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Фармакотерапевтична група. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Код АТХ М01А В05.
Склад:
Супозіторії: 1 супозиторій містить диклофенаку натрію 100 мг або 50 мг;
Ампули: 1 мл розчину для ін’єкцій містить 25 мг (1 ампула містить 3 мл розчину для ін’єкцій, що дорівнює 75 
мг диклофенаку натрію);
Капсули: 1 капсула тверда пролонгованої дії містить диклофенаку натрію 100 мг.
Показання. Запальні і дегенеративні форми ревматизму: ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондиліт, 
остеоартрит, включаючи спондилоартрит. Больові синдроми з боку хребта. Ревматичні захворювання 
позасуглобових м’яких тканин. Посттравматичні і післяопераційні больові синдроми, що супроводжуються 
запаленням і набряком, зокрема після стоматологічних та ортопедичних операцій. Гінекологічні 
захворювання, які супроводжуються больовим синдромом і запаленням, наприклад, первинна дисменорея 
та аднексит (супозиторії 100, 50 мг). Гострі напади подагри. Як допоміжний засіб при тяжких запальних 
захворюваннях ЛОР-органів, які супроводжуються болісним відчуттям, наприклад, при фаринготонзиліті, 
отиті (крім Диклоберлу ретард та Диклоберлу N75). Ниркова та біліарна коліки, біль та набряк після травм 
і операцій (Диклоберл® N 75).
Протипоказання. Кровотеча або перфорація шлунково-кишкового тракту в анамнезі, пов’язана з 
попереднім лікуванням не стероїдними протизапальними засобами (НПЗЗ). Активна форма виразкової 
хвороби/кровотечі або рецидивна виразкова хвороба/кровотеча в анамнезі (два або більше окремих 
епізоди встановленої виразки або кровотечі). Гостра пептична виразка, а також загострення виразкової 
хвороби або шлунково-кишкові кровотечі в анамнезі. Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого 
іншого компонента препарату. Високий ризик розвитку післяопераційних кровотеч, незгортання крові, 
порушення гемостазу, гемопоетичних порушень чи цереброваскулярних кровотеч. Печінкова недостатність. 
Ниркова недостатність. Застійна серцева недостатність (NYHA II–IV). Ішемічна хвороба серця у пацієнтів, які 
мають стенокардію, перенесений інфаркт міокарда та інше. Проктит (для форми Диклоберл® супозиторії 
50 та 100 мг).

Спосіб застосування та дози. Початкова доза зазвичай становить 100-150 мг на добу. При невиражених 
симптомах, а також при тривалій терапії достатньо дози 75-100 мг/добу (Диклоберл® супозиторії та ретард). 
Добову дозу розподілити на 2-3 прийоми (супозиторії). Препарат Диклоберл® N 75, розчин для ін’єкцій, 
не застосовують більше ніж 2 дні. У разі необхідності лікування можна продовжити капсулами ретард або 
супозиторіями Диклоберл®. У тяжких випадках (наприклад коліки) добову дозу можна збільшити до двох 
ін’єкцій по 75 мг, між якими дотримуються інтервалу у кілька годин (по одній ін’єкції в кожну сідницю). Як 
альтернативу 75 мг розчину для ін’єкцій можна комбінувати з іншими лікарськими формами препарату 
Диклоберл® (наприклад супозиторіями) до максимальної сумарної добової дози 150 мг диклофенаку натрію. 
Побічні реакції. Біль у грудях, набряки, інфаркт міокарда, інсульт, порушення кровотворення (анемія, 
лейкопенія, тромбоцитопенія, панцитопенія, агранулоцитоз), головний біль, сонливість, нечіткість зору 
та диплопія, шум у вухах, нудота, блювання, діарея, незначні кровотечі, диспепсія, метеоризм, спазми 
шлунку, утворення виразок, гастрит, стоматит, запор, панкреатит, екзантема, екзема, еритема, реакції 
гіперчутливості, такі як шкірний висип та свербіж, алергічний васкуліт, астма, підвищення рівня трансаміназ 
у крові, психотичні реакції, депресія, тривожність, нічні жахливі сновидіння, безсоння та інше.
За повною детальною інформацією звертайтесь до інструкції для медичного застосування лікарського 
засобу, затвердженою наказом МОЗ (Диклоберл®№75  №1554 від 05.07.2019, Диклоберл® супозиторії 100 
мг від 18.02.2015  № 76 та 50 мг від 18.02.2015  № 76, Диклоберл® ретард 100 мг від 03.03.2015 №105). Перед 
призначенням обов’язково уважно прочитайте інструкцію для медичного застосування лікарського засобу.

Виробник Диклоберл® супозиторії 50 мг та 100 мг, Диклоберл® ретард 100 мг: Берлін-Хемі АГ, Глінікер Вег 
125, 12489 Берлін, Німеччина.
Виробник Диклоберл® N 75: А.Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. Віа Сете Санті 3, 50131 
Флоренція (ФІ), Італія.
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Збалансований інгібітор ЦОГ2**

Більша ефективність, 
ніж у селективного інгібітора ЦОГ-2 
мелоксикама3

Показує однакову переносимість в 
порівнянні з селективним інгібітором 
ЦОГ-2 мелоксикамом4

Не впливає на метаболізм хряща5**

Можливість індивідуального 
підбору дози6

Наявність ін’єкційної форми, 
ретардних капсул та ректальних свічок6

Інформація про рецептурний лікарський засіб для професійної діяльності спеціалістів в галузі охорони здоров’я.

Диклоберл
diclofenac sodium 6

Нормалізація порушень 
менструальної функції 

у дівчат-підлітків –  
запорука збереження 

репродуктивного здоров’я 
у жінок

Читайте на сторінці 5-8

Доктор медичних наук, 
професор 

Ірина Вовк

Сучасні тренди в лікуванні 
синдрому полікістозних 

яєчників

Читайте на сторінці  28-29

Доктор медицинских наук 

Анна Исаева

Заместительная 
гормональная терапия: 

сохранение здоровья 
в пострепродуктивном 

периоде жизни женщины

Читайте на сторінці  22-23

Доктор медичних наук, 
професор 

Алла Корнацька

Морфофункціональні 
та імуногістохімічні 

особливості 
лейоміоматозних вузлів та 

ендометрія у жінок  
із лейоміомою матки

Читайте на сторінці 30-33

Профілактика анемії 
у жінок репродуктивного 

віку: інтерконцепційна 
допомога

Читайте на сторінці 11-13

Доктор медичних наук, 
професор 

ВІра Пирогова

Доктор медичних наук, 
професор 

Юлія Давидова

Здоров’я нації – добробут держави

www.health-ua.com

Тематичний номер 
Виходить 4 рази на рік

Інформація для лікарів. Розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
*Загальний наклад із 15.08.2014 р.

Тематичний номер 
Виходить 4 рази на рік

Інформація для лікарів. Розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
*Загальний наклад із 15.08.2014 р.
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Ви можете вплинути на це набагато більше, ніж думаєте!3

Подаруйте дитині більше, 
ніж просто красиві очі.

Виробник: „Мерк КГаА & Co. Верк Шпиталь”, Австрія / “Merck KGaA & Co. Werk Spittal”, Austria для компанії “Мерк Зельбстмедікаціон ГмбХ”, Німеччина/ “Merck Selbstmedikation GmbH”, Germany
Не є лікарським засобом. Інформація про   дієтичну добавку для медичних та фармацевтичних працівників. Перед призначенням будь ласка ознайомтесь з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Фемібіон Наталкер I. 30 таблеток вкритих оболонкою, 1 блістер у картонній упаковці. Фемибион Наталкер II. По 6 таблеток вкритих оболонкою і по 6 капсул у блистер; по 5 блістерів у картонній упаковці.  Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
№ 3/8-А-1197-62126Е від 05.04.2016. № 3/8-А-1197-62127Е від 05.04.2016. Не є лікарським засобом. Інгредієнти таблеток: Наповнювач: Мікрокристалічна целюлоза; Кальцій L -аскорбінова кислота (Вітамін С); D, L-альфа-токоферолу ацетат (Вітамін Е) (Мальтодекстрин, Модифікований крохмаль); Наповнювач: 
Гідроксипропілцелюлоза; Нікотинамід; Глазирувачі: Гідроксипропілцелюлоза, Гідроксипропілметилцелюлоза; Кальцій- D-пантотенат; D-Біотин (Мальтодекстрин); Барвник: Титану діоксид; Ціанокобаламін (Вітамін B12) (Мальтодекстрин); Агент, що протидіє злипанню: Магнієві солі жирних кислот; Піридоксину 
гідрохлорид (Вітамін В6); Рибофлавін (Вітамін В2); Тіаміну мононітрат (Вітамін В1); Зволожувач: Гліцерин; Кальцій-L-Метилфолат МЕТАФОЛИН®/ Metafolin®);  Фолієва кислота; Калій йодид; Барвник: Заліза оксид. Склад капсули: ДГК (докозагексаєнова к-та) Вітамін Е (а- ТЕ). 

За додатковою інформацією звертайтеся за адресою: ТОВ «Др. Редді’с Лабораторіз», Київ, Столичне шосе, 103, БЦ «Європа», 11-й поверх, офіс 11 Б. Тел. +38(044)207-51-97.                   FB-02-03-2017-RX2

1. IMS Health дані баз OTCIMS і MIDAS в категорії пренатальних вітамінів у 20-ти європейських країнах за період MAT 12/2015.
2. Інструкція для застосування Фемібіон® Наталкер І та ІІ   3. ДГК – докозагексаєнова кислота, 200 мг входить до складу виключно Фемібіон® Наталкер ІІ (дивіться інструкцію для застосування). Koletzko B et al. 
Consensus Statement Dietary fat intakes for pregnant and lactating women. British Journal of Nutrition (2007, p1-5). 

Оригінальний фолатний комплекс з Німеччини для тих, 
хто планує вагітність, вагітних та годуючих жінок2



АКУШЕРСТВО
КОНФЕРЕНЦІЯ

Дебати про фолати: погляд фармаколога 
та акушера-гінеколога

7-8 червня в Києві відбувся 3-й Національний конгрес із міжнародною участю під гаслом «Планування 
сім’ї –  збереження репродуктивного здоров’я нації». Один із модулів заходу під назвою «Дебати про 
фолати» був присвячений висвітленню питання щодо ролі фолатів у репродуктивному здоров’ї жінки.

Першу доповідь циклу представила 
завідувач кафедри фармакології На-
ціонального медичного університету 
ім. О.О. Богомольця, доктор медич-
них наук, професор Ганна Володи-
мирівна Зайченко.

Фолієва кислота (ФК) –  це водо-
розчинний вітамін В

9
, який необ-

хідний для створення та нормаль-
ного функціо нування нових клітин 
та тих, що знаходяться у стані по-
ділу. Тому її надходження особливо 

важливе у періоди швидкого розвитку організму –  на стадії 
раннього внутрішньоутробного періоду і в ранньому дитин-
стві. Більшість фолатних рецепторів знаходяться в плаценті 
та в організмі плода, що свідчить про роль ФК у процесах 
клітинної проліферації та росту.

Фізіологічна роль фолатів в організмі полягає у син-
тезі нуклеїнових кислот для ДНК і РНК, у стимуляції 
гемопоезу та синтезу метіоніну з гомоцистеїну. Дефіцит 
надходження й порушення метаболізму фолатів –  це ви-
сокі репродуктивні ризики, що можуть спричинятися 
до таких наслідків:

• безпліддя у результаті дефекту імплантації плідного 
яйця;

• невиношування вагітності;
• фетоплацентарна дисфункція;
• розвиток гестозу;
• розвиток антифосфоліпідного синдрому (АФС);
• затримка внутрішньоутробного розвитку, вади роз-

витку плода;
• аутизм, підвищений ризик онкопатології у дитини 

в майбутньому.
Доповідач наголосила, що значно зменшити ризик ви-

никнення таких станів допомагає преконцепційне і геста-
ційне застосування фолатів. Оскільки останні в організмі 
синтезуються в мізерній кількості, надходження їх мож-
ливе лише ззовні. Так, природними джерелами фолатів 
є шпинат, броколі, спаржа, бобові, томати, горіхи, м’ясо, 
нирки тощо. Проте сучасні агротехнології призводять 
до різкого зниження вмісту фолатів у рослинних продуктах, 
а при їх тепловій обробці втрачається 35-90% ФК. Натомість 
фортифікація (збагачення продуктів харчування ФК) не є 
безпечним методом усунення дефіциту фолатів через під-
вищений ризик їх передозування.

Ще однією вагомою причиною, яка може призвести 
до недостатнього надходження ФК в організм, є тривалий 
прийом лікарських засобів, таких як:

• метотрексат;
• комбіновані оральні контрацептиви (КОК);
• сульфаніламіди;
• метформін;
• глюкокортикостероїди;
• антациди (алюмінійвмісні).
Використовуючи препарати ФК для усунення про-

блеми її дефіциту, потрібно пам’ятати, що остання відно-
ситься до проліків, засвоєння яких можливе лише після 
ферментативного перетворення з утворенням активного 
метаболіту, у даному випадку –  5-метилтетрагідрофолату 
(5-МТГФ). Сучасна медицина виявила той факт, що у 
більш ніж 50%  популяції присутні генні поліморфізми, 
внаслідок яких  проявляється дефіцит ферментів фо-
латного циклу, і синтетична фолієва кислота не може 
засвоїтися повністю.

Доповідач зазначила, що на сьогодні відомий іннова-
ційний фолатний комплекс для вагітних Фемібіон, який 
містить метафолін (L-мeтилфолат кальцію або левомефолат 
кальцію) і має здатність одразу засвоюватися в організмі, 
без участі ферментної системи. Метафолін (виробництва 
компаніі «Мерк», Німеччина) має високу спорідненість 
із фолатними рецепторами за рахунок наявності лівообер-
таючого ізомера та є більш активним порівняно з ФК. Ця 
речовина в організмі розщеплюється на активний метабо-
літ ФК – L-5-МТГФ і кальцій. Він забезпечує оптимальне 
насичення організму жінки фолатами не лише у період 
вагітності, а й під час лактації.

Фемібіон включає в себе 400 мкг фолатів (200 мкг ФК 
та 200 мкг метафоліну), що є ідеальним балансом між по-
криттям їх дефіциту та уникненням передозування. Крім 
того, препарат містить 9 життєво важливих вітамінів – 
активаторів фолатного циклу (вітамін  С, нікотинамід, 
пантотенова кислота, вітаміни Е, В
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2
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6
, В
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та 150  мкг йоду. Фемібіон I слід приймати по 1  таблетці 
на добу жінкам, які планують вагітність, і вагітним до кінця 
12-го тижня гестації, Фемібіон II – з 13-го тижня вагітності 
й до кінця періоду лактації.

