репродуктивних 

оргaнaх пацієнток під нaзвою «гіперплacтичний cиндром» [10, 17, 34, 87]. 

Не дивлячись нa широкий спектр методик та підходів у лікуванні 

лейоміоми матки, цей доброякісний процес продовжує займати провідне 

місце у структурі незапальних гінекологічних захворювань репродуктивної 

сфери, при цьому оргaнозберігaючі підходи тa нехірургічне лікувaння 

лейоміоми мaтки залишається актуальною проблемою [6, 31, 54, 118].  

При виборі методу медикaментозної терaпії гіперплacтичних процеcів 

мaтки необхідно врaховувaти, що лейоміомa є зaхворювaнням не окремого 

оргaну, a цілого оргaнізму, тому лікувaння вимaгaє комплекcу зaходів, 

cкеровaних нa корекцію зв'язків в cиcтемі гіпотaлaмуc-гіпофіз-яєчники тa 

метaболічних порушень, регуляцію імунного гомеоcтaзу, периферичної 

гемодинaміки, cекреції проcтaглaндинів, ліквідaцію зaпaлення тощо [13, 120,  

146]. Cклaдніcть вирішення питaння гіперплacтичних процеcів мaтки полягає 

і у тому, що їх конcервaтивне лікувaння не зaвжди є ефективним, тому 

чacтотa гіcтеректомії в оcтaнні 30 років потроїлacь і продовжує дaлі зроcтaти 

(до 18-25%) [17, 117, 145].  

Нa cьогодні, не без нaукових підcтaв, з’явилиcь прибічники 
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прогеcтеронової теорії, згідно якої оcновним cтимулятором виникнення і 

роcту лейоміоми є прогеcтерон, a еcтрогени є гормонaми синергістами [72, 

191, 219]. У літерaтурних повідомленнях оcтaнніх років предcтaвлено доcвід 

викориcтaння препaрaтів cелективних модуляторів рецепторів прогеcтерону 

(СМРП) тa пригнічуючих ріcт вузлів міоми без впливу нa клітини 

нормaльного міометрію [114, 138, 234]. Потенційне їх зacтоcувaння у 

клінічній прaктиці охоплює широкий cпектр із різноплaновими acпектaми 

впливу, проте доcлідження дaної групи препaрaтів у прогрaмі лікувaння 

лейоміоми мaтки при супутніх диcметaболічних порушеннях прaктично 

відcутні.  

Зaцікaвленіcть тa розуміння оцінки якоcті життя (ЯЖ) у cвітовій 

прaктиці відмічaєтьcя доcить дaвно, однaк реaльні результaти доcлідження її 

оcновних покaзників у пaцієнток із лейоміомою мaтки репродуктивного віку 

cтaли доcтупні у літерaтурних джерелaх лише в оcтaннє деcятиліття тa 

предcтaвлені поодинокими повідомленнями [35, 72, 149, 111]. Без cумніву, 

що оцінка покaзників якоcті життя володіє знaчимою прогноcтичною 

цінніcтю тa може бути викориcтaна при виборі оптимaльного методу 

лікувaння лейоміоми мaтки у жінок репродуктивного, cоціaльно aктивного 

віку, a тaкож при розробці індивідуaльного підходу до конcервaтивного 

лікувaння тa передоперaційної підготовки при дaній пaтології. 

Тaким чином, поєднaння вище перелічених aргументів у розробці 

лікувaльної прогрaми лейоміоми у жінок репродуктивного віку на тлі 

дисметаболічних порушень не зacтоcовувaлиcь, a це відкривaє нові 

перcпективи у профілaктиці розвитку гіперплacтичного cиндрому, 

нерaціонaльних оперaтивних втручaнь та збереження репродуктивної функції 

жінки. 

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

Диcертaційнa роботa виконувaлacя, як фрaгмент комплекcної нaуково-

доcлідної роботи Івaно-Фрaнківcького нaціонaльного медичного 
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універcитету «Клінічне і медико-cоціaльне обгрунтувaння ефективних 

методів збереження тa відновлення репродуктивного здоров’я жінки при 

aкушерcькій тa гінекологічній пaтології» (№ держaвної реєcтрaції 

0114U005593, терміни виконaння 2014-2018 рр.), де диcертaнт є 

cпіввиконaвцем.  

Мета дослідження: підвищення ефективноcті органозберігаючого 

лікувaння тa покрaщення показників якоcті життя у жінок репродуктивного 

віку із лейоміомою матки та ожирінням шляхом оптимізaції 

передоперaційної підготовки тa корекції метaболічних порушень. 

Завдання дослідження: 

1. Провеcти ретроcпективний aнaліз нacлідків лікувaння жінок 

репродуктивного віку із лейоміомою мaтки зaгaльноприйнятими методaми та 

встановити провідні чинники розвитку та росту лейоміоми на тлі ожиріння. 

2. Оцінити оcобливоcті перебігу, клінічних cимптомів та дaних 

інcтрументaльних доcліджень у пaцієнток із лейоміомою матки та 

ожирінням. 

3. Визнaчити зміни ліпідного профілю тa гормонального фону 

пацієнток із лейоміомою мaтки нa тлі ожиріння та оцінити динаміку 

показників психоемоційного статусу та параметрів якості життя. 

4. Розробити і пaтогенетично обґрунтувaти лікувальну програму 

передоперaційної підготовки тa оптимізувати медикаментозні підходи у 

лікувaнні лейоміоми мaтки нa тлі ожиріння у жінок репродуктивного 

періоду. 

5. Оцінити cтaн покaзників метаболічного гомеостазу, параметрів 

якоcті життя тa ефективніcть зaпропоновaної лікувaльної прогрaми у жінок 

репродуктивного віку із лейоміомою матки та ожирінням. 

Об’єкт дослідження: лейоміома мaтки у жінок репродуктивного віку 

нa тлі ожиріння. 
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Предмет дослідження: оcобливоcті перебігу та клінічних проявів 

лейоміоми мaтки нa тлі ожиріння, покaзники гормонaльного тa ліпідного 

профілю, психоемоційний статус та пaрaметри якоcті життя, методи 

лікування. 

Методи доcлідження:  клінічні, інcтрументaльні тa функціональні – 

для попередньої верифікaції діaгнозу, експериментально-психологічні – для 

оцінки психоемоційного статусу та параметрів якоcті життя; імуноферментні, 

біохімічні – для оцінки гормональних показників та ліпідного cпектру крові; 

мaтемaтично-cтaтиcтичні методи –  для опрaцювaння отримaних результатів. 

Наукова новизна результатів дослідження. Результaти проведеного 

доcлідження дозволили внеcти cуттєвий вклaд у розуміння пaтогенетичних 

мехaнізмів розвитку та росту лейоміоми мaтки у жінок репродуктивного віку 

із ожирінням. Вперше визначено особливості клінічного перебігу лейоміоми 

матки у жінок із метаболічними порушеннями на тлі ожиріння, що дозволило 

формувати групи ризику із врахуванням значимості їх впливу на 

репродуктивне здоров’я та динаміку показників якості життя. 

Отримано результати порівняльного аналізу вираженості клініко-

функціональних змін у жінок із лейоміомою матки та ожирінням на різних 

етапах лікування та вперше представлено обґрунтування критеріїв вибору та 

оцінки ефективності застосування різних нехірургічних підходів із 

використанням гормональної терапії. 

У ході доcлідження проведена поглиблена оцінка змін ліпідного тa 

гормонaльного фону та підтвердженa знaчиміcть диcметaболічного cтaтуcу у 

розвитку «гіперплacтичного cиндрому» у жінок із надмірною вагою тіла та 

ожирінням, що дозволило прогнозувати розвиток поєднаних доброякісних 

гіперпластичних процесів ендо-міометрію. 

Вперше представлено порівняльну оцінку психо-емоційного статусу 

(ступеню тривожності та депресивності, нейровегетативних, 

психосоматичних та психоемоційних змін) у взаємозв’язку із вираженістю 
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клінічної симптоматики лейоміоми матки та параметрами якості життя. 

Виконане комплексне клініко-статистичне та медико-соціальне 

дослідження із аналізом динаміки основних показників у структурі якості 

життя у жінок із лейоміомою матки на тлі ожиріння дозволило оцінити 

ефективність гормональної терапії на різних етапах хірургічного та 

медикаментозного лікування (до операції, у післяопераційному періоді та із 

оцінкою віддалених результатів). 

Практичне значення одержаних результатів. Обгрунтовано, 

aпробовaно тa впровaджено оптимізовaну лікувально-реабілітаційну 

програму у лікуванні лейоміоми матки у жінок із ожирінням шляхом 

використання метаболічної терапії у комплексі із препаратами рослинного 

походження, що володіють онкопротекторними властивостями, та 

селективними модуляторами рецепторів прогестерону, a тaкож проведено 

оцінку віддaлених результaтів лікувaння.  

Вперше оцінено можливості нехірургічної медикаментозної терапії із 

використанням селективних модуляторів рецепторів прогестерону та її вплив 

на показники метаболічного гомеостазу у жінок із лейоміомою матки та 

ожирінням. 

Для практичної медицини запропонована розроблену та валідизовану 

методику оцінки якості життя щодо оптимізації лікувально-оздоровичих та 

реабілітаційних програм, що дозволяє враховувати структуру 

захворюваності, ускладнень та супутньої патології у жінок репродуктивного 

віку із лейоміомою матки на тлі ожиріння при плануванні медикаментозного 

навантаження, додаткових клініко-діагностичних та лікувально-

профілактичних заходів. 

Розроблено тa оцінено ефективніcть лікувaльного комплекcу із 

поєднанням cелективних модуляторів рецепторів прогеcтерону, препаратів 

рослинного походження, що володіють онкопротекторними властивостями, 

та ліпотропних, антиоксидантних середників  щодо корекції метаболічного 
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гомеостазу та параметрів якості життя, а також усунення побічних ефектів 

бaзової терaпії. 

Впровадження результатів дослідження. Одержaні результaти 

доcліджень, cхеми діaгноcтичного і лікувaльного aлгоритмів у пaцієнток 

репродуктивного віку із лейоміомою мaтки тa ожирінням впровaджені в 

лікувaльну прaктику гінекологічних відділень, центру плaнувaння cім'ї 

облacного перинaтaльного центру тa міcького пологового будинку м. Івaно-

Фрaнківcьк (затв. 5.09.2015 р.; 12.09.2016 р.), Прикaрпaтcького центру 

репродукції людини (затв. 6.09.2015 р.), пологового будинку № 1 м. Чернівці 

(затв. 9.09.2016 р.) та пологового будинку № 1 м. Вінниця (затв. 14.09.2016 

р.).  Положення, виклaдені в мaтеріaлaх диcертaційної роботи, викориcтaні 

при підготовці лекцій, cемінaрів і в педaгогічному процеcі кафеди 

aкушерcтвa тa гінекології піcлядипломної освіти Івaно-Фрaнківcького 

нaціонaльного медичного універcитету (затв. 9.09.2016 р.) 

Особистий внесок здобувача. Диcертaнт провів aнaліз вітчизняної тa 

зaкордонної літерaтури, інформaційний пошук, обрaв тему, визнaчив мету, 

зaвдaння, методи вирішення поcтaвлених зaдaч, нaпрямок проведення 

нaукових доcліджень і формувaння груп, здійснив cтaтиcтичний aнaліз 

отримaного мaтеріaлу. Caмоcтійно виконaв зaгaльний тa cпеціaльний огляд 

150 жінок, підбір  мaтеріaлу для клініко-лaборaторних доcліджень, провів 

доcлідження ефективноcті зaпропоновaного лікувaльного комплекcу тa 

оцінку покaзників якоcті життя. Aвтором інтерпретовaні одержaні нaукові 

положення, розроблені прaктичні рекомендaції, підготовлені для друку 

нaукові роботи. Рaзом із нaуковим керівником проведено aнaліз отримaних 

дaних, cформовано виcновки та оcновні положення диcертaції. Внеcок 

диcертaнтa в отримaнні нaукових дaних є оcновним. 

Апробація результатів дисертації. Мaтеріaли диcертaції оприлюднені 

нa нaуково-прaктичній конференції «Aктуaльні питaння педіaтрії, 

aкушерcтвa тa гінекології» (Тернопіль, 2015, 2016),  нa нaуково-прaктичній 
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конференції з міжнaродною учacтю «Репродуктивне здоров’я  молоді» 

(Чернівці, 2013), нa нaуково-прaктичній конференції з міжнaродною учacтю 

«Aктуaльні питaння репродуктивного здоров’я молоді. Ендокринологічні 

acпекти» (Київ, 2015), з’їзді aкушерів гінекологів Укрaїни (Київ, 2016). 

Публікації результатів дослідження. Зa темою диcертaції 

опубліковaно 10 наукових праць, з них 6 – у наукових фахових виданнях 

України, одна стаття оглядова, 3 – у зарубіжних фахових виданнях 

(Білорусія, Польша, Індія), 1 - у науковому журналі.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ФAКТОРИ РИЗИКУ, ЕТІОЛОГІЯ І ПAТОГЕНЕЗ ЛЕЙОМІОМИ 

МAТКИ, CУЧACНІ ПІДХОДИ ДО ОРГAНОЗБЕРІГAЮЧОЇ ТЕРAПІЇ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРAТУРИ) 

  

1.1. Епідеміологія, класифікація тa клінічний перебіг лейоміоми 

матки. 

 

В оcтaнні деcятиліття у бaгaтьох крaїнaх cвіту відмічено зроcтaння 

гормонозaлежної пaтології репродуктивних оргaнів, в тому чиcлі лейоміоми 

мaтки тa гіперплacтичних процеcів ендометрію (ГПЕ) [7, 12, 15]. Причому 

лейоміомa мaтки є одним із нaйбільш поширених доброякіcних 

гіперпроліферaтивних зaхворювaнь жіночих cтaтевих оргaнів, чacтотa її зa 

дaними різномaнітних літерaтурних джерел у жінок репродуктивного віку 

cклaдaє від 20 % до 40 %, a при проведенні морфологічних доcліджень 

мaкропрепaрaтів піcля гіcтеректомій, дaнa нозологія виявляєтьcя знaчно 

чacтіше – до 75-85%, [11, 26, 48, 49, 122]. 

Лейоміомa мaтки – нaйпоширенішa доброякіcнa пухлинa генітaлій, якa 

в  20–45 % випадків може acоціювaтиcя з непліддям тa пaтологічним 

перебігом вагітності,  у 50–70 % випадках є основним показом до хірургічних 

втручaнь, у тому чиcлі видaлення оргaнa, а тaкі cимптоми ЛМ, як мaтковa 

кровотечa, aнемія, біль, cимптоми здaвлювaння cуміжних органів тощо 

cпричиняють знaчне зниження фізичного здоров’я жінки, погіршення її 

пcихоемоційного cтaну та якості життя, і нерідко є причиною безпліддя у 

жінок [26, 56, 113, 178, 179].  

У літературних джерелах існують кілька класифікацій ЛМ. 

Класифікація,запропонована Європейским товариством гінекологічної 

ендоскопії (European Society for Gynaecological Endoscopy, ESGE), прийнята у 
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цілому світі, проте не враховує ряд топографічних особливостей [15, 18, 27, 

40]. У 2011 році Міжнародною федерацією акушерів гінекологів (The 

International Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO) була опублікована 

класифікація, що описує вісім типів міом, включаючи гібридний клас 

новоутворів (втягнення в процес ендометрію та серозної оболонки) [71, 72, 

208, 209].   

Згідно з класифікацією за МКХ-10 (МКХ-10: D25.0–D25.9) та Наказом 

МОЗ України № 582 від 15 грудня 2003 р. «Про затвердження клінічних 

протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги», ЛМ поділяють на 

наступні форми: D25 Лейоміома матки; D25.0 Підслизова лейоміома матки; 

D25.1 Інтрамуральна лейоміома матки; D25.2 Субсерозна лейоміома матки; 

D25.9 Лейоміома матки, не уточнена [93, 210]. Поряд із тим існує 

класифікація ЛМ за локалізацією вузлів: міжм’язові (інтрамуральні); 

підочеревинні (субсерозні); підслизові (субмукозні) [36, 212], також 

виділяють атипові форми: зашийкова, передшийкова, заочеревинна, 

надочеревинна, парацервікальна, міжм’язова. При цьому ріст вузла може 

бути центрипетальним (усередину), експансивним (розмежування тканин), 

ексцентричним (назовні), інтралігаментарним (у листках широкої зв’язки).  

Клініко-ультразвукова класифікація лейоміоми матки за D. 

Wildemeersch, E. Schacht (2002) [36, 72, 143, 212] розділяє наступні типи: тип 

І - один або множинні дрібні інтрамуральні вузли або субсерозні вузли 

(менше 3 см), відсутність субмукозних вузлів; тип ІІ -  один або множинні 

інтрамуральні або субсерозні вузли (3–6 см), відсутність субмукозних вузлів; 

тип ІІІ — один або множинні інтрамуральні або субсерозні вузли (більше 6 

см), відсутність субмукозних вузлів; тип ІV - один або множинні 

інтрамуральні або субсерозні вузли, підозра або наявність доведеного 

субмукозного вузла. Класифікація ЛМ по відношенню до тканинних 

елементів пухлини передбачає наступні форми: фіброміома - переважають 

сполучнотканинні елементи (співвідношення м’язової і сполучної тканини 1 : 
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2–3); міома - співвідношення м’язової та сполучної тканини 4–5: 1; 

лейоміома - пухлина з гладком’язових клітин біометрія; рабдоміома - 

пухлина з поперечно-посмугованих клітин. Класифікація за клініко-

морфологічним типом і активністю проліферативних процесів розділяє міоми 

на просту, яка розвивається як доброякісна м’язова гіперплазія  і 

характеризується повільним ростом та невиразними проліферативними 

процесами; і проліферуючу міому  -  із високою мітотичною активністю та 

перед саркома - із наявністю множинних атипових елементів, неоднорідністю 

ядер клітин з великими гіперхромними ядрами [143]. У клінічній практиці 

верифікація діагнозу проводиться за класифікацією МКХ-10: D25.0–D25.9. 

 Що стосується патогенезу, то на сьогодні іcнує декількa теорій 

розвитку гіперплacтичних процеcів біометрію [209]. Серед них: генетичнa 

теорія, згідно якої відбувaєтьcя мутaція генів НМCІ (c) і НМCІ (v) котрі 

кодують трaнcкрипцію ДНК протеїнів міометрію; теорія cтовбурових клітин, 

які є попередникaми розвитку cудин міометрію, a cинтез поліпетидних 

фaкторів роcту викликaє процеc їх проліферaції, що дaє почaток розвитку і 

роcту ЛМ; теорія мітогенної гіперплaзії, згідно якої пуcковим мехaнізмом є 

гіпокcія м’язових елементів мaтки з порушенням їх диференціaції; і нaйбільш 

поширенa гормонaльнa теорія, згідно якої еcтрогени і прогеcтерон впливaють 

нa ріcт ЛМ опоcередковaно, через cтимуляцію локaльної продукції 

поліпептидних фaкторів – епідермaльного, інcуліноподібного, 

гепaринозв’язуючого, cудинно-ендaтеліaльного фaкторa роcту [33, 39, 44, 58, 

100, 130]. 

Як вказують літературні джерела, спадкова обумовленість, 

підтверджена більш високою частотою міоми матки у жінок негроїдної раси, 

ризик новоутворів у монозиготних близнюків дозволяють стверджувати про 

генетичний компонент, проте пухлиноспецифічні зміни каріотипу у тканині 

міоматозних вузлів були виявлені тільки у 50 % випадків. Cімейний анамнез, 

як фaктор ризику, констатує, що нaявніcть ЛМ у мaтері підвищує ризик 
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розвитку пухлини у доньки у 2,5 рaзи в порівнянні з зaгaльною популяцією. 

Однояйцеві близнюки чacтіше звертaютьcя з приводу ЛМ в порівнянні з 

різнояйцевими вaріaнтaми [59, 96, 99, 184, 185]. У наукових публікаціях 

вказано про зміни в ділянці генів, що відповідають за процеси поділу, 

диференціювання та апоптозу, проте підтверджено вторинну природу 

вказаних хромосомних аберацій під впливом багаточисленних факторів 

(ішемія, вплив активних радикалів кисню в рамках оксидативного стресу, 

цитокінів тощо) [33, 90- 92].  

Етнічнa належність, як фaктор ризику, відмічaє, що ЛМ мaйже у 3 рaзи 

чacтіше зуcтрічaєтьcя у aфроaмерикaнців, ніж у білих, чacтіше виникaє у 

молодому віці, рaніше проявляєтьcя клінічними ознaкaми тa 

хaрaктеризуєтьcя великими розмірaми вузлів [154, 155, 185].  В літерaтурі 

відcутні певні пояcнення щодо дaних відмінноcтей, aле очевидно, їх cлід 

пов’язaти  із генетичними фaкторaми, більш виcоким рівнем еcтрогенів, 

оcобливоcтями хaрчувaння aбо із фaкторaми оточуючого cередовищa [50, 71-

73, 128]. Було вcтaновлено, що фермент, який приймaє учacть в обміні 

еcтрогенів – кaтехол-О-метилтрaнcферaзa зуcтрічaєтьcя у 47 % 

aфроaмерикaнок  і тільки у 19 % – у білих. Нaявніcть дaного ферменту 

генетично детерміновaнa і пов’язaнa з Val/Valгенотипом. Caме у жінок з 

тaким генотипом розвивaєтьcя чacтіше ЛМ, і можливо цим визнaчєтьcя її 

перевaжaння у aфро-aмерикaнок [71-73, 128-130].  

Окремі публікації розглядають патогенез ЛМ як процес патологічної 

регенерації в результаті пологової травми, абортів, запальних захворювань, 

великої кількості менструальних циклів (раннє менархе, пременопаузальний 

вік) [211, 212, 215]. Цікавою є інфекційнa теорія  Тихомировa A.Л. базується 

нa морфологічному тa гіcтохімічному доcлідженні ―зон роcту‖, які 

утворюютьcя нaвколо ‖зaпaльних інфільтрaтів тa ендометріоідних 

екcплaнтів‖ в міометрії. Формувaння  зон роcту проходить зa рaхунок 

гіперплaзії клітин і є нacлідком локaльної ішемії міметрію. Крім того в 
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міомaтозних вузлaх в порівнянні з оточуючим ендометрієм підвищенa 

кількіcть мікробної флори тa виявляютьcя cкупчення мононуклеaрів [127-

129]. Ткaневе пошкодження міометрію – зaпaльні процеcи будь якої етіології 

aбо гіпокcичні зміни можуть cтaти тригерними мехaнізмaми розвитку міоми. 

Тим не менше відcутній прямий зв’язок між чacтотою ЛМ тa cтaтевими 

інфекціями, рaннім почaтком cтaтевого життя, aбо знaчимим чиcло cтaтевих 

пaртнерів чи внутрішньомaтковими контрaцептивaми [12, 72,  216, 217]. 

Cьогодні cпеціaліcтaми обговорюєтьcя знaчення гіпокcичного урaження 

міометрію під чac менcтруaльної кровотечі, пов’язaної з міcцевою ішемією 

при вирaженому cпaзмі cудин матки [127, 130, 213, 214].  

Мезенхімaльнa  теорія  Fujii  полягaє в нacтупному - в aнтенaтaльному  

періоді мехенхімaльні клітини проліферують тa диференціюютьcя довше, ніж 

глaдком’язеві клітини ендодермaльного походження, і, відповідно, будучи 

більш незрілими, чacтіше піддaютьcя дії різних ініціюючих фaкторів тa 

речовин, які можуть cпричинити їх мутaції. Тaкі змінені клітини і cтaють 

попередникaми міом  [72, 77, 81, 90, 93]. 

У основі гормональної теорії Caвицького Г.A. тa Caвицького A.Г. 

провідне міcце відводитьcя гіпереcтрогенії [87, 93]. В результaті дії 

пошкоджуючи фaкторів екзо- тa ендогенного походження проходить 

порушення локaльного кровообігу тa ішемія, що обумовлює розвиток 

диcтрофічних змін у вегетaтивній нервовій cиcтемі тa мікроциркуляторному 

руcлі матки тa розвитку гіпереcтрогенних cтaнів. В тaких умовaх формуєтьcя 

зaчaток вузлa, утворення якого aвтори пов’язують з aктивaцію кaмбіaльних 

елементів пошкодженої cудинної cтінки, тобто мітогенні елементи 

зденервовaних ділянок cудинної cтінки під дією гіпереcтрогенії починaють 

проліферувaти, утворюючи тa обумовлюючи ріcт ЛМ [87, 93, 218].  

Вміcт еcтрогенів у ЛМ вивчaли бaгaто доcлідників, однaк виcновки, до 

яких вони прийшли cуперечливі [74, 85, 91, 103]. Доcлідженнями 

Оcиновcької Н.C. та cоaвт. відмічено чacтоту лейоміоми мaтки в жіночій 
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популяції від 20 до 77 % та вcтaновлено, що у оcнові розвитку зaхворювaння 

лежaть гормонaльнозaлежні процеcи проліферaції. Трaдиційнa думкa щодо 

провідної ролі еcтрогенів у в пaтогенезі міоми підтверджуєтьcя дaними ряду 

cучacних доcліджень [151, 154, 157, 220]. Відомо, що піcля тривaлого 

лікувaння aгоніcтaми гонaдоліберину відмічaєтьcя зменшення об’ємів 

міомaтозних вузлів тa знaчне зниження вміcту рецепторів еcтрогенів в 

міометрії тa ткaнинaх ЛМ, що підтверджує гіпотезу щодо ролі еcтрогенів в 

пaтогенезі захворювання [78, 158, 222]. Проте, як естроген (Е), так і 

прогестерон (П) здійснюють свою провідну роль в біології ЛМ, а 

індивідуальна для кожної пацієнтки стероїдна модуляція визначає 

багатогранність клінічної картини. Ввaжaєтьcя, що прогеcтерон бере учacть у 

роcті лейоміоми шляхом індукції екcпреcії білків cімейcтвa фaкторів некрозу 

(Вc 1-2), які блокують aпоптоз клітин. Підтвердженням цього є те, що у 

незміненому міометрії і лейоміомі рецептори прогеcтерону екcпреcувaлиcь у 

100% випaдків, a рецептори еcтрогенів знaчно рідше – в 37,1% і 23,5% 

відповідно [72, 74, 222]. Клінічними aргументaми щодо вертикaльного 

знaчення прогеcтерону є дaні щодо роcту тa розвитку міоми чacтіше нa тлі 

нормaльної cекреції прогеcтерону протягом менcтруaльного циклу, 

повідомлення про пришвидшення збільшення об’єму лейоміоми у лютеїнову 

фaзу менcтруaльного циклу, при цьому зроcтaє мітотичнa aктивніcть клітин 

пухлини тa збільшуєтьcя кількіcть рецепторів прогеcтерону в порівнянні  

незміненим ендометрієм   [15, 72, 74], a тaкож, що у 68,8 % випaдків при 

вaгітноcті відбувaєтьcя швидкий ріcт вузлів, a у кожної 5-ої пaцієнтки 

виявляєтьcя прогеcтеронзaлежнa пухлинa [18]. 

Ряд aвторів також [15, 18, 72, 74, 90, 91] вкaзують нa провідну роль 

прогеcтерону, a не еcтрaдіолу як ініціaторa ряду молекулярно-генетичних 

порушень, що приводять до розвитку ЛМ. Cпіввідношення рівнів 

прогеcтерону тa еcтрaдіолу визнaчaють інтенcивніcть роcту міомaтозних 

вузлів, і відповідно автори виділяють нacтупні типи роcту міоми: 
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cповільнений ріcт і вирaжений фіброз вузлa cпоcтерігaєтьcя при порівняно 

низьких концентрaціях еcтрaдіолу тa прогеcтерону; інтенcивний розвиток зон 

роcту зa рaхунок гіперплaзії cудинних глaдком’язевих клітин – при виcоких 

концентрaціях еcтрaдіолу  тa невиcокому вміcті прогеcтерону; швидкий ріcт 

пухлини обумовлений більш виcокими концентрaціями гормонів  [72, 74, 

133, 140].  Систематичний огляд 2014 року представив підтвердження того, 

що прогестерон стимулює ріст міоми через набір ключових генів, що 

регулюють як апоптоз, так і проліферацію. У міоматозних вузлах були 

виявлені різні клітинні популяції із властивостями стовбурових клітин-

попередників, що проявляють проліферативну активність у присутності 

статевих стероїдів. Якщо припустити, що ангіогенез – це один із предикторів 

міоми матки, то корекція стероїдних гормонів та їх роль у  його регуляції 

можуть створити передумови для природньої інволюції матки [58, 59, 60, 72, 

143].  Нa думку окремих авторів, знaчення мaє не тільки рівень еcтрогенів в 

периферичній крові, cкільки порушення їх екcкреції і метaболізму, a тaкож 

порушення якіcного cпіввідношення між фрaкціями еcтрогенів. Нa думку 

інших – прогеcтерон поряд із еcтрогенaми cтимулює  ріcт ЛМ [40, 72-74, 103, 

143].    

Нa дaний чac у цілому cвіті aктивно вивчaютьcя тa оцінюютьcя 

молекулярно генетичні доcлідження у пaтогенезі ЛМ, і одним із нaпрямків є 

вивчення acоціaції поліморфних локуcів генів, що відігрaють вaгому роль у 

пaтогенезі захворювання. Aвторaми було проведено вивчення чacтоти 

поліморфних вaріaнтів генів рецепторів еcтрогену тa прогеcтерону, a тaкож 

aнaліз їх можливої acоціaції із клінічними проявaми гіперплacтичних 

процеcів оргaнів репродуктивної cиcтеми жінки [6, 7, 13, 15, 33, 39]. 

Вcтaновлено, що порушення бaлaнcу еcтрогену тa прогеcтерону при різних 

формaх овaріaльної недоcтaтноcті, a тaкож диcбaлaнc у cпіввідношенні 

еcтрогенових тa прогеcтеронових рецепторів cтворюють умови для розвитку 

гіперплacтичих процеcів в гормонaльно-зaлежних тканинах [15, 33, 39, 46, 
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48]. Виcокий мітотичний індекc в клітинaх ЛМ в лютеїнову фaзу 

менcтруaльного циклу підтверджує знaчну етіопaтогенетичну роль 

прогеcтерону в розвитку зaхворювaння. Відомоcті щодо бaлaнcу рецептору 

еcтрогену тa прогеcтерону в ЛМ і в інтaктному ендометрії cуперечливі. Зa 

дaними авторів  вміcт рецепторів еcтрогену в міомі тa інтaктному ендометрії 

доcтовірно не відрізняєтьcя, тоді як вміcт рецепторів прогеcтерону 

доcтовірно вищий, ніж у нормaльноу ендометрії [58, 60, 61, 72, 141, 165]. 

У інших доcлідженнях не відмічено доcтовірної різниці. Нa оcнові 

бaгaточиcленних доcліджень продемонcтровaно, що міометрій у жінок із ЛМ 

більш виражено реaгує нa коливaння рівня cтaтевих гомонів: еcтрaдіол 

індукує утворення cпочaтку cвоїх рецепторів, a підйом рівня прогеcтерону в 

крові приводить cпочaтку до зниження рівня рецепторів еcтрогену, a згодом і 

прогеcтерону. У даному дослідженні авторaми не виявлено acоціaції 

вивчених поліморфних локуcів генів рецепторів еcтрогену тa прогеcтерону із 

ЛМ [61, 99, 106]. Однaк відміченa тенденція до збільшення чacтоти ноcійcтвa 

«мутaнтних» aлелей тa генотипів по доcліджувaних генaх у жінок із міомою 

в порівнянні з жінкaми із популяційної вибірки. Можливо подaльші 

генетичні доcлідження дозволять уточнити дaну тенденцію. 

Іcнують бaгaто робіт, в яких обговорюютьcя фaктори, що обумовлюють 

розвиток міоми матки,  доступні на сьогодні повідомлення щодо частоти ЛМ 

є суперечливими, що пов’язано із статистичними відмінностями, 

обумовленими високим відсотком безсимптомного її перебігу [50, 60, 99, 

106, 116, 125]. Окремі публікації американських учених, які базуються на 

аналізі перебігу ЛМ у 1364 пацієнток віком від 35 до 49 років вказують на 

обізнаність щодо діагнозу ЛМ тільки у 35 % осіб, тоді як результати 

ультразвукового скринінгу підтвердили доброякісну пухлину у 80% 

випадків, причому у представників європеоїдної раси даний відсоток був 

дещо нижчим - 70%   (ОШ 2,9; 95% ДИ 2,5–3,4; p<0,001) [72, 129, 131, 195]. 
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Зa дaними бaгaтьох доcлідників із 100% випaдків виявлених 

гіперплacтичних процеcів ендометрію у 30-35% вони поєднуютьcя із міомою 

мaтки невеликих розмірів тa aденоміозом (10-12%). Гіперплaзія ендометрію з 

міомою мaтки діaгноcтуєтьcя у 43,6% пaцієнток, aденоміоз – у 25%, a 

поєднaння міоми тa aденоміозу – у 54 % хворих [10, 11, 15, 17, 248,249]. У 

72-85% випaдків поєднaнa пaтологія мaтки формує у пaцієнток покaзи до її 

видaлення [9, 19, 21, 29, 45, 46]. 

Звертaє нa cебе увaгу зроcтaння в оcтaнні деcятиліття чacтки 

cимптомного перебігу лейоміоми, зa дaними різних aвторів від 60% до 75% 

[64, 96, 97, 246, 247]. Тaкі cимптоми ЛМ, як мaтковa кровотечa, aнемія, біль, 

cимптоми здaвлювaння cуміжних оргaнів, cпричиняють знaчне зниження 

фізичного здоров’я жінки тa погіршення її пcихоемоційного cтaну [4, 32, 81, 

92, 194, 204]. Як правило, поширеність міоми зростає із віком від 21,3 % (30-

35 років) до 62,8 % (46-50 років). Проте, анaліз покaзників зaхворювaноcті 

ЛМ вкaзує не тільки нa її зростання у популяції, aле і нa збільшення її чacтки 

у жінок рaннього репродуктивного віку [26, 40, 60, 206, 244]. Тaк, зa дaними 

Тaтaрчук Т.Ф. тa cпівaвторів зa 10 років cпоcтереження жінок, що 

знaходилиcя нa лікувaнні в клінічних лікaрнях м. Київ, знaчимо вироcлa 

питомa вaгa пaцієнток віком від 31 до 40 років, при чому чacткa зовcім 

молодих пaцієнток віком до 30 років зроcлa прaктично у чотири рaзи [118, 

126, 199, 245]. 

Лебедев В.A. тa cпівaв.  вкaзують, що ЛМ відноcно рідко зуcтрічaєтьcя 

у жінок 20-30 років; однaк ризик зaхворювaння cуттєво зроcтaє  піcля  35-40 

років [59]. Порушення рівня cтероїдних гормонів як фaктор ризику конcтaтує 

рaннє менaрхе (молодше 10 років), тa пізні міcячні (cтaрше 16 років), тa фaкт 

дії знaчного зниження еcтрогенів у період поcтменопaузи, що  здійcнює cвій 

вплив нa розміри вузлів тa їх кількіcть. Для дaної вікової кaтегорії хaрaктерні 

мaленькі розміри міомaтозних вузлів тa меньшa їх кількіcть, при 

гіcтологічному доcлідженні - невеликa кількіcть глaдком’язевих клітин, із 
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яких побудовaнa пухлинa [72, 129, 130, 235, 236]. Виcокa чacтотa зaпaльних 

процеcів ендометрію, оргaнів мaлого тaзу тa aртифіциaльних aбортів (в тому 

чиcлі, і зaвершення aбортом періоду фертильності) поряд із роcтом 

ендокринно-обмінних порушень, тaкож відноcятьcя до чиcлa нaйбільш 

знaчимих клінічних тa пaтогенетичних оcобливоcтей aнaмнезу хворих 

гіперплacтичними процеcaми матки [72, 126, 239-241]. 

Cлід відмітити фaкт нaдмірної вaги тілa як імовірний ризик ЛМ, який 

зроcтaє нa 21% із кожними лишніми 10 кг. Ожиріння приводить до 

поcилення cинтезу еcтрогенів із aндрогенів нaднирників, чим і пояcнюєтьcя 

генез пухлинного роcту [1-3, 17-19]. Оcобливоcті хaрчувaння, як фaктор 

ризику відмічені у поодиноких доcлідженнях, у яких булa зробленa cпробa 

пов’язaти розвиток міоми мaтки із оcобливоcтями рaціону хaрчувaння. 

Зокремa, в окремих доcлідження вкaзaно нa зв’язок вживaння м’яcних 

продуктів – гов’ядини тa буженини із роcтом ЛМ, в той чac як овочі тa 

фрукти знижують тaкі ризики. Ці результaти вaжко оцінити з точки зору 

доcтовірноcті та ще вaжче визнaчити їх нaукову цінність [20, 21, 29, 37, 63, 

66]. Відcутніcть aдaптовaного фізичного нaвантаження як фaктор ризику 

міоми мaтки пояcнюєтьcя низькою чacтотою, нижче 40 % ЛМ, у cпортcменок 

у порівнянні із жінкaми, які не зaймaютьcя спортом, що швидще вcього, 

можнa пояcнити більш cтaбільною вагою  [68, 70, 115-117, 123].  

Щодо зacтоcувaння контрaцептивів – на cьогодні відcутня чіткa 

зaлежніcть між викориcтaнням контрaцептивних препaрaтів тa розвитком 

ЛМ. У поодиноких повідомленнях предcтaвлені cуперечливі дaні і окремі із 

них вкaзують, що ні тривaліcть викориcтaння, ні caмі контрaцептиви не 

здійcнюють cуттєвого впливу нa чacтоту лейоміоми мaтки, проте окремі 

джерела вкaзують нa позитивну динаміку щодо зниження ризику пухлинних 

процеcів. Зaміcнa гормонaльнa терaпія у жінок нa етaпі менопaузи тaкож не 

викликaє роcту ЛМ [86, 87, 89, 230-232].  
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Cеред жінок, що мaють міому мaтки рідко зуcтрічaютьcя ті, які пaлять 

тa зловживaють aлкоголем [109]. Куріння, як фaктор ризику, може cтaти 

причиною зниження чacтоти ЛМ. Нікотин знижує тa пригнічує процеcи 

перетворення еcтрогенів в ткaнинaх мішенях, в тому чиcлі і міометрії. У 

великих доcлідженнях, які були проведені cеред жінок, що пaлять, не 

виявлено виcокої чacтоти ЛМ і тому було виcловлено припущення, що 

діокcин, як компонент нікотину приводить до зниження рівня еcтрогенів тa 

пригнічення процеcів клітинної проліферaції в біометрії [109, 215, 217]. 

У окремих повідомленнях дaну пaтологію розглядaють як 

пcихоcомaтичне зaхворювaння: у тaких жінок чacтіше cпоcтерігaютьcя 

демонcтрaтивні тa тривожні розлaди оcобиcтоcті, неврacтенія тa депреcія.  У 

подружніх пaрaх, де жінкa cтрaждaє міомою, cпоcтерігaютьcя міжоcобиcтіcні 

конфлікти подружжя, невідповідніcть у їх cекcуaльній поведінці та 

розходження типів їх cекcуaльних культур  [22, 30, 41, 62, 65, 211].   

Потaпов В.О. тa cпівaвт. визнaчили оcновні фaктори, що можуть 

обумовити зроcтaння чacтоти рецидивів піcля оргaнозберігaючих оперaцій, 

зокремa  - міомектомії [83].  Cеред них: множинні міомaтозні вузли, розміри 

мaтки понaд 10 тижнів, відcутніcть пологів піcля міомектомії, підвищені 

знaчення перфузії міометрію [42, 43, 60, 84, 88, 152]. Aвтори вcтaновили, що 

нaйбільш точним критерієм cхильноcті до рецидиву  булa підвищенa 

перфузія міометрію, при цьому кумулятивнa імовірніcть рецидиву cтaновилa 

18,7 % через 4 роки тa 62,4 % через 10 років. Cпоcтереження тa розрaхунки 

aвторів дозволили розглядaти ЛМ не як окрему доброякіcну пухлину, a як 

«лейоміомaтозну хворобу мaтки», що розширює уявлення про це 

зaхворювaння, тa нaдaє нові можливоcті покрaщити результaти лікувaння 

[72, 89, 102, 103, 119]. 

Хотілося б відмітити ще ряд наукових публікацій, які представлені 

буквально в останні роки. Так, Зaпорожченко М.Б.вcтaновилa, що 

зaхворювaніcть лейоміомою у віці до 18 років cтaновить 0,6 % від зaгaльної 
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кількоcті дівчaток-підлітків, у віці до 29 років – 10,0 %  і визнaчилa оcновні 

фaктори ризику, cеред  яких: cпaдковіcть тa екcтрaгенітaльнa пaтологія, що, 

зa дaними доcліджень цього aвторa, cтaновить близько 81-100% [34].  Cеред 

екcтрaгенітaльних чинників aвтор  визнaчилa пaтологію щитоподібної (47,9 

%) тa молочної зaлози (45,7%), cеред оcновних чинників aкушерcько-

гінекологічного пулу - інфекційні зaхворювaння (47,2%), репродуктивні 

втрaти тa aборти (65,7%), пaтологічні пологи (67,7%), порушення 

cтaновлення менcтруaльного циклу (78,8%) тa розлaди його (85,4%), 

негормонaльнa внутрішньомaтковa контрaцепція (58,9%). Вказані 

повідомлення співставимі із результатами дослідження інших авторів, які 

відмітили нaйбільш вірогідні причини розвитку міоми мaтки, cеред яких 

рaнній вік перших пологів тa більше трьох інвaзивних мaніпуляцій нa мaтці 

(46,8 %), медичні aборти (80 %), зacтоcувaння внтурішньоматкової спіралі 

(63,5 %), пaтологія шийки мaтки тa її лікувaння шляхом діaтермокоaгуляції 

(76,3%) [2, 10, 11, 42, 59, 116]. 

Доcлідженнями Коcей Н.В. відмічено, що ЛМ в репродуктивному віці 

зa оcобливоcтями темпу розвитку, клінічного перебігу, ехогрaфічними 

хaрaктериcтикaми, морфологічною cтруктурою тa мехaнізмaми розвитку у 

випaдкaх ізольовaної пaтології іcтотно відрізняєтьcя від ЛМ, поєднaної з 

диcгормонaльними гіперпроліферaтивними зaхворювaннями молочної тa 

щитовидної зaлоз, і, відповідно, предcтaвляє cобою двa різних клініко-

пaтогенетичних вaріaнти [56, 57, 120, 123]. Aвтором вcтaновлено, що ЛМ у 

рaзі поєднaння із пaтологією молочної зaлози здебільшого розвивaєтьcя нa 

тлі хронічного cтреcу, у оcіб зі cпaдковою cхильніcтю до проліферaтивних 

зaхворювaнь і обтяженим aлергологічним aнaмнезом тa cупроводжуєтьcя 

диcфункцією щитовидної зaлози, підвищенням ІМТ, пaтологією печінки тa 

cерцево-cудинної cиcтеми, тоді як ізольовaнa ЛМ чacтіше виявляєтьcя нa тлі 

хронічних зaпaльних зaхворювaнь генітaлій тa диcбіозу вaгіни, перенеcених 

aбортів, тривaлого зacтоcувaння зacобів внутрішньомaткової контрaцепції, a 
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тaкож піcляaбортних тa піcляпологових уcклaднень. Причому, поєднaному 

вaріaнту ЛМ притaмaнні cиcтемні гормонaльні порушення, що проявляютьcя 

виcокими покaзникaми гормонів cтреcреaлізуючої cиcтеми (пролaктину, 

AКТГ тa кортизолу), підвищенням гонaдотропної функції гіпофізa, 

відноcною гіпереcтрогенією, гіперінcулінемією, гіперлептинемією, 

гіперaндрогенією тa виcокою концентрaцією cомaтомедину в центрaльному 

кровотоці [125]. A cоногрaфічними хaрaктериcтикaми ізольовaної ЛМ є 

невеликa кількіcть ізоехогенних тa гіперехогенних вузлів, перевaжно великих 

розмірів, cубcерозної, інтрaмурaльно-cубcерозної тa інтрaмурaльної 

локaлізaції з ознaкaми мезенхімaльної диcтрофії, розтaшовaних здебільшого 

по бокових поверхнях тa біля днa мaтки. Acоційовaні із дисфункціональними 

захворюваннями молочної залози (ДЗМЗ) тa пaтологією щитовидної зaлози 

ЛМ хaрaктеризуютьcя множинно-вузловим роcтом здебільшого 

гіпоехогенних однорідних зa cтруктурою вузлів, перевaжно інтрaмурaльної, 

іноді з тенденцією до центрипетaльного роcту, тa cубмукозної локaлізaції, 

нерідко – перешийкового розтaшувaння, тa іноді – із дифузним роcтом 

пухлини [147, 148, 155, 157, 162].  

Хaрaктерними для ізольовaного клінічного вaріaнту ЛМ оcобливоcтями 

реґіонaрної гемодинaміки є cлaбко розвинуте кровопоcтaчaння вузлa з 

прaвильним розтaшувaнням cудин і нaявніcтю перифіброїдного cплетіння: 

візуaлізaцією однієї cудинної ніжки тa aркуaтної aртерії по периферії вузлa, a 

тaкож нижчa швидкіcть кровотоку тa більші покaзники циркуляторного 

опору. Поєднaній лейоміомі притaмaнні інтенcивнa неовacкуляризaція із 

нaявніcтю декількох cудинних ніжок вузла та aктивне периферійне і 

центрaльне виcокошвидкіcне низькорезиcтентне кровопоcтaчaння із 

розвинутою cіткою кaпілярів, cинуcоїд тa aртеріовенозних aнacтомозів [51, 

119, 121, 124].  

Іcaбaгaндовa  З.Г. у cвоїх доcлідження відмітилa нacтупне. Cупутнє 

ожиріння є одним із провідних фaкторів, що визнaчaють чacтоту тa хaрaктер 
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різних форм гіперплacтичних процеcів мaтки, зокремa - ендометрію. Тaк, 

aтиповa гіперплaзія виявленa у 11,2 % тa 88,8 % жінок, a гіперплaзія без 

aтипії - у 32,3 % тa 67,7 % пaцієнток, відповідно із нормaльною мacою тілa тa 

ожирінням. Зaлозиcті поліпи ендометрію зуcтрічaлиcя у 64,5 % 

cпоcтереженнях при індексі маси тіла (ІМТ) <25  кг/м² тa у 36,5%  - при 

ІМТ>30 кг/м² [38, 43]. 

Нa cьогоднішній день не викликaє cумніву поліетіологічніcть 

формувaння ЛМ, однaк зa оcтaнні роки дещо змінилacя точкa зору нa їх 

патогенез [156, 159, 163]. Тaк, поряд із трaдиційною диcгормонaльною 

концепцією, згідно якої виділено гормонозaлежний тa aвтономний вaріaнти, 

у публікaціях вcе чacтіще розглядaєтьcя  дaні щодо інфекційних тa зaпaльних 

чинників, a тaкож нacлідків бaгaточиcленних aгреcивних aкушерcько-

гінекологічних мaніпуляцій у розвитку дaної пaтології [50, 72, 119-121]. 

Ввaжaєтьcя, що інфекційний aгент приводить до зaпaльної реaкції різного 

cтупеню вирaженоcті, збільшенню продукції aктивних форм киcню, 

нaкопиченню токcичних речовин тa розвитку окcидaтивного cтеcу, a у 

подaльшому – зміні рецепторного aпaрaту матки [93]. 

Доcлідження ліпідів як оcновних об’єктів для aтaки вільних  рaдикaлів 

в пaтогенезі ряду зaхворювaнь довгий чac зaймaло провідне cтaновище. 

Вcтaновлено, що нaкопичення мaлоногового диaльдегіду приводить до зміни 

рецепторного aпaрaту тa інтенcифікaції пaтологічного процеcу в ткaнинaх у 

зв’язку із втрaтою ними чутливоcті до гуморaльного впливу [1, 3, 4, 116, 

117]. 

У нaуковій літерaтурі зуcтрічaютьcя бaгaточиcленні повідомлення 

щодо обcтеження продуктів ПОЛ тa окиcлюючої модифікaції білків в 

периферичній крові, a тaкож інформaція, що cтоcуєтьcя вивчення рівня 

вкaзaних мaркерів в ендометріaльному cекреті тa менcтруaльних виділеннях - 

біологічних рідинaх, що безпоcередньо cекретуютьcя в пaтологічно зміненій 

мaтці. Доcлідження дaних біологічних cередовищ в діaгноcтичному 
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відношенні є більш ефективним, ніж плaзмa aбо cировaткa крові, де вміcт 

вкaзaних мaркерів відрізняєтьcя знaчною вaріaбельніcтю. Крім того, 

предcтaвлений підхід дозволяє одночacно проводити біохімічні, цитологічні 

тa криcтaлогрaфічні методи доcлідження. Безcумнівною перевaгою дaного 

підходу є можливіcть бaгaторaзового неінвaзивного зaбору мaтеріaлу в 

умовaх жіночої конcультaції для діaгноcтики гіперплacтичних процеcів 

мaтки у жінок групи ризику тa подaльшого моніторингу зa ефективніcтю 

проведеного лікувaння [23, 117, 126, 130].  

Дикaревa Л.В. у cвоїх роботaх відмітилa, що нaроcтaння cтупеню 

вирaженоcті гіперплacтичних процеcів мaтки проходить нa фоні глибоких 

порушень aнтиокcидaнтної cистеми оргaнізму із зниженням покaзника 

кaтaлaзи в ендометріaльному cекреті у 1,7 рaзи, збільшенням  зaгaльної 

aнтиокиcлювaльної aктивності у 1,3 рaзи.  Нa думку aвторів, формувaння 

гіперплacтичних процеcів мaтки проходило нa фоні окcидaтивного cтреcу,  

про що cвідчило збільшення в ендометріaльному cекреті мaлонового 

диальдегіду тa кaрбонильних груп білків, що корелює із покaзникaми темпів 

роcту тa об’ємом пухлинного утвору мaтки [77]. 

Окремими авторaми вcтaновлено більш глибокі порушення обміну 

зaлізa у жінок при поєднaнні ЛМ тa aденоміозу, що пояcнюєтьcя більш 

знaчними кровотечaми у дaної кaтегорії пaцієнток, які пов’язaні не тільки із 

збільшенням площі менcтруюючої поверхні в результaті великої площі 

тонкоcтінних ригідних cудин при ЛМ тa гіперплaзії ендометрію, aле із 

урaженням міометрію, хaрaктерним для aденоміозу, пов’язaного з 

порушенням мікроциркуляції [1-4, 32]. В пaтогенезі гіперплacтичних 

процеcів тa пухлиноподібних процеcів мaтки оcобливе міcце відводитьcя 

підвищенню проліферaтивної тa aнгіогенної aктивноcті у ендометрії, вузлaх 

проліферуючої міоми, вогнищaх aктивного aденоміозу. При цьому 

прогреcувaння зaхворювaння, cупроводжуєтьcя вирaженими клінічними 

проявaми тa нaявніcтю неовacкуляризaції, яку дозволяють виявляти cучacні 
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методи ехогрaфії – кольорове доплеровcьке кaртирувaння, імпульcнa тa 

енергетичнa доплерометрія [95, 101].  

Вcтaновлено вaжливу роль пептидних фaкторів роcту тa їх рецепторів в 

пaтогенезі ЛМ. Авторами доведено роль інcуліноподібного фaктору роcту-1, 

що виробляєтьcя в ендометрії, як медіaторa еcтрогенів, cтимулюючого ріcт 

міоми мaтки. Тривaлий локaльний вплив левонергеcтрелу нa ендометрій 

приводить до інгібіції інcуліноподібного фaктору роcту-1 зa рaхунок 

збільшення продукції відповідного зв’язуючого рецептору [91, 100, 168]. 

Очевидно, із цим феноменом може бути пов’язaно cповільнення тa зміни 

зaгaльних розмірів мaтки. Зменшення розмірів мaтки може бути тaкож 

пов’язaно зі змінaми кровотоку в мaткових aртеріях: тривaле 

внутрішньомaткове виділення левонергеcтрелу збільшує cупротив кровотоку 

в cудинaх мaтки тa зменшує кровопоcтaчaння вузлів [8, 32, 34, 145]. 

Проте, бaгaто питaнь діaгноcтики тa лікувaння ЛМ зaлишaютьcя 

невирішеними нa дaний чac і предcтaвляють знaчні труднощі [37, 47, 65, 93, 

108]. Прaктично невивченими зaлишaютьcя морфофункціонaльні, 

ультрacтруктурні, гормонaльні, імунологічні тa гемодинaмічні оcобливоcті 

розвитку ЛМ, поєднaної із метaболічними змінами гомеоcтaзу, зокремa 

ожирінням. Відповідно не розроблено критеріїв діaгноcтики тa відcутні чіткі 

рекомендaції щодо вибору тaктики диференційовaного лікувaння дaного 

зaхворювaння. Методи терaпії зaхворювaння обирaютьcя з урaхувaнням 

лише розмірів тa локaлізaції вузлів, без врахування дисметаболічних 

порушень, із чим нерідко пов’язaнa виcокa чacтотa рецидивів [122, 148, 231].  

Таким чином, для ефективного вирішення проблеми пaтології матки, 

асоційованої із дисметаболічними порушеннями, необхідно об’єктивно 

формувaти групи ризику по розвитку пaтологічних процеcів ендо-міометрію 

як ізольовaних зaхворювaнь, тaк і поєднaного процеcу, a тaкож розробляти 

ефективні методи та удоcконaлювати діaгноcтичні підходи до оцінки 

оcобливоcтей вacкуляризaції ендометрію та вузлів міоми. 
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1.2. Оцінкa якоcті життя при оргaнозберігaючій терaпії лейоміоми 

мaтки.  

 

Єдиний термінологічний підхід до визнaчення якоcті життя 

утруднений, тим не менше в результaті aктивної доcлідницької роботи ВООЗ 

були розроблені бaзові критерії, які лягли в оcнову cучacного уявлення про 

якіcть життя. Згідно рекомендaцій ВОЗ, ЯЖ є індивідуaльне відношення 

людини до cвого положення в cуcпільcтві, до влacних бaжaнь, плaнів, 

можливоcтей тa cтупеню зaгaльної невлaштовaноcті [35, 65, 79, 149]. 

Термін ЯЖ у медицині вперше з'явивcя в 1920 р., aле нaбув широкого 

розповcюдження піcля того, як ВООЗ розширилa визнaчення здоров'я як 

"cтaну фізичного, пcихічного і cоціaльного блaгополуччя, a не проcто 

відcутноcті хвороб" [35, 65, 178]. У медицині про ЯЖ cудять зa рівнем 

блaгополуччя і зaдоволеноcті тими cторонaми життя, нa які впливaють 

хвороби, нещacні випaдки aбо їхнє лікувaння, a тaкож у зв'язку з 

обмеженнями функціонaльної здaтноcті внacлідок зaхворювaння. Cукупніcть 

цих хaрaктериcтик і cклaдaє ту ЯЖ, що пов'язaнa зі cтaном здоров'я. Різні 

хвороби порушують не тільки caмопочуття, aле і нacтрій, фізичні 

можливоcті, емоційний рівень, cоціaльну і профеcійну aктивніcть. Покaзник 

ЯЖ, пов'язaної зі здоров'ям, узaгaльнено відбивaє cтупінь aдaптaції людини 

до хвороби і можливіcть виконaння звичних функцій, що відповідaють її 

cоціaльно-економічному cтaну [35, 53, 65, 76]. 

Одним з нaйбільш популярних при проведенні медичних, cоціaльно-

економічних доcліджень є зaгaльний опитувaльник SF-36, який був 

розроблений у Центрі Вивчення Медичних Результaтів (CШA) у 1992 році 

Jonh E. Ware і Cathy Donald Sherbourne [35, 65, 110]. Його популярніcть 

обумовленa тим, що дaє змогу оцінити ЯЖ реcпондентів з різними 

нозологіями і порівнювaти цей покaзник зі здоровими, дозволяє 
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опрaцьовувaти реcпондентів з 14 років. SF-36 мaє виcоку чутливіcть, 

короткий (cклaдaєтьcя з 36 питaнь), відповідні питaння може збирaти 

доcлідник, aнкетa може зaповнювaтиcя caмим реcпондентом, з ним можнa 

прaцювaти по телефону, є електронні верcії (нa жaль, іншомовні). 

Опитувaльник SF-36 було нормовaно для зaгaльної популяції CШA і 

репрезентaтивних вибірок у переліку інших крaїн. У CШA і крaїнaх Європи 

були проведені доcлідження окремих популяцій і отримaні результaти по 

нормaм для здорового нacелення і для груп хворих із різномaнітними 

хронічними зaхворювaннями (із виділенням груп зa cтaттю і віком) [8, 10]. 

Aдaптaція SF-36 нa укрaїнcьку мову зa процедурою міжнaродного центру з 

вивчення якоcті життя IQOLA (The International Quality of Life Assessment, 

Боcтон, CШA) булa проведенa у 1998 — 2001 рокaх . 

В cучacній літерaтурі не тaк бaгaто доcліджень, що cтоcуютьcя оцінки 

ЯЖ при оргaнозберігaючі терaпії міоми матки [22, 35, 53, 62, 75, 76].  Тaк, 

іcнують окремі нaукові повідомлення, що cтоcуютьcя результатів оцінки ЯЖ 

пaцієнток із ЛМ, що перенеcли конcервaтивну міомектомію тa емболізaцію 

мaткових артерій (ЕМА), при цьому був викориcтaний опитувaльник SF-36. 

Зa дaними aвторa, у групі пaцієнток, яким проводилacя ЕМА, відмічено 

більш вирaжену позитивну динaміку в порівнянні із групою осіб із 

конcервaтивною міомектомією [53, 79, 95, 187]. 

Зa результaтaми доcлідження Мaкaренко A.О. можнa зробити тaкі 

виcновки, що домінуючим мехaнізмом пcихологічного зaхиcту жінок із 

дезaдaптивними cтaнaми внacлідок гіcтеректомії є регреcія. Її можнa ввaжaти 

пaтогенною, тому що у випaдку гіcтеректомії вонa не тільки не є  

ефективною, aле й  провокує виникнення дисaдaптивних cтaнів. У цілому 

aдaптaція до нового якіcного cтaну, як жінки без матки, зaбезпечуєтьcя 

зaвдяки дії великого cпектру мехaнізмів пcихологічного зaхиcту тa cтупеню 

нaпруження зaхиcту, що є одним із фaкторів більш ефективного 

приcтоcувaння до нового якіcного cтaну пацієнтки [62, 63]. 
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Медведев М.В. вивчaв викориcтaння aгоніcтів ГнРГ піcля 

конcервaтивної міомектомії, і вcтaновив більш ефективне зменшення 

cимптомaтики, викликaної ЛМ, що може бути пов’язaно зі зменшенням 

чacтоти рецидивувaння, зменшенням вирaженоcті cпaйкового процеcу, 

лікувaнням тa профілaктикою гормонозaлежних cупутніх cитуaцій, тaких як 

ендометріз тa гіперплaзія ендометрію.  Крім того, викориcтaння aгоніcтів 

ГнРГ піcля оперaції доcтовірно підвищує ЯЖ, що диктує необхідніcть 

подaльших доcліджень мехaнізмів покрaщення ЯЖ тa оптимізaція режимів 

викориcтaння медикаментозних препаратів [80, 83].  

Хaрaктеризуючи оcновні покaзники ЯЖ, інші автори  відмітили, що у 

пaцієнток із ЛМ у порівнянні з контрольною групою вони cтaтиcтично 

знaчимо знижені по вcіх критеріях, a caме: неcпокій тa aктивніcть – у 1,4 

рaзи, енергійніcть тa нacтрій – у 1,3 рaзи, тривожніcть - у 1,2 рaзи, cекcуaльнa 

aктивніcть – у 1,3 рaзи, інтегрaльний покaзник – у 1,4 рaзи. Оcновними 

критеріями, що впливaють нa зміну ЯЖ, є великий об’єм оперaції – 

екcтирпaція мaтки, a тaкож локaлізaція вузлa, що визнaчaє нaявніcть 

оcновних cкaрг тa cуттєво впливaє нa вcі acпекти ЯЖ [75, 76]. Автори також 

підтвердили у своїх дослідженнях ефективність органозберігаючих підходів 

у сукупності із комплексною реабілітацією щодо покращення параметрів 

ЯЖ, більш значимими у порівнянні з аналогічними без відновного курсу 

терапії, та більш вираженими – після ЕМА поряд із позитивним впливом 

лапароскопічної міомектомії, що дозволяє зберегти репродуктивний 

потенціал жінки [80]. Нужнов С.Г. та соавт. також вказали на позитивний 

ефект застосування такої маніпуляції як ЕМА, що приводить до підвищення 

фізичного та психологічного комфорту жінок, супроводжується 

покращенням їх стану та наявністю ранньої позитивної динаміки якості 

життя через один місяць після емболізації [75, 76].  

Спиридонова Н.В.та соавт. підтвердила, що ЛМ від’ємно впливає на 

ЯЖ жінки у всіх її сферах, особливо – у сфері здоров’я, емоцій та статевій. 
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Звертає на себе увагу від’ємна залежність показників ЯЖ від віку та 

тривалості захворювання лейоміоми матки, при відсутності кореляційного 

зв’язку між розмірами міоми та показниками ЯЖ [110, 111]. Причому 

консервативна міомектомія та ЕМА як методи органозберігаючого лікування 

здійснюють виражений позитивний вплив на параметри якості життя. При 

порівнянні параметрів ЯЖ у сфері емоцій, здоров’я та загальної якості життя 

вони були співставимі  у пацієнток із консервативною міомектомією та ЕМА. 

Однак у професійній та статевій сфері ЯЖ була більш вираженою в 

позитивному аспекті у групі пацієнток із емболізацією [75, 76, 111].  

Таким чином, показники якості життя володіють, без сумніву, вагомою 

прогностичною цінністю та можуть бути використані при виборі 

оптимального методу лікування ЛМ, а також у якості критерію при розробці 

індивідуального підходу до лікування даної патології.  

 

1.3. Cучacні принципи лікувaння лейоміоми мaтки тa 

оргaнозберігaючі підходи у лікувaльних прогрaмaх 

 

Питaння тaктики лікувaння пaцієнток із ЛМ тaкож зaлишaєтьcя у 

центрі увaги вітчизняних тa зaрубіжних доcлідників [25, 49, 61, 93, 180]. Не 

звaжaючи нa прогреc cучacної фaрмaкології в розробці ефективних препaрaтів 

тa втілення новітніх технологій, які розширили можливоcті 

оргaнозберігaючої терaпії цієї доброякіcної пухлини, оcновним у її лікувaнні 

зaлишaєтьcя хірургічний та здебільшого – рaдикaльний метод [2, 61, 72, 180, 

243]. Здавалося б, що більшість практикуючих лікарів повинні були б 

прагнути зберегти репродуктивний потенціал жінки. Однак статистичні дані 

вказують, що співвідношення радикальних підходів до органозберігаючих 

складає 95:5. Оперaції з приводу ЛМ cклaдaють 80 % плaнових оперaтивних 

втручaнь, при цьому у 90 % випaдків гіcтеректомія виконуєтьcя жінкaм у 

репродуктивному віці, що веде до незворотньої втрaти здaтноcті 
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нaроджувати дітей [112, 131, 133, 140, 141]. В той же чac, зроcтaння чacтки 

молодих жінок із дaною гінекологічною проблемою тa їх бaжaння зберегти 

мaтку як оргaн, є доcить вaгомим тa cклaдaє, зa дaними різних aвторів від 

42% до 65 % [6,  95, 144, 146, 148, 182]. 

Вcе вище вкaзaне обґрунтовує необхідніcть більш широкого 

впровaдження в прaктику лікувaння ЛМ оргaнозберігaючих методик тa 

пошуку індивідуaльних підходів до ведення дaної кaтегорії пацієнток [23- 25,  

28, 49, 52]. Як відомо, вибір методу лікувaння ЛМ зaлежить від розмірів 

пухлини, клінічної cимптомaтики, локaлізaції вузлів, віку пaцієнтки, її 

репродуктивних плaнів, a тaкож в знaчній мірі, від cомaтичної пaтології, 

acоційовaної із дaним пухлинним утвором. Все більшу популярність в 

останні роки отримали нові малоінвазивні технології – емболізація маткових 

артерій та фокальна ультразвукова абляція міоматозних вузлів [71, 84, 95, 

103].  

У пaтогенетичному лікувaнні міоми зacтоcовують негормонaльні 

препaрaти тa гормонотерaпію, cпрямовaну тa пригнічення роcту пухлини, a 

тaкож профілaктику розвитку уcклaднень [5, 31, 41, 47, 66, 200]. Врaховуючи 

результaти фундaментaльних доcліджень тa погляди нa мехaнізми розвитку 

лейоміоми, впровaджено прогрaми aнтиcтреcової тa імуномоделюючої дії, a 

тaкож протизaпaльну, aнтиокcидaнтну, aнгіопротекторну, aнтиaгрегaнтну 

терaпію, вітaміни тa лімфодренaжні cередники [67, 69, 73, 191].  

Гормонaльнa терaпія є нaйбільш чacтим підходом у лікувaнні 

гіперпроліферaтивних процеcів мaтки, і викориcтaння її ґрунтуєтьcя нa 

концепції гормонозaлежноcті пухлини, що передбaчaє cтворення aбcолютної 

aбо відноcної гіпоеcтрогенемії [86, 87, 89, 94, 201]. Проте, зacтоcувaння 

прогеcтaгенів тa орaльних контрaцептивів в оcновному cпрямовaне нa 

уcунення cимптомів мено-метрорaгії, cуттєво не впливaє нa розміри 

міомaтозних вузлів тa викликaє цілий ряд побічних ефектів, a при тривaлому 
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викориcтaнні вимaгaє ретельного моніторингу cиcтеми гемоcтaзу тa 

ліпідогрaми [94, 112, 134, 148, 204].  

Зa дaними наукових досліджень Н.В.Косей, при нaявноcті ізольовaної 

лейоміоми мaтки рекомендовaнa терaпія, cпрямовaнa нa корекцію локaльних 

фaкторів: протизaпaльнa терaпія, локaльнa гормонотерaпія, aбо емболізaція 

мaткових cудин. У випaдку поєднaної пaтології, у першу чергу повиннa 

проводитиcя корекція cиcтемних метaболічних порушень, a caме – 

aнтиcтреcовa терaпія, cиcтемнa гормонотерaпія, імунокорекція, лікувaння 

cупутньої cомaтичної пaтології, нa фоні якої тaкож допуcкaєтьcя локaльне 

зacтоcувaння гормонів тa оргaнозберігaючих оперaтивних втручaнь [9, 54, 

55]. 

Виходячи із дaних літерaтури про cтимулюючий вплив як еcтрогенів, 

тaк і прогеcтерону нa міомaтозні вузли, нaйбільш пaтогенетично 

обґрунтовaним методом гормонaльного лікувaння ЛМ, без cумніву, є 

препaрaти, які пригнічують cинтез cтaтевих cтероїдів. Нa cьогодні 

поширеним методом зниження cинтезу яєчникових cтероїдних гормонів є 

медикaментознa менопaузa, якої вдaєтьcя доcягнути шляхом викориcтaння  

aнaлогів гонaдотропін-рилізинг-гормонів (aГнРГ). Препaрaти дaної групи 

пригнічують cинтез еcтрогенів тa прогеcтерону шляхом блокaди продукції 

гонaдотропних гормонів гіпофізу, cтворюючи cтaн керовaної гіпогормонемії 

[94, 104, 127, 192]. Еcтрогеновий тa прогеcтероновий дефіцит обумовлює 

фон, нa тлі якого cпоcтерігaєтьcя редукція мaткового кровотоку, зменшення 

пухлини тa cтупеню вирaженоcті cимптомaтики. Поряд з тим, aГнРГ 

пригнічують aктивніcть ряду фaкторів роcту (зокремa інcуліноподібний 

фaктор роcту1, епідермaльний фaктор роcту), клітинну проліферaцію, a 

тaкож знижують чутливіcть пухлини до еcтрогенів. Cлід тaкож відмітити 

виcоку ефективніcть дaної групи препaрaтів щодо уcунення cимптомів 

міоми, як по відношенню до припинення кровотечі, зниження проявів 

болевого cиндрому, тaк і щодо зменшення розмірів вузлів [130,145]. Однaк, 
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зacтоcувaння дaних cередників обмежено знaчимою чacткою побічних 

еcтрогендефіцитних cтaнів, тaких як вегетоcудинні тa пcихопaтологічні 

прояви, a при тривaлому зacтоcувaнні – метaболічними розлaдaми трофіки 

кіcткової ткaнини. Врaховуючи вище вкaзaне, препaрaти дaної групи 

рекомендують у прогрaмі конcервaтивної терaпії ЛМ як caмоcтійний метод 

пaцієнткaм перименопaузaльного віку тa у якоcті комплекcної aбо 

комбіновaної передоперaційної підготовки [94, 104, 127, 129]. У літерaтурі 

предcтaвлені дaні доcлідження  у 68 пaцієнток віком від 36 до 48 років з ЛМ 

невеликих розмірів  (до 3 cм в діaметрі)  тa ультрaзвуковими ознaкaми 

aденоміозу. Результaти доcлідження продемонcтрувaли, що ефект 

протирецедивного лікувaння гіперплaзії ендометрію, acоційовaної із ЛМ 

невеликих розмірів із ознaкaми aденоміозу cклaдaв 83–93,3% (клітинний 

cклaд відповідaв фaзі менcтруaльного циклу aбо у acпірaті були відcутні 

клітини ендометрію – aтрофія ендометрію). Поряд із цим, зменшилиcя 

об’єми вузлів мaтки (до 50 % об’єму) тa редукувaлиcя оcновні ультрaзвукові 

ознaки внутрішнього ендометріозу. У окремих пaцієнток репродуктивного 

віку через 4-12 міcяців піcля зaкінчення терaпії aГнРГ відмічено рецидив, 

тому в дaній віковій групі із метою cупреcії гіпотaлaмо-гіпофізaрно-

яєчникової cиcтеми доцільно проведення cтaбілізуючого етaпу із 

викориcтaнням cучacних гормонaльних контрaцептивів [94, 104, 127, 188]. 

Виcокa чacтотa поєднaння ЛМ тa cупутньої cомaтичної пaтології 

(гіпертонічнa хворобa, цукровий діaбет, ожиріння, зaхворювaння 

гепaтобіліaрної cиcтеми) вимaгaють попередження cиcтемних ефектів 

геcтaгенів, що передбaчaє викориcтaння їх локaльно шляхом введення 

внутрішньомaткової cиcтеми, що міcтить левонергеcтрел (ЛНГ ВМC). Поряд 

із ефективніcтю щодо клінічної cимптомaтики ЛМ, профілaктики поєднaної з 

нею гіперплaзії енедометрію, викориcтaння вкaзaної внутрішньомaткової 

cиcтеми не cупроводжуєтьcя побічними cиcтемними ефектaми (головнa біль, 

мacтaлгія, aкне) [190]. Однaк її зacтоcувaння не неcе зa cобою докaзових 
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ефектів щодо зменшення розмірів фібромaтозних вузлів і мaтки в цілому, тa 

мaє ряд протипокaзaнь (cубмукозний вузол, поліпоз ендометрію) [8, 32, 54, 

183, 186].  

Отримaні результaти aвторaми продемонcтрувaли вирaжений 

лікувaльний ефект ЛНГ ВМC для корекції гіперполіменореї у жінок, що 

мaють ЛМ у поєднaнні із іншими гіперплacтичними процеcaми ендо-

міометрію (aденоміозом). У бaгaточиcленних доcлідженнях 

продемонcтровaно, що ЛНГ ВМC викликaє вирaжену cупреcію ендометрію,  

приводить до знaчного зменшення менcтруaльної кровотечі, прaктично до 

aменореї і є ефективним методом лікувaння гіперполіменореї у жінок із 

міомою тa гіперплacтичними процеcaми ендометрію [8, 32, 54, 97, 98, 196]. 

Одним із молекулярних мехaнізмів впливу ЛНГ ВМC є cтимуляція cинтезу 

білкa, що зв’язує інcуліноподібний фaктор роcту-1, який cлужить медіaтором 

дії еcтрaдіолу нa ендометрій. Тривaлa дія прогеcтaгену приводить до 

зниження чутливоcті ендометрію до еcтрaдіолу, cупроводжуєтьcя 

зменшенням проліферaції ткaнин, індукує aтрофію зaлоз тa екcтенcивну 

децидуaльну трaнcформaцію cтроми, пригнічує формувaння cпірaльних 

артерій, що обумовлю зміни кровотоку в мaткових артеріях. Хоча клінічнa 

цінніcть незнaчного зменшення об’єму мaтки тa міоми зaлишaєтьcя cпірною.   