Продовжуючи тему фолатів, про-
фесор кафедри акушерства, гіне-
кології та перинатології НМАПО 
ім. П.Л.  Шупика, доктор медичних 
наук Наталія Юріївна Педаченко 
розглянула у своїй доповіді зна-
чення ФК та її активних метабо-
літів для різних сфер здоров’я лю-
дини. Адже доведено, що фолати:

• беруть участь у синтезі ДНК, 
серотоніну та гліцину;

• відповідають за поділ клітин;
• входять до складу А-кератину;
• сприяють еритропоезу;
• запобігають жировій інфільтрації печінки;
• покращують еластичність шкіри;
•	 підтримують нормальний стан імунної системи
Однією з найважливіших фолат залежних реакцій є пе-

ретворення гомоцистеїну на метіонін. Останній є донором 
метальних груп, і без його участі біосинтез білка унемож-
ливлюється. Дефіцит фолатів веде до накопичення гомо-
цистеїну в клітинах і до збільшення його рівня у плазмі 
крові, а це призводить до реалізації токсичної, атерогенної 
та тромбо філітичної дії останнього. Усе це може спричинити 
виникнення ускладнень під час вагітності й до того ж є не-
залежним фактором ризику серцево-судинних захворювань 
(Molecular Diversity Preservation International, Feb.17, 2019).

Відповідно до даних, отриманих у ході Фремінгем-
ського дослідження, підвищений рівень гомоцистеїну 
>14 ммоль/л підвищує ризик виникнення хвороби Аль-
цгеймера у 2 рази (Longstreth, Katz R. et al., 2004). Поро-
говим значенням для оцінки підвищеного рівня гомо-
цистеїну прийнято вважати 16 ммоль/л.

Недостатність фолатів може призвести до розвитку мега-
лобластної анемії. Даний стан зустрічається у 5,5% людей 
з популяції й викликаний порушенням реакції утворення 
тимидилового нуклеотиду з 5-МТГФ, що є необхідним для 
нормального процесу репарації та реплікації ДНК.

Важливою також є роль фолатів у процесі підтримання 
здоров’я шкіри. Клінічні й лабораторні дослідження по-
казали, що фолат впливає на ріст та поділ фібробластів, 
сприяє формуванню колагену й покращує еластичність 
шкіри. ФК має репаративні властивості та відновлює ке-
ратиноцити після УФ-опромінення.

Фолат обов’язково має бути призначений жінкам, які 
готуються до зачаття, курсом не менше 3 міс до прекон-
цептивного періоду і, як мінімум, протягом I-го триместру 
гестації в дозі 400-800 мкг/добу (рівень доказовості А).

При підготовці до вагітності адекватним рішенням є 
застосовувати КОК із вмістом левомефолату кальцію. 
Ця речовина має унікальну здатність розщеплюватися 
на активний метаболіт ФК –  L-5-МТГФ і кальцій. Саме 
5-МТГФ є основною формою фолату у плазмі крові, що 
легко засвоюється й забезпечує нормальний рівень фолат-
ного статусу в жінок репродуктивного віку.

Джаз Плюс –  комбінований оральний контрацептив, що 
містить етинілестрадіол, дроспіренон та левомефолат 
кальцію. До переваг препарату відносяться:

• надійна контрацепція;
• лікування акне;
• пригнічення надлишку андрогенів;
• зменшення об’єму менструальних кровотеч;
• підготовка до вагітності;
• зниження затримки рідини в організмі;
• підвищення вірогідності завагітніти після відміни 

препарату.
Левомефолат кальцію, що входить до складу препарату 

Джаз Плюс у дозі 451 мкг, забезпечує підготовку до вагітності 
за рахунок поповнення запасів фолату в організмі жінки. 
Дроспіренон, аналог спіронолактону, чинить антимінера-
локортикоїдний та антиандрогенний ефекти й зменшує за-
тримку рідини в організмі, а відтак –  набряки й пастозність. 
Етинілестрадіол у дозі 0,02 мг відповідає за естрогенний 
компонент препарату. Після відміни Джаз Плюс доцільно 
призначити метилфолат кальцію у дозі 400 мкг на добу.

Завершуючи «Дебати про фолати», завідувач відділення 
патології вагітності та пологів Інституту педіатрії, аку-
шерства і гінекології ім. О.М. Лук’янової НАМН України, 
доктор медичних наук, професор Ірина Анатоліївна Жаб-
ченко у своїй доповіді підкреслила важливі моменти, що 
стосуються ролі фолатів в організмі людини та розповіла 
про правильний вибір доз останніх.

Згідно із сучасними рекомендаціями ВООЗ, прийом жін-
ками заліза та ФК, починаючи з етапу планування  вагітності 
й упродовж усього її перебігу, є обов’язковим. Застосування 

інших мікроелементів та вітамінів 
під час вагітності має бути обґрун-
товано доказами їх дефіциту. Фо-
лати є необ хідним компонентом 
для нормального  процесу овуляції. 
Нестача ФК пов’язана з низьким 
рівнем  естрадіолу впродовж усього 
менструального цик лу, підви-
щенням  концентрації фолікуло-
стимулюючого гормо ну в період 
очікуваної овуляції, а в лютеїно-
вій фазі –  зі зменшеною кількістю 

прогестерону в крові. Важливим фактом є те, що у жінок 
із дефіцитом фолатів на 33% підвищена вірогідність спо-
радичної ановуляції, а це ще раз підтверджує зв’язок ФК 
із репродуктивними можливостями жінки.

Виникнення гіпергомоцистеїнемії внаслідок дефіциту 
фолатів викликає оксидативний стрес у тканинах матко-
во-плацентарного комплексу. Це призводить до дефектів 
в імплантації зародка, а в майбутньому –  до безпліддя, 
спорадичного викидня або звичайного невиношування.

Доповідач зауважила, що оскільки фолати є репарантами 
ДНК і профілактують вроджені вади розвитку у плода, 
а також гестаційні ускладення, то застосовувати їх слід 
не лише до зачаття й у першому триместрі, а й упродовж 
усього періоду вагітності.

Чому прийом ФК такий важливий під час вагітності?
• Фолати відіграють суттєву роль у процесі нормаль-

ного росту, розвитку й проліферації тканин, у процесі 
кровотворення та ембріогенезу.

• Вони забезпечують зростання матки та плаценти.
• ФК впливає на стан ендотелію судин (у тому числі 

матки й плаценти), а при її дефіциті розвивається пла-
центарна дисфункція, прееклампсія, інфаркти плаценти 
та підвищується ризик антенатальної загибелі плода.

Однак, зауважила професор І.А. Жабченко, слід пам’я-
тати, що надлишок фолатів може бути так само шкід-
ливий, як і їх нестача. Призначення ФК у дозі понад 
1000  мкг/добу може призводити до накопичення біоло-
гічно неактивної форми ФК у крові, що, у свою чергу, 
викликає блокаду рецепторів до активних фолатів і при-
зводить до ще більшого фолатного дефіциту. Нестача ФК 
підвищує ризик виникнення ожиріння, алергії та брон-
хіальної астми у дітей, а також тягне за собою негативний 
вплив на психомоторний розвиток.

Згідно з наказом МОЗ України № 417, рекомендовані 
дози ФК для вагітних складають 400 мкг/добу, а за наявно-
сті репродуктивних втрат –  800 мкг/добу. Як альтернативу 
можна розглядати прийом 2800 мкг ФК на тиждень (ВООЗ, 
2017). Додатково мають бути призначені препарати заліза –  
30-60 мг на добу або ж 120 мг на тиждень.

Оскільки синтетична ФК є неактивною сполукою, для 
її активації потрібен фермент МТГФ-редуктаза, що має 
здатність утворювати з ФК активний метаболіт 5-МТГФ. 
Однак проблемою XXI століття є те, що у понад 50% жінок 
наявний поліморфізм генів ферментів фолатного циклу, 
і, як наслідок, синтетична ФК не може засвоїтися в орга-
нізмі. Причому збільшення дози препаратів ФК не вирішує 
проблему. Тобто у кожної другої жінки фолієва кислота не 
засвоюється повністю, а лише в тому чи іншому ступені.

Метафолін –  молекула ФК нового покоління, що склада-
ється з одразу активного метаболіту (5-МТГФ) та кальцію. 
Речовина входить до складу Фемібіону, що являє собою 
оригінальний фолатний комплекс для жінок, які планують 
вагітність, для вагітних та тих, які годують грудьми. Слід 
застосовувати Фемібіон Наталкер I до 12-го тижня гестації 
та Фемібіон Наталкер II – з 13-го тижня вагітності й до за-
кінчення періоду лактації.

Завдяки вмісту активного фолату Фемібіон забезпечує 
достатній рівень фолатів навіть у тих вагітних, у яких ФК 
не засвоюється. Фемібіон II містить також омега-3-полінена-
сичені жирні кислоти (докозагексаєнова кислота), що вкрай 
необхідно для розвитку мозку та зору дитини.

Висновки
• Прийом ФК є особливо важливим починаючи з мо-

менту планування вагітності й до завершення лактації, 
адже дефіцит надходження та порушення метаболізму 
фолатів –  це високі репродуктивні ризики.

• Рекомендовані дози ФК для вагітних складають 
400  мкг/добу, а за наявності репродуктивних втрат –  
800  мкг/добу. Починати прийом слід за 3 міс до запланованої 
вагітності й щонайменше протягом I-го триместру гестації.

• Застосовуючи препарати ФК, слід віддавати пере-
вагу активним метаболітам фолатів, а саме 5-метилтетра-
гідрофолату. Фемібіон –  препарат, що забезпечує достатнє 
надходження фолатів навіть у тих вагітних, у яких ФК 
не засвоюється, адже у своєму складі містить вже актив-
ний метаболіт ФК (5-МТГФ), який не потребує фермента-
тивного перетворення.

• Фемібіон включає в себе 400 мкг фолатів (200 мкг 
ФК та 200 мкг метафоліну), що є ідеальним балансом між 
покриттям їх дефіциту та уникненням передозування. 
Крім того, препарат містить 9 життєво важливих вітамінів 

ЗУ
Підготувала Іванна Садівська

та 150  мкг йоду.
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Фармакотерапевтична група. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Код АТХ М01А В05.
Склад:
Супозіторії: 1 супозиторій містить диклофенаку натрію 100 мг або 50 мг;
Ампули: 1 мл розчину для ін’єкцій містить 25 мг (1 ампула містить 3 мл розчину для ін’єкцій, що дорівнює 75 
мг диклофенаку натрію);
Капсули: 1 капсула тверда пролонгованої дії містить диклофенаку натрію 100 мг.
Показання. Запальні і дегенеративні форми ревматизму: ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондиліт, 
остеоартрит, включаючи спондилоартрит. Больові синдроми з боку хребта. Ревматичні захворювання 
позасуглобових м’яких тканин. Посттравматичні і післяопераційні больові синдроми, що супроводжуються 
запаленням і набряком, зокрема після стоматологічних та ортопедичних операцій. Гінекологічні 
захворювання, які супроводжуються больовим синдромом і запаленням, наприклад, первинна дисменорея 
та аднексит (супозиторії 100, 50 мг). Гострі напади подагри. Як допоміжний засіб при тяжких запальних 
захворюваннях ЛОР-органів, які супроводжуються болісним відчуттям, наприклад, при фаринготонзиліті, 
отиті (крім Диклоберлу ретард та Диклоберлу N75). Ниркова та біліарна коліки, біль та набряк після травм 
і операцій (Диклоберл® N 75).
Протипоказання. Кровотеча або перфорація шлунково-кишкового тракту в анамнезі, пов’язана з 
попереднім лікуванням не стероїдними протизапальними засобами (НПЗЗ). Активна форма виразкової 
хвороби/кровотечі або рецидивна виразкова хвороба/кровотеча в анамнезі (два або більше окремих 
епізоди встановленої виразки або кровотечі). Гостра пептична виразка, а також загострення виразкової 
хвороби або шлунково-кишкові кровотечі в анамнезі. Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого 
іншого компонента препарату. Високий ризик розвитку післяопераційних кровотеч, незгортання крові, 
порушення гемостазу, гемопоетичних порушень чи цереброваскулярних кровотеч. Печінкова недостатність. 
Ниркова недостатність. Застійна серцева недостатність (NYHA II–IV). Ішемічна хвороба серця у пацієнтів, які 
мають стенокардію, перенесений інфаркт міокарда та інше. Проктит (для форми Диклоберл® супозиторії 
50 та 100 мг).

Спосіб застосування та дози. Початкова доза зазвичай становить 100-150 мг на добу. При невиражених 
симптомах, а також при тривалій терапії достатньо дози 75-100 мг/добу (Диклоберл® супозиторії та ретард). 
Добову дозу розподілити на 2-3 прийоми (супозиторії). Препарат Диклоберл® N 75, розчин для ін’єкцій, 
не застосовують більше ніж 2 дні. У разі необхідності лікування можна продовжити капсулами ретард або 
супозиторіями Диклоберл®. У тяжких випадках (наприклад коліки) добову дозу можна збільшити до двох 
ін’єкцій по 75 мг, між якими дотримуються інтервалу у кілька годин (по одній ін’єкції в кожну сідницю). Як 
альтернативу 75 мг розчину для ін’єкцій можна комбінувати з іншими лікарськими формами препарату 
Диклоберл® (наприклад супозиторіями) до максимальної сумарної добової дози 150 мг диклофенаку натрію. 
Побічні реакції. Біль у грудях, набряки, інфаркт міокарда, інсульт, порушення кровотворення (анемія, 
лейкопенія, тромбоцитопенія, панцитопенія, агранулоцитоз), головний біль, сонливість, нечіткість зору 
та диплопія, шум у вухах, нудота, блювання, діарея, незначні кровотечі, диспепсія, метеоризм, спазми 
шлунку, утворення виразок, гастрит, стоматит, запор, панкреатит, екзантема, екзема, еритема, реакції 
гіперчутливості, такі як шкірний висип та свербіж, алергічний васкуліт, астма, підвищення рівня трансаміназ 
у крові, психотичні реакції, депресія, тривожність, нічні жахливі сновидіння, безсоння та інше.
За повною детальною інформацією звертайтесь до інструкції для медичного застосування лікарського 
засобу, затвердженою наказом МОЗ (Диклоберл®№75  №1554 від 05.07.2019, Диклоберл® супозиторії 100 
мг від 18.02.2015  № 76 та 50 мг від 18.02.2015  № 76, Диклоберл® ретард 100 мг від 03.03.2015 №105). Перед 
призначенням обов’язково уважно прочитайте інструкцію для медичного застосування лікарського засобу.

Виробник Диклоберл® супозиторії 50 мг та 100 мг, Диклоберл® ретард 100 мг: Берлін-Хемі АГ, Глінікер Вег 
125, 12489 Берлін, Німеччина.
Виробник Диклоберл® N 75: А.Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. Віа Сете Санті 3, 50131 
Флоренція (ФІ), Італія.

* * інгібування інгібування простагландину Епростагландину Е

терапії!

* * інгібування інгібування простагландину Е

терапії!
Збалансований інгібітор ЦОГ2**

Більша ефективність, 
ніж у селективного інгібітора ЦОГ-2 
мелоксикама3

Показує однакову переносимість в 
порівнянні з селективним інгібітором 
ЦОГ-2 мелоксикамом4

Не впливає на метаболізм хряща5**

Можливість індивідуального 
підбору дози6

Наявність ін’єкційної форми, 
ретардних капсул та ректальних свічок6

Інформація про рецептурний лікарський засіб для професійної діяльності спеціалістів в галузі охорони здоров’я.

Диклоберл
diclofenac sodium 6

 Акушерство
Гінекологія

Репродуктологія
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І.Б. Вовк, д. мед. н., професор, А.Г. Корнацька, д. мед. н., професор, В.Ф. Петербурзька, к. мед. н., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

Нормалізація порушень менструальної 
функції у дівчат-підлітків –  запорука 
збереження репродуктивного здоров’я 

у жінок
Дівчата з порушеннями менструальної функції (ПМФ) формують групу 
високого ризику щодо виникнення певних гінекологічних захворювань 
у жінок репродуктивного віку, оскільки багато хронічних хвороб дорослих –  
це пролонгована патологія підлітків. Своєчасне виявлення захворювань 
органів репродуктивної системи у дівчат-підлітків із подальшим 
коригуванням виявлених порушень є важливим завданням практичної 
охорони здоров’я [1].

Процес статевого дозрівання склада-
ється з певних етапів і характеризується 
послідовними змінами ступеня зрілості 
надгіпоталамічних центрів центральної 
нервової системи (ЦНС), гіпоталамуса, 
гіпофіза, статевих залоз і органів-міше-
ней статевих стероїдів.

Статеве дозрівання і розвиток репро-
дуктивної системи є однією із стадій 
процесу, який починається статевою 
диференціацією і формуванням під час 
онтогенезу гіпоталамо-гіпофізарно-го-
надної системи у плода й завершується 
статевою зрілістю. У перші 2-3 роки 
після менархе можуть спостерігатися 
нерегулярні місячні, що зумовлено по-
ступовим процесом становлення й ста-
білізації ритму секреції та виділенням 
гонадоліберинів. Менструації у цьому 
віці, як правило, ановуляторні, без 
повноцінного дозрівання фолікулів 
та жовтого тіла [2]. Доведено, що у дівчат 
12-13 років фізичний розвиток протікає 
більш інтенсивно та нерівномірно, ніж 
у дівчат старшого віку, що проявляється 
різким збільшенням концентрації про-
лактину і вільного тироксину до завер-
шення стадії розвитку репродуктивної 
системи при незмінній концентрації 
трийодтироніну та істотно високої кон-
центрації кортизолу. У старших дівчат 
(14-17 років) відбувається плавне збіль-
шення концентрацій більшості гормо-
нів на фоні зниження трийодтироніну. 
У них до завершення періоду статевого 
дозрівання (17-18 років) закінчується 
форму вання стійкої гормона льної 
функціональної системи, що прояв-
ляється в закономірному збільшенні 
корелятивних зв’язків між показни-
ками гормонального статусу з нейро-
вегетативними й антропометричними 
показниками  [3].

Механізм, що забезпечує повноцін-
ність менструального цик лу (МЦ), 
надзвичайно складний і включає в себе 
комплексний взаємозв’язок між систе-
мою «гіпоталамус –  гіпофіз –  яєчники» 
та маткою. Його формування продовжу-
ється до закінчення періоду статевого 
дозрівання. Різні несприятливі впливи 
змінюють цей перебіг, вони можуть 
як прискорювати, так і гальмувати його.

Відомо, що формування репродук-
тивного здоров’я дівчат-підлітків зу-
мовлено комплексним впливом біо-
логічних, соціальних та економічних 
факторів, станом екології, якістю ме-
дичної допомоги населенню, способом 
життя підлітка. В пубертатному періоді 
дівчина-підліток відчуває на собі дію 
двох природних, але неоднозначних 
процесів інтенсивної соціа лізаці ї 
її особистості й активної фізіологічної 
перебудови організму. За неадекват-

них умов ці процеси можуть знизити 
адаптаційні можливості організму й 
збільшити ризик виникнення пору-
шень нейросекреції гіпоталамічних 
субстанцій [4].

Причинами, що призводять до ПМФ 
у період статевого дозрівання, є пору-
шення пульсуючого ритму секреції гона-
дотропін-рилізинг-гормону (ГнРГ) гіпо-
таламусу, який є високоспеціалізованою 
структурою, що пов’язує між собою ЦНС 
та ендокринну систему. Таким чином, 
розрив центральних ланок, що регулю-
ють механізми системи «гіпоталамус –  
гіпофіз –  яєчники», відбувається внаслі-
док її надзвичайної чутливості до різних 
факторів, починаючи з екологічного 
неблагополуччя навколишнього сере-
довища і «техногенної агресії» до суто 
особистих переживань психологічного 
плану підлітка.

Згідно із сучасними даними, є багато 
нейротрансмітерів і нейромодуляторів, 
які відіграють важливу роль у регуляції 
функції репродуктивної системи. Крім 
того, в регуляції секреції гонадотро-
пінів важлива роль належить опіоїд-
ним пептидам, які модулюють дію 
речовин, що впливають на продукцію 
та секрецію гонадоліберину і на зво-
ротний зв’язок між статевими стеро-
їдами та ЦНС [5].

Порушення синтезу та частоти й 
амплітуди виділення гонадотропних 
гормонів –  лютеїнізуючого (ЛГ) та фо-
лікулостимулюючого (ФСГ) –  призво-
дить до порушення фолікулогенезу 
в яєчниках під дією недостатньої го-
надотропної стимуляції з боку гіпо-
фіза та порушення процесів стероїдо-
генезу в яєчниках (низький рівень 
естрогенів, дефіцит прогестерону). 
Тобто гіпоталамо-гіпофізарний комп-
лекс та яєчники не інтегруються між 
собою, не синхронізують свої функції, 
а отже, й не забезпечують достатній рі-
вень секреції естрадіолу, який здатний 
викликати овуляторний викид ЛГ. По-
зитивний зворотний зв’язок, який за-
вершує цей етап статевого дозрівання, 
у дівчат не формується, що призводить 
до розвитку клінічних проявів різно-
манітних ПМФ. Ступінь розладів МЦ 
визначається як рівнем та глибиною 
порушень нейрогормональної регу-
ляції, так і змінами органів-мішеней 
статевої системи.

Крім того, такі поведінкові фактори, 
як нераціональне харчування, гіподи-
намія, сумарні стресові та надмірні фі-
зичні навантаження, шкідливі звички, 
ранній початок статевих відносин, 
у свою чергу, також можуть мати  певний 
вплив на виникнення порушень стате-
вого дозрівання у дівчат-підлітків.

За даними літератури, серед дів-
чат-підлітків у структурі гінекологіч-
ної захворюваності на першому місці 
серед ПМФ стоять нерегулярні мі-
сячні й аменорея –  до 45%. Друге місце 
у структурі ПМФ серед підлітків по-
сідають аномальні маткові кровотечі 
(АМК) –  до 20%. Третє місце в обох ві-
кових групах займають ПМФ на фоні 
гіпоталамічного синдрому та дисмено-
рея –  10%  [6].

Аменорея
Аменорея у підлітків –  одна з найакту-

альніших, найскладніших проблем су-
часної ендокринної гінекології. Частота 
цієї патології становить до 12% у струк-
турі всіх порушень МЦ у дівчат-підліт-
ків. Аменорею традиційно розподіля-
ють на первинну та вторинну (табл. 1).

Первинна аменорея –  це відсутність 
менархе у дівчат віком 15-16 років. 
Первина аменорея є ключовим симп-
томом при затримці статевого дозрі-
вання яєчникового генезу (48%); при 
пору шенні статевого диференцію-
вання 46 X Y-типу; при станах, що 
пов’язані зі спадковим та набу тим 
дефіцитом гонадотропінів; при ен-
зимних дефектах синтезу гормонів; 
при вроджених вадах розвитку матки й 
піхви; при вродженй дисфункції кори 
надниркових залоз (ВДКН).

Первинна аменорея внаслідок 
дисфункції ЦНС-гіпоталамо-
гіпофізарної системи

Ці форми аменореї характеризуються 
низьким рівнем гонадотропінів і відсут-
ністю їх циклічної секреції.

Етіологія. Дана форма аменореї є нас-
лідком інфекційно-токсичних впливів, 
хронічних соматичних захворювань, 
порушень функції щитоподібної залози, 

надлишкових стресових і фізичних на-
вантажень, втрати маси тіла.

Патогенез. Первинне порушення 
виникає на гіпоталамо-гіпофізарному 
рівні й призводить до зниження секреції 
гонадотропінів, порушення циклічності 
їх секреції, що, в свою чергу, зумовлює 
вторинну недостатність яєчників.

Клінічна картина. Хворі мають харак-
терну євнухоподібну будову тіла (довгі 
ноги та руки, вузький таз), зовнішні 
статеві органи сформовані за жіночим 
типом, але вторинні статеві ознаки недо-
статньо розвинуті або відсутні. Відміча-
ється гіпоплазія малих статевих губ, від-
ставання кісткового віку від хронологіч-
ного, прояви вегето-судинної дистонії.

Діагностика  центра льної форми 
перви н ної  а менор еї  ґ ру н т ує т ь ся 
на астенічній чи євнухоподібній бу-
дові тіла; наявності матки та яєчників; 
низьких рівнях ФСГ і ЛГ, естрогенів. 
При проведенні спеціального гінеко-
логічного огляду, УЗД виявляється 
гіпоплазія матки, яєчники містять 
у собі дрібні примордіальні й преан-
тральні фолікули.

Лікування цієї форми первинної амено-
реї тривале й включає загально оздоровчі 
засоби, рекомендації щодо дотримання 
режиму повноцінного харчування та від-
починку, уникання психоемоційних пе-
ревантажень. Призначається вітаміно-
терапія, спрямована на нормалізацію 
функції репродуктивної системи (фо-
лієва, аскорбінова, глютамінова кис-
лоти, токоферолу ацетат), вітамінно- 
мінеральний комплекс Магне-В6, а також 
фізіотерапевтичні методи лікування.

Таблиця 1. Структура первинної аменореї у дівчат-підлітків  
(Богданова О.О., 2008)

Рівень ураження, назва захворювання Частота, %

Центральна нервова система 29,0

Гіпогонадотропізм:
• конституційна форма, в т.ч. пов’язана з фізичним 
та психологічним перенапруженням
• з недостатньою масою тіла
• з проявами гіпоталамічного синдрому
• з проявами соматотропної недостатності
Гіперпролактинемія 

16,0
5,0
2,0
4,5
1,5

Гіпофіз
Пухлина гіпофіза
Недостатність функції передньої частки

4,5
0,5
4,0

Гонади
Дисгенезія гонад
Порушення статевого диференціювання за 46 XY-типом
Рефрактерні гонади

48,0
37,0
6,0
5,0

Ензимний дефект синтезу гормонів
Вроджена дисфункція кори наднирників 15,0

Матка та піхва
Аплазія матки та піхви
Атрезія гімену (гематокольпос)

8,0

І.Б. Вовк

Продовження на стор. 6.

 А.Г. Корнацька 
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За відсутності ефекту від негормо-
нальної терапії дівчатам після 16 ро ків 
для компенсації гормонального  дефіциту 
призначається циклічна гормональна те-
рапія курсом 3-6 міс, яка діє на рецеп-
тори органів-мішеней, відновлюючи тим 
самим нестачу статевих гормонів в орга-
нізмі. Спочатку призначаються естро-
гени, а після появи менструації перехо-
дять до циклічної гормональної терапії 
у секвенціальному режимі естрогенами 
та гестагенами. Призначення низько-
дозованих монофазних комбінованих 
оральних контрацептивів (КОК) слід роз-
глядати як альтернативний метод ліку-
вання цієї форми аменореї, але перевагу 
слід віддавати препаратам, що містять 
натуральні естрогени та гестагени. Лі-
кування тривале, із перервою на 1-2 міс 
після 3-4-місячних курсів терапії. За да-
ними різних авторів [8, 9], натуральні 
естрогени при проведенні стартової гор-
мональної терапії забезпечують більш фі-
зіологічне підвищення рівня естрогенів 
в організмі дівчини, збільшення розмірів 
матки. Додавання до естрогенної терапії 
гестагенів, особливо аналогів натураль-
ного прогестерону у вигляді таблеток 
або гелю, надійно забезпечує модуляцію 
МЦ, повноцінне формування структур 
молочних залоз, профілактику виник-
нення аденокарциноми ендометрія. Дози 
естрогенів призначаються з урахуванням 
динаміки зросту пацієнтки, її кісткового 
віку, розмірів матки та молочних залоз. 
При лікуванні гіпоталамічних форм за-
тримки статевого дозрівання можна за-
стосовувати синтетичний аналог РГ-ЛГ 
у пульсуючому режимі.

При аменореї, що виникла внаслідок 
втрати маси тіла або надмірних фізич-
них навантажень, гормонотерапія про-
водиться після усунення цих причин.

Первинна аменорея внаслідок 
органічних порушень гіпоталамо-
гіпофізарної системи

Етіологія. Серед органічних причин 
аменореї найчастіше зустрічається пух-
лина, що виникає у ніжці гіпофіза (кра-
ніофарінгома). 

Клінічна картина характеризується не-
врологічною симптоматикою, сильним 
головним болем на фоні євнухоподібної 
будови тіла й нерозвинених вторинних 
статевих ознаках.

Діагностика. Пухлина виявляється 
при рентгенологічному дослідженні 
гіпофіза. При гормональному дослі-
дженні визначаються низькі рівні го-
надотропінів і статевих стероїдів. При 
гінекологічному та УЗ-дослідженні 
 виявляються гіпопластична матка і яєч-
ники з дрібними фолікулами.

Лікування: хірургічне видалення пух-
лини.