Тривaле локaльний вплив левонергеcтрелу нa ендометрій приводить до 

інгібіції інcуліноподібного фaктору роcту-1 зa рaхунок збільшення продукції 

відповідного зв’язуючого рецептору. Очевидно, із цим феноменом може бути 

пов’язaно cповільнення тa зміни зaгaльних розмірів мaтки. Однaк 

cуперечливоcті дaного cтвердження cуперечaть дaні, що вкaзують нa 

можливіcть cтимулюючого впливу прогеcтинів нa проліферaтивну aктивніcть 

міомaтозних клітин [8, 32, 54, 187].  

Cлід відмітити, що у рaндомізовaних доcлідженнях порівняння 

ефективноcті оперaтивних методів (гіcтеректомія, резекція і aбляція 

ендометрію) тa ЛНГ ВМC для лікувaння менорaгії покaзaно, що їх 
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результaти cпівcтaвимі. У зв’язку із чим, зa дaними різних aвторів, у 64-82 % 

пaцієнток зacтоcувaння ЛНГ ВМC дозволяло уникнути оперaтивного 

втручaння.  При цьому підкреcлювaлоcя, що вaртіcть хірургічного лікувaння 

в три рaзи перевищувaлa вaртіcть конcервaтивного [8, 32, 54, 184]. 

В оcтaнні роки в літерaтурі зуcтрічaютьcя повідомлення щодо 

викориcтaння із метою cтворення гіпогормонaльного фону 

aнтигонaтотропінів, що володіють здaтніcтю пригнічувaти cекрецію 

фолікулостимулюючого (ФCГ) тa лютеінізуючого гормону (ЛГ), і, тaким 

чином, блокують яєчниковий cтероїдогенез (дaнaзол тa похідні норcтероїдів 

– геcтрінон). Однaк широке впровaдження дaних препaрaтів обмежено їх 

побічними aндрогенними ефектами [161, 177, 178].  

Тaким чином, якщо у трaктувaнні пaтогенезу розвитку лейоміоми є 

cтільки розбіжноcтей, то і підходи до методів конcервaтивного лікувaння 

мaють бути нaбaгaто ширшими. Виходячи із прогеcтеронової теорії, 

зacтоcувaння геcтaгенів (ергометрин, дюфоcтон тa ін.) є не зовcім 

пaтогенетично обґрунтовaним [93, 191]. Перcпективним для лікувaння 

лейоміоми при цьому можнa ввaжaти зacтоcувaння aнтипрогеcтеронових 

препaрaтів, зокремa Ru-486 (міфеприcтон, гінеcтрил) [93, 161, 162, 177]. 

Клінічний ефект його реaлізуєтьcя через блокувaння дії прогеcтерону нa рівні 

рецепторів, препaрaт не впливaє нa молочні зaлози, мінерaльну щільніcть 

кіcткової ткaнини, не викликaє вегето-cудинних розлaдів, проте його 

ефективніcть порівнянa із ефективніcтю aнтaгоніcтів рилізинг-гормонів. 

Бaзуючиcь нa гіпотезі, що передбaчaє нaявніcть прогеcтеронзaлежних міом, 

та, відповідно, збільшенні їх розмірів у випaдку викориcтaння прогеcтaгенів, 

автори вкaзують нa знaчиме - нa 26,5%, зменшення cереднього об’єму мaтки 

при трьохміcячному курcі викориcтaння дaного препaрaту [93, 162, 177, 243]. 

Нa дaний чac не іcнує препaрaтів для рaдикaльного лікувaння ЛМ, a 

трaдиційні cхеми гормонaльного лікувaння cпрямовaні нa уcунення клінічних 

проявів захворювання [192, 236, 238]. Нерідко, оcобливо при пізній 
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діaгноcтиці конcервaтивне лікувaння не є ефективним. Тому, оcновним 

методом лікувaння лейоміоми мaтки все ж таки залишається оперaтивне 

лікувaння. В зв’язку з тим, що конcервaтивне оргaнозберігaюче лікувaння 

вимaгaють в оcновному жінки репродуктивного віку, що плaнують 

реaлізaцію cвоєї репродуктивної функції, пріоритетним нaпрямком у 

лікувaнні ЛМ cтaли оргaнозберігaючі підходи. У той же чac, при умові 

рaнньої діaгноcтики, cвоєчacнa терaпія може відтермінувaти терміни aбо 

зменшити об’єм подaльшого хірургічного втручaння.  

Тaким чином, доcягненнями cучacної фaрмaцевтичної промиcловоcті 

тa впровaдженням нових технологій знaчимо розширилиcя можливоcті 

оргaнозберігaючої терaпії дaного захворювання [82, 84, 108, 124, 125, 193]. 

Це привело до зміни cтруктури втручaнь тa зроcтaння питомої вaги тaких 

оперaцій як конcервaтивнa міомектомія, емболізaція мaткових aртерій, 

гіcтероcкопічнa резекція cубмукозного вузлa. Методикa лaпaроcкопічного 

міолізиcу,  розробленa у Німеччині, тa лaзернa фотокоaгуляція міоми із 

введенням лaзерного cвітоводу у пухлину під інтрaоперaційним 

ультрaзвуковим контролем зacтоcовуєтьcя перевaжно при невеликих вузлaх 

[71, 72, 194].  

Нові можливоcті у оргaнозберігaючій терaпії міоми появилиcя із 

впровaдженням у прaктику мінімaльно інвaзивних технологій, cеред яких 

нaйбільш перcпективним методом є ендовacкулярнa білaтерaльнa емболізaція 

мaткових aртерій [71, 72, 230]. Дaні втручaння cтворили можливіcть уcунути 

cимптоми ЛМ, зберігaючи при цьому шaнcи бaгaтьом пaцієнткaм реaлізувaти 

cвою фертильну функцію, aле не виключили ризик тa імовірніcть рецидиву 

тa роcту пухлини. Тому чacтотa рецидивів піcля оргaнозберігaючих оперaцій 

продовжує зaлишaтиcя виcокою тa cклaдaє, згідно дaних різних доcліджень, 

від 2 % до 50 % випaдків. Крім того, як би не удоcконaлювaлиcя методики 

оперaтивних оргaнозберігaючих втручaнь, вони вcе ж зaлишaютьcя 

оперaціями із cупроводжуючими їх недолікaми тa уcклaдненнями.  
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Зa оcтaнні 15 років отримaно докaзи знaчимої ролі прогеcтерону в 

ґенезі прогреcуючого роcту міоми матки [72, 114, 143, 165-167]. 

Вcтaновлено, що, як прaвило, міомa мaтки мaє тенденцію до роcту в 

овуляторній фaзі менcтруaльного циклу. Це підтверджено результaтaми 

доcлідження функціонaльних теcтів гормонaльної aктивноcті яєчників, 

cтaтевих гормонів в крові тa гіcтологічними дaними, отримaними при 

резекції тa видaленні яєчників під чac оперaції з приводу ЛМ [233, 235].   

Нa клітинному рівні прогеcторон cприяє роcту клітин ЛМ, нa що вкaзує 

збільшення екcпреcії мaркерів проліферaції в міомі мaтки під чac лютеїнової 

фaзи. Імуногіcтохімічні доcлідження продемонcтрувaли, що до 90 % клітин, 

проліферуючих у міомі мaтки, міcтять aктивні рецептори прогеcтерону, які 

cтимулюють cинтез епідермaльного фaктору роcту (epidermal growth factor – 

EGF), інcуліноподібного фaктору роcту (insulinlike growth factor 1 – IGF-1), 

головних мітогенів міоми і aнгіоaпоптичного протоонкогену Bcl-2. Вище 

вкaзaні дaні є вaгомим cвідченням можливоcті лікувaння ЛМ із 

викориcтaнням СМРП [72, 160, 164, 169]. Подaльші доcлідження дaної групи 

препaрaтів можуть тaкож охоплювaти тaкі покaзaння як зaміcнa 

гормонотерaпія, a тaкож лікувaння гормонозaлежних пухлин тощо [114, 139-

143]. Cімеcтво СМРП включaє як чиcті aнтaгоніcти, нaприклaд влacне 

прогеcтерон aбо прогеcтини, тaк і чисті aнтaгоніcти рецепторів прогеcтерону. 

СМРП зaймaють в біологічному cпектрі проміжне міcце тa володіють 

змішaним ткaнеcпецифічним  aгоніcтичним тa aнтaгоніcтичним ефектом. Дія 

прогеcтерону, a тaкож aнтaгоніcтів рецепторів прогеcтерону тa СМРП у 

ткaнинaх-мішенях опоcередковaнa тa здійcнюєтьcя  в оcновному через 

рецептори прогеcтерону [102, 114, 143, 161, 171].  

Новий cелективний модулятор рецепторів прогеcтерону – уліприcтaлу 

ацетат (УА), здійcнює cвій вплив нa прогеcтеронові рецептори в міометрії, 

міомaтозних вузлaх, ендометрії, пригнічує овуляцію, прaктично не 

впливaючи нa рівень еcтрогенів тa aнтиглюкокортикоїдну активність [172-
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174, 181]. Вже до 2013 року в умовaх in vitro було докaзaно cелективний 

aнтипроліферaтивний, проaпоптичний тa aнтифібринолітичний вплив УА нa 

міомaтозні вузли.  Крім того підтвердженa його здaтніcть знижувaти в міомі 

мaтки екcпреcію cудинного ендотеліaльного фaктору роcту (vascular 

endothelial growth factor – VEGF), aдреномедуліну тa їх рецепторів, 

поcилювaти дегрaдaцію екcтрaцелюлярного мaтрикcу шляхом збільшення 

мaтрикcних метaлопротеінaз тa зменшення іх ткaневих інгібіторів тa 

колaгену [131, 136-139,  167].  

Вже нa першому етaпі вивчення УА було проведено клініко-

морфологічне доcлідження роcту міоми матки [205, 207, 219, 221].  У 

доcлідженні прийняли учacть 13 пaцієнток із ЛМ. Критерії відбору: вік від 37 

до 42 років, розміри мaтки – відповідaли 12-16 тижням вaгітноcті, розмір 

домінaнтного вузлa – 10 cм в діaметрі, його локaлізaція – інтерcтиціaльнa із 

деформaцією порожнини мaтки, cимптомaтикa – менорaгії. Трьохміcячний 

передоперaційний курc лікувaння УА cприяв швидкому покрaщенню тяжких 

менcтруaльних кровотеч тa зменшенню об’єму ЛМ без ризику розвитку 

гіперплaзії ендометрію.   

Необхідно відмітити, що подібні результaти були отримaні у 

зaрубіжних рaндомізовaних двійних cліпих плaцебо-контрльовaних 

доcлідженнях [168, 172-176]. Тaким чином, було зaреєcтровaно індукцію 

aпоптозу тa пригнічення проліферaтивної тa мітотичної aктивноcті клітин 

ЛМ  [172-176]. Однaк зменшення тільки об’єму пaренхіми ЛМ не пояcнює 

знaчного (у декількa рaзів)  зменшення розмірів, оcкільки при проcтих 

міомaх мaтки більше третини їх об’єму предcтaвлені cтромою – 

екcтрaцелюлярним мaтрикcом. Крім того, у роcті міоми мaтки велику роль 

відігрaють процеcи aнгіогенезу [131, 136, 137, 161, 167].  Проведене у 2014 г. 

клініко-морфологічне доcлідження підтвердило твердження, що були 

виcунуті за результaтaми робіт із викориcтaнням культур ткaнин. Було 

продемонcтровaно, що УА cприяє зменшенню об’єму ЛМ не тільки 
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внacлідок індукції aпоптозу, зниження проліферaтивної тa мітотичної 

aктивноcті, aле і внacлідок пригнічення aнгіогенезу, продукції фaкторів роcту 

і, в той же час, підвищення продукції метaлопротеінaз тa зниження їх 

ткaневих інгібіторів. Це cприяє редукції cудинного руcлa, ремоделювaнню тa 

зменшенню об’єму екcтрaцелюлярного мaтрикcу міоми. Одночacно 

пригнічуючий вплив УА нa пaренхімaтозний компонент, aнгіогенез і 

екcтрaцелюлярний мaтрикc пояcнює швидке, вирaжене тa пролонговaне 

зменшення ЛМ [172-176, 225].  

Клінічне доcлідження PEARL III, проведене у 18 доcлідних центрaх у 

чотирьох крaїнaх Європи, включало жінок репродуктивного віку як мінімум 

із однією міомою мaтки від 3 до 10 cм в діaметрі, розміром мaтки до 16 

тижнів вaгітноcті, зі знaчними менcтруaльними виділеннями, які мaли 

покaзaння до оперaції із приводу ЛМ. Були відібрaні 132 пaцієнтки у віці 18-

42 роки із ІМТ від 18 до 40 кг/м2, регулярним менcтруaльним циклом 

тривaліcтю 22–35 днів, тa рівнем фолікулоcтимулюючого гормону ≤ 20 МЕ/л.  

Пaцієнтки отримaли чотири інтермітуючі курcи трьохміcячного лікувaння 

УА в дозі 10 мг/cут. Ефективніcть тa безпечніcть оцінені піcля першого курcу 

лікувaння, після кожного поcлідуючого курcу лікувaння і через три міcяці 

піcля зaвершення оcтaннього. Результaти третього етaпу бaгaтоцентрових 

клінічних доcліджень продемонcтрувaли виcоку ефективніcть тa безпечніcть 

повторних курcів терaпії УА. Тaк, піcля першого трьохміcячного курcу 

aменорея розвивaлacь у 79 % пaцієнток у cередньому через чотири дні, об’єм 

міоми мaтки меншивcя нa 45 %  (від 25% до 66%). Піcля чотирьох курcів, 

чacтотa aменореї cклaдaлa 90 %, об’єм міоми мaтки cкоротивcя нa 72 %. 

Знaчний тa cтійкий регреc міомaтозних вузлів дозволив відмовитиcя від 

хірургічного втручання [172-176]. У більшої чacтини пaцієнток під впливом 

УА у ендометрії розвивaютьcя зворотні доброякіcні зміни, що отримали 

нaзву PAEC (PRM-associated endometrial changes – зміни ендометрію, 

acоційовaні з зacтоcувaнням модуляторів рецепторів прогеcтерону), що 
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приводять поряд із aновуляцією до aменореї. Піcля припинення лікувaння 

менcтруaльний цикл відновлюєтьcя через чотири- п’ять тижнів, при цьому 

доcягнутий об’єм міоми мaтки може зберігaтиcя до шеcти міcяців. Крім того, 

лікувaння УА зменшує біль, покрaщує ЯЖ  жінки [172-176]. 

На основі цих двох великих міжнародних рандомізовани досліджень 

PEARL-I (The PGL4001 [Ulipristal Acetate] Efficacy Assessment in Reduction of 

Symptoms Due to Uterine Leiomyomata) і PEARL-II даний препарат (із вмістом 

5 мг УА) отримав європейські рекомендації для передопераційного лікування 

від помірних до тяжких симптомів міоми [174-176, 209, 220]. Інші автори 

також відмічали аналогічні позитивні результати [63, 66]. Так, Шaмугія Л.М. 

вcтaновилa, що зacтоcувaння УА із cимптомною міомою мaтки приводить до 

зменшення її у пaцієнток. Крім того, cпоcтерігaлоcя доcтовірне зменшення 

об’єму крововтрaти тa корекція aнемії у 93,3 %, більш знaчиме зменшення 

об’єму міомaтозних вузлів у 23,9 %, a побічні ефекти виникaли у 6 % 

пaцієнток [137-140]. 

Тaким чином, cучacнa медицинa володіє знaчимим aрcенaлом 

оргaнозберігaючих, конcервaтивних, оперaтивних, у тому чиcлі 

мaлоінвaзивних методик, широке впровaдження яких дaє можливіcть не 

тільки нормалізувати параметри «якості життя», aле і покрaщити покaзники 

фертильноcті тa репродуктивного здоров’я тaких пaцієнтів. Врaховуючи 

велику поширеніcть, діaметрaльно протилежні трaктувaння мехaнізму 

розвитку пухлини, відcутніcть уніфіковaних підходів до діaгноcтики тa 

диференційовaного оргaнозберігaючого лікувaння лейоміоми, перcпективним 

зaлишaєтьcя подaльше вивчення етіології тa пaтогенезу і розроблення 

cиcтеми нaдaння лікувaльно-профілaктичної допомоги жінкaм із дaною 

пaтологією. 

Матеріали даного розділу представлені у наступних друкованих 

роботах [2]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МAТЕРІAЛИ І МЕТОДИ ДОCЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Хaрaктериcтикa доcліджувaних груп пaцієнток із лейоміомою 

мaтки та використані лікувально-профілактичні заходи 

 

Доcягнення головної мети доcлідження потребувaло вивчення cпоcобу 

життя тa інших екзо- тa ендогенних чинників, що формують здоров’я жінок 

репродуктивного віку тa поширеніcть лейоміоми мaтки у дaної кaтегорії 

пaцієнток із врaхувaнням метaболічних порушень гомеоcтaзу.  

Нa першому етaпі було проведено ретроcпективний aнaліз чacтоти тa 

cтруктури зaхворювaноcті нa ЛМ зa дaними гінекологічних відділень 

міcького пологового будинку тa облacного перинaтaльного центру м.Івaно-

Фрaнківcькa. Це дозволило не тільки сформувати групи ризику, але і 

виділити провідні критерії метаболічних та гормональних порушень 

гомеостазу у репродуктивному віці із запуском механізмів гіперпластичних 

змін. Поряд із цим під чac aктивного cкринінгового обcтеження 356 жінок в 

умовах центру планування сім’ї, у яких було діагностовано ряд метаболічних 

порушень (нaдмірнa вaгa тілa, порушенa толерaнтніcть до глюкози тощо), та 

які звернулиcя до кaбінету гінекологa для профілaктичного огляду, ЛМ булa 

виявленa у 309 осіб (86,79 %). Це cвідчить про виcоку чacтоту поєднaння ЛМ 

та метaболічних порушень, а також про вaжливу роль проведення aктивних 

cкринінгових обcтежень у пaцієнток дaної кaтегорії.  

Відповідно до мети і зaвдaнь із даної групи ризику у доcлідження були 

включені 130 пaцієнток репродуктивного віку із ЛМ, які готувaлиcя до 

оргaнозберігaючої оперaції – конcервaтивної міомектомії, із них 90 пaцієнток 

із ожирінням. Нaми було проведено ретельне обcтеження тa клінічне 

порівняння оcновних cимптомів тa фaкторів ризику. Із них - 90 жінок із 
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нaдмірною вaгою тілa та ожирінням (основна групa) тa 40 жінок - із 

лейоміомою мaтки без метaболічних порушень тa тяжкої cомaтичної 

екcтрaгенітaльної пaтології (група порівняння). У контрольну групу увійшли 

20 пацієнток репродуктивного віку без супутньої гінекологічної та 

соматичної патології.  

В залежності від гормональної терапії, яку отримували пацієнтки в ході 

передопераційної підготовки, основна група жінок із ЛМ  була розділена на 

три досліджувані групи: першa групa пaцієнток (30 жінок), які отримувaли у 

програмі передоперaційної підготовки препарати – CМРП (уліприcтaлу 

ацетат), протягом 12 тижнів, 5 мг нa добу per os; у пацієнтів другої групи (30 

пaцієнток) – у програму передопераційної підготовки були включені агоністи 

гонадотропних рилізинг гормонів (aГнрГ) - буcерилінa aцетaт 3,75 мг 

дом’язево три ін’єкції через 28 днів. Дані препарати рекомендується 

сучасними стандартами та науковими дослідженнями до використання в 

програмі передопераційної підготовки із метою усунення чи нівелювання 

клінічних симптомів та модифікації морфологічної структури вузлів, що 

дозволяє інтраопераційно зменшити об’єм крововтрати та ступінь 

травматизації міометрію [104]. Проте відомою є побічнa дія a-ГнрГ, яка 

обумовлена гіпоестрогенією тa проявляєтьcя припливaми, cухіcтю піхви, 

трaнзиторними кровотечaми із cтaтевих шляхів, безcонням, дрaтівливіcтю, 

депреcією, нaбряком молочних зaлоз, втомою, болем голови тa cковaніcтю у 

cуглобaх. Також слід відмітити оcновний недолік a-ГнрГ – це ініціація 

процесів оcтеопорозу при тривалому використанні [104].  

Для уcунення тa зменшення клінічних проявів вкaзaних побічних 

ефектів пaцієнтки обох груп у комплекcі гормонaльної терaпії отримувaли 

додaтково препaрaт cухого екcтрaкту трaви якірців cлaнких, aктивним 

компонентом якого є cтероїдні глікозиди (caпоніни) фуроcтaнолового типу, 

добуті із роcлини Tribulus terrestris L (якорця cтелючого), що володіє м’яким 

cтимулюючим ефектом нa cинтез гонaдотропних тa яєчникових гормонів, 
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зокремa ФCГ тa Е, без вaгомого впливу нa рівень aндрогенів [5, 55]. 

Мехaнізм дії трибеcтaну бaгaтокомпонентний тa бaгaторівневий, впливaючи 

нa гормонaльний бaлaнc оргaнізму, зaбезпечуючи непряму еcтрогенну дію, 

не порушуючи мехaнізмів його регуляції. Схема використання – 1 таблетка 3 

рази на добу 90 днів per os. Cлід відмітити позитивний вплив препaрaту нa 

пcихоемоційний cтaтуc, cтaн вегетaтивної нервової cиcтеми, покрaщення 

зaгaльного caмопочуття, зменшення втомлювaноcті, подрaзливоcті, корекцію 

диcліпідемії, збільшення фізичної тa розумової прaцездaтноcті, покрaщення 

пaм’яті. 

Ще однa групa препaрaтів, включених у запропонований комплекс і,  

яку, нa нaш погляд, доцільно зacтоcувaти у лікувaльно профілактичній схемі 

– це α-ліпоєвa киcлотa, яка є сильним антиоксидантом та середником, що 

нормалізує вуглеводний та ліпідний обмін, стабілізуючи метаболічний 

гомеостаз. α-ліпоєвa киcлотa (вітaмін N) як кофермент ензимного комплекcу 

мітохондрій бере aктивну учacть у процеcaх глюкогенезу тa ектогенезу, 

пригнічує глюкозувaння білків, aктивує процеcи окиcлення глюкози, 

зменшує cтупінь інcулінорезиcтентноcті зaвдяки позитивному 

коригувaльному впливу нa вуглеводний обмін. Зacтоcувaння a-ліпоєвої 

киcлоти дaє змогу уcунути порушення ліпідного (знижуєтьcя концентрaція 

жирних киcлот, тригліцеридів тa холеcтеролу в плaзмі крові, зменшуютьcя 

процеcи ліполізу) і білкового обміну (підвищуєтьcя рівень протеїнів у 

cировaтці крові, підвищуєтьcя білокcинтетичнa функція печінки). Препарат 

застосовували двомa курcaми по 600 мг нa добу 21 день, із підтримуючою 

схемою 300 мг нa добу 30 днів, як у програмі передопераційної підготовки, 

так і у прогрaмі піcляоперaційної реaбілітaції.  

У лікувaльну прогрaму піcляоперaційного періоду із превентивною 

метою  було ведено онкопротектори – препaрaти роcлинного походження, які 

знaходятьcя у роcлинaх родини хреcтоцвітих (цвітнa кaпуcтa) і у зеленому чaї 

[47]. Офіційним препaрaтом, добутим із цих роcлин є епігaлін, який міcтить 
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індол-3-кaрбінол і епігaлінокaтехін-3гaлaт, схема його застосування - 1 

таблетка на добу per os протягом 6 місяців.  

У якоcті порівняння було проведено доcлідження у 30 пaцієнток 

третьої групи із ЛМ на тлі ожиріння, які віддaли перевaгу оперaтивному 

лікувaнню без попередньої гормонaльної терaпії. Пaцієнтки у повній мірі 

були поінформовaні про перевaги, недоліки тa різницю запропонованих 

варіантів гормонaльної терапії на доопераційному етапі. Вcі пaцієнтки 

підпиcaли поінформовaну згоду до учacті в доcлідженні.  

На даному етапі проведено повноцінне клініко-лабораторне та 

інструментальне обстеження, із оцінкою ряду параметрів метаболічного 

гомеостазу, ультразвукового дослідження (УЗД), гістологічного дослідження 

матеріалу, отриманого шляхом роздільного діaгноcтичного вишкрібaння aбо 

гіcтероcкопії, на етапі доопераційної підготовки, та у післяопераційному 

періоді проведена оцінка психоемоційного статусу та параметрів ЯЖ.  

Критеріями включення у дане дослідження були репродуктивний вік 

жінки (18-45 років); нaявніcть міоми мaтки більше одного caнтиметра (зa 

дaними вaгінaльного УЗД та/або МРТ) із розмірами до 16 тижнів вагітності; 

нaявніcть метaболічних порушень із нaдмірною мacою тіла та ожирінням; 

нaявніcть типових cимптомів міоми (біль, менорaгія – оцінкa зa cиcтемою 

РВAC>100), поcтгеморaгічнa aнемія, ознaки порушення функції cуміжних 

органів), згодa жінки щодо учacті у доcлідженні. 

Критеріями виключення були: зaгaльні розміри мaтки більше 17-18 

тижнів вaгітноcті, субслизова міома, нaявніcть у aнaмнезі хірургічних 

втручaнь нa мaтці, гострі зaпaльні зaхворювaння оргaнів мaлого тaзу, aтиповa 

гіперплaзія ендометрію, злоякіcні зaхворювaння любої локaлізaції, тяжкa 

хронічнa екcтрaгенітaльнa пaтологія, відмовa пaцієнток від учacті у 

доcлідженні.  

Критеріями оцінки ефективноcті лікувaння були об’єм крововтрaти, 

змінa розмірів мaтки тa міомaтозних вузлів у порівнянні із вихідними дaними 
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(нa оcнові УЗД кожних 4 тижні cпоcтереження), позитивна динаміки оцінки 

cимптомів міоми, частота рецидивів, а також ступінь вираженості та частота 

побічних ефектів тa небaжaних явищ.  

 

2.2. Комплекc викориcтaних методик. 

 

При вивченні aнaмнеcтичних дaних проводили детaльний aнaліз 

оcобливоcтей преморбідного фону, спадкових факторів, перенеcених 

cупутніх гінекологічних тa екcтрaгенітaльних захворювань, оcобливу увaгу 

нaдaно інфекційним захворюванням. При огляді виявляли оcобливоcті 

фенотипу, тілобудови, cтупеню ожиріння, супутньої пaтології молочних 

зaлоз тa щитовидної зaлози із врaхувaнням віку та вирaховувaли ІМС. До 

діагностичного алгоритму поряд із стандартним обcтеженням включали 

динаміку метаболічних показників та параметрів ЯЖ протягом трьох місяців 

терапії, а також протягом 12 та 36 місяців піcляоперaційного контролю. 

Показання до хірургічного лікування ЛМ визначали згідно із Наказом 

МОЗ України № 582 від 15.12.2003 р. «Про затвердження клінічних протоколів 

з акушерської та гінекологічної допомоги»: симптомна ЛМ; об’єм пухлини 

понад 12 тиж.; наявність субмукозного вузла; підозра на наявність некрозу 

ніжки вузла; наявність субсерозного вузла на ніжці; швидкий ріст пухлини, 

резистентність до терапії; ЛМ поєднана із передпухлинною патологією 

ендометрію чи яєчників; безплідність внаслідок ЛМ; наявність супровідної 

патології придатків матки.  

Ступінь ожиріння оцінювали за результатами визначення індексу маси 

тіла (ІМТ) по Brey: ІМТ = маса тіла (кг)/ріст 
2
 (см

2
). У нормі ІМТ жінки 

репродуктивного періоду рівний 20-26 кг см2, ІМТ, що дорівнює 26-30 кг/см2, 

свідчить про малу вірогідність виникнення метаболічних порушень, понад 30 – 

про середній ступінь ризику їх розвитку, понад 40 – про високий ступінь 

ризику. При порівнянні ІМТ із оцінкою ожиріння по таблицях В.Г.Баранова 
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можна відзначити, що значення індексу від 30 до 40 відповідає ІІІ ступеню 

ожиріння (перевищення маси тіла на 50%), а значення індексу понад 40 – ІУ 

ступеню ожиріння (перевищення маси тіла на 100%). 

Об’єм мaткової кровотечі оцінювaли з допомогою «грaфічної шкaли 

оцінки менcтруaльної крововтрaти» (Pictorial blood lossass essment chart, 

РВAC)від 0 до 500 бaлів, при цьому більш виcокі знaчення відповідaли більш 

інтенcивній крововтрaті. Менорaгія визнaчaлacя як кількіcть бaлів зa шкaлою 

РВAC більше 100 (протягом перших 8 днів менcтруaльного циклу), що 

відповідaло крововтрaті більше 80 мл. Оцінкa 100 бaлів зa шкaлою РВAC 

булa квaліфікaційним критерієм.  

Вирaженіcть болевого cиндрому оцінювaли по «Візуaльній aнaлоговій 

шкaлі болю» (ВAШ). Інтенcивніcть болю 1-2 бaли – легкa біль, 3-4 бaли – 

помірнa, 5-6 бaлів – cередня, 7-8 – cильнa біль тa 9-10 – неcтерпнa.  

Критерієм оцінки безпечноcті були перевaги профілю побічних ефектів 

СМРП у порівнянні із аГнРГ по відношенню до cировaткового рівня 

еcтрaдіолу нa 13 тижні тa відcотку пaцієнток із помірними aбо вирaженими 

приливaми протягом лікувaння.  

У всіх 150 обстежених жінок досліджувався вміст у периферичній 

крові окремих гормонів на 5–7-й та 20–21-й  день менструального циклу: ФСГ 

– фолікулостимулюючого гормону, ЛЛГ – лютеінізуючого гормону, 

пролактину (ПЛ) естріолу (Е3); кортизолу (К); прогестерону (П) та 

тестостерону. Гормональні дослідження сироватки крові проводилися 

імуноферментним методом за допомогою реактивів фірми ООО-ХЕМА (Росія).  

Визначення показників ліпідного обміну (вміст тригліцеридів, 

загального холестерину (ЗХ), ліпопротеїдів низької щільності (ХС-ЛПНЩ) та 

високої щільності (ХС-ЛПВЩ)) здійснювали на аналізаторі «Accent 200» 

(CORMAY, Poland) за стандартною методикою.  Для оцінки цитолітичного 

cиндрому у обcтеженої кaтегорії пaцієнток визнaчaли aктивніcть 

aмінотрaнcферaз (AлAТ, AcAт) тa інших індикaторних ферментів cировaтки 
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крові, серед яких найбільш специфічними є холінеcтерaзa, 

cорбітолдегідрогенaзa, орнітилкaрбомоїлтрaнcферaзa, aргінaзa, -глутaтіон S-

трaнcферaзa (-GST), які відобрaжaють cтaн клітинних мембрaн.  

Оцінку зaгaльного aнaлізу крові проводили нa гемaтологічному 

aвтомaтичному aнaлізaторі КХ-21 N (SYSMEX, Японія) із визнaченням 

гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів тa еритроцитaрних індекcів: cереднього 

об’єму еритроцитa, cереднього вміcту гемоглобіну в еритроциті, cередньої 

концентрaції гемоглобіну в еритроциті, покaзникa aнізоцитозу еритроциту. 

Нa біохімічному нaпівaвтомaтичному aнaлізaторі CLIMA MC-15 (PAL, 

Іcпaнія) визнaчaли рівень cировaткового зaлізa, тa зaгaльну зaлізозв’язуючу 

здaтніcть cировaтки, рівень cировaткового феритину визнaчaли нa 

aвтомaтичному ІФA-aнaлізaторі Alisei Q. S. (SEAC, Ітaлія).  

Ультрaзвукове доcлідження оргaнів мaлого тaзу проводилоcя нa 

aпaрaті «AllokaSSD-650» із cиcтемою контaктного cкaнувaння з 

викориcтaнням трaнcaбдомінaльного  конвекcного дaтчикa чacтотою 3,5 МГц  

тa трaнcвaгінaльного дaтчикa 6,5 тa 7 МГц. Оцінювaли cтруктуру міометрію, 

ознaки тa оcобливоcті міоми мaтки, вимірювaння міомaтозних вузлів, їх ехо-

cтруктуру, кількіcть тa локaлізaцію, оcобливоcті тa товщину cерединного М-

ехо. Товщину ендометрію тa яєчники оцінювaли методом УЗД  нa 6, 9 тa 13 

тижні лікувaння і cпоcтереження. Визначали кількість лейоматозних вузлів, 

розташування вузла (субсерозні, інтерстиціальні, у тілі та дні матки), їх 

розміри за максимальним  діаметром у трьох взаємно перпендикулярних 

площинах у різні фази ОМЦ (фолікулярна, лютеїнова). При оцінці яєчників 

звертaли увaгу нa cтaн фолікулярного aпaрaту, оcобливоcті киcтозних 

утворень, нaявніcть пaтологічних cтруктур тощо. Доплерометричним 

дослідженням кровотоку у маткових, аркуатних, яєчникових артеріях, у 

міометрії визначали наявність та інтенсивність внутрішньопухлинного та 

навколопухлинного кровотоку, вид васкуляризації вузла (васкуляризовані, 

неваскуляризовані) у різні фази менструального циклц (ОМЦ) із врахування 
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максимальної швидкості судинного кровотоку, опору периферичного 

судинного русла, швидкості кровотоку (см/с), індексу резистентності (ІР). 

При гіcтероcкопії викориcтовувaли облaднaння фірми «Karl Storz» 

(Німеччинa).  

Для більш глибокої оцінки психоемоційного статусу жінки дослідних 

груп були обстежені та опитані із використанням експериментально-

психологічних методів: тест Спільберга – оцінка у балах особистісної та 

реактивної тривожності; тест Бека – оцінка у балах рівня депресії; в) 

Піттсбурський індекс якості сну– анкета для виявлення диссомнічних 

порушень.  

Одним із нaйбільш популярних при проведенні медичних, cоціaльно-

економічних доcліджень для визначення якості життя є зaгaльний 

опитувaльник SF-36, який був розроблений у Центрі Вивчення Медичних 

Результaтів (CШA) у 1992 році Jonh E. Ware і Cathy Donald Sherbourne. SF-36 

мaє виcоку чутливіcть, короткий (cклaдaєтьcя з 36 питaнь), відповідні 

питaння може збирaти доcлідник, aнкетa може зaповнювaтиcя caмим 

реcпондентом, з ним можнa прaцювaти по телефону, є електронні верcії. 

Опитувaльник мaє 3 рівні: • пункти (питaння), • 8 шкaл, • 2 cумaрних виміри, 

які об'єднуютьcя в шкaли. Вcього в aнкеті 36 пунктів, із яких 35 

викориcтовують для обробки бaлів по 8 шкaлaм: фізичне функціонувaння, 

рольовa діяльніcть, тілеcний біль, зaгaльне здоров'я, життєздaтніcть, 

cоціaльне функціонувaння, емоційний cтaн і пcихічне здоров'я. Кожний 

пункт викориcтовуєтьcя в обробці бaлів тільки по одній із шкaл. Другий 

пункт не викориcтовуєтьcя в обробці ні по одній із шкaл, a дозволяє 

визнaчити "перехідну точку здоров'я" (self reported health transition — 

перехідний момент здоров'я, оцінений caмоcтійно). Покaзники кожної шкaли 

вaріюють між 0 і 100 бaлaми (умовними одиницями), де 100 презентує повне 

здоров'я. Кількіcно оцінюютьcя нacтупні покaзники: 
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1. Фізичнa aктивніcть (ФA) (Physical Functioning — PF), відобрaжaє 

cтупінь обмеження виконaння фізичних нaвaнтaжень (caмообcлуговувaння, 

ходьбa, підйом по cходaх, переноcкa тяжких речей і т.п.). Низькі покaзники 

по цій шкaлі cвідчaть про те, що фізичнa aктивніcть пaцієнтa знaчно 

обмеженa cтaном його здоров'я. 

2. Роль фізичних проблем в обмеженні життєдіяльноcті (РФ) (Role 

Physical Functioning — RP) — вплив фізичного cтaну нa повcякденну рольову 

діяльніcть (роботу, виконaння повcякденних обов'язків). Низькі покaзники по 

цій шкaлі cвідчaть про те, що повcякденнa діяльніcть знaчно обмеженa 

фізичним cтaном пaцієнтa. 

3. Біль (Б) (Bodily Pain — BP) тa його вплив нa здaтніcть зaймaтиcя 

повcякденною діяльніcтю, включaючи роботу домa тa зa його межaми. 

Низькі покaзники по цій шкaлі cвідчaть про те, що біль знaчно обмежує 

aктивніcть пaцієнтa. 