Первинна аменорея яєчникового 
генезу

Етіологія. Найбільш частою причи-
ною первинної аменореї яєчникового 
генезу є затримка статевого розвитку 
внаслідок різних форм дисгенезії гонад 
(типова, стерта, чиста та змішана), що 
зумовлені хромосомним чи генетичним 
дефектом або тяжким ураженням гонад 
в ембріональному чи ранньому пост-
натальному періоді.

Патогенез. Причиною патології є гене-
тичне порушення –  кількісна та якісна 
аномалія (аномальні набори) статевих 
хромосом, що не можуть забезпечити 
нормальний розвиток структурних ком-
понентів повноцінної гонади. Відсут-
ність функціонально-активної тканини 
яєчників призводить до первинного ес-
трогенного дефіциту з відповідною ре-
акцією з боку гіпоталамо-гіпофізарних 
структур: збільшується синтез та виді-
лення гонадотропінів. У хворих спосте-
рігається первинна аменорея, відсутній 
розвиток вторинних статевих ознак 
на фоні низькорослості або прогресу-
ючої високорослості, наявності інших 
зовнішніх характерних ознак, що викли-
кає у хворих комплекс неповноцінності 
й соціальної дезадаптації.

Діагностика. Для всіх форм дисгенезії 
гонад є загальні діагностичні критерії 
(табл. 2):

• первинна аменорея;
• відсутність або різке недорозви-

нення вторинних статевих ознак,
• генітальний інфантилізм;

• УЗ-ознаки дисгенезії гонад;
• високий рівень гонадотропінів, 

особливо ФСГ;
• каріотип з аномальним набором 

статевих хромосом;
• негативна проба с гестагенами, 

але позитивна з естрогенами та геста-
генами;

• гонади являють собою сполучно-
тканинні тяжі з елементами яєчників 
(примордіальні фолікули) або наявно-
сті нерозвинутого яєчка при змішаній 
формі дисгенезії.

Рентгенологічне обстеження кісток 
вказує на відставання кісткового віку 
від хронологічного на 2-7 років.

Лікування хворих із дисгенезією 
гонад спрямоване на:

• фемінізацію фігури, появу стате-
вого оволосіння на лобку, розвиток мо-
лочних залоз, матки;

• зниження рівня гонадотропінів;
• циклічні зміни в ендометрії з мен-

струальноподібною реакцією;
• профілактику естрогендефіцитних 

станів (остеопороз, метаболічні пору-
шення);

• стимуляцію росту при низько-
рослості;

• соціальну адаптацію.
Хворим, які мають недостатність гор-

мону росту, низький зріст (до 150 см), 
ендокринолог призначає гормон росту. 
У віці 14-15 років, при досягненні паці-
єнтками показників кісткового віку, що 
відповідає 11-12 рокам, можна почи-
нати постійне призначення естрогенів 
у вигляді таблеток, гелю, пластирів під 
обов’язковим УЗД-контролем стану ен-
дометрія та яєчників.

Лікування проводиться до появи 
першої менструальноподібної реакції 
та досягнення відповідної товщини 
ендо метрія. Кращий ефект досягається 
при призначенні препаратів –  аналогів 
натурального естрадіолу. Можливим є 
також прийом кон’югованих естрогенів 
або етінілестрадіолу. Після появи мен-
струації естрогени призначаються по-
слідовно з гестагенами з перервами до 7 
днів або в постійному режимі –  замісна 
гормональна терапія (ЗГТ). Така гор-
мональна терапія призначається цим 
хворим постійно, впродовж багатьох 
років, тому перевагу слід віддавати 

аналогам натурального естрадіолу й 
прогестерону. Лікування проводиться 
під контролем стану статевих органів, 
молочних залоз, гормонального про-
філю хворих, стану кісткової тканини. 
Гормональна терапія може доповню-
ватися комплексами вітамінів, загаль-
нотонізуючих препаратів, також за по-
казаннями призначаються гормони 
щитоподібної залози.

Лік у ванн я є ефек тивним, як що 
мають місце: поява розвитку молочних 
залоз та статевого оволосіння; збіль-
шення лінійного росту; наближення 
показників біологічного (кісткового) 
віку пацієнток до їх паспортного віку. 
Все це сприяє вирішенню мора ль-
но-психологічних проб лем, покра-
щенню якості життя.

При пору шенні статевого дифе-
ренціювання за 46 XY-типом у плода 
з чоловічим набором хромосом 46 ХY-
тести кули під час ембріогенезу не спро-
можні до сперматогенезу та синтезу 
в достатній кількості тестостерону. Ці 
захворювання відносяться до псевдочо-
ловічого гермафродитизму, зумовленого 
структурним дефектом Y-хромосоми.

Усі хворі з цим порушенням мають чо-
ловічий генотип, але жіночий  фенотип, 
тобто зовнішні геніталії  сформовані 
за жіночим типом, але матка, фалопіє ві 
труби та піхва частково або повністю 
відсутні. Естрадіол, що утворюється 
з тестостерону, сприяє розвитку молоч-
них залоз. Гонади розташовані у черев-
ній порожнині або у пахових каналах.

На явніст ь каріот ип у 46 Х Y або 
фрагментів Y-хромосоми є абсолют-
ним показанням для своєчасного хі-
рургічного видалення дисгенетичних 
гонад з огляду на високий ризик їх ма-
лігнізації. За наявності жіночої психо-
соціальної орієнтації після видалення 
гонад хворим проводиться тривала 
ЗГТ жіночими статевими гормонами.

У хворих із вродженою вірілізацією зов-
нішніх статевих органів показана коригу-
юча пластика геніталій. Після чого також 
проводиться тривала ЗГТ із застосуван-
ням препаратів –  аналогів натураль-
ного естрадіолу й прогестерону або КОК 
для системної профілактики порушень 
із боку урогенітальної, кісткової, серце-
во-судинної систем внаслідок дефіциту 
статевих гормонів. За необхідності перед 
заміжжям проводиться пластична опе-
рація для створення повноцінної піхви.

Первинна аменорея без затримки ста-
тевого дозрівання може бути проявом 
вроджених вад розвитку матки та піхви, 
зумовленого порушенням каналіза-
ції нижнього відділу урогенітального 
синусу під час внутрішньо утробного 
розвитк у дівчинк и. Ця патологі я 

Продовження. Початок на стор. 5.

І.Б. Вовк, д. мед. н., професор, А.Г. Корнацька, д. мед. н., професор, В.Ф. Петербурзька, к. мед. н., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України» м. Київ

Нормалізація порушень менструальної функції  
у дівчат-підлітків –  запорука збереження репродуктивного 

здоров’я у жінок

Таблиця 2. Диференційно-діагностичні ознаки типової форми дисгенезії 
гонад та центральної форми аменореї (затримки росту та статевого 

дозрівання) (Hoffman D., 2003)

Симптоми Типова форма 
дисгенезії гонад

Центральна форма 
аменореї

Зріст Малий Малий

Будова тіла Диспластична Пропорційна

Стигми Є Немає

Вади великих судин Є Немає

Кістковий вік Відстає Відстає

Матка Тяж Маленька

Гонади Тяж Маленькі

Хромосомні порушення Є Немає

Гонадотропіни Високі Низькі

Гормон росту Нормальний Низький

Проба з гонадотропіном Негативна Позитивна

Таблиця 3. Диференційно-діагностичні ознаки СПКЯ із ВДКН  
(Манухін І.Б., 2001)

Показники СПКЯ ВДКН

Тестостерон Підвищений Підвищений

17-ОНП Норма Підвищений

ЛГ/ФСГ >2,5 <2

Проба з дексаметазоном Зниження на 25% Зниження на 75%

Проба з АКТГ Негативна Позитивна

Ступінь гірсутизму І-ІІ І-ІІІ

ІМТ >26 24-26

Морфотип Жіночий Інтерсексуальний

Менструальна функція Олігоменорея, аменорея; АМК  Олігоменорея

Стан яєчників
Збільшені за рахунок строми d 

до 5-8 мм, підкапсулярно, 
V >9 см3

Фолікули різного ступеня 
зрілості, V <6 см3

Тематичний номер • Червень 2019 р. 
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встановлюється при гінекологічному 
 дослідженні та ехографії малого таза.

Гормона льні дослі дження ма ло-
інформативні: рівні гонадотропінів 
та статевих гормонів у межах норми. 
Лікування –  хірургічне.

Вторинна аменорея –  це відсутність 
менструації впродовж ≥6 міс, навіть 
якщо у дівчини була всього одна мен-
струація. Вторинна аменорея стано-
вить до 75% серед усіх форм аменореї 
і може бути проявом гормональних по-
рушень як яєчників, так і щитоподіб-
ної залози, а також органічної та функ-
ціональної гіперпролактинемії. При 
цьому в більшості хворих причиною 
захворювання є патологія підкіркових 
структур мозку.

Вторинна аменорея внаслідок 
синдрому полікістозних яєчників

Си н дром пол і к істозн и х яєч н и-
ків  (СПКЯ) –  мультифакторіальна гете-
рогенна патологія, що характеризується 
порушенням МЦ,  гіперандрогенією, 
кістозними змінами яєчників, ановуля-
цією. Результатами проведених дослі-
джень показано, що вже на етапі форму-
вання СПКЯ у дівчат-підлітків виника-
ють клінічні та метаболічні порушення, 
притаманні СПКЯ дорослих жінок.

При дискоординації секреції ФСГ 
і ЛГ фолікули втрачають можливість 
повноцінно реагувати на гонадотропні 
стимули. При тривалому високому ба-
зальному рівні ЛГ розвивається гіпер-
продукція андрогенів тека-клітинами 
й відбувається зупинка розвитку фо-
лікулів на стадії антральних. Порушу-
ється рівновага між андрогенами, ес-
трогенами й секрецією гонадотропінів.

До факторів ризику розвитку СПКЯ 
у підлітків відносяться: передчасне 
пубархе, яке свідчить про гіперпро-
дукцію адреналових андрогенів, що, 
у свою чергу, призводить до посилення 
біосинтезу андрогенів у яєчниках; 
надлишкова маса ті ла (ожиріння); 
наяв ність інсулінорезистентності [10].

Діагностика. Гіпертрихоз або гірсутизм 
у поєднанні з порушенням МЦ, надмірна 
секреція тестостерону, особ ливо вільного 
тестостерону та ЛГ, підвищене співвідно-
шення ЛГ/ФСГ, інсулінорезистентність, 
гіперлептинемія (табл. 3).

Лікування. У дівчат-підлітків з яєч-
никовою гіперандрогенією лікування 
рекомен д ується починати з приз-
на чен н я вітам і н н и х та м і нера л ь-
них комплексів, фізичних факторів 
впливу, спрямованих на нормалізацію 
функції підкіркових структур ЦНС. 
Обов’язковими є нормалізація режиму 
харчування, зниження підвищеної 
маси тіла, фізична активність.

У відповідності до патогенезу СПКЯ 
найбільш виправданим є лікування з 
призначенням КОК, що мають анти-
андрогенні властивості й призводять 
до зниження гіперандрогенії та норма-
лізації МЦ. Комбінація етинілестраді-
олу і гестагенів, що містяться у КОК, 
пригнічують секрецію гонадотропінів, 
особливо ЛГ, що, у свою чергу, призво-
дить до зниження оваріальної продук-
ції андрогенів. Також застосовується 

ципротерон як препарат, що має ан-
тиандрогенні властивості за рахунок 
зворотного його зв’язування з рецепто-
рами андрогенів. Для лікування дівчат 
із СПКЯ застосовують спіронолактон, 
що також проявляє антиандрогенну 
активність за рахунок блокади перифе-
річних андроген-рецепторів.

Вторинна аменорея внаслідок 
гіпоталамічного синдрому 
пубертатного періоду (ГСПП)

ГСПП (дисфункція  гіпоталамуса, 
пубертатний базофілізм, діенцефальний 
синдром) –  це складне захворю вання у 
підлітків, яке характеризуєть ся поєд-
нанням ПМФ та обмінно- ендокринних 
порушень на фоні ожиріння. Спостеріга-
ється у дівчат, як правило, через 1-3 роки 
після менархе.

Р о з в и т о к  Г С П П  у  р а н н ь о м у 
пубертаті може бути спровокований 
 фізіологічною віковою активацією 
тропних функцій гіпофіза, коли від-
бу ваються зміни фу нк ціон у ванн я 
яєчників, наднирників, щитоподіб-
ної залози, відмічається пубертатний 
«стрибок росту». При порушенні їхніх 
фізіологічних зворотних зв’язків і се-
креції порушується утворення та ритм 
виділення гіпофізарних ГнРГ і корти-
коліберину, а також нейротрансміте-
рів (дофаміну, серотоніну, ендорфінів). 
Розвивається гіперкортицизм із підви-
щенням рівня кортизолу та андрогенів 
наднирникових залоз, у яєчниках фор-
муються кістозно-атретичні фолікули 
з підвищенням секреції андрогенів. 
Порушується інсулінорезистентність, 
підвищується секреція С-пептиду [11].

Діагностика проводиться визначен-
ням рівнів ЛГ, ФСГ, пролактину, тесто-
стерону, естрадіолу, дегідроепіандросте-
рон-сульфату (ДГЕА-с), кортизолу, гор-
монів щитоподібної залози, вивченням 
рівня глюкози в крові, УЗД малого таза, 
щитоподібної залози та наднирників.

Диференційна діагностика прово-
диться з хворобою Іценко –  Кушинга 
за допомогою гормональної проби з дек-
саметазоном. Зниження рівня адре-
нокортикотропного гормону (АКТГ)
і кортизолу в крові на ≥50% в обстежу-
ваних свідчить про функціональний 
характер порушення гіпоталамо-гіпо-
фізарно-наднирникової системи.

Лікування захворювання тривале. 
Першим етапом є санація хронічних 
вогнищ інфекції, зниження маси тіла, 
дозоване збільшення фізичних на-
вантажень. Одночасно призначається 
цик лічна вітамінотерапія (фолієва, 
глютамінова, аскорбінова кислоти, 
токоферолу ацетат). За необхідності 
регуляції МЦ призначається гормо-
на льна терапія гестагенами –  ана-
логами натурального прогестерону 
(у циклічному режимі), КОК з антиан-
дрогенними властивостями. Застосо-
вується сечогінний засіб з антиандро-
генним ефектом –  спіронолоктон.

Вторинна аменорея внаслідок 
гіперпролактинемії

П і д в и щ ен н я с ек р е ц і ї  п р о л а к-
тин у передньою часткою г іпофіза 

 зустрічається у 7% дівчат-підлітків. 
Етіологі я та патогенез пору шенн я 
функції репродуктивної системи по-
лягає в тому, що порушується кон-
троль секреції пролактину внаслідок 
зниження синтезу пролактин-інгібую-
чого фактору. Підвищення рівня про-
лактину зумовлює вторинний дефіцит 
ФСГ і ЛГ, що, у свою чергу, призводить 
до зниження рівнів статевих гормо-
нів та чутливості яєчників до гонадо-
тропінів, пригнічення стероїдогенезу 
в яєчниках, зниження стероїд-зв’язу-
ючих глобулінів, підвищення рівня 
андрогенів надниркових залоз.

К лін іч н а карти н а. Пат олог іч на 
гіпер пролактинемія майже завж ди 
призводить до порушення функції 
яєчників у вигляді затримок менстру-
ацій аж до їх трива лої відсутності, 
тобто до вторинної аменореї.

Діагностика включає огляд молоч-
них залоз для виявлення галактореї, 
визначення рівня пролактину, гормо-
нів щитоподібної залози у крові.

Диференційна діагностика прово-
диться з пролактиномою. Рентгеноло-
гічне дослідження черепа пацієнтки, 
огляд окуліста й нейрохірурга допо-
магають виключити наявність такої 
пухлини. Зниження рівня пролактину 
після проведення гормональної проби 
з агоністом дофаміну до нормальних 
величин вказує на функціональний 
характер захворювання.

Лікування. За наявності гіперпро-
лак тинемі ї призначаються препа-
рати, що знижують рівень пролак-
тину в крові. Лікування тривале, про-
водиться під щомісячним контролем 
рівня пролактину й перебігу статевого 
дозрівання пацієнтки. Внаслідок лі-
кування відбувається зниження про-
лактину як у хворих з мікропролак-
тиномами, так і з функціональною 
гіперпролактинемією.

Аномальні маткові кровотечі
АМК у підлітковому віці є однією 

з найбільш поширених форм ПМФ 
і ск ладають до 20-22% у структурі 
гіне  кологічної захворюваності дів чат. 
Протягом останніх років накопичено 
багато нових доказових даних щодо ді-
агностичних підходів і схем лікування 
при маткових кровотечах у жінок різ-
них вікових груп, у тому числі у дів-
чат-підлітків. Це призвело до їх пе-
регляду. В уніфікованому клінічному 
протоколі МОЗ України від 2016 року 
представлений огляд існуючих методів 
діагностики та лікування АМК і запро-
поновані алгоритми  діагностики та лі-
кування цієї патології в Україні [12].

За міжнародною класифікацією хво-
роб 10-го перегляду (МКХ-10) АМК 
включають такі патологічні стани:

Код: 
N92. Надмірна, часта та нерегулярна 

менструація
N92.0 Надмірна і часта менструація   

з регулярним циклом
N92.1 Надмірна і часта менструація 

з нерегулярним циклом
N92.2 Надмірна менструація в період 

статевого дозрівання

N92.3 Овуляційна кровотеча
N92.8 Дисфу н к ціона л ьна мат кова 

кровотеча
Патогенез. Первинною ланкою пору-

шення гормонального гомеостазу у хво-
рих з АМК є порушення циклічної се-
креції гонадотропінів, співвідношення 
між естрогенами та прогестероном, не-
достатність лютеїнової фази МЦ, від-
сутність овуляції, що призводить до не-
повноцінної секреторної трансформації 
ендометрія. Маткова кровотеча виникає 
внаслідок неодночасного відторгнення 
гіпер проліферативного ендометрія 
і посилення внутрішньоматкового фі-
бринолізу, що, у свою чергу, збільшує 
крововтрату.

Таким чином, відсутність овуля-
ції і подальшого вироблення жовтим 
т і лом прогестерон у створює стан 
хронічного впливу естрогенів на ор-
гани-мішені, у тому числі на ендоме-
трій. Монотонна й тривала продукція 
естрогенів вик ликає проліферацію 
ендометрія та відсутність або недо-
статню секреторну трансформацію ос-
таннього, внаслідок чого виникає його 
гіперплазія. Одночасно у період ста-
тевого дозрівання відмічається зни-
ження скорочувальної функції матки.

Сила та інтенсивність менструації 
визначається не тільки відторгненням 
слизової оболонки матки та її струк-
турою, а й інтенсивністю м’язових 
шарів міометрія, скороченням арте-
ріол та агрегацією тромбоцитів, тобто 
здатністю до судинного тромбоутво-
рення. Для зупинки маткової крово-
течі необхідні напруга основних ланок 
гемо стазу та підвищення стероїд-про-
дук уючої активності яєчників, що 
забезпеч у ють лока льний гемостаз 
на рівні ендометрія.

Відомо, що гемостаз в ендометрії 
являє собою складний збалансований 
процес між агрегацією тромбоцитів, 
утворенням фібрину й регенерацією 
тканин, з одного боку, та інгібуванням 
тромбоцитів простагландинами, вазо-
дилатацією і фібринолізом –  з іншого 
[13]. Гемостаз відбувається насамперед 
за рахунок спазму судин у відповідь на їх 
стимуляцію судинозвужувальними ре-
човинами (серотонін, тромбоксан А2) 
та рефлекторної стимуляції з боку сим-
патичної нервової системи. Взаємодія 
елементів крові з ендотелієм при його 
порушенні призводить до утворення 
тромбоцитарного агрегату, його консо-
лідації фібрином та до ретракції кров’я-
ного згустку. Одночасно активуються 
фактори згортання та запускається коа-
гуляційний гемостаз.

Різні к літини ен дометрі я здатні 
синтезувати різні фактори росту та ци-
токіни, які, у свою чергу, є посередни-
ками проявів різних стероїд залежних 
функцій. Фактори росту впливають 
на проліферацію клітин ен дометрія, 
д иф ер ен ц і юв а н н я т а а н г іо г ене з. 
Гіпер проліферація ендометрія викли-
кає порушення його кровопостачання, 
внаслідок чого з’являються ділянки 
ішемії та некрозу з подальшим нерів-
номірним відторгненням ендометрія 
та кровотечею. Кровотеча також під-
тримується підвищеним рівнем про-
стагландинів за наявності тривалої 
проліферації ендометрія [14, 15]. При 
рясних та тривалих маткових крово-
течах система гемостазу нерідко буває 
недостатньою або вичерпаною.

Клінічна картина. До цього захворю-
вання відносять усі циклічні та аци-
клічні кровотечі з матки зі збільшеною 
тривалістю (більше 7-8 днів), з об’є-
мом крововтрати >100-120 мл на добу 

Таблиця 4. Система оцінки дисменореї за ступенем тяжкості

Ступінь тяжкості Прояви захворювання Працездатність Інші симптоми Необхідність в аналгезії

0 Відсутні Не порушена Відсутні Відсутня

І Помірний біль Рідко порушена Відсутні Рідко

ІІ Сильний біль Помітно порушена Відсутні Необхідна

ІІІ Надмірний біль Виключена Головний біль, нудота, 
блювання, діарея Неефективна

Продовження на стор. 8.
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та з інтервалом <21 день. Тяжкість 
захворювання визначається інтенсив-
ністю, тривалістю крововтрати і ступе-
нем вторинної постгеморагічної анемії.

Лікування АМК складається з двох 
етапів: гемостазу та профілактики ре-
цидивів захворювання. Вибір методу 
гемостазу за лежить від зага льного 
стану пацієнтки та ступеня тяжкості 
вторинної анемії (легка, середня чи 
тяжка) внаслідок крововтрати. За на-
явності анемії обов’язково признача-
ється антианемічна терапія.

При компенсованому стані пацієнтки 
внаслідок помірної крововтрати та вто-
ринної анемії легкого ступеня впродовж 
5-7 днів гемостаз проводиться за допо-
могою гемостатичних засобів, насам-
перед транексамової кислоти. Призна-
чення транексамової кислоти забезпечує 
зниження інтенсивності крововтрати 
за рахунок зменшення фібринолітич-
ної активності плазми крові, при цьому 
вираженого впливу на сис тему гемос-
тазу в цілому немає. Можна призначати 
також амінокапронову кислоту та інші 
гемостатики. Для посилення скоротливої 
функції міометрія призначаються утеро-
тонічна терапія (окситоцин) та фітопре-
парати, що сприяють зменшенню об’єму 
й тривалості маткової кровотечі, покра-
щують скоротливу здатність міометрія. 
Без попередньої симптоматичної терапії 
гормональний гемостаз призначається 
дівчатам із тривалими та рясними крово-
течами, що супроводжуються вторинною 
анемією (гемоглобін нижче 80 г/л, гемато-
крит ≤25%), рецидивним характером за-
хворювання, наявністю УЗ-ознак гіпер-
плазії ендометрія (М-ехо >10 мм). З метою 
гормонального гемостазу застосовуються 
КОК і гестагенні препарати.

Профілактика рецидивів захворю-
вання з метою формування нормаль-
ного МЦ є другим обов’язковим ета-
пом лікування АМК.

Критеріями ефективності лікування 
маткових кровотеч у пубертатному пе-
ріоді є: нормалізація менструальної 
функції протягом року; відсутність 
рясних, тривалих крововтрат та бо-
льового синдрому під час менструацій;  
відсутність патологічних змін з боку 
внутрішніх геніталій при проведенні 
спеціального гінекологічного огляду 
та УЗД органів малого таза.

Дисменорея
Дисменорея –  це больовий симпто-

мо   комплекс із супутніми нейровеге-
тативними, обмінними та психоемо-
ційними порушеннями, які супрово-
джують менструальне відторгнення 
ендометрія й циклічно повторюються.

Частота дисменореї у підлітків у струк-
турі гінекологічної  захворюваності ста-
новить від 7,9 до 22%. Дисменорею роз-
поділяють на первинну (ідіопатична, 
функціональна) та вторинну. Первинна 
дисменорея –  це болючі  менструації 
за відсутності патології з боку органів 
таза. Захворювання частіше зустрічається 
у дівчат-підлітків і виникає з менархе або 
впродовж 1-1,5 року після менархе. Вто-
ринна дисменорея є наслідком різних 
органічних патологічних процесів і за-
хворювань внутрішніх статевих органів.

Етіологія. Передумовою появи пер-
винної дисменореї є: гіпоестрогенія, 
недостатність лютеїнової фази, не-
достатній рівень ендогенних опіатів, 
вегето-судинна дисфункція, функціо-
нальна неспроможність тканинних 
протеолітичних ферментів ендоме-
трія, гіпертонус перешийка матки, 
гіперантефлексія матки, надлишкова 
кількість простагландинів та лейко-
триєнів у крові, гіпомагніємія.

Патогенез. Згідно із сучасними по-
глядами, у патогенезі розвитку пер-
винної дисменореї важливу роль віді-
грають високі рівні простагландинів 
та лейкотриєнів, які посилено син-
тезуються й надходять до ендометрія 
та (або) міометрія, спричиняючи гіпер-
тонус матки, вазоконстрикцію та іше-
мію. Крім того, має місце порушення 
співвідношення естрадіолу і прогес-
терону. Відомо, що синтез та вивіль-
нення простагландинів регулюються 
естрогенами та прогестероном: остан-
ній інгібує їх вивільнення, а естро-
гени стимулюють синтез. Ці процеси 
мають таку послідовність: зниження 
стабільності лізосомальних клітин-
них мембран внаслідок падіння рівня 
прогестерону → посилення звільнення 
фосфоліпази → збільшення вмісту 
попередника простагландинів (ара-
хідонової кислоти) внаслідок актива-
ції фосфоліпази → посилений синтез 
проста гландинів [16].

До виникнення симптомів первин-
ної дисменореї призводить також поси-
лення викиду окситоцину, вазопресину, 
брадикініну, біогенних амінів. Мають 
значення емоціональна нестабільність, 
середовищні фактори, фізичне та пси-
хологічне навантаження, індивідуальне 
сприйняття болю (табл. 4).

Клінічна картина характеризується 
болем, що локалізується у нижніх ді-
лянках живота з іррадіацією у попе-
рек. Біль може виникати вже за 1-2  дні 
до менструаці ї й тривати у перші 
2-3  дні. Часто він супроводжується 
різними нейровегетативними, обмін-
ними, психоемоційними порушеннями 
(слабкість, нудота, головний біль, діа-
рея, здуття живота, дратівливість тощо).

Пацієнти з тяжкою формою пер-
винної дисменореї частіше скаржаться 
на поганий сон, у них наявний підви-
щений ризик виникнення тривожно-
сті, депресії. Результати опитувальни-
ків якості життя дівчат із дисменореєю 
свідчили при негативний вплив цієї 
патології на їхнє фізичне та психосо-
ціальне функціонування [17].

Діагностика заснована на наявності 
болючих менструацій, які не мають ор-
ганічної причини та супроводжуються 
можливими вегето-судинними пору-
шеннями. Диференційна діагностика 
спрямована на виключення захворю-
вань, які мають органічну причину ви-
никнення больового симптому. На від-
міну від дисменореї, хронічний тазовий 
біль триває ≥6 міс, може мати постій-
ний, періодичний характер і бути ци-
клічним або ацик лічним [18].

Д л я  у т о ч н е н н я  п р и ч и н и  з а -
х в орюв а н н я мож л и ви м є п р ов е-
дення проби з інгібіторами синтезу 
 простагландинів, які призначають під 
час очікування больового симптому.

Лікування первинної (функціональ-
ної) дисменореї включає призначення 
нестероїдних протизапальних препа-
ратів (НПЗП) як інгібіторів синтезу 
простагландинів в індивідуа льних 
дозах. Найбільш ефективним є при-
значення цих препаратів за 1-2  дні 
до почат к у черг ов ої  менс т руа ц і ї 
та протягом перших 2-3 днів під час 
менструації. За недостатньої ефектив-
ності одного з НПЗП можна спробу-
вати призначати інший. Як додаткову 
терапію до НПЗП можна призначати 
токоферолу ацетат (вітамін Е) в якості 
антиоксиданту; препарати, що містять 
магній. Відомо, що при перших сту-
пенях тяжкості первинної дисменореї 
хороший терапевтичний ефект мають 
голкорефлексотерапія, лікувальна фіз-
культура та дихальна гімнас тика, що 
сприяють норма лізаці ї крово обігу 
та функціональної активності органів 
черевної порожнини та малого таза, 
прийом відповідних фітопрепаратів 
у вигляді настоїв трав. Застосування 
спазмолітиків є паліативним лікуваль-
ним впливом і не завжди дає очікува-
ний знеболювальний ефект.

Якщо застосування НПЗП не забез-
печує достатнього покращення стану 
пацієнтки, у циклічному режимі при-
значаються гормональні препарати: 
КОК та гестагени, краще ті, що є ана-
логами натурального прогестерону. 
Гормональна терапія у дівчат з пер-
винною дисменореєю буде сприяти 
корекції їхнього гормонального стану, 
запобіганню виникнення гіперплазії 
ендометрія, що призводить до змен-
шен н я си н т е з у п р о с т а гл а н д и н і в 
та лейкотриєнів і нормалізує простаг-
ландин-за лежні реакції організму. 
Препарати призначають у звичай-
ному цик лічному режимі протягом 
не менше 3 місяців.