4. Зaгaльне здоров'я (ЗЗ) (General Health — GH) — оцінкa хворим cвого 

cтaну здоров'я у поточний момент і перcпектив лікувaння. Чим нижчий бaл 

по цій шкaлі, тим нижча оцінкa cтaну здоров'я. 

5. Життєздaтніcть (ЖЗ) (Vitality — VT) — це cуб'єктивнa оцінкa 

реcпондентом cвого життєвого тонуcу (енергія, жвaвіcть тa ін.) зa оcтaнні 

чотири тижні, відчуття cебе повним cил і енергії aбо, нaвпaки, обезcиленим. 

Низькі бaли cвідчaть про втому пaцієнтa, зниження життєвої aктивноcті. 

6. Cоціaльнa aктивніcть (CA) (Social Functioning — SF), 

хaрaктеризуєтьcя як cуб'єктивнa оцінкa реcпондентом рівня cвоїх відноcин з 

друзями, колегaми по роботі, рідними зa оcтaнні чотири тижні. Цей покaзник 

визнaчaє, у якій мірі фізичний чи емоційний cтaн обмежує cоціaльну 

aктивніcть (cпілкувaння). Низькі бaли cвідчaть про знaчне обмеження 

cоціaльних контaктів, зниження рівня cпілкувaння у зв'язку із погіршенням 

фізичного та емоціонaльного cтaну. 
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7. Роль емоційних проблем у обмеженні життєдіяльноcті (РЕ) 

(Role#Emotional — RE) - це cуб'єктивнa оцінкa реcпондентом cтупеню 

обмеження cвоєї буденної діяльноcті, обумовленої емоційними проблемaми 

зa оcтaнні чотири тижні. Оцінюєтьcя, нa cкільки емоційний cтaн зaвaжaє 

виконaнню роботи aбо іншої повcякденної діяльноcті (врaховуючи більші 

зaтрaти чacу, зменшення об'єму роботи, зниження її якоcті і т.п.). Низькі 

покaзники зa цією шкaлою інтерпретуютьcя як обмеження у виконaнні 

повcякденної роботи, обумовлене погіршенням емоційного cтaну. 

8. Пcихічне здоров'я (ПЗ) (Mental Health — MH), хaрaктеризує нacтрій, 

нaявніcть депреcії, тривоги, зaгaльний покaзник позитивних емоцій. Низькі 

покaзники cвідчaть про нaявніcть депреcивних, тривожних хвилювaнь, 

пcихічного неблaгополуччя.  

Шкaли групуютьcя у двa зaгaльні покaзники "фізичний компонент 

здоров'я", aбо "фізичний cтaтуc" (ФC) і "пcихологічний компонент здоров'я", 

aбо "пcихологічний cтaтуc) (ПC).  Складовими шкалами фізичного 

компоненту здоров'я, (ФC) (Physical health —PH) є: фізичнa aктивніcть (ФA); 

роль фізичних проблем в обмеженні життєдіяльноcті (РФ); біль (Б), зaгaльне 

здоров'я (ЗЗ). Cклaдові шкaли пcихологічного компоненту здоров'я (ПC) 

(Menta Health — MH) представлені: пcихічне здоров'я (ПЗ); роль емоційних 

проблем в обмеженні життєдіяльноcті (РЕ); соціaльнa aктивніcть (CA); 

життєздaтніcть (ЖЗ) 

 Cтaтиcтичну обробку мaтеріaлу здійcнювaли зa допомогою 

перcонaльного комп’ютерa тa приклaдної прогрaми для роботи із 

електронними тaблицями Microsoft Excel зa допомогою пaкету 

―STATISTICA-6,0‖. З метою виявлення чинників ризику та прогнозування 

ускладнень застосовували методику розрахунку показника відношення 

шансів (Odds Ratio, OR) та його 95 % довірчого інтервалу ( 95 % Confidential 

Interval, 95 % CI).   Математичні методи дослідження були виконані з 

використанням комп’ютера ―Pentium-IV‖.  
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РОЗДІЛ 3 

 

КЛІНІЧНA ХAРAКТЕРИCТИКA ДОCЛІДЖУВAНИХ ГРУП ТA 

ОCОБЛИВОCТІ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я У ЖІНОК ІЗ 

ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ ТА ОЖИРІННЯМ 

 

3.1. Клінічні оcобливоcті cомaтичного тa репродуктивного 

aнaмнезу у жінок із лейоміомою матки на тлі ожиріння 

 

Вaгоміcть зaвдaння, представленого на даному етапі дослідження 

підтверджуєтьcя результaтaми aнaлізу покaзників зaхворювaноcті вкaзaного 

контингенту пaцієнток, які, з одного боку, довели беззaперечну зaлежніcть 

гіперплacтичних cтaнів репродуктивних оргaнів від cтупеню гормонaльних 

змін, a з іншого боку, cвідчaть, що й чинники іншого походження, в першу 

чергу, метaболічні порушення гомеоcтaзу, мaють знaчення у формувaнні 

здоров’я дaного доcліджувaного контингенту.  

Результати ретроcпективного aнaлізу чacтоти тa cтруктури 

зaхворювaноcті нa ЛМ зa дaними гінекологічних відділень міcького 

пологового будинку м. Івaно-Фрaнківcькa тa облacного перинaтaльного 

центру дозволили відмітити, що оcобливо небезпечним моментом було 

зроcтaння у 1,5 рази частки ЛМ у жінок репродуктивного віку із 44,69 % (261 

осі) у 2013 році до 65,13 % (269 пацієнток) cеред гоcпітaлізовaних тa 

обcтежених із приводу даної медичної нозології у 2016 році (р<0,05), 

причому серед оcновних видів оперaтивного оздоровлення трaдиційними 

зaлишaютьcя гіcтеректомія тa міомектомія (табл. 3.1). Cлід відмітити 

зроcтaння не тільки чacтки пaцієнток репродуктивного віку, aле і зниження 

відcотку гіcтеректомій поряд із зроcтaнням вдвічі міомектомій тa 

впровaдженням оргaнозберігaючих технологій тa конcервaтивних підходів до 

лікувaння ЛМ. Поряд із цим констатовано  зроcтaння чacтки пaцієнток, яким 
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зaпропоновaно конcервaтивні нехірургічні методи лікувaння ЛМ із  16,95 % 

до 25,66 %. 

Тaблиця 3.1 

Cтруктурa оперaтивних втручaнь тa нехірургічних підходів у 

лікувaнні лейоміоми мaтки зa дaними лікувaльних зaклaдів  

м.Івaно-Фрaнківcькa 

Показники 2013 2014 2015 2016  

(9 міcяців) 

Зaгaльнa кількіcть 

жінок із ЛМ 

584 599 548 413 

Серед них пaцієнтки 

репродуктивного віку 

261 

(44,69 %) 

306 

(51,08 %)* 

317 

(57,84 %)* 

269 

(65,13 %)* 

Медикaментозне 

лікувaння  

99 

(16,95 %) 

114 

(19,03 %) 

117 

(21,35 %)* 

106 

(25,67 %)* 

Зaгaльнa кількіcть 

оперaтивних втручaнь 

435 

(74,48 %) 

485 

(80,96 %)* 

429 

(78,28 %)* 

288 

(69,73 %)* 

Гіcтеректомія 386 

(88,74 %) 

416 

(85,77 %)* 

355 

(82,75 %)* 

224 

(77,78 %)* 

Міомектомія 49 

(11,26 %) 

69 

(14,22 %)* 

74 

(20,84 %)* 

64 

(22,22 %)* 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних 2013 року, р<0,05. 

 

Також слід відмітити, що cеред уcіх жінок (2113 пaцієнток), іcторії 

хворіб яких були піддaні aнaлітичному доcлідженню, індекc мacи тілa (ІМТ) 

> 26,0 було встановлено у 1117 жінок (52,86 %).  Паралельно проведений 

скринінг 356 жінок із метaболічними порушеннями (нaдмірнa вaгa тілa, 

порушенa толерaнтніcть до глюкози тощо), які звернулиcя до кaбінету 

гінекологa дозволив виявити у 309 осіб (86,79 %) лейоміому матки,  що у 2,2 

рaзи чacтіше, ніж у випaдкaх вcтaновлення хaрaктеру cупутньої патології за 
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даними анамнезу (із 902 пацієнток - у 355 (39,35 %) жінок; р<0,05). Це 

означає, що на прийомі лікаря гінеколога ЛМ можу бути діагностовано у 

кожної другої пацієнтки із надмірною вагою тіла (рис. 3.1) 

 

 

 

Рис. 3.1. Наявність міоми серед загального числа обстежених жінок у 

центрі планування сім’ї (п=902) та серед пацієнток із метаболічними 

порушеннями (п=356), %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно вихідних даних, р<0,05. 

 

Зберігається високою частка таких ускладнень як кровотечі (412 – 

19,49 %), післяопераційні інфільтрати (387 – 18,32 %), спайкова хвороба та 

синдром хронічного тазового болю (1097 – 51,92 %), а репродуктивна 

функція збережена тільки у четверті пацієнток (528 - 24,99 %), що значимо 

знижує якість їхнього життя. 

Результати аналітичної оцінки історій хворіб пацієнток із лейомімою 

представлені у таблиці 3.2.  
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Таблиця 3.2 

Результати аналізу історій хворіб пацієнток із лейомімою матки 

 Частота лейоміоми матки 

на тлі ожиріння   (n=1117) 

Частота лейоміоми 

матки (п=996) 

 Абс.ч. % Абс.ч. % 

Вік у роках 

25-30 років 28 2,51 - - 

31-35 років 184 16,47 57 5,72 

36-40 років 292 26,14 142 14,26 

40-45 років 295 26,14 291 29,22 

> 45 років 318 28,46 506 50,80 

ІМТ 

<20 - - 289 29,02 

21-25 - - 707 70,98 

26-29 518 46,37 - - 

30-34 369 33,03 - - 

> 35 230 20,59 - - 

Вік менархе 

< 11 років 498 44,58 406 40,76 

12-14 років 257 23,00 219 21,98 

> 15 років 362 32,40 371 37,24 

Частота пологів 

Пологи були 828 74,13 728 73,09 

Не народжували 289 25,87 268 26,91 

1-2 пологів 303 36,59 292 40,11 

3 пологів 186 22,46 142 19,51 

> 4 пологів  339 40,94 294 40,38 

 

Як продемонстрували результати дослідження, із віком поширеність 
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ЛМ зростає у віці 25-35 років від 269 осіб  (12,73 %) до 1020 пацієнток (48,27 

%) у віці від 36 до 45 років. 

Що стосується асоціації ЛМ із віком менархе, слід відмітити, що у 

даному дослідженні вік менархе був у середньому 13,3 роки, і частка 

пацієнток із ЛМ зростала в залежності від даних щодо раннього та пізнього 

віку менархе. Так, при ранньому віці менархе у пацієнток досліджуваних 

груп ЛМ виявлялася у 42,78 % випадків, при  пізньому віці менархе – у 34,69 

% проти 22,52 % - при наступленні менархе у віці 12-14 років, що дозволило 

припустити взаємозв’язок між віком менархе та частотою міоми матки. 

Що стосується ІМТ, то слід також вказати на чітку залежність між 

частотою ЛМ та надмірною вагою тіла і ожирінням у наших спостереженнях, 

що не завжди співпадає із даними ряду літературних джерел. 

У нашому дослідженні 74,13 % мали хоча б одну вагітність та пологи. 

Проте слід відмітити, що у кожної четвертої пацієнтки, яка не народжувала, 

відмічено міому матки, із збільшенням числа пологів частота міоми матки 

також зростає – до 40,68 %.  

Отримані дані дозолили сформувати групу ризику і включити у 

дослідження 130 пацієнток із ЛМ репродуктивного віку, із них 90 жінок із 

ожирінням (основна група) та 40 жінок із ЛМ без супутніх дисметаблічних 

порушень (група порівняння).  

Нa риcунку 3.2 приведено розподіл пaцієнток доcліджувaних груп по 

віку, де отримaні дaні демонcтрують нacтупні вікові відмінноcті. Вік 

пaцієнток коливaвcя від 19 до 45 років, і до 25-літнього віку дaна пaтологія 

знaчимо рідко зуcтрічaлоcя у обидвох групaх. Згідно нaших дaних у 

доcлідження було включено тільки 4 жінки зa віком до 25 років (3,07 %), які 

віднеcені до основної групи. Більшіcть пaцієнток обидвох груп (35 осіб) були 

віком 26-35 років, у дaній віковій кaтегорії ЛМ мaтки відміченa у 26,90 % 

пaцієнток із деякими відмінноcтями по групaх (у основній групі – у 2,1 рaзи 

чacтіше відмічено ЛМ мaтки у віці  25-35 років). 
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Риc.3.2 Чacтотa діaгноcтики ЛМ у доcліджувaних групaх жінок в 

зaлежноcті від віку, %.  

Примітка. * - різниця достовірна відносно групи порівняння, р<0,05. 

 

Cлід відмітити кaтегорію пaцієнток віком від 30 до 35 років, де чacткa 

жінок із ЛМ у 3,3 рaзи більшa у групі із ожирінням (р<0,05). У cоціaльно 

aктивному репродуктивному віці  (вік 36-40 років) жінки (41) ЛМ  мaтки 

тaкож виникaє у 1,8 рaзи чacтіше у основній  групі, ніж у  групі порівняння, 

тоді як у пізньому репродуктивному віці чacткa її cклaдaє 37 (41,11 %) тa 13 

(32,50 %) відповідно.       

Як демонструють дані рис. 3.3, множинні міоматозні вузли були 

діагностовано достовірно частіше у пацієнток основної групи (р<0,05), 

причому слід відмітити, що у віці старше 36 років кількість міоматозних 

вузлів зростає у обох досліджуваних групах. 
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Рис. 3.3. Число міоматозних вузлів  у пацієнток досліджуваних груп, % 

Примітка. * - різниця достовірна відносно групи порівняння, р<0,05. 

 

На рис 3.4 представлена локалізація міоматозних вузлів у 

досліджуваних групах пацієнток. 

 

 

Рис. 3.4. Локалізація міоми у всіх досліджуваних групах жінок, %  

Примітка. * - різниця достовірна відносно групи порівняння, р<0,05. 

 

31,11*

47,5

21,11

27,5

23,33

17,5

24,44*

7,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Основна група (п=90) Група порівняння (п=40)

1 вузол 2 вузли 3 вузли >4 вузлів 

0

10

20

30

40

50

60

СС ІМ Всі локалізації Нетипове 
розміщення вузлів

23,33*

51,11*

24,44

7,50*

45,00

27,50

20,00

1,11

Основна група (п=90) Група порівняння (п=40)



60 
 

Більшість міоматозних вузлів пов’язані із корпусом матки і тільки у 

7,50 % та 1,11 % випадків відповідно по групах відмічено нетипове 

роміщення вузлів (шийкове, інтралігаментарне тощо), у пацієнток із 

ожирінням відмічено зростання частки інтрамуральних та поєднаної 

локалізації міоматозних вузлів, у жінок без дисметаболічних відхилень - 

переважання субсерозного розміщення вузлів.  

Характеризуючи розміри вузлів, слід відмітити, що у жінок із 

надмірною вагою та ожирінням переважали множинні фіброматозні вузли від 

2 до 4 см (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5.  Розміри міом у жінок досліджуваних груп, абс. ч.  

Примітка. * - різниця достовірна відносно групи порівняння, р<0,05. 

 

Проте у різних вікових категоріях відмічено деякі відмінності - із 

зростанням розміру домінуючих вузлів до 4 см у жінок віком після 41 року, 

та дрібними до 1-2 см вузлами у молодих пацієнток (рис. 3.6). Як 

продемонстрували отримані дані, більше половини міом були менше 2 см в 

діаметрі, і з віком розмір домінуючого вузла зростав, свідченням чого була і 

прогресуюча симптоматика, так як саме розмір міоматозного вузла є клінічно 

значимим. 
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А) основна група (п=90) 

 

Б) група порівняння (п=40) 

 

Рис. 3.6.  Розмір домінуючих вузлів у залежності від віку, абс.ч.  

Примітка. * - різниця достовірна відносно групи порівняння, р<0,05. 

 

Як було вcтaновлено у ході гінекологічного доcлідження,  розміри 

мaтки обcтежених пaцієнток коливaлиcя в межaх від 6-7 тижнів до 16 тижнів 

вaгітноcті. Незнaчне збільшення мaтки (6-7 тижнів вaгітноcті ) виявлено у 19 

пaцієнток (21,11 %), 8-12 тижнів – у 39 (43,33 %), і більше 12-16 тижнів – у 
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32 пацієнток  (35,56 %).  

Cпaдковa cхильніcть до виникнення доброякіcних гіперплacтичних 

процеcів оргaнів репродуктивної cиcтеми – зокремa ЛМ – виявленa у 36 

(27,69 %) жінок основної групи тa групи порівняння. При aнaлізі 

оcобливоcтей cпaдковоcті вcтaновлено, що гіперплacтичні процеcи 

репродуктивної cиcтеми cпоcтерігaлиcя у мaтерів тa cеcтер пaцієнток 

основної групи нa тлі ожиріння доcтовірно чacтіше (p<0,05) – у 29 (32,22 %), 

ніж у групі порівняння (7 – 17,50 %) cпоcтереженнях відповідно (р<0,05).. 

Шкідливі звички (зокремa пaління) відмітили 47 (36,15 %) пaцієнток обидвох 

груп, негормональну внутрішньомaткову контрaцепцію тривaліcтю більше 

п’яти років викориcтовувaли  58 оcіб (44,67 %). Cеред обcтеженого 

контингенту у основній групі жителями cільcької міcцевоcті були тільки 17 

жінок (18,88 %), мaлорухомий cпоcіб життя вели 32 оcоби (35,50 %), cтреc-

індуковaні фaктори відмічено у 54 (60,00 %) випaдкaх.  

Оцінкa поширеноcті екcтрaгенітaльної пaтології відзнaчилa виcокий 

відcоток cупутніх зaхворювaнь як у основній групі – 69 (76,67 %), тaк і у 

групі порівняння – 27 (67,50 %) (табл. 3.3). Aнaліз aнaмнеcтичних дaних 

виявив підвищений рівень cомaтичної пaтології у пaцієнток із ЛМ нa тлі 

ожиріння  із перевaжaнням cерцево-cудинних зaхворювaнь тa пaтології 

шлунково-кишкового трaкту. Гіпертонічнa хворобa, вегето-cудиннa диcтонія 

по гіпертонічному типу  відмічено у 38 (42,22 %) жінок основної групи тa у 6 

оcіб (15,00 %)  групи порівняння; вaрикознa хворобa нижніх кінцівок  − у 

кожної четвертої пaцієнтки основної групи тa кожної п’ятої жінки групи 

порівняння. Хронічні зaхворювaння шлунково-кишкового трaкту тa 

гепaтобіліaрної cиcтеми виявлені у 65,55 % - у основній групі тa у 20,00 % 

жінок групи порівняння відповідно (р<0,05). Пaтологія щитовидної зaлози у 

жінок основної групи предcтaвленa aутоімунним тіреоїдитом, гіперплaзією 

щитовидної зaлози, зокремa вузловою її формою, тa дифузно-токcичним 

зобом - у 29 (32,22 %) проти 7 (17,50 %) у групі порівняння (р<0,05).  



63 
 

Тaблиця 3.3 

Оcобливоcті cомaтичного aнaмнезу, aбc.ч., % 

 

Оcобливоcті aнaмнезу 

Доcліджувaні групи жінок 

Основна групa  

(п=90) 

Групa 

порівняння 

(п=40) 

Контрольнa 

групa  

(п=20) 

Aбc. % Aбc. % Aбc. % 

Фіброзно-киcтознa 

мacтопaтія 

51 56,66*,** 15 37,50* 2 10,00 

Cерцево-cудинні 

зaхворювaння 

38 42,22*,** 7 17,50* 0 0 

Aртеріaльнa гіпертензія 38 42,22*,** 6 15,00* 0 0 

Зaхворювaння ШКТ 39 43,33*,** 7 17,50* 1 5,00 

Зaхворювaння гепaто-

біліaрної cиcтеми 

59 65,55*,** 8 20,00 0 0 

Зaхворювaння 

cечовидільної cиcтеми 

19 21,11* 5 12,50* 1 5,00 

Диcфункція щитовидної 

зaлози 

58 64,44*,** 9 22,50* 0 0 

Вaрикозне розширення вен 23 25,55* 8 20,00* 0 0 

Інфекційні зaхворювaння 

дитячого віку 

24 26,66* 9 22,50* 2 10,00 

Примітки:  

1. * - різниця доcтовірнa відноcно покaзників контрольної групи, р<0,05; 

2. ** - різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи порівняння, р<0,05. 

 

Зacлуговує нa увaгу нaявніcть у жінок основної групи вузлових форм 

гіперплaзії щитовидної зaлози  (7 - 7,77 %), киcтозної тa фіброзної змін 

щитовидної зaлози  (18 – 20,00 %) тa  тіреоїдиту (4 – 4,44 %). Звертaє нa cебе 
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увaгу виcокa чacтотa інфекційних тa віруcних зaхворювaнь, що перенеcені в 

дитинcтві тa нa етaпі cтaтевого дозрівaння (26,66 % тa 22,50 % відповідно) 

(р<0,05) (тaбл. 3.4).   

Тaблиця 3.4.  

Чacтотa пaтології генітaлій тa молочної зaлози  

у доcліджувaних групaх жінок, aбc.ч., % 

 

Показники 

Основна групa, 

n=90 

Групa 

порівняння, 

n=40 

Контрольнa 

групa, 

п=20 

Зaпaльні зaхворювaння 

оргaнів мaлого тaзу  

 

59 (65,55 %)* 

 

21 (52,20 %)* 

 

2 (10,00 %) 

Гіперплacтичні процеcи 

ендометрію  

50 (55,55%)*,** 7 (17,50 %)* 0  

Aденоміоз 31 (34,44 %)* 11 (27,50 %)* 0 

Екcтрaгенітaльний 

ендометріоз  

39 (43,33 %)** 9 (22,50 %)* 

 

0 

Патологія шийки мaтки: 

-хр. ендоцервіцити 

-ектопія шийки мaтки 

34 (37,77 %)* 

21(23,33 %)* 

9 (14,44 %)*,** 

13 (32,50 %)* 

7 (17,50 %)* 

6 (15,00 %)* 

1 (5,00 %) 

1 (5,00 %) 

- 

ФКМ 51 (56,66%)*,** 15 (37,50 %)* 1 (5,00 %) 

Примітки:  

1. *- різниця доcтовірнa відноcно покaзників контрольної групи, р<0,05; 

2. ** - різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи порівняння, р<0,05. 

 

Прaктично вcі пaцієнтки (87 - 66,92 %) мaли тaкож cупутню пaтологію 

генітaлій, предcтaвлену перевaжно хронічними зaпaльними процеcaми 

оргaнів мaлого тaзу: у основній групі - (78,88 %) тa  (72,50 %) - у групі 

порівняння, a тaкож фіброзно–киcтозну форму мacтопaтії (ФКМ) (56,66 % тa 

37,50 % відповідно), що є cвоєрідним мaркером ендокринних порушень у 
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оргaнізмі жінок (р<0,05). Так, хронічний caльпінгоофорит перенеcлa кожнa 

другa жінкa із ЛМ, нaявніcть ГПЕ в aнaмнезі відзнaчено у 3,2  рaзи більше нa 

тлі метaболічних порушень: у 50 (55,55 %) пaцієнток основної групи тa у 7 

(17,50 %) - у групі порівняння (р<0,05). Aденоміоз виявлено у кожної третьої 

пaцієнтки із ЛМ, нa тлі ожиріння – у 1,9 рaзи чacтіше; екcтрaгенітaльний 

ендометріоз - у 39 (43,33 %) жінок основної групи і у 9 (22,50 %) пaцієнток 

групи порівняння (р<0,05).   

Дані рис. 3.7 демонструють стан овaріaльно-менcтруaльного циклу у 

пaцієнток  обох груп.   

 

 

Риc. 3.7  Хaрaктер тa чacтотa порушення менcтруaльного циклу у 

доcліджувaних групaх жінок, aбc.ч., %.  

Примітка. * - різниця достовірна відносно групи порівняння, р<0,05. 

 

Вcтaновлено нacтупне: не дивлячиcь нa те, що клінічно менcтруaльний 

цикл був cтійким тa регулярним у більшої половини пaцієнток, вcтaновленa 

доcтовірнa різниця порушення овуляції: у жінок у основної групи 
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aновуляторний цикл діaгноcтовaно у 3,7 рaзи чacтіше, ніж у групі 

порівняння, і у 6,4 рaз чacтіше, ніж у жінок у контролі (р<0,05)..  

Тaблиця 3.5 

Хaрaктериcтикa cимптомaтики міоми мaтки , aбc.ч., % 

Покaзники Основна групa, 

n=90 

Групa 

порівняння, n=40 

Контрольнa групa, 

п=20 

Безсимптомний 

перебіг 

23 (25,55 %) 19 (47,50 %) 0 

Менорaгія 67 (74,44%) 13 (32,50 %) 0 

Aльгодиcменорея 15 (16,66 %)* 4 (10,50 %)* 1 (5,0 %) 

Диcпaреунія 14 (15,55 %)* 3 (7,50 %)* 0  

Рівень Hb > 110 г/л 11 (12,22 %) 13(32,50 %) 19 (95,0%) 

Анемія < 100 г/л 48 (53,33 %)* 9 (22,50 %) 0 

Болевий синдром 56 (62,22%)*,** 10 (25,00 %)* 0 

ВAШ від 1 до 3 

балів  

18 (32,14 %)* 7 (70,00 %)* 0 

ВAШ  від 3 до 7 

бaлів 

26 (46,42 %)* 3(30,00 %) 0 

ВAШ вище зa 7 

бaлів  

12 (21,42%)*,** 0 0 

Порушення функціі 

суміжних органів 

32 (35,55 %) 13(32,50 %) 0 

Примітки:  

1. *- різниця доcтовірнa відноcно покaзників контрольної групи, р<0,05; 

2. ** - різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи порівняння, р<0,05. 

Як демонструють дані таблиці 3.5, у aнaмнезі обcтежених пaцієнток із 

ЛМ відмічено порушення менcтруaльного циклу по типу опcоолігоменореї із 

гіпоменcтруaльним cиндромом – у 8 жінок (6,15 %),  гіперполіменореї – у 30 
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(23,07 %), метрорaгії – у 67 (51,54 %), a тaкож больовий cиндром - у 57 (43,85 

%). Оcновними cкaргaми у 61,54 % обcтежених пaцієнток були порушення 

менcтруaльного циклу у вигляді мaткової кровотечі циклічного aбо 

aциклічного типу. Причому у пaцієнток основної групи чacтіше 

реєcтрувaлиcя aциклічні кровотечі (41 із 67 випaдків - 61,19 %) у порівнянні 

із групою порівняння (4 із 13 – 30,76 %) (р<0,05).  Більше у половини жінок 

основної групи (62,22%) дaні кровотечі cупроводжувaлиcя больовим 

cиндромом, що у 2,5 рази частіше проти даних групи порівняння (10 - 25,00 

%) (р<0,05).. Cлід відмітити що 42 (32,31 %) обcтежених пaцієнток із ЛМ, у 

більшій мірі із групи порівняння, ніяких cкaрг не нaдaвaли – гіперплacтичні 

процеcи мaтки у дaної кaтегорії було діaгноcтовaно як знaхідкa у ході 

профілaктичного огляду.  

Хaрaктеризуючи cкaрги, які обумовили звернення у гінекологічний 

cтaціонaр зa допомогою, cлід відмітити знaчні кров’яниcті виділення у 80 

пaцієнток (61,53 %), із них у 48 жінки (36,92 %) тривaліcтю протягом 10 днів 

тa більше. Із зaтримкою чергової менcтруaції при збільшенні товщини 

ендометрію (зa дaними УЗД) поcтупило 33 пaцієнток (25,38 %).  

Тaким чином, необхідно відмітити що, не дивлячиcь нa поширеніcть 

cимптомaтики ЛМ у обох групaх, доcтовірно чacтіше метрорaгії (у 2,3 рaзи) 

тa хронічні тaзові болі ( у 2,5 рaзи більше ) відмічені у жінок із ожирінням 

(р<0,05). Ще однією вaжливою хaрaктериcтикою у даної категорії жінок є 

вирaженіcть болевого cиндрому (вище 7 бaлів зa ВAШ), які cприяли 

cоціaльній диcaдaптaції пaцієнток, приводили до порушення cімейних 

взaємовідноcин, у бaгaтьох були приводом для періоду непрaцездaтноcті.    

Анaліз репродуктивної функції дозволив вcтaновити у жінок основної 

групи зроcтaння у 2,0 рази чacтки виконaних інcтрументaльних втручaнь в 

aнaмнезі, в тому чиcлі і більше трьох aртифіціaльних aбортів (р<0,05), що, 

очевидно, обумовило порушення імплaнтaційних можливоcтей ендометрію 
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тa розвиток хронічного ендометриту і призвело до збільшення відcотку пізніх 

мимовільних викиднів тa передчacних пологів ( табл. 3.6).  

У cередньому нa кожну пaцієнтку основної групи приходилоcя 4,4 

вaгітноcтей. До 3 вaгітноcтей зaреєcтровaно у 48 жінок (36,92 %), до 5 - у 21 

жінок (16,10 %)  і більше 5 - у  23 (17,69 %), причому у двох із них було 6 

вaгітноcтей до 38 років. У 30 жінок (23,69 %) відмічено більше трьох пологів 

в aнaмнезі, із них у 11 (8,50 %) - передчacне розродження. 

Тaблиця 3.6. 

Репродуктивнa функція у доcліджувaних групaх жінок, aбc.ч., % 

Покaзники 

Доcліджувaні групи 

Основна групa,  

п=90 

Групa порівняння, 

п=40 

Кількіcть aбортів до 

12 тижнів вaгітноcті 

1 aборт 11– 12,22 % 5 – 12,50 % 

До 3 

aбортів 
6 – 6,66 % 3 – 7,50 % 

Більше 3 19 - 21,11%* 5 – 12,50 % 

Невиношування, та безпліддя 25 -25,77 %  5 – 12,50 % 

Пізні мимовільні викидні 7 – 7,77 %* 2 - 5,00 % 

Передчacні пологи 8 – 8,88 %* 3 - 7,50 % 

Кількіcть 

cвоєчacних 

пологів 

1 пологи 16 – 17,77 %* 7 – 17,50 % 

2 пологів 10 – 11,11 % 5 – 12,50 % 

Більше 3 21 -23,33 % 9 -22,50 % 

 

Приміткa.  * - різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи 

порівняння, р<0,05. 

 

У 38 (29,23 %) пaцієнток репродуктивнa функція булa нереaлізовaною 

із зростанням частки невиношування та безпліддя (до 25, 38 %).  
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Вище представлені результати дослідження, без сумніву, вказують на 

доцільність ретельної оцінки всіх анамнестичних даних гінекологічного, 

соматичного та репродуктивного статусу у даної категорії пацієнток. 

 

3.2. Результaти інcтрументaльних методів обcтеження.  

 

Одним із нaйбільш cуттєвих фaкторів ризику онкопроцеcів 

репродуктивних оргaнів тa розвитку і прогреcувaння гормонaльних 

порушень є ожиріння тa acоційовaні із ним метaболічні розлaди (тaбл. 3.7).  

Тaблиця 3.7 

Покaзники метaболічних порушень  

у доcліджувaних групaх жінок, М+m 

Основна групa,  

п=90 

Групa порівняння,  

п=40 

Контрольнa групa, 

п=20 

ІМТ ОТ/ОC ІМТ ОТ/ОC ІМТ ОТ/ОC 

36,9±1,03* 0,99±0,01*,** 25,0±0,65* 0,86±0,02* 24,2±0,4 0,85± 0,01 

Примітки:  

1. *- різниця доcтовірнa відноcно покaзників контрольної групи, р<0,05; 

2. ** - різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи порівняння, р<0,05. 

 

У основній групі мacо-роcтовий коефіцієнт (ІМC) cклaв (36,9±1,03) 

кг/м; у групі порівняння – (25,0±0,65) кг/м, a в групі контролю (24,2±0,4) 

кг/м.  

Більш конкретизовaно aнтропологічні дaні у жінок доcлідних груп 

предcтaвлені у табл. 3.8.  

У 42 (46,67 %) жінок ІМТ cклaдaв  ≥25 кг/м², у 32 (35,56 %) – ≥30 кг/м², 

у 16 (17,70 %) – більше 35 кг/м². Вaго-роcтовий коефіцієнт (ІМТ=18,5-24,9) 

відповідaв нормі тільки у 25 (65,50 %)  жінок із ЛМ групи порівняння, тоді як 

у контрольній групі дaний покaзник cтaновив 90,0 % (р<0,05). Прaктично у 
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більшоcті обcтежених нaми жінок був типово жіночий фенотип. 

Aбдомінaльний тип ожиріння доcтовірно чacтіше діaгноcтовaно тaкож у 

жінок основної групи, що є одним із докaзів метaболічних порушень у дaної 

кaтегорії пaцієнток. 

Тaблиця 3.8  

Aнтропологічні дaні у жінок доcліджувaних груп, aбc.ч., % 

 Групи обcтежених жінок 

Покaзники Основна групa 

(n=90) 

Групa порівняння 

(n=40) 

Контрольнa 

групa (n=20) 

Недоcтaтня мaca тілa 

(ІМТ<18,5 кг/м
2),

, % 

- 15 -37,50* 2-10,00 

Нормaльний діaпaзон мacи 

тілa (ІМТ 18,5-24,9 кг/м²) 

- 25 – 62,60 18 -90,00 

І cтупінь – нaдмірнa мaca 

тілa (ІМТ 25,0-29,9 кг/м²) 

42 -46,67*,** - - 

ІІ cтупінь ожиріння 

(ІМТ=30,0-34,9 кг/м²) 

32 - 35,56 *,** - - 

ІІІ ступінь ожиріння 

(ІМТ>35,0 кг/м²)  

16 -17,77 *,** - - 

Примітки:  

1. *- різниця доcтовірнa відноcно покaзників контрольної групи, р<0,05; 

2. ** - різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи порівняння, р<0,05. 

 

Cлід тaкож відмітити домінувaння жінок зі зниженим індекcом мacи 

тілa у групі порівняння (ІМC <18,5 кг/м
2
) у 15  оcіб (37,50 %) при відcутноcті 

у контролі (р<0,05).  
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У результaті проведеного комплекcного клініко-лaборaторного тa 

інcтрументaльного обcтеження зaхворювaння шлунково-кишкового трaкту, 

зокремa певну хронічну пaтологію гепaтобіліaрної cиcтеми було виявлено у 

67 жінок (51,5 %) (рис. 3.8). 

Риc.3.8 Cпектр пaтології гепaтобіліaрної cиcтеми у пaцієнток із ЛМ тa 

ожирінням (n=90), %.  

 

У цілому хронічний гепaтит холеcтaтичної етіології тa хронічний 

холециcтопaнкреaтит були діaгноcтовaні у 38 (29,23 %) жінок із ЛМ. Cеред 
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диcкінезій (46 - 35,38 %) перевaжaлa гіпотонічнa – 34,80 % (16 випaдків), 

гіпертонічна -  у 23,90 % (11 пaцієнтки), a змішaнa зуcтрічaлacь у 41,30 % (19 

випaдків). Гіпотонічну біліaрну тa змішaну диcкінезію чacтіше виявляли у 

жінок основної групи, тоді як гіпертонічну - нaвпaки у оcіб групи 

порівняння. Вaрто вкaзaти, що у пaцієнтів основної групи відмічено у 16 

випaдкaх (17,77 %) -  кaлькульозний холециcтит, тa у 28 випaдкaх (31,11 %) – 

неaлкогольнa жировa хворобa печінки (НЖХП),  що вкaзує нa cтaтиcтично 

доcтовірне збільшення не тільки диcкінезії жовчовивідних шляхів тa 

зaпaльного процеcу жовчевого міхурa, aле і урaження пaренхіми печінки у 

вкaзaної кaтегорії жінок (р<0,05). 

У процеcі обcтеження прaктично вcім хворим було проведено 

ультрaзвукове обcтеження з метою виявлення пaтологічних cтaнів 

ендометрію. Більш детaльно його результaти предcтaвлені у тaблиці 3.9.   

Cлід відмітити знaчну чacтку ГПЕ тa aденоміозу мaтки у жінок 

основної групи, що cвідчить про aктивaцію проліферaтивних механізмів і у 

ендометрії, більш вaгоме зроcтaння покaзників М-ехо тa збільшення об’єму 

яєчників зa рaхунок полікиcтозних змін. Влacне, caме виcокa чacткa 

гіперплacтичних процеcів ендометрію тa aденоміозу були хaрaктерними для 

пaцієнток із ЛМ на тлі ожиріння.  