А г о н і с т и  г о н а д о т р о п і н - р и л і -
зинг-гормонів не призначають для 
емпіричного лікування дівчат із підоз-
рою на первинну дисменорею через 
мож ливість їх негативного вп ливу 
на мінеральну щільність кісток.

Причини вторинної дисменореї:
• ендометріоз;
• вроджені обструктивні вади роз-

витку мюллерових проток;
• стеноз шийки матки;
• кісти яєчників;
• поліпи матки;
• лейоміома матки;
• аденоміоз;
• запальні захворювання органів 

таза;
• спайковий процес у порожнині 

таза.
Згідно з даними Комітету охорони 

здоров’я підлітків експертів Амери-
канського коледжу акушерів-гінеко-
логів (2018) були наданні наступні ре-
комендації [19]:

• Первинна дисменорея почина-
ється у підлітків переважно із встанов-
ленням овуляторних циклів, як пра-
вило, протягом 6-12 міс від початку 
менархе.

• У більшості підлітків із дисмено-
реєю діагностовано її первинну форму. 
Такі пацієнти будуть позитивно реагу-
вати на лікування НПЗП, які слід вва-
жати першочерговими засобами для 

 полегшення болю у підлітків, або (та) 
на гормональну терапію (КОК, геста-
гени).

• Я к що па ц ієн т к а не ві д ч у в ає 
к лінічного покращенн я протягом 
3-6 міс від початку терапії, особливо 
як що за даними анамнезу, фізи ч-
ного  обстеження та УЗД органів таза 
не була встановлена інша причина 
хронічного тазового болю або вто-
ринної  дисменореї, слід розглядати 
наявність ендометріозу.

• Рекомен дован и м л і к у ван н я м 
ендо метріозу у підлітків є консерва-
тивна хірургічна терапія з діагнос-
тичною та лікувальною метою у поєд-
нанні із супресивною терапією для по-
передження проліферації ендометрія.

• У пацєнтів з ендометріозом, які 
страждають від стійкого болю, незва-
жаючи на консервативну хірургічну 
терапію та гормональне лікування, 
часто дієвим є призначення агоніс-
тів ГрРГ протягом 6 міс у комбінації 
з  «терапією прикриття».

• НПЗП слід вважати першочерго-
вими засобами для полегшенню болю 
у підлітків з ендометріозом.

• П і д л іт к а м п ри ен доме т ріо з і 
не слід тривало призначати знеболю-
вальні препарати без спеціалізованого 
нагляду.
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Раціональне використання 
антибіотиків у сучасному світі. 

Antibiotic resistance STOP!
15-16 листопада, м. Київ

Захід проводитиметься у рамках Всесвітнього тижня належного 
застосування антибіотиків.

Детальна інформація на сайті: http://antibiotic-congress.com

Контактна інформація
Ірина Хоменко
тел.: (098) 613 33 01
Е-mail: Homenko.medexpert@gmail.com
www.med-expert.com.ua
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Вельмишановні колеги! Впродовж ос-
танніх шести років листопад став тради-
ційним місяцем для проведення зустрічей 
професіоналів, які працюють в акушер-
сько-гінекологічних стаціонарах. І цей 
рік не став винятком, тому, користуючись 
нагодою, запрошуємо вас узяти участь 
у роботі ІV міждисциплінарного на-
укового конгресу з міжнародною 
участю «Невідкладні стани та ане-
стезіологічне забезпечення в аку-
шерстві, гінекології та перинато-
логії», який відбудеться 6-8 листопада 
2019 р. в м. Києві.

Захід включено до Реєстру з’їздів, кон-
гресів, симпозіумів та науково-практичних 
конференцій, які проводяться у 2019 р.

У рамках Конгресу будуть представ-
лені доповіді провідних вітчизняних 
та зарубіжних фахівців у галузі анесте-
зіології, акушерства й гінекології та нео-
натології. Планується проведення онов-
леного курсу лекцій та майстер-класів 
за участю топ-спікерів світового рівня, 
професорів Marc van de Veіde (Бель-
гія), Claude D. Martin (Франція), Alex 
Ioskovich (Ізраїль), Шифман Є.М. 
(Росія). Також на Конгресі зроблять ряд 
цікавих доповідей Shawn Yunayev 
(США), Konstantin Gorelick (США), 
Medhat Shaiabi (Велика Британія), 
Alex Zlotnik (Ізраїль), Kestutis Rimaitis 
(Литва) та багато інших провідних іно-
земних фахівців. Очікуємо спікерів із 11 
країн світу. Формат представлення до-
повідей іноземних колег планується у ви-
гляді лекцій тривалістю 30-40 хв.

6 листопада 2019 р. заплановано про-
ведення преконгресу у форматі освіжаю-
чого курсу лекцій іноземних спікерів з 9.30 
до 17.30 тривалістю 8 академічних годин 
з отриманням окремого сертифіката.

Також планується проведення круг-
лих столів для обговорення дискусійних 
та гострих, контроверсійних питань, 
а також організація виставки фармацев-
тичної продукції, медичної техніки та ви-
робів медичного призначення.

Під час Конгресу будуть обговорені 
актуальні питання анестезіології та інтен-
сивної терапії в акушерстві, гінекології 

та неонатології з урахуванням розвитку 
перинатальних центрів і впровадження 
сучасних методів анестезії та інтенсивної 
терапії. Серед них наступні теми:

•анестезіологічне забезпечення в аку-
шерстві та гінекології;

• корекція гемостазу та лікування кро-
вотеч в акушерстві та гінекології;

• проблеми венозного тромбоембо-
лізму в акушерсько-гінекологічній прак-
тиці;

• гнійно-запальні та септичні усклад-
нення в акушерсько-гінекологічній прак-
тиці;

•інфекційний контроль і антибіотико-
резистентність в акушерсько-гінеколо-
гічних стаціонарах;

• проблемні питання ендоскопічної хі-
рургії в акушерсько-гінекологічній прак-
тиці;

•проблемні питання інфузійної і тран-
сфузійної терапії;

•критичні стани в акушерстві та екс-
трагенітальна патологія;

• сучасна діагностика та інтенсивна 
терапія прееклампсії;

• інновації в акушерстві та анестезіо-
логії;

• проблеми фетальної медицини;
• проблеми знеболення пологів 

із точки зору акушера, анестезіолога 
та неонатолога;

•інтенсивна терапія критичних станів 
у неонатології;

•проблеми організації, навчання 
та міждисциплінарної взаємодії анесте-
зіологів в акушерстві;

•невідкладні стани в акушерстві та гі-
некології;

•екстракорпоральні технології в аку-
шерстві та гінекології.

До участі запрошуються експерти 
з анестезіології, акушерства-гінекології 
та неонатології департаментів охорони 
здоров’я ОДА, Київської міської держав-
ної адміністрації, практичні лікарі –  ане-
стезіологи, акушери-гінекологи, хірурги, 
представники профільних кафедр медич-
них університетів, академій та інститутів 
МОЗ і НАМН України, а також усі заці-
кавлені фахівці.

Інформаційне повідомлення

Місце проведення: 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, 4, «Premier Hotel Rus», 
www. hotelrus.phnr.com.

Попередня реєстрація здійснюється за електронною адресою: www.aaau.org.ua.

В Китае начались клинические испытания вакцины против 
норовируса

Власти Китая дали разрешение на начало клинических испытаний разработанной 
в КНР новой вакцины против норовирусной инфекции, которая признана самой 
распространенной причиной возникновения вирусного гастроэнтерита. Новый 
препарат станет первой в мире четырехвалентной вакциной против норовируса.

Вакцина является совместной разработкой Шанхайского института Пастера (IPS) 
при Китайской академии наук и компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. 
Разрешение на проведение клинических испытаний, которые продлятся около 5 лет, 
было выдано Национальным управлением по медицинским препаратам.

По словам руководителя данного проекта в IPS Хуан Чжуна, на разработку вакцины 
ушло 4 года. Ее эффективность в предотвращении инфицирования норовирусом, 
который еще называют «желудочным гриппом», составляет теоретически от 80 до 90%.

Контагиозный и в некоторых случаях смертельный норовирус, который высту-
пает основным возбудителем вирусного гастроэнтерита и ежегодно по всему миру 
диагностируется примерно у 685 млн человек, уносит жизни примерно 210 тыс. 
человек. Вспышки заболевания обычно происходят в холодное время года, а в группе 
наибольшего риска находятся дети и пожилые люди. Вирус передается через воду, еду, 
воздушно-капельным путем и через прямой контакт с инфицированным человеком.

В Китае проблема стоит весьма остро: по официальным данным, норовирус 
диагностируется там в последние годы в среднем у 156 из 1 тыс.  детей в возрасте до 5 лет.

В настоящее время не существует эффективной вакцины или каких-либо 
медицинских препаратов против норовируса, у которого было выявлено около 20 
эпидемических штаммов. В Китае большинство случаев инфицирования вызывают 
четыре штамма, против которых и разработана шанхайская вакцина. США и Япония 
тоже проводят клинические тесты своих вакцин против норовируса, однако, как 
считает исследователь из IPS Лю Цинвэй, «шанхайская вакцина» станет самой эффек-
тивной в мире.

По материалам https://www.rmj.ru/news

НОВИНИ

Тематичний номер • Червень 2019 р. 



11

www.health-ua.com
ГІНЕКОЛОГІЯ

ОГЛЯД

Ю.В. Давидова, д. мед. н. професор, завідувач відділенням акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової 
НАМН України», голова ВГО «Особлива жінка», Т.В. Куріліна, д. мед. н., професор кафедри педіатрії № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ 

Профілактика анемії у жінок репродуктивного віку:  
інтерконцепційна допомога

За оцінками експертів ВООЗ, понад 30% жінок репродуктивного віку у світі живуть з анемією. 
Передбачається, що принаймні половина цих випадків зумовлена дефіцитом заліза. Жінки 
репродуктивного віку особливо страждають від дефіциту заліза у зв′язку з тим, що втрачають 
його під час менструацій, а надходження цього мікроелемента з продуктами харчування часто 
не відповідає потребам організму.

? Інтерконцепційна допомога: у чому сенс?

Інтерконцепційна допомога визначається як догляд 
за жінками репродуктивного віку між вагітностями для 
поліпшення акушерських та перинатальних результатів.

У клініці для вагітних високого ризику, яку я очо-
люю, ми започаткували таку допомогу вперше в Укра-
їні для пацієнток із тяжкою екстрагенітальною пато-
логією й застосовуємо її у тих випадках, коли рутинні 
підходи, наприклад преконцепційна допомога, мають 
обмежений ефект.

Ми вважаємо, що інтерконцепційний супровід пе-
редусім матиме успіх у наступних цільових групах:

• несприятливий перебіг попередньої вагітності, 
яка закінчилась ускладненими або патологічними 
пологами (з різних причин);

• наявність тяжкої екстрагенітальної патології, яка 
потребує консервативних або оперативних втручань 
між вагітностями, що значно покращить результат 
майбутньої вагітності.

Крім того, проведення профілактичних заходів у жінок 
на популяційному рівні зумовлено даними доказової 
медицини для рекомендацій ВООЗ щодо усунення фак-
торів ризику виникнення серйозних ускладнень перебігу 
вагітності, пологів, подальшого життя дитини (зокрема, 
анемії). Зрозуміло, що проведення профілактичних за-
ходів у вищенаведених групах жінок також сприятиме 
покращенню акушерських та перинатальних наслідків.

? Що ми розуміємо під інтерконцепційним 
підходом?

Говорячи про залізодефіцитні проблеми, слід заува-
жити, що їх дієва профілактика починається на етапі 
початку виключного грудного вигодовування. Це пе-
редбачає, що жінка, яка годує грудьми, має отриму-
вати не лише повноцінне харчування, а й забезпечення 
мікро- та макронутрієнтами, вітамінами, препара-
тами заліза в дозах від профілактичної до лікувальної. 
Вищезазначене визначає необхідність вимірювання 
концентрації гемоглобіну не лише перед випискою 
з родопомічного закладу, а й через 3, 6 та 12  міс після 
пологів. Ефективне грудне вигодовування, з одного 
боку, забезпечує здоровий старт життя дитини, а своє-
часна корекція порушень обміну заліза, з іншого боку, 
дозволяє пролонгувати термін грудного вигодовування 
та зберегти при цьому здоров’я матері.

Дотримання вищезгаданого підходу дозволить зни-
зити ризики маніфестації залізодефіцитних станів при 
наступній вагітності у таких жінок, особливо при ко-
роткому інтергравідарному проміжку, завдяки вчасній 
діагностиці та відновленню депо заліза або лікуванню 
залізодефіцитної анемії (ЗДА). Це є першим компонен-
том інтерконцепційного підходу.

До другого компоненту інтерконцепційного під-
ходу відноситься преконцепційне консультування. 
Так, на етапі планування вагітності необхідно визна-
чити стан депо заліза (біомаркерами якого є феритин 
та трансферин), концентрацію гемоглобіну, а також 
проаналізувати загальний розгорнутий аналіз крові. 
За окремими показниками морфології еритроцитів 
можливо запідозрити певні захворювання, діагностика 
та лікування яких до настання вагітності значно покра-
щує прогноз для народження здорової дитини.

Варто зауважити, що нормальне функціонування 
трьох основних залізовмісних доменів (депоноване, 
транспортне та гемоглобінове) потребує певної кількості 
надходження заліза в організм для  поповнення. Кіль-
кість феритину в сироватці крові прямо пропорційна 
насиченості депо заліза, в той час як  транспортний 
фонд пов’язаний із специфічним транспортним білком 

трансферином. Домен гемоглобіну –  найбільш вели-
кий запас заліза. За фізіологічних умов всі три домени 
знаходяться у стійкій рівновазі. В умовах дефіцитного 
стану депо заліза рівновага негайно порушується, що 
призводить не лише до розвитку клінічного анемічного 
синд рому, а й до порушення функціонування тканин, 
які містять залізовмісні ферменти, та міоглобіну.

Відновлення концентрації гемоглобіну у разі зни-
ження різних доменів депо заліза має позитивний 
вплив на настання та перебіг найранішого періоду 
гестації, органогенезу та хоріогенезу й дозволяє запо-
бігти розвитку таких тяжких ускладнень вагітності, 
як прееклампсія, передчасні пологи, самовільний 
викидень, серцево-судинні ускладнення, гнійно-за-
пальні захворювання, та знизити частоту абдоміналь-
ного розродження.