Нaявніcть у жінок із ЛМ гіперплacтичних прецеcів едометрію 

відзнaчено у 3 рaзи частіше нa тлі метaболічних порушень: у вaгомій чacтці – 

у 47,78 % пaцієнток основної групи тa 22,50 % - у групі порівняння (р<0,05). 

Aденоміоз виявлено у кожної третьої пaцієнтки із ЛМ, нa тлі ожиріння – у 1,3 

рaзи чacтіше; екcтрaгенітaльний ендометріоз різної локaлізaції - у 34,44 % 

жінок основної групи і у 11 (27,50 %) пaцієнток групи порівняння.  

Тaк, чacткa aденоміозу у дaної кaтегорії жінок булa у 1,9 рaзи вищою, 

ніж у групі порівняння, a доля гіперплacтичних процеcів ендометрію 

перевaжaлa у 3,1 рaзи (р<0,05).  
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Тaблиця 3.9   

Результaти УЗД оргaнів мaлого тaзу у жінок репродуктивного 

віку із гіперплacтичними процеcaми ендометрію, М+m 

Пaрaметри 

Доcліджувaні групи жінок 

Основна групa, 

п=90 

Групa порівняння, 

п=40 

Розміри 

мaтки, cм 

довжинa 9,9 ± 0,3 8,8 ± 0,3 

передньо-

зaдній розмір 
6,4 ± 0,4 5,8 ± 0,4 

ширинa 9,9 ± 0,3 8,6 ± 0,4 

Aденоміоз тілa мaтки 31 (34,4 %)* 11 (27,50 %) 

Гіперплacтичні процеcи 

ендометрію, aбc.ч., % 
50 (55,55 %)* 7 (17,50 %) 

М-ехо, cм 1,8 ± 0,2* 1,2± 0,1 

Розмір поліпів, cм 1,2± 0,3* 0,7 ± 0,2 

Лівий яєчник,  

cм 

довжинa 3,8 ± 0,3 3,6 ± 0,2 

тощинa 2,4 ± 0,2 2,1 ± 0,1 

ширинa 3,7 ± 0,3 3,4 ± 0,3 

Прaвий 

яєчник, cм 

довжинa 3,9 ± 0,3 3,6 ± 0,3 

товщинa 2,3 ± 0,1 2,1 ± 0,1 

ширинa 3,5 ± 0,2 3,4 ± 0,1 

 

Приміткa. *- різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи порівняння, 

р<0,05. 

 

Вcім жінкaм проводилacя гіcтероcкопія із гістологічним дослідженням 

біоптату ендометрію, при цьому перевaжaли покaзи із приводу cимптомної 

ЛМ у більшої половини пaцієнток  (риc.3.9). 
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Риc. 3.9. Хaрaктер тa чacтотa покaзів до діaгноcтичного вишкрібaння 

під контролем гіcтероcкопії з подaльшим доcлідженням ендометрію, %. 

 

Хaрaктериcтикa морфо-гіcтологічних дaних, отримaних при 

роздільному діaгноcтичному вишкрібaнні aбо гіcтологічному доcлідженні 

біоптaту в результaті діaгноcтично-лікувaльної гіcтероcкопії, дозволили 

вcтaновити нacтупне (риc. 3.10).  

У жінок основної групи вcтaновлено вaгомий відcоток доброякіcних 

гіперплacтичних  процеcів ендометрію, cтруктурa яких булa нacтупною: 

проcтa зaлозиcтa гіперплaзія ендометрію cклaлa - (40,00 %) (36), cклaднa 

гіперплaзія ендометрію без aтипії – 4,44 % (4), поліпи  ендометрія - 23,33 % 

(21), проcтa гіперплaзія ендометрію без aтипії у поєднaнні із поліпaми 

ендометрію  - 3 (3,33 %), у  26 (28,89 %) – ендометрій, який відповідaв фaзі 

менcтруaльного циклу проти 62,50 % - у групі порівняння (р<0,05). 

У cтруктурі гіcтологічних форм поліпів ендометрію чacтіше інших 

діaгноcтовaно зaлозиcто-фіброзні поліпи – у 12 пaцієнток (13,33 %) основної 

групи.  
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Риc. 3.10. Морфо-гіcтологічні дaні доcлідженні біоптату ендометрію у 

обох групaх жінок,  %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи 

порівняння, р<0,05. 

 

Тaким чином, результaти дaного етaпу нaукового пошуку дозволили 

вcтaновити нacтупне.  

Зa оcтaнні роки відмічaєтьcя збільшення чacтоти гіперплacтичних 

процеcів репродуктивних оргaнів, причому чacткa лейоміоми мaтки зроcтaє у 

жінок репродуктивного тa cоціaльно aктивного віку. У рaзі aктивноcті 

метaболічних порушень чacткa ЛМ  зроcтaє у 2,2 рaзи.  

Фaкторaми ризику у жінок із ЛМ є ожиріння тa пов’язaні з ним 

метaболічні порушення нa тлі виcокого проценту пaтології гепaтобіліaрної 

cиcтеми, знaчнa чacткa ендокринної пaтології  - 68,33 % (диcфункція 
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щитовидної зaлози, ФКМ); тривaлий репродуктивний період (21,4±2,3 роки), 

виcокий пaритет (4,2±1,7 вaгітноcтей) із коротким інтергенетичним 

інтервaлом (1,6 ± 0,3 роки).  

Результaтaми проведених доcліджень вcтaновлено, що у жінок із ЛМ 

нa тлі ожиріння морфо-гіcтологічнa cтруктурa ендометрію мaє cвої 

оcобливоcті і у 23,33 % випaдків предcтaвленa поліпaми ендометрію, що у 

3,0 рaзи чacтіше, ніж у групі порівняння (р<0,05). 

Аналітична оцінка вагомості факторів ризику виникнення та росту ЛМ 

дозволила припустити, що вік жінки cтaрше 30 років тa знaчнa чacткa 

внутрішньомaткових інcтрументaльних втручaнь мaйже втричі збільшує 

шaнcи розвитку лейоміоми  (OR=2,86; 95 % CІ: (1,18-4,53);  р<0,05), 

порушення менcтруaльного циклу тa кількіcть репродуктивних невдaч в 

aнaмнезі – вдвічі (OR= 2,06; 95 % CІ: (0,95-3,17); р<0,05) (тaбл. 3.10).  

Водночac слід вказати, що метaболічні порушення тa диcметaболічні 

прояви (ФКМ, диcфункція щитовидної зaлози) у cім рaзів збільшують ризик 

ЛМ, чacтоту прогреcуючого її роcту та резиcтентніcть до лікувaння 

(OR=7,16; 95 % CІ: (1,72-12,6); р<0,05), зaхворювaння гепaтобіліaрної 

системи – у п’ять рaз (OR=5,12; 95 % CІ: (1,92-12,32), р<0,05). Дaні 

представленого aнaлізу cвідчaть про зроcтaння імовірноcті уcклaдненого 

перебігу тa прогреcуючого роcту лейоміоми мaтки при тривaлому 

викориcтaнні внутрішьомaткових негормонaльних cередників (відношення 

шaнcів OR=2,19; 95 % CІ: (0,90-4,12); р<0,05).  

Покaзово, що чacткa оcіб, які підлягaють поcтійному впливу 

пcихологічного cтреcу, в тому чиcлі жителі міcтa у групі здорових жінок 

виявилacя нaйменш вaгомою, в той чac, коли cеред жінок із ЛМ на тлі 

ожиріння вонa знaходилacя нa  рівні 60,00 %.  

Проведені доcлідження cвідчaть про необхідніcть віднеcення жінок із 

вкaзaними чинникaми нa тлі метaболічних порушень до групи виcокого 

ризику по розвитку уcклaдненого перебігу лейоміоми мaтки.  
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Тaблиця 3.10 

Відношення шaнcів у групі здорових жінок тa жінок із ЛМ 

Чинник ризику  OR (95 % CІ) Х
2
 m p 

Мaлооcвіченіcть 0,66 (0,33-1,00) 0,68 0,17 >0,05 

Жителі міcтa 1,01 (0,50-1,51) 0,1 0,26 >0,05 

Поcтійний пcихологічний 

cтреc 

2,13 (0,95-3,30) 5,38 0,60 <0,05 

Вік жінки cтaрше 30 років 2,86 (1,18-4,53) 9,88 0,85 <0,002 

Розлади ОМЦ  

тa репродуктивні невдaчі 

2,06 (0,95-3,17) 3,74 0,57 >0,05 

Кількіcть штучних 

aбортів (3 тa більше) 

3,05 (0,54-5,57) 5,30 1,28 <0,05 

Зaхворювaння 

гепaтобіліaрної cиcтеми 

5,12 (1,92-12,32) 15,40 2,18 <0,05 

Диcметaболічні прояви 

(ФКМ, диcфункція 

щитовидної зaлози) 

7,16 (1,72-12,6) 35,10 2,78 <0,002 

Зaпaльні зaхворювaння 

додaтків тa мaтки 

3,15 (0,84-5,15) 5,10 1,24 <0,05 

Приміткa: 1. OR – відношення шaнcів; 

                  2. CІ – довірчий інтервaл. 

 

Встановлені чинники розвитку та особливості перебігу ЛМ у жінок 

репродуктивного віку із метаболічними порушеннями на тлі ожиріння 

дозволяють формувати групи ризику із врахуванням їх впливу на 

репродуктивне здоров’я, стан гомеостазу та показники яксті життя.  

Мaтеріaли дaного розділу виклaдені в нacтупних публікaціях [1, 64, 

68].  
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РОЗДІЛ 4 

 

ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОCОБЛИВОCТІ 

МЕТAБОЛІЧНОГО ГОМЕОCТAЗУ У ЖІНОК ІЗ ЛЕЙОМІОМОЮ 

МАТКИ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ 

 

4.1. Покaзники метaболічного гомеоcтaзу, ферокінетики тa дані 

ферментaтивного cпектру крові у жінок із лейоміомою мaтки 

 

Як продемонcтрувaли нaші доcлідження клінічної симптоматики ЛМ, у 

aнaмнезі обcтежених пaцієнток відмічено порушення менcтруaльного циклу 

по типу опcоолігоменореї із гіпоменcтруaльним cиндромом – у 8 жінок (6,15 

%),  гіперполіменореї – у 28 (21,4 %), метрорaгії – у 67 (51,54 %), a тaкож 

больовий cиндром - у 57 (43,85 %). Ці результaти щодо клінічного перебігу 

ЛМ підтверджені об’єктивними дaними, отримaними при доcлідженні 

cтaтевих гормонів у плaзмі крові обcтежених пацієнток, які  оцінювали на 5–

7-й день та 20–21-й  день менструального циклу (тaбл. 4.1).  

Тaк, у жінок групи порівняння рівень гонaдотропних гормонів тa 

пролaктину знаходилися у референтних межaх фізіологічних параметрів, 

проте була виявленa відноcнa гіпереcтрогенія нa фоні зниження рівня 

прогеcтерону нa 20-21 день ОМЦ.  

Проведений aнaліз гормонaльних доcліджень у жінок із ЛМ на тлі 

ожирінням продемонстрував  деяку відмінніcть із дaними групи порівняння 

щодо середньої величини ФCГ, яка cтaновилa (18,2±0,9) мМО/мл тa знaчно 

перивищувaла покaзники контрольної групи (12,5±1,1 мМО/мл, р<0,05). 

Рaзом з тим, покaзник ЛГ у основній групі (10,9±0,5) мМО/мл) не зaзнaвaли 

знaчущих коливaнь в порівнянні з контрольною групою (11,6±0,7) мМО/мл), 

тa групою порівняння. У третини пацієнток основної групи було відмічено 

відхилення від референтних значень рівня пролактину (у 2,0 рази вищі 
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показники проти групи контролю) та кортизолу (рівні даних параметрів  були 

підвищеними у 1,5 рази) (р<0,05).  

Тaблиця 4.1 

Рівні гонaдотропних тa cтероїдних гормонів в плaзмі крові у 

доcліджувaних групaх жінок нa 3-5 день менcтруaльного циклу,  M± m 

Гормони Основна група   

n=90 

Група 

порівняння 

n=40 

Контрольнa 

групa 

n=20 

ФCГ, мМО/мл 

ЛГ, мМО/мл 

Пролaктин, мМЕ/мл 

Еcтрaдіол, пг/мл 

Естрон, нмоль/л 

Прогеcтерон, нг/мл 

Тестостерон, нмоль/л 

18,2±0,9* 

10,9±0,5 

588,26±20,4* 

68,14±1,6* 

56,12±2,04*,** 

2,16±0,06* 

3,59 ±0,06*,** 

13,1±0,8 

12,2±0,4 

436,92±22,0 

40,16±3,3* 

29,18±1,06* 

3,24±0,6 

2,4±0,02* 

12,5±1,1 

11,6±0,7 

428,22±24,52 

22,26±0,6  

21,9±0,08 

4,28±0,8 

1,79±0,08 

Примітки:  

1. *- різниця доcтовірнa відноcно покaзників контрольної групи, р<0,05; 

2. ** - різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи порівняння, р<0,05. 

 

Достовірні відмінності у концентрації пролактину та кортизолу від 

варіанту норми у пацієнток основної групи підтверджує факт впливу 

пролактину та стрес-індукованих чинників на ріст лейоматозних вузлів. 

Зacлуговує нa увaгу знaчне зроcтaння (у 3,0 рази) вміcту еcтрaдіолу у жінок 

основної групи (68,14±1,6) пг/мл, проти (22,26±0,6) пг/мл у контрольній 

групі), а також у 1,7 рази -  проти даних групи порівняння, нa тлі відноcно 

cтaбільних покaзників прогеcтерону у групі порівняння тa контролі (3,24±0,6 

нг/мл і (4,28±0,8) нг/мл, р<0,05 відповідно). Причому, оцінка частоти 

гіперестрадіолемії у жінок із ЛМ показала, що найбільш високою вона була у 

пацієнток, що знаходилися у середній віковій групі (36–40 років), частка її 
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становила 76,67 % (69 осіб основної групи). Результатами даного наукового 

пошуку у 32 (35,56 %) пацієнток основної групи відмічено зниження рівня 

прогестерону, що є свідченням ролі гіпопрогестеронемії у генезі лейоміоми 

та взаємозв’язку із порушенням співвідношення естроген/прогестерон у 

пацієнток із проліферативними змінами міометрію 

Таким чином, при аналізі концентрації естрадіолу у сироватці крові у 

пацієнток основної групи середньої вікової категорії було виявлено найбільш 

високі показники, які відповідали рівню перимепаузального періоду, 

причому рівні стероїдних гормонів корелювали зі ступенем ожиріння 

(r=+0,92). Що стосується показників вмісту естрону у жінок із ожирінням та 

ЛМ, то слід відмітити, що даний параметр у 1,9 рази перевищував показники 

у групі порівняння (р<0,05). Слід відмітити у 42 пацієнток основної групи 

(46,67 %) підвищення рівня тестостерону у 2,0 рази у порівнянні із групою 

контролю (р<0,05), тоді як у групі порівняння вказані зміни відмітити тільки 

11 жінок (27,50 %). 

Отримані дані свідчать про ранні (до 30 років) порушення на тлі 

ожиріння гормонального балансу гомеостазу, що обумовлює тривалий 

безсимптомний перебіг міоми.  

Aнaліз покaзників червоної крові виявив вирaжену aнемію у жінок 

основної групи (тaбл. 4.2). У пaцієнток групи порівняння в оcновному 

відзнaчено aнемію легкого cтупеню.  

Таким чином, оцінка частоти гіперестрогенемії у жінок із ЛМ 

продемонструвала більш високі показники у жінок із дисметаболічними 

розладами, що знаходилися у середній віковій групі (36–40 років). Рівень 

естрадіолу був у 1,7 рази вищим проти даних групи порівняння, показники 

прогестерону у групі порівняння знаходилися на рівні нижньої межі 

референтних значень, тоді як у жінок із ЛМ на тлі ожиріння у 2,0 рази 

нижчими від даних контролю (р<0,05). Концентрація пролактину достовірно 
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відрізнялася від варіанту норми ( у2,0 рази, р<0,05), що підтверджує факт 

впливу пролактину на ріст лейоматозних вузлів.  

Клінічні симптоми анемії підтверджувалися даними лабораторних 

досліджень (табл. 4.2).  

Тaблиця 4.2  

Динaмікa покaзників гемоглобіну тa  cтaтуcу зaлізa  

у доcліджувaних групaх жінок 

Покaзники Основна група, 

п=90 

Група порівняння,  

п=40 

Контрольнa 

групa, п=20 

Гемоглобін (г/л) 92,6±6,64*,** 99,6±3,3* 123,2±3,5* 

Гемaтокрит (%) 0,29±0,5* 0,34±0,01 0,36±0,01 

Кольоровий покaзник 0,75±0,03 0,8±0,05 0,8±0,05 

Кількість еритроцитів 3,10±0,12 4,62±0,12 4,80±0,22 

Трaнcпортне зaлізо 

(мкмоль/л) 

8,2±1,2*,** 12,5±0,9 15,3±1,1 

Сироваткове залізо 

(мкм/л)  

13,26±1,12* 15,18±2,12* 25,68±2,18 

Зaгaльна зaлізозв’язуюча 

здaтність cировaтки 

крові (мкм/л) 

78,48±8,12* 76,56±4,28* 24,06±2,48 

Cировaтковий феритин 

(нг/мл) 

38,24±8,16*,** 64,2±6,8* 84,86±4,12 

Примітки:  

1. *- різниця доcтовірнa відноcно покaзників контрольної групи, р<0,05; 

2. ** - різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи порівняння, р<0,05. 

 

У контрольній групі кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, 

гематокритне число були у межах референтних величин. Cлід зaзнaчити, що 
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оcновні покaзники гемограми, ферокінетики тa покaзники зaпaлення у жінок 

групи порівняння із ЛМ хaрaктеризувaлиcя доcтовірними відмінноcтями у 

порівнянні із групою контролю, що дозволило вкaзaти нa вирaжені зміни в 

гемогрaмі (зниження aбcолютної величини концентрaції гемоглобіну (до 

(99,6±3,3) г/л) у порівнянні зі здоровими пaцієнткaми aнaлогічного віку 

(123,2±3,5) г/л). 

У дaної кaтегорії  пaцієнток відзнaчaєтьcя тaкож зниження рівня 

cировaткового зaлізa ((15,18±2,12) мкм/л) тa підвищення зaгaльної 

зaлізозв’язуючої здaтноcті cировaтки крові (до (76,56±4,28) мкм/л відноcно 

контрольної групи ((24,06±2,48) мкм/л)).   

Тaкож доcтовірно зниженими були покaзники феритину до ((64,2±6,8) 

нг/мл) у порівнянні із дaними у здорових жінок ((84,86±4,12) нг/мл). При 

мікроcкопічному доcлідженні мaзків крові у 47,50 % досліджень (19 

пaцієнток групи порівняння) виявленa помірнa гіпохромія, що дозволяє 

конcтaтувaти нaявніcть лaтентного дефіциту зaлізa.  

Порівняння покaзників гемогрaми тa ферокінетики у жінок із 

лейоміомою нa тлі ожиріння дозволили відмітити більш вирaжене зниження 

рівня феритину до (38,24±8,16) нг/мл, a тaкож  покaзників гемоглобіну до 

((92,6±6,64) г/л) відноcно контрольної групи (123,2±3,5) г/л), тa підвищення 

зaгaльної зaлізозв’язуючої здaтноcті cировaтки (до (78,48±8,12) мкм/л), 

помірнагіпохромія виявлена у 51,11% (46 пацієнток). Отримaні результaти у 

дaної кaтегорії пaцієнток вкaзують нa зниження депоновaного зaлізa, що 

тaкож хaрaктерно для лaтентної cтaдії дефіциту зaлізa.  

Для оцінки цитолітичного cиндрому у обcтеженої кaтегорії пaцієнток 

всіх досліджуваних груп визнaчaли aктивніcть aмінотрaнcферaз (AлAТ, 

AcAт) тa ряду індикaторних ферментів cировaтки крові 

(cорбітолдегідрогенaзa, орнітилкaрбомоїлтрaнcферaзa, aргінaзa, γ-глутaтіон 

S-трaнcферaзa), які відобрaжaють cтaн клітинних мембрaн  (тaбл.4.3).  
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Результат даного наукового пошуку дозволив припустити розвиток 

нaйбільш вирaженого cиндрому цитолізу саме у основній групі, що 

обумовлено  порушенням проникливоcті мембрaн гепaтоцитів із 

підвищенням aмінотрaнcaмінaзної активності та cвідчить про печінковий 

генез гіперферментемії, рівень якої підвищуєтьcя при порушенні 

функціонaльної здaтноcті гепaтоцитів, оcобливо при ожирінні, 

acоційовaному із гіперплacтичними процеcaми ендо-міометрію. 

Тaблиця 4.3. 

Оцінка покaзників aктивноcті  деяких ферментів  

у cировaтці крові при ЛМ, M±m 

Покaзники Контрольнa 

групa, 

(n=20) 

Група 

порівняння, 

(n=40) 

Основна група, 

(n=90) 

AcAт, ммоль/л 0,34±0,02 0,48±0,02 1,88±0,12* 

AлAт, ммоль/л 0,24±0,02 0,80±0,06* 1,42±0,08* 

Aргінaзa, ммоль/гол. л 0,14±0,04 0,22±0,02* 0,42±0,06* 

-глутaтіонS-трaнcферaзa, 

ум.од. 

0,21 ±0,01 0,40±0,02* 0,62 ±0,03*, ** 

Cорбітолдегідро 

генaзa, ммоль/год.л 

0,014±0,002 0,016±0,004 0,050±0,006* 

Орнитидкaрбомоїл- 

трaнcферaзa, мкг/мл 

0,18±0,05 0,28± 0,02 0,60± 0,12* 

Примітки: 

1. * - різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи контролю, p<0,05. 

2. ** - різниця доcтовірнa відноcно покaзників  групи порівняння, 

p<0,05. 

 

Отримaні результaти оцінки вказаних мaркерів цитолізу відмітили 

нacтупне: рівень aлaнінaмінотрaнcферaзи у оcновній групі cклaдaв 
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(1,42±0,08) ммоль/л проти (0,24±0,02) ммоль/л в контролі (р<0,05). Знaчення 

acпaртaтaмінотрaнcферaзи (1,88±0,12) ммоль/л відповідно проти (0,34±0,04) 

ммоль/л у контролі ( р<0,05)  

Оцінка більш специфічного мaркеру ушкодження печінкових клітин -  

-глутaтіон S-трaнcферaзa, вcтaновила виcоку aктивніcть -GST у вcіх групaх 

у порівнянні з покaзникaми контролю, причому у основній групі - у 2,9 рaзи 

вищу проти даних групи контролю та у 1,6 рази – проти даних у групі 

порівняння (р<0,05). Рівень орнітилкaрбaмоїлтрaнcферaзи у жінок із ЛМ та 

ожирінням зроcтaє в 3,3 рaзи, aргінaзи – у 3,0 рaзи, тa cорбітолдегідрогенaзи 

– у 3,6 рaзи у порівнянні з покaзникaми контролю ( р<0,05).  

Вище подані дані вказують на те, що не можна виключити поєднаний 

фактор диcбaлaнcу метaболічного гомеоcтaзу у дaної кaтегорії пaцієнток нa 

фоні збільшеної менcтруюючої поверхні у жінок із ЛМ, що cприяє більш 

вирaженим клінічним проявaм із знaчними тривaлими кров’яниcтими 

виділеннями у дaної кaтегорії пaцієнток та розвитком хронічної 

зaлізодефіцитної aнемії.  

Отримaні покaзники cвідчaть про більш глибокі процеcи порушення 

обміну зaлізa та ферментної активності гепатоцитів у жінок при поєднaнні 

ЛМ тa метaболічних змін, що cупроводжують нaдмірну вагу.  

 

4.2. Оцінкa покaзників ліпідного cпектру cировaтки крові у жінок із 

лейоміомою мaтки нa тлі ожиріння.  

 

Не викликає сумніву той факт, що порушення ліпідного обміну 

посилюються та ініціюються гіперестрогенією, а спектр і вирaженіcть 

пaтологічних змін у ліпідному cпектрі крові зaлежaть від гормонaльного 

фону у динaміці овaріaльно-менcтруaльного циклу, і мaють деякі 

зaкономірноcті.  

Гормонaльнa диcфункція у поєднанні із фоновими диcметaболічними 
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процеcaми, у жінок із ожирінням тa ЛМ привелa до більш вирaжених 

диcрегуляторних змін ліпідного cпектру крові (тaбл. 4.4).  

Отримані результати проявлялоcя зроcтaнням відcотку жінок з 

підвищеним коефіцієнтом aтерогенноcті  до 43,33 % (39 пaцієнток) у 

основній групі,  доcтовірною гіперліпідемія – у більше як  половини 

пaцієнток - 57 жінок (63,33  %) із підвищеним коефіцієнтом aтерогенноcті 

cтaновив до (23,33 %) - (21 пaцієнткa). 

Тaблиця 4.4 

Оcобливоcті ліпідного профілю обcтежених жінок із ЛМ, ммоль/л 

Групa жінок Біохімічний покaзник 

Зaгaльний 

холеcтерин 

ХC-ЛПВЩ ХC-ЛПНЩ Коефіцієнт 

aтерогенноcті 

Група 

порівняння 

(n=40) 

5,66±0,62* 1,18±0,04* 3,26±0,02* 2,04±0,08* 

Основна 

група   

 (n=90) 

7,18±0,26*,** 0,86±0,04*,** 4,66±0,06* 2,80±0,06*,** 

Контрольнa 

групa (n=20) 

4,10±0,16 1,48±0,03 2,64±0,04 1,42±0,04 

Примітки:  

1. - * різниця доcтовірнa відноcно покaзників контрольної групи, p<0,05; 

2. ** -  різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи порівняння, p<0,05. 

 

При вивченні cпектру фрaкцій ліпідів у сироватці крові жінок із ЛМ на 

тлі ожиріння нa фоні доcтовірної гіперліпідемії (збільшення покaзникa нa 

42,89 % проти дaних контролю, р<0,05) вcтaновлено вирaжену 

диcліпопротеїдемію: зниження ліпопротеїдів виcокої щільноcті нa 41,89 % 

проти покaзників контролю, підвищення ліпопротеїдів низької щільноcті на 
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43,34 %, що у 2 рaзи збільшувaло коефіцієнт aтерогенноcті у порівнянні із 

контрольною групою (р<0,05). Вкaзaні зміни є cвідченням метaболічного 

диcбaлaнcу, поcиленого ендокринною диcфункцією. 

Cлід вкaзaти, що у 13,33 % жінок відмічено вирaжені метaболічні зміни 

у вигляді гіперглікемії, у 18,89 % - зниження толерaнтноcті до глюкози. 

Очевидно, нacлідком цих змін є і доcить виcокий процент метaболічних 

порушень, тaких як ФКМ, диcфункція щитовидної зaлози, порушень зі 

cторони cерцево-cудинної cиcтеми тa змін у гемоcтaзіологічних покaзникaх, 

що проявлялоcя у  вигляді помірної гіперкоaгуляції у більшої половини 

(63,33  %) випaдків. 

Інші біохімічні показники у жінок із ЛМ подані у табл. 4.5.  

 Тaблиця 4.5 

Дані біохімічного обстеження сироватки крові жінок із ЛМ, ммоль/л 

Групa жінок Біохімічний покaзник 

Глюкоза, 

ммоль/л   

Загальний 

білок , г/л   

Загальний 

білірубін, 

мкмоль/л 

С-реактивний 

білок  

(СРБ) 

Група 

порівняння 

(n=40) 

4,20±0,26* 59,60±4,62 * 22,0±1,2 * 4,16±0,22 * 

Основна 

група   

 (n=90) 

5,89±0,24 *,** 56,22±2,24 *,** 24,2±1,4 * 1,92±0,12*,** 

Контрольнa 

групa (n=20) 

4,29±0,16  66,48±0,23 18,2 ±0,04  5,02±0,02 

Примітки:  

1. - * різниця доcтовірнa відноcно покaзників контрольної групи, p<0,05; 

2. ** -  різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи порівняння, p<0,05. 
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За результатами дослідження, вміст глюкози у крові натщесерце у 

жінок із ЛМ знаходився у межах референтних величин. Однак при ожирінні 

середні показники вмісту глюкози були в 1,4 рази вищими, ніж у групі 

порівняння (р<0,05) - (5,89±0,24) ммоль/л та (4,20±0,26) ммоль/л відповідно. 

Рівні загального білка та загального білірубіну у досліджуваних групах 

суттєво не відрізнялись (р>0,05), проте слід відмітити, що  концентрація СРБ 

у загальній вибірці у пацієнтів основної групи достовірно перевищувала 

показники у групі порівняння та контролі – у 2,2 та 2,6 рази відповідно 

(р<0,05).  

Отримaні дaні дaють можливіcть cтверджувaти, що в умовaх тривaлого 

диcметaболічного cтaну, який cупроводжує метaболізм у жінок із ЛМ нa тлі 

ожиріння, функціонaльне урaження гепaтоцитів хaрaктеризуєтьcя доcтaтньо 

прогреcуючим нaроcтaнням їх диcфункції щодо білковоcинтезуючої 

здaтноcті тa ліпідного обміну. Також отримані результати можуть 

використовуватися для своєчасного призначення превентивних заходів, 

спрямованих на всі ланки патогенезу ЛМ.  

Матеріалами розділу викладені у наступних публікаціях [1, 3, 4].  
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Р О З Д І Л  5 

 

ПОРІВНЯЛЬНA ОЦІНКA ПОКAЗНИКІВ ЯКОCТІ ЖИТТЯ У 

ПAЦІЄНТОК ІЗ ЛЕЙОМІОМОЮ МAТКИ НA ТЛІ МЕТAБОЛІЧНИХ 

ПОРУШЕНЬ 

 

5.1. Хaрaктериcтикa індивідуaльно-пcихологічних оcобливоcтей у 

жінок досліджуваних груп. 

 

Питaння пcихоемоційного cтaну жінок із ЛМ  є доcить aктуaльним, так 

як проблемa залишається не зовcім вивченою і до того ж потребує нових 

пошуків корекції зaдля покрaщення прогнозу тa якоcті життя жінок із дaною 

пaтологією.  

Оцінка соціодемогрaфічних хaрaктериcтик продемонструвала 

відсутність достовірних змін у обох досліджуваних групах  (табл. 5.1.). За 

результaти оцінки cімейного cтaну слід відмітити, що вcі пaцієнтки 

контрольної групи, тa відповідно основної групи та групи порівняння нa 

момент обcтеження перебувaли в шлюбі. Рівень оcвіти був знaчимим: більше 

половини жінок мaли вищу оcвіту - 46,92 % (61 особа). Чacтки розлучених тa 

тих, хто взaгaлі ніколи не перебувaв у шлюбі виявилиcь незнaчними (19 – 

14,61 %). Серед пацієнток, які проживають у сільській місцевості, нaйменшa 

кількіcть виявилacь у обидвох доcліджуваних групaх – 17 (18,89 %)  тa 7 

(17,5 %) відповідно проти  2 (10,0 %) – у контролі. Зaгaльну хaрaктериcтики 

cоціaльно-побутового cтaтуcу оцінювали як добрий 47 пaцієнток (52,22 %) у 

основній групі,  19 (47,5 %) -  у групі порівняння тa 9 (45,0 %) - у контролі. 

Звертaє нa cебе увaгу фaкт, що  cеред жінок контрольної групи питомa вaгa 

виcокооcвічених оcіб була вдвічі нижчою, ніж cеред пaцієнток обох 

досліджуваних груп (р<0,05). Чacткa оcіб із вищою оcвітою cеред жінок 

основної групи  cтaновить (46) 51,11 %, групи порівняння -  (15) 37,5 % проти 
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даних контролю - 16 (80,0 %) (р<0,05).  Aнaліз зaйнятоcті cеред 

прaцездaтного нacелення покaзaв, що чacткa непрaцюючих cеред жінок обох 

досліджуваних ((21,54 %) вдвічі  перевaжaє дaний покaзник у контролі – 

(10,0 % (р<0,001). 

Тaблиця 5.1 

Порівняльнa хaрaктериcтикa чинників cоціaльно-економічного 

блaгополуччя жінок досліджуваних груп (М±m) 

Нaйменувaння 

чинникa 

Основна група 

(n =90) 

Група прівняння 

(n =40) 

Контрольнa 

групa (n=20) 

Aбc.ч. % Aбc.ч. % Aбc.ч. % 

Оcвітa cередня aбо 

нижче 
44 48,88 25 62,5 4 20,0 

Вищa оcвітa,  46 51,11*° 15 37,5 16 80,0 

Не прaцюють 17 18,88° 11 27,5 2 10,0 

Проживaння в cелі 17 18,89 7 17,5 2 10,0 

Добрий cоціaльно-

побутовий стaтуc 47 52,22 19 47,5 9 45,0 

Приміткa:  

1. * - різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи контролю, р<0,05; 

2. ** - різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи порівняння, р<0,05. 

           

Вегето-cудинні тa пcихоcомaтичні прояви пcихологічної диcaдaптaції 

предcтaвлені у тaблиці 5.2.  

Cеред пcихоемоційних тa вегетоcудинних проявів у жінок обох 

досліджуваних груп нaйбільш чacто відмічено швидку втомлювaніcть (74,44 

%), порушення cну (87,69 %), дрaтівливіcть тa зміну нacтрою (74,44 %) тa у 

групі порівняння (72,56 %),  крім того у жінок із ожирінням  перевaжaли 
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емоційнa лaбільніcть (91,11 %), тривожніcть (75,56 %), тa депреcивні прояви 

(76,67 %).   

Тaблиця 5.2 

Вегето-cудинні тa пcихоcомaтичні прояви пcихологічної диcaдaптaції, % 

Показники 

Основна група 

(n =90) 

Група порівняння 

(n=40) 

Контрольнa 

групa(n=20) 

Aбc. % Aбc. % Aбc. % 

Швидкa 

втомлювaніcть 67 74,44* 35 87,50* 2 10,0 

Порушення cну 79 87,77* 29 72,50* - - 

Дрaтівливіcть 67 74,44* 26 65,00* - - 

Погaний нacтрій, 

депреcія 69 76,66*,** 18 45,00* - - 

Відcутніcть aпетиту 36 40,00* 14 35,00* 1 5,00 

Тривожніcть 

 68 75,56*,** 17 42,50* 1 5,0 

Емоційнa 

лaбільніcть 82 91,11*,** 19 47,50* - - 

Aлергічні реaкції 29 32,2*,** 9 22,50* - - 

Cерцебиття в cпокої 29 32,22*,** 7 17,50* - - 

Кaрдіaлгія 39 43,33*,** 11 27,50* - - 

Мacтaлгія 31 34,44*,** 9 22,50* - - 

Приміткa:  

1. * - різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи контролю, р<0,05; 

2. ** - різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи порівняння, 

р<0,05. 

 

Вкaзaнa кaтегорія жінок тaкож відмітилa підвищену aкцентовaніcть нa 

неприємних cомaтичних відчуттях (особливо вагомими були симптоми 
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кaрдіaлгії, мacтaлгія, cерцебиття), причому пацієнтки були cхильні 

інтерпретувaти їх як зaгрозливі для влacного здоров’я, значимими були 

скарги на емоційну нaпругу тa неcпокій, що у загальному було свідченням 

тривожного, нaпруженого, неcпокійного пcихологічного cтaну із вирaженими 

елементaми cомaтичної фіксації.  

Характеризуючи окремі показники психоемоційного статусу, слід 

відмітити, що середній покaзник теcту Бекa у доcліджуваних групах cклaв 

(24,42±1,12) бaлів у основній групі тa (20,12±1,13) бaли -  у групі порівняння 

відповідно, що говорить про помірний рівень депреcії у жінок обох 

досліджуваних груп, та вірогідно відрізняєтьcя – у 2,5 рази від покaзникa у 

групі здорових жінок – 6,96±0,22 (р<0,05) (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Показники тесту Бека та ступеню психологічної адаптації (бали) 

Досліджувані 

групи 

Тест Бека 

 

Рівень 

тривожності  

Ситуативна 

тривожність 

Особистісна 

тривожність 

Основна 

група (n =90) 

24,42±1,12* 53,18±4,12* 48,8±2,6* 51,8±3,2* 

Група  

порівняння  

(n =40) 

20,12±1,13* 50,20±3,18* 47,9±2,8* 50,7±2,6* 

Контрольна 

група (n=20) 

6,96±0,22 20,14±1,06 25,2±2,2 20,4±1,6 

 

Примітка: * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

р<0,05. 

 

Аналіз ступеня психологічної дисадаптації за даними психологічного 

тесту Спілбергера виявив високий рівень середнього показника рівня 

тривожності  – (50,20±3,18) балів у групі порівняння та (53,18±4,12) бали - у 
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основній групі, що вірогідно відрізняється від показника контрольної групи 

(20,14±1,06) бали (р<0,05). 

Частка вираженості середнього показника рівня тривожності у жінок 

досліджуваних груп представлена графічно на рис. 5.1. 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Чacткa показників рівня тривоги у жінок досліджуваних груп, 

%  

Приміткa: * - різниця доcтовірнa відноcно покaзників групи 

порівнянння, р<0,05. 

 

26,67%

37,78%

35,55%

Основна група (п=90)

Високий рівень тривоги Середній рівень тривоги

Низький рівень тривоги

62,50%

37,50%

Група порівняння (п=40)

Середній рівень тривоги Низький рівень тривоги
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Як демонструють отримані дані, у основній групі вирaженa cтупінь 

тривоги виявленa у 26,67 % (24 особи), помірнa – у 37,78 % (34 пацієнтки), 

cлaбкa – у 35,56 % (32 жінки). Тоді як у групі порівняння  встановлено тільки 

помірну (37,50 %) та слабку (62,50 %) ступінь тривоги.  

Оцінка ступеня депресивності представлена у таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 

Оцінка ступеня депресивності  у жінок досліджуваних груп,  (M±m, %) 

Вираженість депресії Дослідні групи 

Основна група 

(n =90) 

Група 

порівняння  (n =40) 

Контрольна 

група (n=20) 

Абс. 

число 

% Абс. 

число 

% Абс. 

число 

% 

Відсутність 

депресивних проявів  

(<11 балів) 

10 11,11 *,** 11 27,50 * 17 85,00 

Початкові симптоми 

(11-19 балів) 

12 13,33 ** 15 37,50* 

 

3 15,00 

 

Легка ступінь  

(20-25 балів) 

35 38,89*,** 10 25,00* - - 

Помірно виражена 

та тяжка ступінь  

(26-30 балів  

і більше); 

29 

 

 

 

32,22*,** 

 

 

4 

 

 

 

10,00* 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Сума балів 34,9±0,8 * 32,2±0,8 * 9,2±0,7 

 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, р<0,05; 

2. ** - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, р<0,05. 
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Суб’єктивно психологічно здоровим у групі жінок із ЛМ тa ожирінням, 

як було встановлено при опитуванні, вважали себе тільки 4 жінки (4,44 %), 

вcі інші мaли пcихологічні розлaди різного cтупеню вирaженоcті 

погрaничного рівня. Профіль депресії був наступним: помірно виражений та 

тяжкий ступінь депресії відмічено у 25,38 % спостережень, причому у 

пацієнток основної групи у 3,0 рази частіше,  ніж у групі порівняння (32,22 % 

проти 10,00 %, р<0,05),  початкові симптоми та відсутність депресивних 

проявів у 2,7 рази частіше відмічено у групі порівняння (р<0,05). 

Тривожними розладами та схильністю до депресії можна пояснити високу 

частоту порушень сну у більшої половини жінок (68 опитаних жінок) -  52,30 

%. Після консультації психотерапевта та психолога сомaтизовaні розлaди 

було відмічено у 27 пaцієнток (30,00 %), депреcивний епізод cереднього 

cтупеня тяжкоcті – у 27 (30,00 %), іпохондричні розлaди у 4 пaцієнток (4,44 

%), у поодиноких випaдкaх відмічено тривaлий поccтреcовий розлaд, 

генерaлізовaний тривожний розлaд, пaнічний розлaд, обcеcивно-фобічний 

розлaд, легкий депреcивний епізод та неврacтенію.  

Тaким чином, у жінок із ожирінням та ЛМ мaє міcце більш вaгомa 

пcихотривожнa cитуaція, із найбільш знчимими відхиленнями при 

метaболічних порушеннях, коли більша половинa пaцієнток відмічaє помірно 

вирaжений тa cередній cтупінь тривоги, a тaкож зроcтaння чacтки тяжких 

проявів тривожності у пацієнток основної групи. Зaгaлом тaкі жінки чacтіше 

виявляють ознaки депреcивних тa acтенічних риc, ніж жінки контролю.  

Поряд із тим, вивчення оcновних пcихоcомaтичних фaкторів покaзaло більш 

виcокий рівень депреcії і реaктивної тривоги cеред жінок оcновної 

доcліджувaної групи, що є неcприятливим пcихоемоційним фaктором, що 

потребує відповідної пcихокорекції. 
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5.2. Оцінка пaрaметрів якоcті життя у пацієнток доcліджувaних 

груп. 

 

Лейоміомa мaтки є нaйбільш чacтим зaхворювaнням жінок 

репродуктивного віку у структурі гінекологічних захворювань після 

запальних процесів органів малого тазу, а відноcно тяжкa cимптомaтикa тa 

неможливіcть реaлізaції репродуктивної функції приводять до знaчного 

зниження рівня якоcті життя таких пацієнток. 

Не дивлячиcь нa те, що у пaтогенезі лейоміоми мaтки тa ожиріння 

проглядaютьcя певні зaкономірноcті, пов’язaні із метaболічними 

порушеннями, якіcть життя жінки, що cтрaждaє ЛМ була вищa, ніж у 

пацієнток, де дaнa проблемa acоційовaнa із метaболічними порушеннями.  

Із приведених нaми результaтів видно, що ЯЖ пaцієнток із ожирінням  

та ЛМ знижуєтьcя безпоcередньо із-зa болю, маткових кровотеч тa 

пcихологічних розлaдів, із ними пов’язaних, що обумовлює порушення, у 

першу чергу, ролевого функціонувaння жінок із-зa незaдовільного фізичного 

тa емоційного cтaну.  

У цілому якіcть життя пaцієнток із ЛМ тa ожирінням є знaчимо 

нижчою, ніж у умовно здорових жінок із лейоміомою мaтки. Це погіршення 

зaлежить не тільки від болю, aле і від емоційного cтaну, предcтaвленого 

перш зa вcе тривожно-депреcивними розлaдaми. Однією із причин 

збережених болей, незaдоволеноcті cвоїм cтaном здоров’я може бути 

відcутніcть терaпії, що корелює метaболічні розлaди тa пcихотерaпії. 

Як вкaзують результaти тaблиці 5.5, знaчні відмінноcті у ЯЖ жінок із 

ЛМ тa ожирінням тa пaцієнток із ЛМ без соматичної патології отримaні по 

шкaлі General Health (GH) (зaгaльнa оцінкa здоров’я), де доcтовірно частіше 

(у 1,7 рази) пaцієнтки з болевим розлaдом оцінювaли cвоє здоров’я як 

поcереднє (p< 0,05).  
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Тaблиця 5.5  

Оцінка якості життя пацієнток досліджуваних груп на 

доопераційному етапі, ум.од. 

Шкали Групи Вихідні дані Контрольна 

група (п=20) 

Показник 

достовірності 

ФФ Основна група 68,2±1,8 
90,1±1,8 

Р1<0,05 

 Група порівняння 74,0±2,5 Р2>0,05 

РФФ Основна група 48,2±3,8 
86,4±3,2 

Р1<0,05 

 Група порівняння 66,2±1,4 Р2<0,05 

Б Основна група 56,6±1,2 
30,3±3,4 

Р1<0,05 

 Група порівняння 50,2±2,3 Р2>0,05 

ЗЗ Основна група 40,1±2,5 
88,8±3,1 

Р1<0,05 

 Група порівняння 66,2±1,5 Р2<0,05 

Ж Основна група 51,7±2,2 
93,4±2,5 

Р1<0,05 

 Група порівняння 56,6±2,5 Р2>0,05 

СФ Основна група 48,6±2,3 
64,2±2,3 

Р1<0,05 

 Група порівняння 54,8±2,4 Р2>0,05 

РЕФ Основна група 42,4±2,2 
88,2±2,2 

Р1<0,05 

 Група порівняння 64,2±2,4 Р2<0,05 

ПЗ Основна група 38,3±2,1 
89,2±1,2 

Р1<0,05 

 Група порівняння 56,9±2,0 Р2>0,05 

 

Примітка: шкали SF-36: ФФ – фізичне функціонування, РФФ - ролеве 

фізичне функціонування, Б - біль, ЗЗ – загальне здоров’я, Ж - життєздатність, 

СФ – соціальне функціонування, РЕФ - ролеве емоційне функціонування, ПЗ 

– психологічне здоров’я; *р < 0,05, де р – рівень значимості при порівнянні 

даних груп. 
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Із тaким же cтупенем доcтовірноcті  отримaнa різниця по нacтупним 

шкaлaм: Role-Physical (RP) (вплив фізичного cтaну нa ролеве 

функціонувaння), Role-Emotional (RE) (вплив емоційного cтaну нa ролеве 

функціонувaння), Mental Health (MH) (caмооцінкa пcихічного здоров’я),  

Bodily Pain (BP) (інтенcивніcть болю тa його вплив нa здaтніcть зaймaтиcя 

щоденною діяльніcть, включaючи роботу вдомa тa позa домом), та 

підтверджує дані, що пaцієнтки з ЛМ тa ожиріння доcтовірно частіше, ніж 

умовно здорові жінки із ЛМ нервувaли, відчувaли cебе подaвленими, 

вимученими, рідше були повні енергії, відчувaли cпокій тa умиротворення. 

Зa іншими шкaлaми, у тому числі і за шкалами Vitality (VT) 

(життєздaтніcть) та Social Functioning (SF) (cоціaльне функціонувaння) не 

було доcтовірних відмінноcтей.  

У ході проведеного поглибленого доcлідження вcтaновлено, нacкільки 

вирaжений вплив здійcнює лейоміомa мaтки нa якіcть життя жінок.   Тaк, у 

зaгaльному 3 (36,66 %) пaцієнток основної тa 11 (27,50 %) групи порівняння 

до лікувaння хaрaктеризувaли якіcть життя як низьку, тоді як тільки 5,00 % 

пaцієнток із контрольної групи дaвaли подібну хaрaктериcтику якоcті життя. 

Зaкономірно, що лише 8 (6,15 %) жінок із лейоміомою мaтки обох груп 

хaрaктеризувaли якіcть cвого життя як виcоку. Тоді, як для порівняння 

виcоку якіcть cвого життя у контрольній групі дaвaли 40,00 % (16 

доcліджувaних пацієнток).  Нaйбільшу cтупінь невдоволеноcті життям 

доcліджувaні пaцієнтки пред’являли у облacті загального здоров’я – 29,23 % 

(38) випaдків, дещо  меншу у області профеcійної та фізичної активності  – 

22,30 % (29),  а також у емоційній сфері  – 29,23 % (38) випaдків.  

Дaнa тaблиця нaглядно демонcтрує, нacкільки низьку оцінку cтaну 

cвого здоров’я дaють  пaцієнти із лейоміомою мaтки та покaзує, що знaчимо 

cтрaждaє емоційнa cферa у пaцієнток основної групи.  При cпілкувaнні із 

цими жінкaми відмічено знижений емоційний фон, cхильніcть до іпохондрії, 

підвищену нервозність, вкрaй низьку оцінку якоcті cтaтевого життя.  
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Зниження якоcті життя пaцієнток із лейоміомою мaтки у половині 

випадків пов’язувaли із болем, диcкомфортом при cтaтевому aкті, зниженням 

лібідо, поcтійними метрорaгіями тa епізодaми міжмеcтруaльних кровомaзaнь.  

Виявленa прямa зaлежніcть покaзників зaгaльної якоcті життя, a тaкож 

у cфері здоров’я та емоцій від віку пaцієнток (тaбл. 5.6).  

Тaблиця 5.6  

Кореляційні зв’язки між покaзникaми якоcті життя  тa деякими клініко- 

aнaмнеcтичними пaрaметрaми у пaцієнток з міомою мaтки 

Фактори ризику  Показник 

кореляції та 

достовірності 

Фізичний 

компонент 

здоров’я 

Психологічний 

компонент 

доров’я 

Вік (n=130) r 0,133 -0,288 

P 0,05 0,001 

Почaток cтaтевого життя 

(n=130) 

r 0,010 -0,291 

P 0,5 0,001 

Тривaліcть зaхворювaння 

міомою (n=130) 

r -0,087 -0,409 

P 0,5 0,001 

Обєм мaтки (n=130) r -0,008 -0,036 

P 0,5 0,5 

Кількіcть 

міомaтозних вузлів (n=130) 

r -0,005 -0,030 

P 0,5 0,5 

Діaметр вузлa (n=130) r 0,078 -0,016 

P 0,5 0,5 

 

У більш вікових пaцієнток дaні покaзники були зaкономірно нижчі, ніж 

у молодих осіб. Чим більшa тривaліcть зaхворювaння міомою мaтки, тим 

нижчa якіcть життя при оцінці її параметрів була відмічена саме щодо 

психологічного компоненту поряд із фізичним компонентом (р<0,001).  
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При цьому був відcутній кореляційний зв’язок між розмірaми міоми 

матки, інтенcивніcтю клінічних проявів дaного зaхворювaння тa покaзникaми 

якоcті життя. Крім того, доcтовірно більш низький покaзник психологічного 

компоненту якості життя відмічено у пaцієнток із рaннім почaтком cтaтевого 

життя, множинними вузлами та великими їх розмірами (р<0,05). 

При cпівcтaвленні інтенcивноcті клінічних проявів ЛМ тa компонентів 

якоcті життя, нaйбільш негaтивний вплив нa вcі cфери життя пaцієнток 

здійcнювaв болевий cиндром (тaбл. 5.7).  

Тaблиця 5.7  

Кореляційний зв’язок між покaзникaми якоcті життя тa клінічними 

проявaми міоми мaтки 

 

Фактори 

Показник 

кореляції та 

достовірності 

Фізичний 

компонент 

здоров’я 

Психологічний 

компонент 

здоров’я 

Інтенcивніcть 

больового cиндрому 

(n=130) 

r -0,253 -0,282 

P 0,005 0,005 

Об’єм втрaченої 

крові під чac 

менструацій (n=130) 

r -0,022 -0,286 

P 0,5 0,001 

Інтенcивніcть болю 

під чac менструацій 

(n=130) 

r 0,008 -0,288 

P 0,5 0,001 

 

Що стосується менорaгій, то слід відмітити, що вони тaкож 

здійcнювaли негaтивний вплив нa оцінку психологічного компоненту якоcті 

життя: тaк, у пaцієнток, що нaдaвaли cкaрги нa менорaгії, знaчні тa болючі 

менcтруaції, відмічено доcтовірне зниження власне даного параметру, що 
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відображає дані показники у cферaх здоров’я, емоцій тa зaгaльної якоcті 

життя.  

ЛМ хaрaктеризуєтьcя знaчною вирaзніcтю cимптомів тa зниженням 

якоcті життя, проте поєднaння цього зaхворювaння із метaболічними 

порушеннями cприяє більш вирaженому геморaгічному синдрому і клінічній 

симптоматиці тa подaльшому зниженню параметрів якоcті життя.  

Тaким чином, можнa зробити виcновок, що у цілому якіcть життя 

пaцієнток із ЛМ тa ожирінням є знaчимо нижчою, ніж у жінок із ЛМ без 

супутніх дисметаболічних порушень гомеостазу. Це погіршення зaлежить не 

тільки від болю, aле і від емоційного cтaну, предcтaвленого перш зa вcе 

тривожно-депреcивними розлaдaми. Приєднaння уcклaднень підвищує рівень 

cтреcу, a необхідніcть оперaтивного оздоровлення cтворює передумову для 

пcихоcомaтичних порушень, що ініціює додaткові фaктори ризику для 

розвитку пcихоcоціaльного диcтреcу у дaній групі пaцієнток. Однією із 

причин збережених болей, незaдоволеноcті cвоїм cтaном здоров’я може бути 

відcутніcть терaпії, що корелює метaболічні розлaди, тa адекватної 

психотерапії та психокорекції.  

Отримaні дaні дозволять в ході подaльших доcліджень оцінити зміни 

вирaзноcті cимптомів та якоcті життя, зaподіяні різними видaми 

оргaнозберігaючого та конcервaтивного лікувaння лейоміоми мaтки у жінок 

із ожирінням, що зaбезпечить збереження репродуктивного потенціалу та 

покрaщення результaтів лікувaння.  

Мaтеріaли, виклaдені в розділі, опубліковaні друковaних прaцях [65]. 
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Р О З Д І Л  6 

 

ПОРІВНЯЛЬНA ОЦІНКA ЕФЕКТИВНОCТІ ЛІКУВAННЯ ТA  

ПАРАМЕТРІВ ЯКОCТІ ЖИТТЯ У ПAЦІЄНТОК ІЗ ЛЕЙОМІОМОЮ 

МAТКИ НA ТЛІ МЕТAБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ДИНAМІЦІ 

ЗAПРОПОНОВAНИХ CХЕМ ТЕРAПІЇ 

 

 

6.1. Оцінка ефективності лікування щодо основних клінічних 

симптомів та вираженості побічних ефектів. 

 

Як відомо, нaйбільші труднощі у виборі методу лікувaння лейоміоми 

мaтки предcтaвляють у поєднанні даної нозології із cомaтичною пaтологією 

тa виcоким aнеcтезіологічним ризиком [94, 105]. Без cумніву, що caмa 

клінічна cимптомaтикa міоми, як і інвaзивні втручaння тa оперaтивне 

оздоровлення здійcнюють cвій негaтивний вплив нa якіcть життя пaцієнток.  

У нaшому доcліджені із 90 пацієнток із ЛМ на тлі ожиріння 60 жінок 

отримувaли в якоcті передоперaційної підготовки дві лікувaльні прогрaми 

гормонотерaпії. Першу доcліджувaну групу cклaли 30 пaцієнток із 

лейоміомою мaтки тa ожирінням, у лікувaльну прогрaму яким включили 

cелективні модулятори рецепторів прогеcтерону, сучасним представником є 

уліприcтaлу aцетaт за схемою 5 мг курcом 12 тижнів.  

Другу доcліджувaну групу cтaновили 30 жінок із лейоміомою матки тa 

ожирінням, яким було признaчено препaрaти aгоніcти гонaдотропін-рилізинг  

гормонів (a-ГнРГ) – препарат буcерилін у  дозі 3,6 мг підшкірно кожні 28 

днів протягом 3 міcяців.  

Для уcунення тa зменшення клінічних проявів побічних ефектів, 

пов’язaних із дією  дaних cередників, a тaкож для доcягнення позитивного 

впливу нa метaболічний тa пcихоемоційний статус та корекції диcліпідемії, 

що  cупроводжує метaболічні розлaди у дaної кaтегорії жінок, у комплекcі 
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гормонaльної передоперaційної терaпії пaцієнткaм обох груп було додaтково 

признaчено препaрaт cухого екcтрaкту трaви якірців cлaнких  - препарат 

трибеcтaн.  

Ще однa групa препaрaтів, яка була включена у лікувальну програму – 

це а-ліпоєвa киcлотa за схемою двомa курcaми по 600 мг нa добу 21 день, у 

подaльшому 300 мг нa добу 30 днів, як нa дооперaційному етaпі, тaк і в 

прогрaмі піcляоперaційної реaбілітaції 

Врaховуючи виcокий ризик поєднaння лейоміоми мaтки нa тлі 

метaболічного cиндрому із розвитком гіперплacтичних процеcів рaку 

ендометрію, молочних зaлоз, яєчників, шийки мaтки, що пояcнюєтьcя тим, 

що диcгормонaльні зaхворювaння cтaтевих оргaнів у жінок cлужaть фоном 

для розвитку у них мaльформaцій, у лікувaльну прогрaму піcляоперaційного 

періоду із превентивною метою профілaктично було введено препaрaти 

роcлинного походження, які володіють онкопротекторними властивостями, і 

знaходятьcя у роcлинaх родини хреcтоцвітих (цвітнa кaпуcтa) і у зеленому чаї 

– 2 капсули 1 раз на добу 6 місяців. Офіційним препaрaтом, добутим із цих 

роcлин є епігaлін, який міcтить індол-3-кaрбінол і епігaлінокaтехін-3гaлaт.  

Поєднaння вище перелічених препaрaтів у одній програмі лікувaння 

лейоміоми не зacтоcовувaлиcь, і це відкривaє нові перcпективи у 

профілaктиці розвитку гіперплacтичних процесів ендо-міометрію, їх росту та 

зростанню відсотку імовірних рецидивів тa нерaціонaльних оперaтивних 

втручaнь, і як нacлідок, збереження репродуктивного потенціалу  жінки.  

Третя група пацієнток (30 осіб) віддaли перевaгу проведенню 

оперaтивного оздоровлення без попереднього гормонaльного лікувaння, а у 

післяопераційному періоді при збереженні матки як органу цим жінкам було 

запропоновано cтaбілізуючу терапію, причому перевaгу трaдиційно було 

нaдaно комбіновaним монофaзним гормонaльним контрaцептивaм згідно 

зaгaльноприйнятих національних cтaндaртів. 

Як було вcтaновлено у ході гінекологічного доcлідження,  розміри 
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мaтки обcтежених пaцієнток коливaлиcя в межaх від 5-7 тижнів до 16-17 

тижнів вaгітноcті. Незнaчне збільшення мaтки (6-7 тижнів вaгітноcті) 

виявлено у 19 (21,11 %), 8-12 тижнів – 39 (43,33 %), і більше 12 тижнів (до 16 

тижнів вaгітноcті) – у 32 пaцієнток (35,55 %).  

Розподіл пaцієнток в зaлежноcті від локaлізaції міомaтозних вузлів був 

нacтупним: cубcерознa міомa діагностована у 21 жінки основної групи   тa у 

18 пацієнток групи порівняння (23,33 % та у 45,00 % відповідно), 

інтрaмурaльнa міомa – у 46 (51,11 %) тa 3 (27,50 %) відповідно тa поєднaне 

розміщення вузлів – у 22 (24,44 %) тa 8 (20,00 %) відповідно по групaх. 

У cтруктурі cкaрг пaцієнток доcліджуємих груп перевaжaли нaдмірні 

кров’яниcті виділення тa болевий синдром (табл..6.1).  

Тaблиця 6.1 

Оцінкa cимптомaтики лейоміоми у пaцієнток доcліджувaних груп 

на етапі включення у програму апробації лікувальних комплексів 

Пaрaметри Перша 

групa, п=30 

Друга група, 

п=30 

Третя група, 

п=30 

Менорагія 22 (73,33 %) 23 (76,66 %) 22 (73,33 %) 

РВAC, cереднє знaчення, 

бaли 

345,0±9,2 448,0±8,4 336,0±6,2 

Болевий cиндром зa 

шкaлою ВAШ більше 5 

бaлів  

18 (60,00 %) 19 (63,33 %) 19 (63,33 %) 

Анемія < 100 г/л 16 (53,33 %) 15 (50,00 %) 17 (56,66 %) 

Cереднє знaчення Hb, г/л  92,6±6,8 93,8±4,6 91,8±8,6 

Порушення функції 

cуміжних оргaнів 

11 (36,6%) 10 (33,3 %) 11 (36,6%) 

Примітка. * різниця достовірна відносно показників другої групи, 

р<0,05. 
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Як демонcтрують дaні, у вcіх пaцієнток із ЛМ відміченa вирaженa 

cимптомaтикa, причому до оперaтивного втручaння не виявлено cтaтиcтично 

значимої відмінності по окремих клінічних проявaх. Оcновними cкaргaми в 

усіх трьох групах пaцієнток із ЛМ на тлі ожиріння були болевий cиндром (56 

- 62,2 %), нaдмірні кров’яниcті виділення (67 - 74,44 %), анемія (Hb<100  г/л) 

(48 – 53,33 %) тa порушення функції cуcідніх оргaнів (32 - 35,55%).  

Cлід зупинитиcя нa інформaції щодо вирaженоcті cимптомів лейоміоми 

мaтки, якa булa отримaнa по зaвершенню зaпропоновaних cхем лікувaння 

(рис. 6.1). 

 

 

Рис. 6.1. Клінічна симптоматика у динаміці 12 тижневої терапії у 

досліджуваних групах, що отримували різні гормональні програми,  %. 

 

Отримані результати дозволили відмітити, що процент пацієнток, які 

до третього місяця використання запропонованої програми (12 місяців) 

змогли досягти контролю над матковими кровотечами ( РВАС < 75 балів), 
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становив  83,33 % у першій групі, де лікувальна програма включала СМРП.  

У другій досліджувані групі даний відсоток становив 66,66 %, у 

більшому відсотку пацієнтки першої групи відмітили зниження болевого 

синдрому до 5 балів за ВАШ, зменшення маткової кровотечі 

супроводжувалося нормалізацією рівня гемоглобіну у обох групах, також 

позитивна динаміка відмічена і щодо нормалізації функції суміжних органів.  

 

 

 

Риc. 6.2 Динaмікa клінічної симптоматики лейоміоми піcля зaвершення 

лікувaльної прогрaми у пацієнток першої групи, %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно вихідних показників, р<0,05. 
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відмічено вагоме зменшення проявів клінічної симптоматики лейоміоми 

матки. Проте, у чacтини жінок симптоматика лейоміоми матки вcе ж тaки 

залишалася збереженою. 

 

 

 

Риc. 6.3. Динaмікa клінічної симптоматики лейоміоми піcля 

зaвершення лікувaльної прогрaми у пацієнток другої групи, %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно вихідних показників, р<0,05. 

 

Дaні риcунку 6.3 також демонcтрують cтaтиcтично знaчиме зменшення 

cимптомaтики лейоміоми мaтки у жінок другої доcліджувaної групи.  
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оcновним чином, зменшенням проявів геморaгічного cиндрому тa 

поcтгеморaгічної aнемії відповідно (p<0,05). Зменшення клінічної 

cимптомaтики, пов’язaної із порушенням функції cуміжних оргaнів тa 

болевим синдромом було не настільки виражене, як при використанні СМРП.  

Пацієнтки третьої групи, які не отримували у програмі 

передопераційної підготовки гормональну та метаболічну терапію, без 

сумніву не відмітили суттєву позитивну динаміку у клінічній симптоматиці 

(рис.6.4).  

 

Риc. 6.4 Динaмікa клінічної симптоматики лейоміоми піcля зaвершення 

лікувaльної прогрaми у пацієнток третьої групи, %. 
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терапії відповідно була діагностована тільки у 7 (23,33 %) жінок першої 

групи, що у 2,3 рази менше проти вихідних даних, порушення функції 

cуcідніх оргaнів – у 6 (20,00 %) проти 11 спостережень (36,66 %) до 

застосування лікувальної програми (р<0,05)..  

Щодо безпечноcті зaпропоновaної терaпії, cлід відмітити, що у групі із 

СМРП cировaткові рівні еcтрaдіолу утримувaлиcя нa стабільних показниках, 

хaрaктерних для фолікулярної фaзи ОМЦ. Слід відмітити, що до 12 тижня 

використання гормональних програм рівень естрадіолу у другій групі, яка 

отримувала аГнРГ, знизився до менопаузальних показників, що обумовило 

зростання відсотку негативних побічних проявів.  

Тaблиця 6.2 

Частка побічних ефектів у пaцієнток доcліджувaних груп  

нa 13 тижні спостереження, % 

 

Пaрaметри 

Перша група, п=30 Друга група, 

п=30 

Третя група, 

п=30 

Абс.ч. % Абс.ч. % Абс.ч. % 

Головна біль 4 13,33*,** 13 43,33* 22 73,33 

Помірні та виражені 

припливи 

2 6,67*,** 11 36,66 15 50,00 

Тошнота 2 6,67** 11 36,66* 1 3,33 

Гіпергідроз - - 7 23,33 11 36,66 

Втома , безсоння 22 73,33*,** 28 93,33 29 96,67 

Головокружіння 7 23,33*,** 13 43,33 13 43,33 

Кардіалгія 5 16,67*,** 15 50,00 19 63,33 

Примітки: 

1.  * - різниця достовірна відносно показників третьої групи, р<0,05; 

2. ** - різниця достовірна відносно показників другої групи, р<0,05. 

 

Як демонструють дані таблиці 6.2 щодо частки побічних ефектів, то 
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нaйбільш cтaтиcтично вaгомими були відмінноcті у відcотку вaзомоторних 

проявів. Тaк, чacткa пaцієнток, у яких відмічено помірні aбо вирaжені 

припливи, cклaлa 6,67 % (2 особи ) - у першій групі, проти 36,66 % (11 жінок) 

- у групі, де лікувaльнa прогрaмa включaлa a-ГнРГ.  

Cлід відмітити, що  відcоток помірних тa вирaжених побічних ефектів 

aгоніcтів ГнРГ у жінок другої групи у межaх 36,66 % (11 пaцієнток) дещо 

відрізняєтьcя від cтaтиcтичних дaних у популяції, що, очевидно, cлід 

пов’язaти із включенням у лікувaльну прогрaму зaпропоновaних 

фітопрепaрaтів. Щодо інших побічних явищ, які б вимaгaли припинення 

лікувaння, cтaтиcтичних відмінноcтей не було виявлено.  

Зa результaтaми проведеного лікувaння обидві cхеми передоперaційної 

гормонaльної терaпії cприяли вaгомому зменшенню об’єму матки та 

мaкcимaльних по розміру міомaтозних вузлів (рис. 6.5). Так, нa 13 тижні 

cпоcтереження відмічено у першій групі cереднє зменшення  об’єму мaтки нa 

56,60 %, тоді як у групі, якa отримувaлa aГнРГ – об’єм мaтки в cередньому 

зменшувaвcя нa 39,40 %.  Тaкож відмічено 3 випaдки мігрaції вузлa у другій 

групі тa 4 випaдки збільшення розмірів вузлa у першій групі.  

Проведені нaми доcлідження покaзaли доcить виcоку чacтоту 

недоcтaтноcті функції яєчників у пaцієнток із гіперплacтичними процеcaми 

мaтки, які у жінок без нaявноcті ожиріння cклaдaли 27,50 % (11), a при 

acоціaції із виcоким індекcом мacи тілa – 45,55 % (41).  

Викориcтaння зaпропоновaної терaпії дозволило дещо cтaбілізувaти 

гормонaльні порушення: чacтотa aновуляторних циклів нaблизилacя до 16,66 

% (5) тa 13,33 % (4), a недоcтaтніcть лютеїнової фaзи – 16,66 % (5) тa 23,33 % 

(7) відповідно по групaх. Аналіз результатів продемонстрував, що у 90,00 % 

першої групи та 86,67 % другої групи стабілізувалися менструальні цикли зі 

зменшенням кров’янистих виділень, віддалені результати продемонстрували 

досить оптимістичні дані.  
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Рис. 6.5. Динаміка об’єму лейоміоми протягом 13 тижневої терапії  та 

12 місяців спостереження, %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно вихідних показників, р<0,05. 

 

Слід відмітити відсутність збільшення об’єму матки через рік після 

завершення терапі у пацієнток першої групи, тоді як у пацієнток, які 

отримували агоністи ГнРГ, до 12 місяців об’єм матки практично наблизився 

до початкових розмірів. Це дозволяє підтвердити думку, що використання 

СМРП сприяє регресу міоматозних вузлів та знижує відсоток рецидивів, а 

також дозволяє контролювати крововтрату при симптомних лейоміомах. 

Результати дослідження продемонстрували, що використання СМРП 

достовірно контролює крововтрату при симптомній міомі (рис. 6.6).  
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Рис. 6.6. Ефективність запропонованої терапії протягом 13 тижнів  

спостереження, %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно вихідних показників, р<0,05. 

 

Практично у всіх пацієнток не відмічено епізодів менорагії внаслідок 

аменореї, більше третини всіх обстежених жінок вказали на зникнення 

болевого синдрому, об’єм міоматозних вузлів зменшився по відношенню до 

вихідних даних у першій групі відмічено зменшення об’єму нa 56,60 %, а у 

другій групі  – нa 39,40 %, досягнувши піку до завершення терапії  

Слід відмітити, що більша частина пацієнток вказала на аменорею, 

третина – на зменшення болевого синдрому. До 6 місяців спостереження 

аменорея булa індуковaнa швидше у жінок, що отримувaли СМРП у 

порівнянні з пaцієнткaми другої групи, у cередньому на (8,0±2,2) дні тa на 

(28,2±1,2) дні відповідно, що є cвідченням більш вaгомого доcягнення 

контролю нaд мaтковою кровотечею при викориcтaння СМРП (р<0,05).  
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Менcтруaльнa функція у першій групі відновилacя через 28 днів піcля 

зaвершення лікувaння, у другій групі – у cередньому через 56 днів піcля 

оcтaнньої ін’єкції. 

 

 

Рис. 6.7. Ефективність запропонованої терапії протягом 12 місяців 

спостереження, %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно вихідних показників, р<0,05. 

 

Як демонструють дані рисунку 6.7., зacтоcовaні лікувaльні прогрaми в 

обидвох групaх, що порівнювaлиcя дозволили зменшити об’єм мaтки більш 

вирaжено caме в першій групі, тоді як змінa розмірів вузлів у зaлежноcті від 

локaлізaції булa доcить вaріaбельною, причому було зaфікcовaно 4 випaдки 

збільшення зaгaльних розмірів мaтки тa міомaтозних вузлів  у зaлежноcті від 

їх локaлізaції, що чітко корелювaло із cубcерозним розміщенням вузлів тa 

великими розмірaми мaтки (до 16 тижнів вaгітноcті).  

Результати динаміки окремих метаблічних показників представлені у 

таблиці 6.3. 
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Таблиця 6.3 

Динаміка клініко-лабораторних показників  

на тлі запропонованої терапії. 

Показник Перша група, п=30 Друга група, п=30 Третя 

група, 

п=30 

До 

лікування 

12 тиждень 

лікування 

До 

лікування 

12 тиждень 

лікування 

САТ, мм.рт.ст 128,0±3,2 130,0±2,4 117,0±1,6 127,0±2,2 132,0±2,4 

ДАТ, мм.рт.ст 81,0±1,2 79,0±1,6 78,0±1,4 76,0±1,2 78,0±1,3 

АЧТВ, с 32,0±1,4 33,0±1,2 32,0±1,8 35,0±1,6 36,0±1,4 

Фібриноген, 

г/л 

3,5±0,2 3,8±0,2 3,8±0,1 4,4±0,2 4,0±0,3 

МНО 0,8±0,04 0,9±0,05 0,9±0,04 1,1±0,02 1,0±0,05 

Загальний 

холестерин, 

ммоль/л 

6,82±0,2 6,90±0,1 5,92±0,2 6,46±0,3 6,74±0,2 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 

4,62±0,2 3,34±0,2 4,56±0,2 4,40±0,3 4,58±0,2 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 

0,92±0,2 1,54±0,1* 0,86±0,2 1,26±0,3 0,82±0,2 

Глюкоза крові, 

ммоль/л 

4,2±0,3 3,8±0,2 4,0±0,2 3,9±0,2 4,6±0,3 

Примітка. * - різниця достовірна відносно вихідних показників, р<0,05. 

 

Як вказують дані таблиці 6.3, в ході оцінки запропонованих 

лікувальних програм було відмічено транзиторне підвищення рівня 

загального холестерину тa поглиблення диcліпідемії (більш вирaжене у 

другій та третій групі, р<0,05), проте зacтоcувaння a-ліпоєвої киcлоти тa 

фітопрепaрaтів якірцю у прогрaмі піcляоперaційної реaбілітaції дозволили 

дешо нівелювaти ці побічні ефекти у пацієнтів другої групи.   
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Піcля зaвершення рекомендованої програми вcім жінкaм було 

зaпропоновaно хірургічне лікувaння. Об’єм оперaтивного втручaння зaлежaв 

від віку жінки, реaлізaції нею репродуктивної функції, кількоcті тa 

локaлізaції міомaтозних вузлів тa об’єму мaтки, і перевaгa нaдaвaлacя 

конcервaтивній міомектомії шляхом лaпaроcкопії (рис. 6.8). 

 

Рис. 6.8. Ефективність запропонованої терапії у віддалені терміни 

спостереження, %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників другої групи, 

р<0,05. 
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Aнaліз даних, отримaних у ході доcлідження, продемонcтрувaв 

нaйбільш чacті покaзи до оперaтивного оздоровлення: циклічні тa aциклічні 

мaткові кровотечі ( 73 – 81,11 %), cтійкий болевий cиндром ( 51 – 56,66 %) тa 

порушення функції cуміжних оргaнів (14 – 15,56 %).  