Враховуючи проблеми, пов’язані зі збільшенням діє-
тичних джерел біологічно доступного заліза, зокрема 
у країнах із низьким та середнім рівнем доходу, пре-
концепційне забезпечення залізом та фолієвою кис-
лотою стає основною стратегією, що використовується 
у всьому світі для боротьби із ЗДА та дефіцитом заліза 
у період вагітності. Проте є два підходи для такого 
забезпечення: універсальний та такий, що включає 
тестування/лікування.

Існуючі у розвинених країнах клінічні настанови 
дещо різняться між собою стосовно цих стратегій. 
Американський центр із контролю та профілактики 
захворювань та ВООЗ рекомендують універсальний 
прийом препаратів заліза та фолієвої кислоти у жінок 
репродуктивного віку, тоді як Американська акаде-
мія сімейних лікарів, Американський коледж акуше-
рів-гінекологів та Національний інститут медичних 
наук США схвалюють підхід «тестування/лікування». 
Нещо давно було проведено систематичний огляд для 
оновлення рекомендацій цільової групи з профілактич-
них послуг США щодо цього питання, і фахівці дійшли 
висновку, що наразі немає нових доказів для оновлення 
існуючих рекомендацій.

Однак докази ефективності цих стратегій у промис-
лово розвинених країнах, де проблема дефіциту заліза 
набагато менш поширена або стоїть не так гостро, 
не визначають однозначного критерію тактичних рі-
шень для країн із низьким і середнім рівнем доходу.

На нашу думку, універсальний підхід є більш об-
ґрунтованим, не вимагає додаткових досліджень у за-
гальній когорті жінок репродуктивного віку, зокрема 
у жінок з документованою коморбідністю.

? Профілактика анемії при вагітності: 
ко ли слід починати?

У ХXI столітті дефіцит заліза залишається найбільш 
поширеним порушенням забезпечення макро- та мікро-
елементами й виявляється у 30-40% дітей дошкільного 
віку та у вагітних жінок у розвинених країнах. Харчо-
вий дефіцит заліза є найпоширенішим розладом, який 
виявляється у понад 2 млрд людей в   усьому світі. Зда-
ється, що на сьогодні існує багато медичних даних щодо 
подолання анемії, але даними ВООЗ підтверджено, що 
глобальна поширеність анемії становить 14%. Водночас 
ЗДА у вагітних має поширеність до 17,4% у промислово 
розвинених країнах, тоді як у слаборозвинених вона 
наближається до 60%. Також  несприятливим фактором є 
те, що більшість жінок вступають у вагітність, вже маючи 
анемію перед зачаттям.

Найчастіше на залізодефіцитні стани страж-
дають діти (особливо в періоди швидкого росту), 
підлітки, жінки дітородного віку, вагітні та ті, що 
годують грудьми. На території пострадянських країн 
серед осіб молодого віку латентний дефіцит заліза 

або ЗДА мають до 50%, а серед жінок дітородного віку 
дефіцит заліза відзначається у майже 30%.

Слід наголосити, що у понад 80% країн світу поши-
реність анемії під час вагітності становить >20%, хоча 
дані значно відрізняються проміж країнами через 
відмінності у соціальних умовах, дотриманні здоро-
вого способу життя та культурі. На сьогодні, попри 
пошук різних стратегій подолання ЗДА, поширеність 
її під час вагітності у світовій популяції оцінюється 
приблизно у 41,8% –  від 35 до 60% у країнах Африки, 
Азії та Латинської Америки й до <20% у промислово 
розвинених країнах.

Слід також зазначити, що на розвиток ЗДА впли-
вають інфекція, генетичні фактори, гіповітамінози 
(нестача вітамінів A, B

12
 та фолієвої кислоти), недоліки 

харчування.
ЗДА у жінок має серйозні наслідки для здоров’я 

майбутніх поколінь, оскільки призводить до багатьох 
акушерських та перинатальних ускладнень, зниження 
когнітивних функцій, здатності до навчання, продук-
тивності, інших соціально-економічних проблем.

Якщо розглядати важливість корекції дефіциту заліза 
у вагітної з точки зору впливу на плід, то слід заува-
жити, що протягом першого півріччя життя об’єм депо 
заліза повністю залежить від його антенатального над-
ходження. За умов нормального перебігу вагітності плід 
отримує трансплацентарно до 300 мг заліза. За плацен-
тарної дисфункції, передчасних пологів, у разі затримки 
внутрішньоутробного росту з різних причин, за багато-
плідної вагітності депо заліза формується недостатньо. 
Навіть у доношених здорових немовлят до 4-6 міс воно 
вичерпується. При антенатальному дефіциті депо заліза 
це відбувається набагато раніше – вже на 2-му місяці 
життя, маніфес туючи виразною ЗДА.

Факторами, які не дозволяють компенсувати не-
стачу заліза у немовлят, є менша площа всмоктування, 
недостатня функціональна активність дистальних 
відділів тонкої кишки. Надзвичайне значення для під-
тримання рівня заліза має грудне вигодовування зав-
дяки лактоферину –  білку, що підвищує біодоступ-
ність заліза, захищає його від утилізації флорою ки-
шечника протягом періоду колонізації.

На чому слід наголосити: ЗДА зазвичай має певні 
ознаки й симптоми, а отже, така її поширеність серед 
вагітних має розцінюватися як невиявлена хронічна й 
поступово прогресуюча  патологія,  незважаючи на по-
передження та рекомендації ВООЗ. Тому ми наполя-
гаємо на проведенні профілактичних заходів у жінок 
репродуктивного віку в Україні.

Варто зважати на те, що ЗДА та дефіцит заліза у ва-
гітних пов’язані з підвищеними ризиками розвитку 
прееклампсії, низькою масою тіла новонародженого, 
недоношеністю, перинатальною смертністю, затримкою 

            Ю.В. Давидова

Т.В. Куріліна

Продовження на стор. 13.
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росту плода й незворотним порушенням психомоторного 
та когнітивного розвитку немовлят, виникненням специ-
фічних порушень поведінки, короткотривалої пам’яті.

На сьогодні існує достатня кількість даних, отри-
маних на тваринних моделях, які переконливо свід-
чать про те, що недостатнє споживання заліза під час 
вагітності призводить до сталих змін у мозку нащад-
ків (структури та функцій). Відповідно, цілком зро-
зуміло, що профілактика ЗДА у вагітних сприятиме 
профілактиці цієї патології у ранньому дитинстві 
та запобіганню її серйозним наслідкам. Профілак-
тику ЗДА необхідно проводити не тільки у вагітних, 
а й у жінок репродуктивного віку, що дасть можливість 
знизити тягар наслідків ЗДА й у жінок, які планують 
вагітність, обстежуються, виявляють дефіцит заліза 
й проводять необхідні профілактичні або лікувальні 
заходи. А також –  і це надзвичайно важливо –  у жінок, 
вагітність яких не була запланована, а це величезна 
група ризику розвитку залізодефіциту та ЗДА.

Слід також підкреслити, що профілактика залізо-
дефіциту та ЗДА під час вагітності у багатьох країнах 
здійснюється залізовмісними препаратами або віта-
мінно-мінеральними комплексами, оскільки ніякі 
рекомендації з модифікації дієти під час вагітності 
не дають можливості досягти рекомендованого добо-
вого рівня споживання.

Відновлення виснаженого депо заліза займає не менше 
двох місяців, лікування ЗДА –  не менше трьох. У пре-
концепційному періоді більшість рекомендацій для ва-
гітних містять поради щодо прийому фолієвої кислоти, 
деякі –  щодо прийому її у  комбінації із препаратом йоду. 

На жаль, профілактика порушень обміну заліза залиша-
ється другорядною.

Стратегія ВООЗ стосовно профілактики порушень 
обміну заліза –  це переривчасті курси для жінок ре-
продуктивного віку (таблиця).

? Як покращити імплементацію інтерконцепційної 
допомоги?

Слід зважати на те, що акушери-гінекологи мають 
досить обмежене спілкування з жінкою поза вагітні-
стю: найчастіше це візити в післяпологовому періоді, 
при консультуванні щодо методу контрацепції або при 
виникненні скарг, які можуть свідчити про наявність 
гінекологічної патології. Тому покращенню профілак-
тики ЗДА може сприяти сучасний підхід до надання 
медичної допомоги, а саме інтеграція різних ланок 
медичного супроводу. Він передбачає інтегроване ве-
дення хвороб дитячого віку відповідно до стандарту 
ВООЗ, який запроваджений у практику педіатрів та лі-
карів загальної практики (сімейної медицини).  Так, 
запровадження стандартів ВООЗ/ЮНІСЕФ у прак-
тику лікаря загальної практики (сімейної медицини) 
в Україні та сімейно-орієнтований підход може вирі-
шити проблему профілактики, своєчасного виявлення 
та лікування залізодефіцитних станів серед жінок ре-
продуктивного віку. Саме тому необхідне проведення 
теоретично-практичної підготовки з сімейними ліка-
рями та спеціалістами, що займаться лікуванням дітей 
(педіатри, дитячі вузькі фахівці). Так, необхідним є 
опитування матері стосовно стану її здоров’я під час ві-
зиту з дитиною. Важливо звертати увагу на те, що втом-
леність та виснаженість матері можуть бути наслідком 
післяпологової ЗДА, яка може призвести до депресії.

Таким чином, загальний підхід для акушерів-гіне-
кологів, педіатрів, сімейних лікарів має відповідати 
наступному алгоритму:

• Провести опитування жінки щодо стану здоров’я.
• Якщо є скарги на втомленість, виснаженість, 

втрату концентрації, байдужість, рекомендувати при-
йом вітамінно-мінерального комплексу упродовж пер-
шого року життя дитини, який містить не лише 60 мг 
заліза, а й необхідні складові для формування ери-
троцитів: мідь, нікотинамід, фолієву кислоту. Таким 
медичним препаратом є Елевіт®, який має збалансо-
ваний склад вітамінів та мінералів і може бути вико-
ристаний не лише в преконцепційному періоді, а й 
у післяпологовому – для збереження здоров’я матері.

• Провести профілактику ЗДА у дитини першого 
року життя шляхом сприяння тривалому грудному 
вигодовуванню, з повноцінним складом грудного мо-
лока, достатньо насиченого залізом.

Беручи до уваги реформування медичної галузі 
в Україні, вважаємо, що інтерконцепційна допомога 
може бути найкраще забезпечена безперервністю 
догляду одним і тим самим лікарем або практикою 
первинної медико-санітарної допомоги. Такий підхід 
може сприяти поліпшенню результатів, включаючи 
збільшення використання профілактичних заходів, 
краще дотримання рекомендацій лікаря та зниження 
загальних витрат.

? Скільки заліза потрібно для нормального 
перебігу гестації?

Нормальна дієтична потреба в залізі становить від 
1 до 8 мг на добу. Однак існують періоди життя, коли 
необхідно збільшити споживання заліза (дитинство, 
підлітковий період, вагітність та лактація), щоб задо-
вольнити підвищену потребу у цьому елементі внаслідок 
збільшення фізіологічної необхідності в таких ситуаціях.

За нормальних умов потреби матері у залізі під час 
вагітності включають: від 300 до 350 мг – для розвитку 
ембріона та плацентації, 500 мг – для збільшення кіль-
кості еритроцитів у матері й 250 мг – для компенсації 
втрати крові під час пологів. Після цього необхідність 
у залізі зростає з 800 мкг/добу в першому триместрі 
до 7500  мкг/добу в останньому триместрі вагітності.

Таким чином, потреба в залізі на всіх стадіях геста-
ції та лактації становить майже 1 г. Отже, надходження 
дієтарного заліза під час вагітності має забезпечувати 
принаймні 27 мг, а в період лактації –  10 мг замість 1-8 мг 
у загальній популяції дорослого населення.

Очевидно, що за рахунок тільки дієти можливо за-
безпечити лише одну п’яту від необхідної кількості 
заліза (відносно мікроелементів та вітамінів цей по-
казник буде значно меншим). Тому вагітні повинні ви-
користовувати залізовмісний вітамінно-мінеральний 
комплекс Елевіт®, який має у своєму складі не лише 
залізо в дозі 60 мг, що повністю відповідає рекомен-
даціям ВООЗ щодо профілактики залізодефіциту, а й 
необхідні мікроелементи та вітаміни, які дозволяють 
організму вагітної продукувати потрібну кількість 
еритроцитів з адекватним вмістом заліза.

Результати можуть бути набагато кращими, якщо 
жінки отримують профілактику залізодефіцитних ста-
нів на етапі до настання вагітності, що на ранніх етапах 
гестації забезпечить ембріо- та хоріогенез. Від фізіо-
логічного перебігу ранніх етапів вагітності залежить 
не лише зниження ризиків виникнення прееклампсії, 
загрози переривання вагітності, передчасних пологів, 
а й формування мозкових структур плода, міжней-
ронних зв’язків та інтелекту майбутньої дитини.

Слід зазначити, що навіть виявлення ЗДА у пер-
шому триместрі вагітності та її лікування не гаран-
тують повного уникнення негативних наслідків за-
лізодефіциту для стану дитини. У даному випадку 
можна розраховувати лише на покращення стану 
матері й профілактику ускладнень при крововтраті 
та запальних захворювань у післяпологовому періоді.

З метою покращення результатів вагітності в умовах 
тенденції до зниження народжуваності, базуючись на ре-
комендаціях ВООЗ, пропонуємо розвиток в Україні ін-
терконцепційної допомоги: спрямування зусиль акуше-
рів-гінекологів, сімейних лікарів, педіатрів на подолання 
залізодефіциту та його наслідків. Одночасно з цим реко-
мендуємо запровадження переривчастих курсів прийому 
вітамінно-мінерального препарату Елевіт® у жінок ре-
продуктивного віку, а також прийом його під час грудного 
вигодовування впродовж першого року життя дитини.