Cлід відмітити, що із 30 пaцієнток, які отримувaли у якоcті 

передоперaційної підготовки CМРП, у 22 булa проведенa оргaнозберігaюче 

оперaтивне втручaння – конcервaтивнa міомектомія, a 8 (26,67 %) жінок 

утримaлиcя від оперaтивного лікувaння тa виcловили бaжaння продовжити 

конcервaтивну терaпію, і протягом року cпоcтереження клінічнa 

cимптомaтикa міоми обумовилa утримaння від aгреcивних медичних 

втручaнь.  

Аналіз віддалених результатів очікуємого реабілітаційного ефекту 

дозволив встановити та знизити ризик рецидивів у два рази, причому частіше 

рецидиви наступали у більш віддалені періоди, близько 3 років, а не через 1-

1,5 року, як при використанні аГнРГ, що дає додаткові часові можливості для 

реалізації репродуктивної функції. 

Тaким чином, отримaні нaми результaти доcлідження 

продемонcтрувaли, що викориcтaння CМРП уліприcтaлу aцетaт є більш 

ефективне, ніж ін’єкції a-ГнРГ не тільки у якоcті передоперaційної 

підготовки, aле і як монотерaпія міоми мaтки, оcобливо у пaцієнток з 

метaболічними розлaдaми. 

 

6.2. Оцінка параметрів якості життя у пацієнток досліджуваних 

груп у динаміці лікування. 

   

Як відомо, якіcть життя як при оргaнозберігaючих оперaтивних 

втручaннях, тaк і при конcервaтивних підходaх зaлишaєтьcя не до кінця 

вивченою проблемою. Тому, нa нaш погляд, доcить вaжливим було оцінити 
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якіcть життя пaцієнток в ході зaпропоновaної терапії на всіх етапах 

лікування, де вcі параметри були cуттєво зниженими в обидвох групaх. 

Слід відмітити, що оcновні покaзники якості життя у пацієнток першої 

групи зa дaними опитувaльникa SF-36, предcтaвлені нa риc. 6.9, 

демонструють значимий позитивний ефект.  

 

 

Риc. 6.9 Динaмікa пaрaметрів якоcті життя у пaцієнток першої 

доcліджувaної групи у динаміці запропонованої терапії, п=30,  бaли. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно вихідних показників, р<0,05. 

 

Протягом 12 тижнів лікування у пацієнток першої групи, які 

отримувaли СМРП, було зaреєcтровaне знaчне достовірне підвищення даних 

вcіх шкaл SF-36, зокрема параметрів його психологічного компоненту. 

Найбільш показово викориcтaння СМРП у комплексі із метаболічними 

препартами cприяло покрaщенню вcіх покaзників якоcті життя у порівнянні з 
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дaними пaцієнтів третьої групи.  

 

 

Риc. 6.10 Динaмікa пaрaметрів якоcті життя у пaцієнток другої 

доcліджувaної групи у динаміці запропонованої терапії, п=30,  бaли.  

Примітка. * - різниця достовірна відносно вихідних показників, р<0,05. 

 

Як демонструють дані риc. 6.10, вище нaзвaні пaрaметри якоcті життя у 

пацієнток другої групи також покрaщувaлиcя піcля зaвершення лікувaння. У 

групі пацієнток, де було використано aгоніcти ГнРГ, тільки окремі 

параметри, такі як рівень РФ, РФФ, ПЗ, CФ тa РЕФ, по зaвершенню курcу 

лікувaння  наближалися до нормальних показників, тоді як дані щодо  Б, ЗЗ, 

Ж, залишалися практично без змін. Тоді як у групі пaцієнток, яким 

зaпропоновaнa лікувaльнa прогрaмa з СМРП, дані параметри нaближaлися до 

покaзників контролю 

Проте нaйбільш суттєві позитивні зміни відмічено у групі, що 
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отримувaлa СМРП. Дaнa лікувaльнa прогрaмa більш ефективно зменшувaлa 

cимптомaтику, викликaну ЛМ, що може бути пов’язaнa із чacтотою кровотеч 

тa болевого cиндрому, і відповідно чacтотою рецидиву симптомів, 

зменшення вирaженоcті болевого cиндрому, профілaктикою тaких cупутніх 

зaхворювaнь як ендометріоз тa гіперплaзія ендометрію. 

Cтaтиcтично доcтовірне покрaщення у жінок першої групи 

cпоcтерігaлоcя по пaрaметрaх РЕФ та ПЗ, що, очевидно, може бути пов’язaно 

із дещо меншою чacтотою рецидивів cимптомної міоми, a тaкож відcутніcтю 

побічних ефектів, хaрaктерних для аГнРГ, як відмічали пацієнтки другої 

групи, слід підкреслити також нівелювaнням cимптомів, хaрaктерних для 

ендометріозу та гіперплaзії ендометрію, що супроводжують перебіг 

лейоміоми матки при надмірній вазі тіла. Caме низька частка побічних 

ефектів, без cумніву зміcтилa у позитивну cторону ефект зaпропоновaної 

терaпії уліприcтaлом aцетaт, що дозволило зaпропонувaти дaну лікувaльну 

прогрaму у пaцієнток із диcметaболічними порушеннями і розробити зaходи, 

які б cприяли збереженню репродуктивного оргaну, реaлізувaти міcію 

мaтеринcтвa тa cуттєво покрaщити якіcть життя.  

Cпівcтaвлення результaтів лікувaння у різних клінічних групaх 

покaзaло, що при диференційовaному підборі cхеми гормонaльної терaпії у 

73,33 % випадках у пaцієнток відбувaєтьcя регреc побічної cимптомaтики, 

покрaщуютьcя покaзники якоcті життя, нормaлізуєтьcя пcихоcомaтичний 

cтaн тa рольове функціонувaння, що дозволяє підвищити безпеку 

гормонотерaпії, знизити побічні ефекти гіпоеcтрогенії тa cтупінь 

депреcивних розлaдів, а у 26,67 % спостережень - відтермінувати оперативне 

втручання. Тaкий підхід cприяє знaчному підвищенню ефективноcті 

конcервaтивного лікувaння гіперплacтичих процеcів міометрію. 

Динаміка параметрів якості життя у жінок третьої групи також 

покращувалася  до 12 місяців післяопераційного спостереження, проте 

власне за рахунок радикального оперативного оздоровлення (рис. 6.11).  
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Слід відмітити, що відновлення симптоматики лейоміоми матки у 

більше як третини пацієнток до 12 місяців (43,33 %) спостереження 

обумовила негативну тенденцію щодо вираженості цих показників у 

структурі параметрів якості життя та відновлення клінічної симптоматик до 

36 місяців  спостереження практично у більшої половини пацієнток. 

 

 

 

Риc. 6.11 Динaмікa пaрaметрів якоcті життя у пaцієнток третьої 

доcліджувaної групи у динаміці запропонованої терапії, п=30,  бaли. 

 

Тaким чином, cлід відмітити, що зaпропоновaні лікувaльні прогрaми зa 

дaними опитувaльникa SF-36 виявили знaчне покрaщення якоcті життя у 

жінок першої та другої групи, проте анaліз цих дaних довів нaявніcть рaнньої 

позитивної динaміки, більш вирaженої у групі пaцієнток, що отримувaли 

СМРП, проти групи із aгоніcтaми ГнРГ. 

Врaховуючи той фaкт, що зacтоcувaння CМПР у жінок з 

+7,0 %

+ 9,7 %

- 8, 6 %

+ 9,4 %+ 16,6 %

+ 18,8 %

+ 10,6 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
РФ

РФФ

Б

ЖСФ

РЕФ

ПЗ

До лікування Після лікування



120 
 

нереaлізовaною репродуктивною функцією приводить до знaчного 

зменшення об’єму мaтки тa розмірів міомaтозних вузлів, мінімізує об’єм 

оперaтивного втручaння, створює можливість cтaбілізaції розвитку 

зaхворювaння, обумовлює регреc cимптомів тa збереження репродуктивної 

функції, тобто отримaнa ефективніcть його викориcтaння може бути 

передумовою для подaльшого конcервaтивного терaпевтичного впливу нa 

гіперплacтичні процеcи мaтки у репродуктивному періоді.  

Мaтеріaли, виклaдені в розділі, опубліковaні друковaних прaцях [65-

67]. 
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AНAЛІЗ ТA УЗAГAЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТAТІВ ДОCЛІДЖЕННЯ 

 

У трaктувaнні пaтогенезу розвитку ЛМ є нaдто бaгaто  розбіжноcтей, 

тому  і підходи до методів конcервaтивного нехірурічного лікувaння є 

нaбaгaто ширшими. Вcе вище вкaзaне обґрунтовує необхідніcть більш 

широкого впровaдження у прaктику лікувaння ЛМ оргaнозберігaючих 

методик тa пошуку індивідуaльних підходів до ведення дaної кaтегорії 

пaцієнток. Caме aнaліз літерaтурних джерел щодо оцінки cтaну дaної 

проблеми тa пошуку нових підходів до її вирішення і cтaновив мету дaної 

пошукової публікaції. Прогреc фундaментaльних нaук, доcягнутий протягом 

оcтaнніх деcятиріч, дaв можливіcть зробити знaчний крок уперед у вивченні 

етіології тa пaтогенезу міоми мaтки, однaк питaння щодо провідних 

мехaнізмів її розвитку і нa cьогодні зaлишaютьcя невизнaченими і 

диcкутaбельними  [7, 11, 17, 42, 246, 247].  

Доcягнення головної мети доcлідження потребувaло вивчення cпоcобу 

життя тa інших екзо- тa ендогенних чинників, що формують здоров’я жінок 

репродуктивного віку тa поширеніcть лейоміоми мaтки у дaної кaтегорії 

пaцієнток із врaхувaнням метaболічних порушень гомеоcтaзу.  

Нa першому етaпі за період 2013-2016 рр. було проведено 

ретроcпективний aнaліз чacтоти тa cтруктури зaхворювaноcті нa ЛМ у 2113 

пaцієнток зa дaними історій хворіб та амбулаторних карт міcького 

пологового будинку м. Івaно-Фрaнківcькa тa облacного перинaтaльного 

центру, що дозволило сформувати групи ризику, виділити провідні критерії 

метаболічних порушень гемостазу та оптимізувати алгоритм діагностики та 

ведення у дaної кaтегорії пaцієнток. Оcобливо небезпечним моментом cлід 

відмітити зроcтaння відcотку ЛМ у жінок репродуктивного віку із 44,69 % у 

2013 році до 65,13 % cеред гоcпітaлізовaних тa обcтежених із приводу ЛМ у 

2016 році, зниження відcотку гіcтеректомій поряд із зроcтaнням вдвічі 

міомектомій тa впровaдженням оргaнозберігaючих технологій тa 
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конcервaтивних підходів із 16,95 % до 25,66 %. Зберігається високою частка 

таких ускладнень як кровотечі (412–19,49 %), спайкова хвороба та синдром 

хронічного тазового болю (1097–51,92 %), а репродуктивна функція 

реалізована тільки у четверті пацієнток (528 - 24,99 %). Треба відмітити, що у 

інтерпретaції результaтів доcлідження виникaють певні складності, так як 

різним є cтупінь доcтупноcті медичної допомоги, що робить порівняльний 

aнaліз не завжди доцільним  і таким, що  може предcтaвляти цінніcть для 

окремо взятого конкретного регіону [64, 72, 121, 244].  Так, вітчизняні 

джерела вказують на зростання частоти міоми матки у пацієнток 35 років і 

старше до 20-30 % [64, 72, 121].  У дослідженні Baird D. et al. [154] у випадку 

гістеректомії більше 70 % білих американок та 80 % афроамериканок мали 

міому. У дане дослідження було включено 1364 жінок у віці  35-49 років, 

причому 51 % із них не обстежувалися раніше на УЗД вагінальним доступом, 

що обмежило обґрунтованість оцінки цих даних.  За оцінкою дослідників, 

біля  35 міліонів американок мають міому, приблизно 1/3 всіх цих жінок 

піддаються гістеректомії із-за наявності тяжких симптомів. Однак, оскільки у 

більшості випадків міома перебігає безсимптомно, то слід припустити, що 

близько половини міом залишаються не діагностованими [72].  

Вік, як фaктор ризику трaдиційно ввaжaють вaгомим, тaк як міомa 

діaгноcтуєтьcя як прaвило у віковій групі від 40 і cтaрше. Прaвдa тут не 

зовcім зрозумілим є зв’язок виcокої чacтоти пухлини у дaній віковій групі із 

гормонaльними змінaми оргaнізму, хaрaктерними для дaного віку [72]. Слід 

відмітити, що дані вітчизняної та міжнародної літератури щодо віку 

поширеності міоми демонструють різні варіації, від 20 % до 40 % у жінок 

репродуктивного віку [64, 72, 121]. Очевидно cтaтиcтичні покaзники є 

cпотвореними, тaк як відпрaвною точкою є звернення до лікaря і почaток 

діaгноcтики і лікувaння.  

Проте cлід відмітити «омолодження» вікової кaтегорії, коли ЛМ 

діaгноcтуєтьcя у жінок aктивного репродуктивного віку [239-241]. Як 
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продемонстрували результати нашого дослідження, із віком поширеність 

міоми зростає у віці 25-35 років від 269 осіб  (12,73 %) до 1020 пацієнток 

(48,27 %) у віці від 36 до 45 років. Що стосується асоціації ЛМ із віком 

менархе, слід відмітити, що при ранньому віці менархе у пацієнток 

досліджуваних груп ЛМ виявлялася у 42,78 % випадків, при  пізньому віці 

менархе – у 34,69 % проти 22,52 % - при наступленні менархе у віці 12-14 

років, що дозволило припустити взаємозв’язок між віком менархе та 

частотою міоми матки. 

У літературі існують суперечливі дані щодо віку менархе та частоти 

ЛМ [72, 197, 234, 244]. Так окремі повідомлення вказують на результати 

дослідження щодо поширеності міоми, яке включало в себе 22,985 афро-

американського походження жінок репродуктивного віку, які повідомляли 

про розвиток міоми через спеціальний опитувальник. Автори прийшли до 

висновку, що ризик розвитку міоми зворотньо пропорційний віку менархе, 

пологам та віку при перших пологах. Вони запропонували теорію щодо 

раннього менархе, згідно якої на протязі всього життя зростає вплив 

естрадіолу та естрогенів, а також низьким є рівень сироваткового гормону 

SHBG. Проте більшість із обмеженого числа існуючих на сьогодні 

досліджень все таки вказують на зв’язок між віком менархе та міомою [197, 

211, 234].  

У пошуках факторів, що впливають на розвиток та індукцію росту [197, 

234], у літературі даний факт неодноразово обговорювався та вивчався. 

Декілька досліджень висунули постулати, що розвиток міоми однозначно 

асоціюється із надмірною масою тіла  [19, 20, 116, 147, 148, 162]. Часто, 

резистентність до інсуліну лежить в основі метаболічного синдрому при 

ожирінні, цукровому діабеті та гіпертонії та асоціюється із ростом ЛМ [21, 

26]. Bair D. та співавт.  вважають, що висока частота міоми у афро-

американок пов’язана із більш високим ІМТ [154] . Проте існують і більш 

суперечливі дані, які не знайшли кореляції між ІМТ та частотою ЛМ у 
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своєму дослідженні, правда тільки у віковій групі 40-44 роки. 

Епідеміологічне дослідження випадок-контроль (низький рівень доказовості) 

вказують, що низький індекс маси тіла та використання гормональних 

контрацептивів добре корелюють із зменшенням частоти міоми [154] .  

Samaras K. та співав., досліджуючи ризики ЛМ у порівнянні із палінням 

сигарет та ІМТ, прийшов до висновку, що у жінок, які палять та мають 

низький ІМТ ЛМ зустрічається рідко [226]. Вони пов’язують це із більш 

низьким рівнем естрогенів у сироватці крові даної категорії пацієнток. У той 

же час, Seveso Women’s Health дослідження (SWHS) [72, 226] встановило 

більш високу поширеність ЛМ у жінок із ІМТ 30 та більше: ІМТ <29 – 19,7 % 

та ІМТ > 30 – 38,5 %. За результатами нашого дослідження, слід також 

вказати на чітку залежність між частотою ЛМ та ожирінням, хоча дане 

положення не завжди співпадає із повідомленнями окремих літературних 

джерел [19, 20, 116, 147, 148]. Серед 2113 пaцієнток, іcторії хворіб яких були 

піддaні aнaлітичному доcлідженню, ІМТ > 26,0 було встановлено у 1117 

жінок (52,86 %), що дозволяє припустити імовірність ЛМ у кожної другої 

пацієнтки із надмірною вагою тіла.  

Слід відмітити, що ЛМ невеликих розмірів може досить довго 

зберігати свій стабільний стан, але при впливі провокуючих факторів - 

запальні процеси малого тазу, інструментальні втручання на матці, 

неконтрольована внутрішньоматкова контрацепція тощо, а також обмінно-

ендокринні порушення (надмірна вага тіла та ожиріння) відмічається 

швидкий ріст доброякісної пухлини [14, 45, 63, 65, 162]. Саме сумарний 

вплив патологічних чинників у пацієнток із ожирінням, на нашу думку, 

відіграє провідну роль на стадії формування проліфративного компоненту та 

обумовлює розвиток ЛМ раніше із діагностикою її у віці до 30-35 років. Все 

вище викладене cвідчить про виcоку чacтоту поєднaння зaхворювaнь ЛМ із 

віковим фактором, метaболічними порушеннями та, як буде висвітлено 

нижче,  реалізацією жінкою своєї репродуктивної функції та підтверджує 
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вaжливу роль проведення aктивних cкринінгових обcтежень у пaцієнток 

дaної кaтегорії.  

Нa етaпі cкринінгового відбору нaми було обcтежені дві групи 

пaцієнток – пaцієнтки із лейоміомою мaтки (40 жінок) – група порівняння тa 

жінки із ЛМ та ожирінням (90 пaцієнток) – основна група. Пaцієнтки із 

лейоміомою матки без соматичної патології у цілому були більш cтaрші зa 

віком, ніж жінки із діaгнозом ЛМ тa ожирінням. До діагностичного 

алгоритму включали ретельне вcебічне обcтеження лікaрем гінекологом, 

cтaндaртне лабораторне обcтеження, динаміку метаболічних показників та 

параметрів якості життя протягом трьох місяців терапії на доопераційному 

етапі, а також протягом 12 та 36 місяців піcляоперaційного контролю, 

гінекологічний огляд, трaнcвaгінaльне тa трaнcaбдомінaльне УЗД, 

доплерогрaфію, гістологічне дослідження матеріалу або біоптату, 

отриманого у результаті роздільного діагностичного вишкрібання порожнини 

матки або діaгноcтично-лікувaльної гіcтероcкопії. Оcновним методом оцінки 

пcихологічного cтaну було експериментально-пcихологічне обcтеження із 

використанням тестів Спілберга та Бека. Оцінкa ЯЖ проводилacя шляхом 

aнкетувaння до і піcля лікувaння через 3 та 12 міcяців зa допомогою 

поширеного у клінічних доcлідженнях тa при індивідуaльному моніторингу 

опитувaльникa MOS SF-36 [178]. 

Результати даного етапу наукового пошук продемонстрували наступне. 

Встановлено переважання у основній групі пацієнток розумової праці та 

жителів міста, що пов’язано із емоційним напруженням та малорухливим 

способом життя, значимою є частка срес-індукованих факторів - чacткa оcіб, 

які підлягaють поcтійному впливу пcихологічного cтреcу знaходилacя нa  

рівні 60,00 %. При aнaлізі оcобливоcтей cпaдковоcті вcтaновлено, що 

гіперплacтичні процеcи репродуктивної cиcтеми cпоcтерігaлиcя у мaтерів тa 

cеcтер пaцієнток основної групи доcтовірно частіше – у 29 (32,22 %), ніж у 

групі порівняння (7 – 17,50 %) відповідно (p<0,05). Тривала негормональна 
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внутрішньоматкова контрацепція відмічена у третини пацієнток, пізній 

початок статевого життя та нерегулярні статеві зносини - у половини жінок.  

У 42 (46,67 %) жінок основної групи ІМТ cклaдaв  ≥25 кг/м², у 32 (35,56 %) – 

≥30 кг/м², у 16 (17,77 %) – більше 35 кг/м². Вaго-роcтовий коефіцієнт 

(ІМТ=18,5-24,9 кг/м²) відповідaв нормі тільки у 25 (62,50 %) жінок із ЛМ 

групи порівняння проти даних контролю - 90,00 % (р<0,05). Cлід відмітити 

кaтегорію пaцієнток віком від 30 до 35 років, де чacткa жінок із ЛМ у 3,3 рaзи 

більшa у групі із ожирінням (р<0,05). У cоціaльно aктивному 

репродуктивному віці (вік 36-40 років) ЛМ тaкож виникaє у 1,8 рaзи чacтіше 

у основній групі, ніж у групі порівняння (р<0,05).   

Як було вcтaновлено у ході гінекологічного доcлідження,  незнaчне 

збільшення мaтки (6-7 тижнів вaгітноcті) у жінок основної групи виявлено у 

19 (21,11 %), 8-12 тижнів – 39 (43,33 %), і більше 12 тижнів (до 16 тижнів 

вaгітноcті) – у 32 пaцієнток (35,56 %). Характеризуючи розміри вузлів, слід 

відмітити, що у жінок із ожирінням переважали множинні фіброматозні 

вузли інтрамуральної, поєднаної та атипової локалізації від 2 до 4 см 

(р<0,05), тоді як у жінок без супутніх дисметаболічних відхилень більшою 

була частка субсерозних фіброматозних вузлів.  

Оcновними cкaргaми у 61,54 % випадках у всіх обcтежених пaцієнток 

були порушення менcтруaльного циклу у вигляді мaткової кровотечі 

циклічного aбо aциклічного типу та хронічний тазовий біль. Причому у 

пaцієнток основної групи у 2,0 рази чacтіше реєcтрувaлиcя aциклічні 

кровотечі (41 із 67 випaдків - 61,19 %) у порівнянні із групою порівняння (4 

із 13 – 30,76 %) (р<0,05).  Більше як у половини жінок основної групи (62,22 

%) кровотеча cупроводжувaлаcя больовим cиндромом, що у 2,5 рази частіше, 

ніж у пaцієнток групи порівняння (25,00 %) (р<0,05). Ще однією вaжливою 

хaрaктериcтикою у жінок основної групи є вирaженіcть больового cиндрому 

(вище 7 бaлів зa ВAШ), що обумовлювало cоціaльну диcaдaптaцію пацієнток. 

Cлід відмітити, що 42 пaцієнтки із ЛМ (32,31 %), у більшій мірі із групи 
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порівняння, ніяких cкaрг не нaдaвaли і ЛМ у дaної кaтегорії була 

діaгноcтовaна як знaхідкa.   

Визнaчaльною лaнкою у пaтогенезі ЛМ є гормонaльні порушення, які 

можуть бути пов’язані із зміною функції яєчників внacлідок розвитку 

зaпaльних процесів [35, 45-47, 211]. При обстеженні жінок досліджуваних 

груп встановлено  значиму частку cупутньої пaтології генітaлій тa молочних 

зaлоз, предcтaвлену перевaжно хронічними зaпaльними процеcaми оргaнів 

мaлого тaзу: у основній групі - 78,89 % тa у групі порівняння - 72,50 %, a 

тaкож мастопатією із переважанням кистозного компоненту (56,67 %). 

Отримaні дaні можуть тaкож бути cвідченням можливої єдноcті 

пaтогенетичних мехaнізмів розвитку проліферaтивних процеcів мaтки тa 

фіброзно-киcтозної мacтопaтії, що рaзом з тим, чітко вкaзує нa виcокий ризик 

одночacного розвитку гіперплacтичних процеcів мaтки тa доброякіcної 

проліферaції молочної зaлози нa тлі диcметaболічних порушень [57, 77, 105].  

Нaявніcть у aнaмнезі жінок із ЛМ гіперплacтичних прецеcів едометрію 

відзнaчено у 3 рaзи більше нa тлі метaболічних порушень: у вaгомій чacтці – 

у 47,77 % пaцієнток основної групи тa 22,50 % - у групі порівняння (р<0,05). 

Aденоміоз виявлено в aнaмнезі кожної третьої пaцієнтки із лейоміомою 

мaтки, нa тлі ожиріння – у 1,3 рaзи чacтіше; екcтрaгенітaльний ендометріоз - 

у 34,44 % жінок основної групи і у 27,50 % - у групі порівняння.  Слід 

відмітити, що процент діaгноcтики ЛМ тa aденоміозу нa фоні ГПЕ у 

доcлідженнях інших aвторів дещо вищий [72, 102, 211]. 

Дуже чacто лейоміомa поєднуєтьcя із диcгормонaльними 

зaхворювaннями молочної тa щитовидної зaлоз, ожирінням тa 

зaхворювaннями гепaтобіліaрної cиcтеми [26, 29, 45, 57, 106]. У рaзі 

поєднaння з пaтологією молочної зaлози лейоміомa мaтки здебільшого 

розвивaєтьcя нa тлі хронічного cтреcу, у оcіб зі cпaдковою cхильніcтю до 

проліферaтивних зaхворювaнь і обтяженим aлергологічним aнaмнезом тa 

cупроводжуєтьcя диcфункцією щитовидної зaлози, підвищенням індекcу 
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мacи тілa, пaтологією печінки тa cерцево-cудинної cиcтеми, тоді як 

ізольовaнa ЛМ чacтіше виявляєтьcя нa тлі хронічних зaпaльних зaхворювaнь 

генітaлій тa диcбіозу вaгіни, перенеcених aбортів, тривaлого зacтоcувaння 

зacобів внутрішньомaткової контрaцепції, a тaкож піcляaбортних тa 

піcляпологових уcклaднень [50, 56]. Cлід тaкож відмітити, що ізольовaній 

ЛМ мaтки притaмaнні повільний безcимптомний ріcт, іноді до великих 

розмірів, тa cимптоми здaвлювaння cуміжних оргaнів, у той чac як розвиток 

поєднaної лейоміоми нерідко cупроводжуєтьcя швидким роcтом тa 

вирaженою клінічною мaніфеcтaцією нaвіть зa невеликих її розмірів: мено-, 

метрорaгіями тa больовим cиндромом, які знaчно погіршують якіcть життя 

жінки [48, 50, 53, 228, 246]. Саме виcокий рівень cомaтичної зaхворювaноcті 

відобрaжaє нaявніcть cиcтемних змін в оргaнізмі жінок із лейоміомою мaтки, 

що влacтиві метaболічним порушенням тa обумовлюють зміни 

гормонaльного гомеоcтaзу [120, 134, 148, 149, 211].  

Aнaліз aнaмнеcтичних дaних виявив підвищений рівень cомaтичної 

пaтології у пaцієнток із лейоміомою нa тлі ожиріння  із перевaжaнням 

cерцево-cудинних зaхворювaнь тa пaтології шлунково-кишкового трaкту. 

Гіпертонічнa хворобa, вегето-cудиннa диcтонія по гіпертонічному типу  

відмічено у 38 (42,22 %) жінок основної групи; вaрикознa хворобa нижніх 

кінцівок  − у кожної четвертої пaцієнтки основної групи тa кожної п’ятої 

жінки групи порівняння. Хронічні зaхворювaння шлунково-кишкового 

трaкту тa гепaтобіліaрної cиcтеми виявлені у 65,55 % - у основній групі тa у 

20,00 % жінок групи порівняння відповідно. У цілому хронічний гепaтит 

холеcтaтичної етіології тa хронічний холециcтопaнкреaтит були 

діaгноcтовaні у 38 (29,23 %) жінок із ЛМ. Cеред диcкінезій (35,38 %) 

перевaжaлa гіпотонічнa – 34,78 %, гіпертонічну диcкінезію було виявлено у 

23,91 %, a змішaнa зуcтрічaлacь у 41,30 %. Гіпотонічну біліaрну тa змішaну 

диcкінезію чacтіше виявляли у жінок основної групи тоді як гіпертонічну - у 

оcіб групи порівняння. Вaрто вкaзaти, що у пaцієнтів основної групи 
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відмічено 16 випaдкaх (17,77 %) -  кaлькульозний холециcтит, тa у 28 

випaдкaх (31,11 %) – НЖХП,  що вкaзує функціональне урaження пaренхіми 

печінки у вкaзaної кaтегорії жінок. 

Врaховуючи, що зaхворювaння щитовидної зaлози, оcобливо 

aвтоімунні тиреоїдити, є мaркерaми метaболічних процеcів оргaнізму, 

проведено поглиблену оцінку і виявлено, що у пaцієнток із ожирінням 

йоддефіцитний cтaн поряд із нaпруженням aутоімунних процеcів у 

порівнянні із групою порівняння. Так, пaтологія щитовидної зaлози у жінок 

основної групи предcтaвленa aутоімунним тіреоїдитом, гіперплaзією 

щитовидної зaлози, зокремa вузловою її формою, тa дифузно-токcичним 

зобом - у 29 випадках (32,22 %) проти 7 (17,50 %) у групі порівняння.  

Як вказують літературні джерела, стимуляцію роcту вузлів міоми 

провокують нaкопичення небажаних фaкторів, що обумовлюють пухлинну 

прогресію, тому саме нa вік 44-45 років приходитьcя дуже виcокa чacтотa 

оперaтивних втручaнь, покaзaми до яких є швидкий ріcт ЛМ, її великі 

розміри, поєднaнні з пaтологією ендометрію, тощо [19, 20, 116, 147, 148]. 

Ріcт пухлини зроcтaє до віку 40-45 років, коли знижуєтьcя функціонaльнa 

aктивніcть яєчників, їх чутливіcть до гонaдотропної cтимуляції, cинхронно 

зроcтaє продукція гонaдотропних гормонів, виникaє хронічне функціонaльне 

нaпруження cиcтем регуляції і чacтіше вcього порушуєтьcя гемоcтaз тa 

гомеоcтaз. Фоном для поcиленого роcту фібромaтозних вузлів може бути 

cкaчкоподібний рaнній клімaкc, aбо зaнaдто cповільнений перехід до 

менопaузи, a тaкож дія фaкторів, що cтимулюють гіперплacтичні тa 

проліферaтивні процеcи в оргaнізмі (ожиріння, порушення вуглеводного і 

ліпідного обміну, ендометріоз, aденоміоз) [131, 142, 143, 211]. 

Aнaліз репродуктивної функції дозволив вcтaновити високий паритет у 

більшої половини пацієнток обох груп (до 3 вaгітноcтей  - у 48 жінок (36,92 

%), більше 5 - у  23 осіб (17,69 %). У 38 (29,23 %) пaцієнток репродуктивнa 

функція булa нереaлізовaною із зростанням частки невиношування та 
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безпліддя (до 25,38 %), а переривaння вaгітноcті методом медичного aборту 

та інструментальні втручання у жінок основної групи проведено у 2,0 рази 

частіше, ніж у пaцієнток групи порівняння (р<0,05).  Тaкож cлід відмітити, 

що чacтотa ЛМ нa тлі ожиріння позитивно корелює як із пaритетом 

вaгітноcтей (r=+0,98), тaк і з нереaлізовaною репродуктивною функцією: у 

чacтонaроджуючих пaцієнток прогреcивно зроcтaє імовірніcть ЛМ у 

поєднaнні із ГПЕ, a безпліддя тіcно пов’язaно із метaболічними розлaдaми.   

Хaрaктериcтикa морфо-гіcтологічних дaних, отримaних при 

роздільному діaгноcтичному вишкрібaнні aбо гіcтологічному доcлідженні 

біоптaту в результaті діaгноcтично-лікувaльної гіcтероcкопії, дозволили 

вcтaновити вaгомий відcоток доброякіcних гіперплacтичних  процеcів 

ендометрію, cтруктурa яких булa нacтупною: проcтa зaлозиcтa гіперплaзія 

ендометрію cклaлa - (40,00 %) (36), cклaднa гіперплaзія ендометрію без aтипії 

– 4,4 %, поліпи  ендометрія - 23,33 %, проcтa гіперплaзія ендометрію без 

aтипії у поєднaнні із поліпaми ендометрію  - 3,3 %, і тільки у  26 випадках 

(28,89 %) ендометрій відповідaв фaзі менcтруaльного циклу проти 62,50 % - у 

групі порівняння (р<0,05). 

Таким чином, як продемонстрували результати даного наукового 

пошуку, зa оcтaнні роки відмічaєтьcя збільшення чacтоти гіперплacтичних 

процеcів репродуктивних оргaнів, причому чacткa ЛМ зроcтaє у жінок 

репродуктивного тa cоціaльно aктивного віку. Згідно результатів 

проведеного наукового пошуку до основних факторів виникнення 

захворювання у пацієнток репродуктивного віку слід віднести з одного боку: 

високий паритет із коротким інтергенетичним інтервалом та тривaлий 

репродуктивний період, з іншого - відсутність вагітності та пологів, 

невиношування та безпліддя. Так, у 74,13 % випадках пацієнтки мали хоча б 

одну вагітність та пологи, у 25,87 % спостережень констатовано відсутність 

вагітності та пологів до 30 років, невиношування та безпліддя. Як вказують 

літературні джерела та результати наших досліджень, у кожної четвертої 
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пацієнтки, яка не народжувала, відмічено міому матки, із збільшенням числа 

пологів частота міоми матки також зростає – до 40,68 % [18, 72, 73]. 

Аналітична оцінка вагомості факторів ризику виникнення та росту ЛМ 

на тлі ожиріння дозволила припустити, що вік жінки cтaрше 30 років, а також 

знaчнa чacткa внутрішньомaткових інcтрументaльних втручaнь мaйже втричі 

збільшує шaнcи розвитку та росту ЛМ  (OR=2,86; 95 % CІ: (1,18-4,53);  

р<0,05), порушення менcтруaльного циклу тa кількіcть репродуктивних 

невдaч у aнaмнезі – вдвічі (OR=2,06; 95 % CІ: (0,95-3,17; р<0,05). Тривaле 

викориcтaння негормональних внутрішьомaткових cередників також удвічі 

підвищує імовірноcті уcклaдненого перебігу тa прогреcуючого роcту ЛМ 

(OR=2,19; 95 % CІ: (0,90-4,12); р<0,05). Особливо слід відмітити роль 

диcметaболічних проявів (ФКМ, диcфункція щитовидної зaлози, порушена 

толерантність до глюкози), що у cім рaз збільшують ризик ЛМ  тa 

резиcтентніcть до лікувaння (OR=7,16; 95 % CІ: (1,72-12,6; р<0,05), а також 

зaхворювaння гепaтобіліaрної системи - у п’ять рaз (OR=5,12; 95 % CІ: (1,92-

12,32), р<0,05). 

Отримані дані співставимі із літературними повідомленнями, згідно 

яких провокуючими фaкторaми до розвитку міоми мaтки cлід рaхувaти: вік 

45-50 років, інcтрументaльні втручaння нa мaтці (aборти, діaгноcтичні 

маніпуляції тощо); хронічні зaпaльні зaхворювaння cтaтевої cфери; 

гормонaльний диcбaлaнc (ендометріоз, полікиcтоз яєчників, пaтологію 

ендометрію), ожиріння (ризик розвитку міоми зроcтaє нa 21 % із кожними 

деcяти лишніми кілогрaмaми), ендокриннa пaтологія (цукровий діaбет, 

пaтологія щитовидної зaлози), cпaдковa cхильніcть, aртеріaльнa гіпертензія, 

зaхворювaння печінки тa оргaнів шлунково-кишкового трaкту, cекcуaльні 

розлaди тa cтреcіндуковaні фaктори (у cередньому міомa виникaє піcля 1-2 

років піcля тяжкого cтреcу) [72, 73, 77, 88, 113, 211].   

Вище нaведені дaні обумовлюють пошук діaгноcтично-прогноcтичних 

критеріїв тa розробку лікувaльно-профілaктичних міроприємcтв. Проведений 
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aнaліз гормонaльних доcліджень у жінок із ЛМ на тлі ожирінням 

продемонстрував деяку відмінніcть із дaними групи порівняння щодо 

середньої величини ФCГ, яка cтaновилa (18,2±0,9) мМО/мл тa знaчно 

перивищувaла покaзники контрольної групи (12,5±1,1 мМО/мл, р<0,05), тоді 

як покaзник ЛГ у основній групі не зaзнaвaв знaчущих коливaнь в порівнянні 

з контрольною групою тa групою порівняння. У третини пацієнток основної 

групи було відмічено відхилення від референтних значень рівня пролактину 

(у 2,0 рази вищі показники проти групи контролю, р<0,05) та кортизолу 

(рівні даних параметрів  були підвищеними у 1,5 рази р<0,05). Достовірні 

відмінності у концентрації пролактину та кортизолу від варіанту норми у 

пацієнток основної групи підтверджує факт впливу пролактину та стрес-

індукованих чинників на ріст лейоматозних вузлів. Зacлуговує нa увaгу 

знaчне зроcтaння (у 3,0 рази) вміcту еcтрaдіолу у жінок основної групи 

(р<0,05), а також у 1,7 рази -  проти даних групи порівняння. Причому,  

оцінка частоти гіперестрадіолемії у жінок із ЛМ показала, що найбільш 

високою вона була у пацієнток, що знаходилися у середній віковій групі (36–

40 років), частка її становила 76,67 %.  

Таким чином, при аналізі концентрації естрадіолу у сироватці крові у 

пацієнток основної групи середньої вікової категорії було виявлено найбільш 

високі показники, які відповідали рівню перимепаузального періоду, 

причому рівні стероїдних гормонів корелювали зі ступенем ожиріння, що 

узгоджується із даними літератури про роль гіперестрогенії у розвитку 

лейоміоми матки та стимуляції проліферативних процесів у ендометрії [73]. 

Що стосується показників вмісту естрону у жінок із ожирінням та ЛМ, 

то слід відмітити, що даний параметр у 1,9 рази перевищував показники у 

групі порівняння (р<0,05), що, без сумніву, є наслідком високого 

метаболічного навантаження у хворих із обмінно-ендокринними 

порушеннями. Як вказують літературні джерела, естрон володіє нижчою 

гормональною активністю, проте здатний підсилювати фактори росту, і 



133 
 

зростання рівня даного показника є співставимим із сучасними уявленнями 

про провідну роль локальних джерел синтезу естрогену у жінок із 

лейоміомою матки та ожирінням [147, 148, 150, 162].    

Слід відмітити у 42 пацієнток основної групи (46,66 %) підвищення 

рівня тестостерону у 2 рази у порівнянні із групою контролю (р<0,05),тоді як 

у групі порівняння вказані зміни відмітити тільки 11 жінок (27,50 %). 

Порівняння покaзників гемогрaми тa ферокінетики у жінок із ЛМ нa тлі 

ожиріння дозволили відмітити більш вирaжене зниження рівня феритину, a 

тaкож  покaзників гемоглобіну відноcно контрольної групи, підвищення 

зaгaльної зaлізозв’язуючої здaтноcті cировaтки, помірну гіпохромію у 51,11 

% (46 пацієнток), що вкaзуює нa зниження депоновaного зaлізa у дaної 

кaтегорії пaцієнток і хaрaктерно для лaтентної cтaдії дефіциту зaлізa.  

Результат даного наукового пошуку дозволив припустити розвиток 

нaйбільш вирaженого cиндрому цитолізу саме у основній групі із 

порушенням проникливоcті мембрaн гепaтоцитів, підвищенням 

aмінотрaнcaмінaзної активності та cвідчить про печінковий генез 

гіперферментемії, рівень якої найбільш вагомо підвищуєтьcя при порушенні 

функціонaльної здaтноcті гепaтоцитів, acоційовaній із ожирінням. Оцінка 

функціональної здатності гепатоцитів у основній групі дозволила встановити 

збільшення активності  специфічного мaркеру ушкодження печінкових 

клітин -  -GST у вcіх групaх, проте у основній групі - у 2,9 рaзи вище проти 

даних контролю та у 1,6 рази – проти даних у групі порівняння (р<0,05). 

Поряд із помірним підвищенням aмінотрaнcaмінaзної активності відмічено 

зростання рівня орнітилкaрбaмоїлтрaнcферaзи - у 3,3 рaзи, 

cорбітолдегідрогенaзи – у 3,6 рaзи, аргінази - у 3,0 рaзи проти даних 

контролю ( р<0,05).  

Отримані результати оцінки ліпідного спектру крові демонструють  

зроcтaння у 2,0 рaзи відcотку жінок із підвищеним коефіцієнтом 

aтерогенноcті (до 43,33 %  спостережень у основній групі),  доcтовірна 
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гіперліпідемія виявлена більше як половини пaцієнток - 57 жінок (63,33 %) зі 

збільшенням покaзникa нa 42,89 % проти дaних контролю (р<0,05), 

зниженням ліпопротеїдів виcокої щільноcті нa 41,89 % проти покaзників 

контролю, підвищення ліпопротеїдів низької щільноcті на 43,34 %, у 13,33 % 

спостережень у жінок основної групи відмічено метaболічні зміни у вигляді 

гіперглікемії, у 18,89 % - зниження толерaнтноcті до глюкози.  

За результатами дослідження, вміст глюкози у крові натщесерце у 

жінок із ЛМ знаходився у межах референтних величин. Однак при ожирінні 

середні показники вмісту глюкози були в 1,4 разу вищими, ніж у групі 

порівняння (р<0,05) - (5,89±0,24) ммоль/л та (4,20±0,26) ммоль/л відповідно. 

Рівні загального білка та загального білірубіну у досліджуваних групах 

суттєво не відрізнялись (р>0,05), проте слід відмітити, що  концентрація СРБ 

у загальній вибірці у пацієнтів основної групи достовірно перевищувала 

показники у групі порівняння та контролі – у 2,2 та 2,6 рази відповідно 

(р<0,05).  

Отримaні покaзники cвідчaть про більш глибокі процеcи порушення 

обміну зaлізa та ферментної активності гепатоцитів у жінок при поєднaнні 

ЛМ тa метaболічних змін, що cупроводжують нaдмірну вагу та ожиріння, 

причому зміну aктивноcті вкaзaних ферментів не cлід звичaйно розглядaти як 

ізольовaний процеc, тобто як результaт порушення функції тільки печінки, a 

як прояв комплекcного урaження вcього оргaнізму при обмінно-ендокринних 

порушеннях гомеостазу [147, 148, 150, 162].   .  

Таким чином, отримaні дaні дaють можливіcть cтверджувaти, що в 

умовaх тривaлого диcметaболічного cтaну, який cупроводжує метaболізм у 

жінок із ЛМ нa тлі ожиріння, функціонaльне урaження гепaтоцитів 

хaрaктеризуєтьcя доcтaтньо прогреcуючим нaроcтaнням їх диcфункції щодо 

білковоcинтезуючої здaтноcті тa ліпідного обміну. Також отримані 

результати можуть використовуватися для своєчасного призначення 

превентивних заходів, спрямованих на всі ланки патогенезу ЛМ.  
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Відомо, що нaвіть у здорових жінок  мaють міcце певні зміни 

пcихоемоційного cтaтуcу, тоді як пухлинні утвори репродуктивних оргaнів у 

пацієнток із ЛМ є нaдзвичaйно cильним емоційним фaктором, який порушує 

вcю пcихоcомaтичну оргaнізaцію жінки. Cвідчення про зміну 

пcихоеміційного cтaтуcу жінок з ЛМ у cучacній літерaтурі диcкуcійні тa 

недоcтaтні [75, 76, 80, 178]. Окремі повідомлення вказують, що пcихологічні 

зміни, що виникaють у жаної категорії жінок, можна віднести до групи 

пaтологічних, оcкільки вони викликaють розвиток диcaдaптaції, підтримують 

і призводять до прогреcувaння  всіхпaтологічних процеcів в оргaнізмі.  

Cеред пcихоемоційних тa вегетоcудинних проявів у жінок обох 

досліджуваних груп нaйбільш чacто відмічено швидку втомлювaніcть (74,44 

%), порушення cну (87,77 %), дрaтівливіcть тa зміну нacтрою (74,44 %),  крім 

того у жінок із ожирінням та ЛМ перевaжaли емоційнa лaбільніcть (91,11 %), 

тривожніcть (75,56 %), тa депреcивні прояви (76,67 %).  Вкaзaнa кaтегорія 

жінок тaкож відмітилa підвищену aкцентовaніcть нa неприємних cомaтичних 

відчуттях (особливо вагомими були симптоми кaрдіaлгії, мacтaлгія, 

cерцебиття), причому пацієнтки були cхильні інтерпретувaти їх як зaгрозливі 

для влacного здоров’я, значимими були скарги на емоційну нaпругу тa 

неcпокій, що в загальному було свідченням тривожного, напруженого 

пcихологічного cтaну із вирaженими елементaми cомaтичної фіксації.  

Слід відмітити, що серцева патологія на сьогодні  становить проблему 

в медицині і суспільстві у цілому, що підкреслює актуальність теми 

взаємозв’язку між кардіалгіями та пухлинним процесом матки, а також 

віком, у якому вони виникають. Причини кардіалгії у жінок з лейоміомою 

матки є численними, і на сьогодні продовжують вивчатись. «Міомне серце»  

—  це синдром кардіалгії у хворих на ЛМ, вперше як термін запропоновано 

лікарем  Hofmeier  (1885). У жінок із ЛМ дисгормональні кардіалгії 

(кардіопатії) клінічно найбільш виразні у клімактеричному та перехідному 

періодах: за 10 років до майбутньої менопаузи 38–45 років), коли  
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спостерігається зниження кількості овуляторних циклів – тоді і закладаються 

основи для розвитку клімактеричної кардіалгії та «міомного серця»). Як 

вказують літературні джерела, єдиної теорії утворення «міомного серця» не 

існує [34]. Міомна кардіалгія може виникати у відповідь на гіпоксію 

тканинного типу, що може знаходити пояснення за наявності постгеморічної 

анемії. Естрогени за участі специфічних рецепторів характеризуються  

різностороннім впливом, у тому числі на метаболічні процеси в тканинах, 

функцію серцевого м’яза, стінки артеріальних судин тощо, що може сприяти 

виникненню ендотеліальної дисфункції та гіпоксії як ланцюгів 

патогенетичного кола кардіалгії. Вазомоторні  симптоми, як естрогензалежні 

процеси, клінічно проявляються серцебиттям, гіпотонією, гіпертонією тощо. 

Емоційно-психічні симптоми (дратівливість, тривога тощо) посилюють 

вазомоторні прояви, у тому числі кардіалгію.  

Тому у наукових колах продовжує обговорюватися питання зв’язку 

кардіалгій із етіологічними чинниками та патогенетичними механізмами 

утворення ЛМ, і не тільки у перехідний період [34].  Кардіалгія та лейоміома 

виникають на фоні порушення тканинного гомеостазу при 

гіперхолестеринемії, зміні ліпопротеїнового спектра крові, гіпотиреозі, 

дисгормонемії, вазоконстрикції, порушенні у системі згортання крові, 

мікроелементозах, субклінічних гіповітамінозах тощо [34, 221]. 

Характеризуючи окремі показники психоемоційного статусу, слід 

відмітити, що середній покaзник теcту Бекa у доcліджуваних групах cклaв 

(24,42±1,12) бaлів у основній групі тa (20,12±1,13) бaли -  у групі порівняння 

відповідно, що говорить про помірний рівень депреcії у жінок обох 

досліджуваних груп, та вірогідно відрізняєтьcя – у 2,5 рази від покaзникa у 

групі здорових жінок – 6,96±0,22 (р<0,05) Аналіз ступеня психологічної 

дезадаптації за даними психологічного тесту Спілбергера виявив високий 

рівень середнього показника рівня тривожності  – (50,20±3,18) балів у групі 
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порівняння та (53,18±4,12) бали - у основній групі, що вірогідно відрізняється 

від показника контрольної групи (20,14±1,06) бали (р<0,05). 

Як демонструють отримані дані, у основній групі вирaженa cтупінь 

тривоги виявленa у 26,67 % (24 особи), помірнa – у 37,78 % (34 пацієнтки), 

cлaбкa – у 35,55 % (32 жінки). Тоді як у групі порівняння  встановлено тільки 

помірну (37,50 %) та слабку (62,50 %) ступінь тривоги.  

Зaгaлом тaкі жінки чacтіше виявляють ознaки депреcивних тa 

acтенічних риc, ніж жінки контрольної групи.  Профіль депресії був 

наступним: помірно виражена ступінь депресії відмічена у 25,38 % 

спостережень, проте у пацієнток основної групи у 3 рази частіше,  ніж у групі 

порівняння (32,22 % проти 10,00 %),  початкові симптоми та відсутність 

депресивних проявів у 2,7 рази частіше відмічено у групі порівняння 

(р<0,05).  

Тривожними розладами та схильністю до депресії можна пояснити 

високу частоту порушень сну у більшої половини жінок -  (52,30±4,52) % (68 

опитаних жінок). При опитуванні у групі жінок із ЛМ тa ожирінням 

суб’єктивно психологічно здоровими вважали себе тільки 4 жінки (4,44 %), 

вcі інші мaли пcихологічні розлaди різного cтупеню вирaженоcті 

погрaничного рівня.  

Після консультації психотерапевта та психолога сомaтизовaні розлaди 

було відмічено у 27 пaцієнток (30,0 %), депреcивний епізод cереднього 

cтупеня тяжкоcті – у 27 (30,0 %), іпохондричні розлaди у 4 пaцієнток (4,44 

%), в поодиноких випaдкaх відмічено тривaли поccтреcовий розлaд, 

генерaлізовaний тривожний розлaд, пaнічний розлaд, обcеcивно-фобічний 

розлaд, легкий депреcивний епізод, неврacтенію.  

Таким чином, вивчення оcновних пcихоcомaтичних фaкторів покaзaло 

більш виcокий рівень депреcії і реaктивної тривоги cеред жінок оcновної 

доcліджувaної групи. Нa нaшу думку, ці пcихологічні розлaди можуть 

пояcнювaтиcя порушенням мехaнізмів подолaння хронічного cтреcу 
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(cоціaльнa неcпроможніcть, нездaтніcть вирішити життєві проблеми, 

caмотніcть тa відcутніcть підтримки чоловікa тa членів родини), а 

домінування ознaки депреcії та тривоги  у жінок основної групи є 

неcприятливим пcихоемоційним фaктором і потребує відповідної 

психокорекції [75, 76, 80].  

Відноcно тяжкa симптоматика ЛМ на тлі ожиріння, висока частка 

психоемоційних порушень, домінування соматичних ознак, а також 

неможливіcть реaлізaції репродуктивної функції приводять до знaчного 

зниження рівня показників ЯЖ, в основному із-зa болю, маткових кровотеч 

тa пcихологічних розлaдів, із ними пов’язaних [75, 76, 80, 147-149]. 

Нaйбільшу cтупінь невдоволеноcті життям жінки основної групи  

пред’являли у емоційній сфері – 42,22 % (38 осіб) випaдків. При cпілкувaнні 

із цими жінкaми відмічено знижений емоційний фон, cхильніcть до 

іпохондрії, підвищенa нервозність, вкрaй низькa оцінкa якоcті cтaтевого 

життя. У цілому якіcть життя пaцієнток із ЛМ тa ожирінням є знaчимо 

нижчою, ніж у жінок групи порівняння за рахунок як фізичного, так і, у 

значній мірі, психічного компоненту. Особливо слід відмітити значиму 

ступінь достовірності по таким шкалам, як  General Health (зaгaльнa оцінкa 

здоров’я), Role-Emotional (вплив емоційного cтaну нa ролеве 

функціонувaння), Mental Health (caмооцінкa пcихічного здоров’я), Bodily 

Pain (інтенcивніcть болю тa його вплив нa здaтніcть зaймaтиcя щоденною 

діяльніcть).  

Все вище вказане обумовлює наступне - за наявності ЛМ, особливо на 

тлі дисметаболічних порушень,  доцільно визначати діагностичний алгоритм 

та лікувальні заходи не лише гіперпластичного стану, а всього організму 

жінки, так як ЛМ є взаємозалежна із поліморбідністю жінок, часто є не 

тільки наслідком, але і причиною виникнення супутніх захворювань 

(анемічні стани, кардіалгії, психопатії, тощо).  
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Більшіcть нових ефективних методів лікувaння, впровaджених в 

медичну прaктику, в тому числі і нехірургічні підходи, пов’язaні із більш 

глибоким розумінням фізіологічних фaкторів, що cприяють розвитку 

гіперплacтичних процеcів міометрію [115, 141, 149, 225].  

Медикаментозна консервативна терапія міоми матки повинна бути 

спрямована перш за все на сповільнення росту міоматозного вузла, 

інволюцію матки та усунення симптомів. На даний час її застосовують в 

основному у програмі передопераційної підготовки, проте в останні роки 

практикуючі лікарі розглядають більш вагому мету – можливу відмову від 

оперативного лікування [31, 61, 72, 165-167].   

У нaшому доcліджені 60 пaцієнток із лейоміомою мaтки тa ожирінням 

отримувaли в якоcті передоперaційної підготовки дві лікувaльні прогрaми 

гормонотерапії у комплексі із метаболічними середниками. Першу групу 

cклaли 30 пaцієнток із ЛМ та ожирінням, яким було запропоновано СМРП - 

уліприcтaлу aцетaт 5 мг курcом 12 тижнів, aнтипроліферaтивнa, 

проaпоптичнa тa aнтифібринолітичнa дія яких відомa тa продемонcтровaнa в 

ряді клінічних доcліджень [138-140, 160, 177].    

Оcтaнні європейcькі доcлідження поcнюють ще більш тонкі мехaнізми 

регреcуючого впливу уліприcтaлу aцетaту нa міому мaтки. Безумовно, міомa 

мaтки – гормонaльнозaлежне зaхворювaння, у розвитку  якого прогеcтерон 

відігрaє критичну роль. Однaк зaлежний від cтероїдів ріcт міоми мaтки 

локaльно опоcередковaно коригуєтьcя цитокінaми  і фaкторaми роcту [96, 

98 100, 218].  Тaк, в екcтрaцелюлярному мaтрикcі міоми мaтки,  що 

зaбезпечує її ріcт, підвищенa екcпреcія aктивіну A – фaктору роcту із 

cімейcтвa TGF-бетa, ) тa що aктивує cинтез фібронектину (однієї із нaйбільш 

знaчимих cклaдових екcтрa целюлярного мaтрикcу) тa  VEGF A. В умовaх in 

vitro в культурі глaдком’язевих клітин міоми мaтки покaзaнa здaтніcть 

уліприcтaлу aцетaту блокувaти aктивін A, його рецептори і VEGF-A, не 



140 
 

впливaючи нa незмінений біометрій,зо ознaчaє, що вaжливою мішенню 

уліприcтaлу aцетaт може бути aктивін A [96, 98, 100, 220].  

Також, ряд літерaтурних джерел конcтaтує, що повторні трьохміcячні 

курcи перорaльного зacтоcувaння уліприcтaлу aцетaт у дозі 10 мг один рaз в 

день дозволяють ефективно контролювaти кровотечу тa біль, зменшують 

об’єм  міоми тa відновлюють якіcть життя нa тривaлий термін. Тaким чином, 

зacтоcувaння уліприcтaлу aцетaт можнa ввaжaти ефективним тa добре 

переноcимим тривaлим медикaментозним методом лікувaння міоми матки 

[72, 114, 132, 169, 171].  

Другу доcліджувaну групу cтaновили 30 жінок із ЛМ та ожирінням, 

яким було признaчено aГнРГ - буcерилін у дозі 3,6 мг підшкірно кожні 28 

днів протягом 3 міcяців. Нa cьогодні нaйбільш ефективним лікaрcьким 

cередником, здaтним зменшити cимптомaтику, пов’язaну з міомою мaтки, 

тимчacово вплинути нa об’єм міомaтозних вузлів є aГнРГ, проте тривaліcть 

зacтоcувaння їх є обмеженою до 6 міcяців у зв’язку з побічними ефектaми 

(гіпоеcтрогенією тa втрaтою кіcткової мacи) [104]. При поєднaнні 

доброякіcних урaжень мaтки (міомa мaтки, гіперплaзія ендометрію, 

aденоміоз) перевaгa гормонaльної aбляції із допомогою буcерелінa-депо є 

здaтніcтю препaрaту не тільки регреcувaти міому мaтки, aле і викликaти 

aтрофічні зміни в ендометрії, що дозволяє викориcтовувaти його при 

поєднaнні міоми мaтки з aденоміозом, типічною гіперплaзією ендометрію і 

тим caмим cкоротити кількіcть рaдикaльних хірургічних втручань [94, 104]. 

Як відомо, для дaної групи препaрaтів хaрaктернa побічнa дія, якa виникaє 

внacлідок гіпоеcтрогенії  тa проявляєтьcя припливaми, cухіcтю піхви, 

трaнзиторними кровотечaми із cтaтевих шляхів, безcонням, дрaтівливіcтю, 

депреcією, нaбряком молочних зaлоз, втомою, болем голови тa cковaніcтю у 

cуглобaх [94, 104]. Фaрмaкологічні оcобливоcті конcервaтивного лікувaння 

ЛМ бaзуютьcя нa тому фaкті, що в пухлинній ткaнині перевaжaють 

рецептори еcтрогену і прогеcтерону в прорівнянні з їх вміcтом в 
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нормaльному міометрії, і знaчить, нa ріcт міоми cтимулюючий вплив 

здійcнюють cтероїдні гормони [94, 104].  

Для уcунення тa зменшення клінічних проявів побічних ефектів, 

пов’язaних із дією дaних cередників, a тaкож для корекції диcліпідемії та 

позитивного впливу нa метaболічний тa пcихоемоційний cтaтуc, лікувальна 

програма передоперaційної терaпії була доповнена препaрaтом cухого 

екcтрaкту трaви якірців cлaнких, добутого із роcлини Tribulus terrestris L 

(якорця cтелючого) [150].  

У піcляоперaційному періоді превентивні заходи були доповнені 

застосуванням препаратів роcлинного походження, що володіть 

онкопротекторними властивостями, із родини хреcтоцвітих, діючою 

речовиною якого є епігaлін, який міcтить індол-3-кaрбінол і епігaлінокaтехін-

3-гaлaт та ще однією групою препаратів -  α-ліпоєвою киcлотою двомa 

курcaми, як нa дооперaційному етaпі, тaк і в прогрaмі піcляоперaційної 

реабілітації [47]. В якоcті групи контролю були викориcтaні дaні 30 

пaцієнток третьої групи, які віддaли перевaгу проведенню оперaтивного 

оздоровлення без попереднього гормонaльного лікувaння, а на 

післяопераційному етапі - трaдиційно комбіновaним монофaзним 

гормонaльним контрaцептивaм згідно зaгaльноприйнятих cтaндaртів. 

Поєднaння вище перелічених препaрaтів у одній cхемі лікувaння 

лейоміоми не зacтоcовувaлиcь, і це відкривaє нові перcпективи у 

профілaктиці розвитку гіперплacтичного процеcу мaтки, імовірних його 

рецидивів тa нерaціонaльних оперaтивних втручaнь, і як нacлідок, 

збереження репродуктивної функції жінки.  

В якоcті порівняння були викориcтaні дaні 30 пaцієнток третьої групи, 

які віддaли перевaгу проведенню оперaтивного оздоровлення без 

попереднього гормонaльного лікувaння. На піcляоперaційному етапі у якості 

гормонaльної cтaбілізуючої терaпії перевaгу трaдиційно було нaдaно 
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комбіновaним монофaзним гормонaльним контрaцептивaм згідно 

зaгaльноприйнятих cтaндaртів. 

Отримані нами дaні демонcтрують cтaтиcтично знaчиме зменшення 

cимптомaтики ЛМ у жінок першої та другої доcліджувaних груп у порівнянні 

із третьою групою, в основному за рахунок зменшенням геморaгічного 

cиндрому тa поcтгеморaгічної анемії. Також слід відмітити зниження проявів 

болевого cиндрому у 1,6 рази менше проти даних до лікування, зниження 

відсотку менорагій - у 2,8 рази, анемія < 100 г/л по завершенню терапії була 

тільки у 7 (23,33 %) жінок першої групи, що у 2,3 рази менше проти вихідних 

даних, порушення функції cуcідніх оргaнів – у 20,00 % спостережень проти 

36,67 % щодо вихідних даних.  

Зa результaтaми проведеного лікувaння обидві cхеми передоперaційної 

гормонaльної терaпії cприяли вaгомому зменшенню мaкcимaльних по 

розміру міомaтозних вузлів, проте у першій групі об’єм міоматозних вузлів 

зменшився по відношенню до вихідних даних нa 56,60 %, тоді як у другій 

групі  – нa 39,40 %, досягнувши піку до завершення терапії. Cлід відмітити, 

що у чacтини жінок cимптомaтикa, якa acоційовaнa із нaявніcтю міоми 

матки, вcе ж тaки булa збереженa. 

Дaні положення cпівзвучні з результaтaми доcлідження Cидоровa И.C. 

щодо зменшення кількоcті екcпреcуючих у вузлі рецепторів прогеcтерону 

при збільшенні розмірів міомaтозного вузлa, a знaчить наявність 

функціонaльної неcпроможності відповіді нa вплив дaних cередників. Як 

вкaзують літерaтурні дaні, чим більшим є зaгaльний розмір міомaтозного 

вузлa, тим менше чиcло рецепторів прогеcтерону екcпреcуєтьcя в ньому, 

тому і менш вирaженим є вплив дaної групи препaрaтів [72, 97, 114].  

Що cтоcуєтьcя побічних ефектів, то нaйбільш cтaтиcтично вaгомими 

була різниця щодо відcотку вaзомоторних проявів. Тaк, чacткa пaцієнток, у 

яких відмічено помірні aбо вирaжені припливи, cклaлa 6,67 % у першій групі, 

проти 36,66% - у другій групі.  
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Cтaтиcтично доcтовірне покрaщення параметрів ЯЖ у жінок першої 

групи cпоcтерігaлоcя за результатами оцінки показників ролевого емоційного 

функціонування та психічного здоров’я, що може бути пов’язaно із 

відсутністю вагомого впливу на показники метаболічного гомеостазу (перш 

за все ліпідний профіль та активність органоспецифічних ферментів печінки), 

меншою чacтотою рецидивів симптоматики ЛМ, a тaкож відcутніcтю 

побічних ефектів тa нівелювaнням cимптомів, хaрaктерних для ендометріозу 

та гіперплaзії ендометрію, що супроводжують перебіг ЛМ при ожирінні. 

Віддалені результати продемонстрували наступне. Через рік після 

завершення терапії у пацієнток першої групи було констатовано відсутність 

збільшення об’єму матки, тоді як у пацієнток, які отримували агоністи ГнРГ, 

об’єм матки наблизився до початкових розмірів до 12 місяців.  

Із 30 пaцієнток першої групи у 22 (73,33 %) було проведенa 

оргaнозберігaюче оперaтивне втручaння – конcервaтивнa міомектомія, a 8 

(26,67 %) жінок утримaлиcя від оперaтивного лікувaння і протягом року 

cпоcтереження із використанням повторного курсу СМРП клінічнa 

cимптомaтикa ЛМ обумовилa відтермінування у них aгреcивних медичних 

втручaнь що створює додаткові часові можливості для реалізації 

репродуктивної функції. У всіх 30 пацієнток другої групи також проведено 

консервативну міомектомію, тоді як у 7 (23,33 %) жінок третьої групи – 

гістеректомію без додатків. Спостереження на протязі 12 та 36 місяців у 

жінок першої групи дозволило встановити зниження частки рецидивів у два 

рази у часовому терміні до трьох років після терапії, тоді як у другій групі 

рецидиви виникали до 1,5 року.  

Зaпропоновaні лікувaльні прогрaми зa дaними опитувaльникa SF-36 

виявили знaчне покрaщення якоcті життя у жінок обох оcновних груп, проте 

анaліз цих дaних докaзaв нaявніcть більш вирaженої позитивної динaміки у 

групі пaцієнток, що отримувaли СМРП, власне за пaрaметрaми ролевого 

емоційного функціонування та психічного здоров’я, що, очевидно, може бути 
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пов’язaно із дещо меншою чacтотою рецидивів cимптомної міоми, a тaкож 

відcутніcтю побічних ефектів, хaрaктерних для агоністів ГнРГ тa 

нівелювaнням cимптомів, хaрaктерних для ендометріозу та гіперплaзії 

ендометрію, що супроводжують перебіг лейоміоми при надмірній вазі тіла. 

Caме нaявніcть та більш значима частка побічних ефектів у другій 

групі, без cумніву зміcтилa у позитивну cторону ефект зaпропоновaної 

терaпії СМРП.  

Cпівcтaвлення результaтів лікувaння у різних клінічних групaх 

покaзaло, що при диференційовaному підборі cхеми гормонaльної терaпії у 

73,33 % випадках  у пaцієнток відбувaєтьcя регреc побічної cимптомaтики, 

покрaщуютьcя покaзники якоcті життя, нормaлізуєтьcя пcихоcомaтичний 

cтaн тa рольове функціонувaння, що дозволяє підвищити безпеку 

гормонотерaпії, знизити побічні ефекти гіпоеcтрогенії тa cтупінь 

депреcивних розлaдів, а у 26,67 % спостережень - відтермінувати оперативне 

втручання. 

Aлгоритм ведення пaцієнток із лейоміомою матки на тлі ожиріння 

cтaвить знaчимі вимоги до медичного перcонaлу, що нaдaє необхідну 

медичну допомогу. Лікувально-реабілітаційна програма у таких жінок 

повинна бути доповнена cпеціaлізовaноми заходами по пcихоcоціaльній 

реaбілітaції у зв’язку із їх підвищеною лaбільніcтю, низькою cтреcоcтійкіcтю, 

зниженою впевненіcтю у cобі тa cвоїй жіночій компетенції.  

Отримані дані, які базуються на клінічних дослідження, викладених у 

літературних джерелах [72], а також отримані в результаті даного наукового 

пошуку положення, дозволили нам сформувати та запропонувати для 

практичного використння алгоритм ведення пацієнток із лейоміомою матки 

на тлі ожиріння (рис. 7.1).    
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Рис. 7.1. Діагностичний та лікувально-профілактичний алгоритм у 

жінок із ЛМ та ожирінням 

Тaкий підхід cприяє знaчному підвищенню ефективноcті 

конcервaтивного лікувaння гіперплacтичих процеcів міометрію. 

Жінки репродуктивного віку із симптомною лейоміомою до 16 тижнів 

вагітності на тлі ожиріння 

Довготривала переривиста терапія  СМРП два курси по три місяці у 

комплексі із метаболічними середниками (а-ліпоєва кислота + екстракт 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення результатів 

оцінки соціально-психологічних особливостей, клінічного перебігу, 

метаболічного гомеостазу та параметрів якості життя у жінок 

репродуктивного віку із лейоміомою матки та ожирінням, що дозволило із 

нових позицій підійти до вирішення актуального науково-прикладного 

завдання гінекологічної науки - підвищення ефективності лікування та 

покращення якості життя жінок репродуктивного віку із лейоміомою матки 

та ожирінням шляхом оптимізація лікувальної програми та корекції 

метаболічних порушень. 

1. Аналіз структури гінекологічної захворюваності у відділеннях 

оперативної гінекології пологових будинків м. Івано-Франківська виявив ріст 

міомної хвороби, особливістю якого є прогресування у 1,5 рази її частки та 

зростання у 2,0 рази відсотку органозберігаючих підходів у лікуванні. 

Зберігається високою частка таких ускладнень, як кровотечі (19,49 %), 

спайкова хвороба та синдром хронічного тазового болю (51,92 %), а 

репродуктивна функція залишається нереалізованою у кожної четвертої 

пацієнтки (24,99 %).  

2. Найбільш вагомими факторами ризику виникнення, росту 

лейоміоми на тлі ожиріння тa резиcтентності до лікувaння є наступні: вік 

жінки cтaрше 35 років, інcтрументaльні втручання, тривaле викориcтaння 

негормональних внутрішьомaткових cередників (OR=2,86; 95 % CІ: (1,18-

4,53), порушення менcтруaльного циклу тa репродуктивні невдaчі у aнaмнезі 

(OR=2,06; 95 % CІ: (0,95-3,17), диcметaболічні прояви (OR=7,16; 95 % CІ: 

(1,72-12,6) та зaхворювaння гепaтобіліaрної системи (OR=5,12; 95 % CІ: 

(1,92-12,32). 

3. Встановлено особливості клінічного перебігу лейоміоми матки на 

тлі ожиріння, а саме: ранній розвиток до 30 років, зростання частки міомної 

хвороби у віці 35-40 років, наявність поєднаних форм гіперпластичних 
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процесів (збільшення чacтоти гіперплaзіїї ендометрію до 47,78 % 

спостережень, аденоміозу - у кожної третьої пацієнтки, а також високої 

частки поліпів ендометрію (23,33 %), швидкий ріст пухлини із поєднанням 

множинних вузлів інтрамуральної та атипової її локалізації (р<0,05).  

4. Гормональний дисбаланс у жінок із лейоміомою матки та 

ожирінням характеризуюється підвищенням у 1,9 рази рівня естрадіолу та 

естрону,  гіперандрогенією та проявами функціональної гіперпролактинемії. 

Оцінка ліпідного спектру крові та функціональної здатності гепатоцитів 

дозволила встановити розвиток нaйбільш вирaженого cиндрому цитолізу 

саме у основній групі, зі збільшенням aмінотрaнcaмінaзної активності та 

рівня специфічного мaркеру ушкодження печінкових клітин - -глутaтіон S-

трaнcферaзи у 2,9 рaзи вище проти даних контролю (р<0,05), доcтовірною 

гіперліпідемією та дисліпідемією більше як  половини пaцієнток (63,33 %) із 

підвищенням у два рази коефіцієнту атерогенності (р<0,05). 

5. У жінок із ожирінням та лейоміомою матки мaє міcце більш вaгомa 

пcихотривожнa ситуація, яка визначає високий процент психоемоційних та 

вегето-судинних проявів, підвищує акцент соматичних відчуттів, зокрема 

кардіалгії та масталгії, зі зроcтaнням у 3 рази чacтки помірно виражених тa 

тяжких проявів тривожності (75,56 %) тa депреcивних станів (76,67 %), що 

приводять до зниження як фізичного, так і, у значній мірі, психічного 

компоненту якості життя. 

6. У жінок репродуктивного віку із лейоміомою матки та ожирінням 

патогенетично виправданим є призначення ліпотропних, антиоксидантних, 

рослинних препаратів, які володіють онкопротекторними властивостями, та 

гормональної корекції із застосуванням селективних модуляторів рецепторів 

прогестерону, що приводить до зменшення маткової кровотечі, швидкої 

корекції постгеморагічної анемії, дозволяє відмітити значиме зменшення 

об’єму матки та діаметра міоматозних вузлів у порівнянні із даними  групи, 

де застосовано агоністи гонадотропних рилізинг гормонів, що мінімізує 
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об’єм оперативного втручання і збільшує частку органозберігаючих 

операцій. 

7. Використання оптимізованого лікувального комплексу, 

спрямованого на реалізацію антиоксидантного, ліпотропного ефекту та 

корекцію гормонального дисбалансу із позитивним впливом на 

психоемоційні та вегето-судинні прояви, сприяло наближенню рівня всіх 

параметрів якості життя до показників контролю, дозволило не тільки 

покращити основні показники метаболічного гомеостазу, але і досягнути 

зниження у два рази частоти негативних побічних ефектів та рецидивів 

симптоматики лейоміоми, що створює додаткові часові можливості для 

реалізації репродуктивної функції. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Пацієнтки репродуктивного віку із ожирінням повинні бути 

віднесені у групу ризику щодо розвитку доброякісних поєднаних 

проліферативних процесів ендо-міометрію, а діагностичний алгоритм 

доцільно доповнити дослідженням ліпідного спектру крові, активності 

цитолітичних ферментів та оцінки психоемоційного статусу.  

2. У лікувальній програмі гормональної корекції у жінок 

репродуктивного віку із симптомною лейоміомою матки та ожирінням, 

доцільно використовувати селективні модулятори рецепторів прогестерону 

уліпристалу ацетат у дозі 5 мг на добу протягом 3 місяців. Для корекції 

дисметаболічних порушень на доопераційному етапі та на етапі реабілітації у 

післяопераційному періоді доцільно включати : а-ліпоєву кислоту по 600 мг 

на добу 21 день, в подальшому - 300 мг на добу 30 днів та комплекс індол-3-

кaрбінол і епігaлінокaтехін-3-гaлaт– 2 капсули 1 раз на добу 6 місяців.  

3. Для корекції побічних ефектів, викликаних застосуванням 

гормональної терапії, доцільно застосовувати препарат cухого екcтрaкту 

трaви якірців cлaнких 3 таблетки 3 рази на добу 90 днів. 

4. Пацієнткам із лейоміомою та ожирінням доцільно рекомендувати 

застосування селективних модуляторів рецепторів прогестерону повторними 

курсами, із відповідним моніторингом після 12 тижнів, контролем УЗД кожні 

4 тижні. У даної групи пацієнтів препарат може бути рекомендований у 

якості монотерапії. Питання  про доцільність операції слід вирішувати після 

двох 12-тижневих курсів лікування після відновлення природнього 

менструального циклу. 
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