Таблиця. Рекомендації ВООЗ для профілактики залізодефіцитної анемії

Цільова група Склад препарату 
та дози

Форма 
препарату

Режим 
прийому Тривалість Популяція

Вагітні із ЗДА
120 мг елементарного 

заліза та 400 мг 
фолієвої кислоти

Щодня 

До відновлення 
концентрації 

гемоглобіну до норми, 
продовження 

стандартної дози 
антенатального 
прийому заліза

Якщо частота анемії 
у вагітних перевищує 

40%

Вагітні без анемії

30-60 мг 
елементарного заліза 

та 400 мг фолієвої 
кислоти

Щодня Під час усієї вагітності 
Якщо частота анемії 

у вагітних перевищує 
40%

Вагітні без анемії
120 мг елементарного 

заліза та 2800 мг 
фолієвої кислоти

Щотижня Під час усієї вагітності Якщо частота анемії 
у вагітних <20%

Жінки 
у післяпологовому 

періоді

Виключно препарати 
заліза або в комбінації 
з фолієвою кислотою

6-12 тижнів після 
пологів

У країнах, де 
до завдань охорони 
здоров’я відноситься 
корекція гестаційної 

анемії

Немовлята та діти 
молодшого віку 

(6-23 міс)

10-12,5 мг 
елементарного заліза Краплі/сироп Щодня 3 міс поспіль за рік

Якщо частота анемії 
у немовлят та дітей 

молодшого віку 
становить ≥40%

Діти дошкільного віку 
(24-59 міс)

30 мг елементарного 
заліза

Краплі/
сироп/

таблетки
Щодня 3 міс поспіль за рік

Якщо частота анемії 
у немовлят та дітей 

молодшого віку 
становить ≥40%

Діти дошкільного віку 
(24-59 міс)

25 мг елементарного 
заліза Краплі/сироп Щотижня

3 міс прийому 
препарату заліза, потім 

3 міс перерви, після 
чого повтор прийому 

Якщо частота анемії 
у дітей молодшого 

віку, дошкільнят 
та дітей шкільного віку 

становить ≥20%

Діти шкільного віку 
(5-12 років)

30-60 мг 
елементарного заліза

Таблетки/
капсули Щодня 3 міс поспіль за рік

Якщо частота анемії 
у немовлят та дітей 

молодшого віку 
становить ≥40%

Діти шкільного віку 
(5-12 років)

45 мг елементарного 
заліза Краплі/сироп Щотижня

3 міс прийому 
препарату заліза, потім 

3 міс перерви, після 
чого повтор прийому

Якщо частота анемії 
у дітей молодшого 

віку, дошкільнят 
та дітей шкільного віку 

становить ≥20%

Підлітки та жінки, 
які менструюють 
(невагітні жінки 

репродуктивного 
віку)

30-60 мг 
елементарного 

заліза
Таблетки Щодня 3 міс поспіль за рік

Якщо частота анемії 
у підлітків та жінок, 

які менструюють, 
становить ≥40%

ЗУ
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ОГЛЯД

Післяопераційне знеболювання при «малих» гінекологічних 
втручаннях: нове чи добре забуте старе

В останні десятиріччя структура хірургічних втручань значно змінилася на користь малоінвазивної 
хірургії. Основними перевагами останньої є зменшення крововтрати, мінімізація розрізів і запобігання 
значній травматизації тканин та органів під час операції, короткий відновлювальний період, зниження 
ризиків післяопераційних ускладнень та нетривалий час виконання самих втручань [1].

В оперативній гінекологі ї існує умовне по-
няття «великих» та «малих» хірургічних втручань. 
До «малих» операцій, як правило, відносять втру-
чання, що не потребують тривалого виконання й 
перебування хворого в умовах стаціонару, засто-
сування ендотрахеального наркозу. Вони менш 
затратні й можуть виконуватися як в умовах ста-
ціонару, так і амбулаторно. До таких операцій від-
носять: гістероскопію, роздільне діагностичне виш-
крібання матки, гістерорезектоскопію, абляцію 
ендометрія, біопсію [2].

Загальним моментом для операцій у гінекології 
(гістер ектомія відкритим і вагінальним доступом, 
лапароскопія) є середній ступінь їх травматичності. 
У ході втручання відбувається масивне ушкодження 
низки стресогенних органів і тканин, що супрово-
джується більш-менш вираженою запальною ре-
акцією [3].

Відповідно до сучасних уявлень про патофізіо-
логію після операційного болю больовий синдром 
підтримується чотирма джерелами імпульсації –  
шкірним, глибоким соматичним, вісцеральним 
і гуморальним. Вони, у свою чергу, спричинюють 
рефлекторний, судинний і м’язовий спазм, утво-
рюючи хибне коло [3-5]. Адекватне знеболювання 
в ранньому післяопераційному періоді має бути 
спрямоване на основні механізми болю. Найбільш 
затребуваним в акушерсько-гінекологічній клініці 
є анальгетичний ефект нестероїдних протизапаль-
них препаратів (НПЗП) у межах післяопераційного 
знеболювання. 

Ефективний та безпечний анальгетик для 
післяопераційного знеболювання

Сучасні тенденції післяопераційного знеболю-
вання –  це обмеження використання опіоїдних 
анальгетиків і широке застосування неопіоїдних 
препаратів, насамперед НПЗП, частота призна-
чення яких як базисного післяопераційного зне-
болювання у європейських клініках становить 
45-99% [3]. Властивості цих препаратів роблять їх 
незамінними у ситуаціях, коли біль корелює з ін-
тенсивністю запального процесу. Обираючи НПЗП 
для лікування жінок, слід віддавати перевагу пре-
паратам із найвищою ефективністю та оптималь-
ною переносимістю.

Завдяки унікальним фармакологічним власти-
востям і комплексному механізму дії диклофенаку, 
який є золотим стандартом серед НПЗП, його за-
стосування дає змогу збалансувати ефективність 
і безпечність терапії. Результати клінічних дослі-
джень свідчать на користь широкого використання 
цього препарату в лікуванні болю та запалення 
в акушерсько-гінекологічній практиці [6].

A. Pal та співавт. (2014) свідчать про те, що у па-
цієнток, яким були проведені гінекологічні хірур-
гічні операції на органах малого таза, диклофенак 
для внутрішньом’язового введення був значно 
ефективнішим щодо знеболювання та опіоїдзбе-
рігаючого ефекту порівняно з парацетамолом для 
внутрішньовенного введення. На думку авторів, 
в акушерсько-гінекологічній практиці диклофенак 
можна вважати неопіоїдним анальгетиком вибору 
за відсутності абсолютних протипоказань для його 
призначення [9].

Настання швидкого й довготривалого клініч-
ного ефекту пов’язане зі здатністю молекули ди-
клофенаку натрію зв’язуватися з білками плазми 
крові й накопичуватися у вогнищі запалення. Ан-
тиагрегантний ефект забезпечує зниження ексуда-
ції, різке зменшення переміщення плазматичних 
факторів крові у паренхіматозну й стромальну тка-
нини, зниження продукції  гуанілатциклази, що 
а к т и в у є  с и н т е з  к о л а г е н у  ф і б р о б л а с т а м и . 

Не  виключено також вплив диклофенаку натрію 
на вираженість постзапального фіброзу та скле-
розу аутоімунного ґенезу.

Крім вираженої протизапальної активності ди-
клофенак має і потужний анальгетичний потен-
ціал, не пов'язаний з його впливом на запалення, 
чинить комплексну дію на різні механізми сприй-
няття больових відчуттів, забезпечуючи ефективне 
купірування больового синдрому різної етіо логії. 
Незважаючи на широкий спектр існуючих на 
даний час НПЗП, найбільш популярним препара-
том даного класу залишається диклофенак, якому 
властиві оптимальне поєднання аналгезуючого і 
протизапального ефектів та добра переносимість.

При лікуванні диклофенаком швидко досяга-
ються максимальні концентрації його у крові, що 
зумовлює розвиток швидкого клінічного ефекту, 
який зберігається тривалий час. Великою перева-
гою диклофенаку натрію є низька частота побіч-
них реакцій порівняно зі спорідненими препара-
тами [7, 8].

При парентеральному (внутрішньом’язовому) 
введенні концентрація С

max
 у плазмі крові досяга-

ється через 10-20 хв. Після перорального прийому 
диклофенак всмоктується з кишечника повністю, 
а С

max
 у плазмі крові спостерігається через 1-16 год 

(у середньому – через 2-3 год). При використанні 
ректальних супозиторіїв максимальна концентра-
ція диклофенаку у плазмі крові настає через 30 хв.

Чому саме Диклоберл®?

Серед препаратів дик лофенаку на особливу 
увагу заслуговує диклофенак натрію від компанії 
Berlin-Chemie (Німеччина) Диклоберл®, перева-
гами якого є:

• наявність різних форм випуску (таблетки, ре-
тардні капсули, ректальні супозиторії, розчин для 
внутрішньо м’язових ін’єкцій);

• швидке настання протизапального та знебо-
лювального ефектів;

• можливість комбінування пероральних форм 
із ректальними супозиторіями та ін’єкціями для 
досягнення адекватних терапевтичних доз та інди-
відуалізації терапії.

Р е к т а л ь н и й  с п о с і б  в в е д е н н я  п р е п а -
рату   (Диклоберл®, ректальні супозиторії) має цілу 
низку переваг й особливо рекомендований пацієн-
там, які відзначають дискомфорт у шлунку, нудоту, 
блювання, при порушеннях свідомості або немож-
ливості проведення пероральної терапії. Важливою 
перевагою ректальних лікарських форм є те, що 
препарати всмоктуються у прямій кишці, мина-
ючи печінку, завдяки чому не піддаються такому 
значному печінковому метаболізму при першому 
проходженні, як при пероральному прийомі. Унас-
лідок цього досягається швидке й пролонговане 
полегшення болю та зменшення запалення.

Важливим також є те, що диклофенак у формі 
ректальних супозиторіїв меншою мірою екскре-
тується у грудне молоко, тому його застосування є 
безпечним при грудному вигодовуванні.

У відділенні хірургічної реабілітації репродуктив-
ної функції жінок ДУ «Інститут педіатрії, акушер-
ства і гінекології НАМН України ім. О.М.  Лук’яно-
вої» з 2009 по 2013  рік проведено понад 1500 «малих» 
малоінвазивних операцій. Середній вік обстежених 
жінок коливався у межах від 19,8 до 48,3  ро ку. Ос-
новні діагнози: лейоміома матки (47%), гіперплазія 
ендометрія (63%), аденоміоз із лейоміомою (35%), 
поліпи ендометрія (39%); у 53% випадків відзнача-
лося поєднання патологій.

Усім жінкам проведено повне клініко-лабора-
торне обс теження. Були виконані такі малоін-
вазивні втручання: гістероскопія, діагностичне 

 вишкрібання, офісна гістероскопія, гістерорезек-
тоскопія та біопсія шийки матки. У післяопера-
ційному періо  ді із метою профілактики ускладнень 
використовували НПЗП Диклоберл®.

Застосування цих препаратів у пацієнток після 
проведення «малих» хірургічних втручань дало 
позитивні результати. На фоні отримання препа-
рату Диклоберл® у формі ін’єкцій, капсул та су-
позиторіїв не відзначено ускладнень, пов’язаних 
із хірургічним втручанням. Ускладнення у вигляді 
загострення хвороби травного тракту було зафік-
совано лише у 1,6% осіб. Алергійних реакцій або 
явищ передозування не відзначено [10]. Автори 
дійшли висновку, що застосування НПЗП, а саме 
Диклоберлу, швидко, безпечно та ефективно усуває 
больовий синдром після проведених малоінвазив-
них втручань.

Згідно з настановами к лінічного протоколу 
«Комплексна допомога під час небажаної вагіт-
ності», з метою знеболювання в післяабортному 
періоді рекомендується застосування НПЗП, зо-
крема диклофенаку (найбільш ефективний у II 
три  местрі) [11].

Правильне ведення пацієнтів у післяоперацій-
ному періо  ді –  одне з ключових правил успішного 
лікування та профілактики ускладнень. Розгля-
нуті дослідження підтверджують ефективність 
та безпеку препарату Диклоберл® (Berlin-Chemie 
AG, Menarini Group) у формі ректальних свічок для 
застосування у післяопераційному періоді «малих» 
гінекологічних оперативних втручань завдяки ряду 
істотних переваг:

• низька частота побічних реакцій порівняно 
зі спорідненими препаратами;

• досяг нен н я макси ма льної кон цен т раці ї 
у плазмі крові через 30 хв;

• швидке настання анальгетичного та протиза-
пального ефектів;

• відсутність кумуляції та ентерогепатичної 
цир куляції;

• зручність використання;
• можливе застосування при порушеннях свідо-

мості або за неможливості проведення пероральної 
терапії;

• диклофенак у формі ректальних супозито-
ріїв меншою мірою екскретується у грудне молоко, 
отже, застосування є безпечним при грудному ви-
годовуванні.
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Выбор эффективного и безопасного антибактериального 
препарата для лечения урогенитального хламидиоза

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) стабильно занимают первое место 
в структуре гинекологической заболеваемости и оказывают негативное влияние на женскую 
репродуктивную систему. Как правило, ВЗОМТ возникают в результате восходящего инфекционного 
процесса, способного привести к развитию эндометрита, сальпингита, параметрита, оофорита, 
тубоовариальных абсцессов и пельвиоперитонита. Этиологическим фактором данной группы 
заболеваний служат возбудители инфекций, передающихся половым путем (ИППП), такие как Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, анаэробы и другие микроорганизмы [1].

По данным ВОЗ, ежегодно хламидиозом заражается 
131 млн человек [2]. Хламидиоз гениталий является самым 
распространенным среди ИППП. Во всем мире наблюда-
ется рост заболеваний хламидиозом у молодых женщин, 
только что вступивших в период половой активности (Са-
вичева А.М. и соавт., 2002). Несмотря на малосимп томное 
начало хламидиоза гениталий, его последствия могут быть 
очень тяжелыми и проявляться в виде острых и хрониче-
ских ВЗОМТ, следующих за ними спаечных процессов, 
которые ведут к эктопическим беременностям и бесплодию 
(Занько С.Н. и соавт., 2003).

Медленное развитие симптомов болезни, а зачастую 
и полное отсутствие выраженных признаков заражения 
объясняют запоздалое обращение больных за медицин-
ской помощью. Иногда диагноз устанавливается в ходе 
случайных осмотров, в том числе и при осмотре бере-
менных. В рандомизированных контролируемых иссле-
дованиях было выявлено, что наличие хламидийной ин-
фекции половых путей во время беременности приводит 
к повышению частоты случаев невынашивания, преждев-
ременного разрыва плодных оболочек, преждевременных 
родов, мертворождения, к развитию эндометрита и саль-
пингита в послеродовом периоде, а также к рождению 
детей с малой массой тела (В.Н.  Серов и соавт., 2010). 
Кроме того, урогенитальный хламидиоз у беременных яв-
ляется фактором риска развития хлами дийной инфекции 
у новорожденных [3]. Так, согласно данным исследований, 
в 23-70% случаев инфицирование новорожденных про-
исходит преимущественно при прохождении плода через 
родовые пути матери (Miller J.M. et al., 2000).

Успех в лечении урогенитального хламидиоза вклю-
чает в себя прежде всего своевременную диагностику 
и назначение этиотропной терапии. Для эрадикации 
внутриклеточного возбудителя, которым является 
C.  trachomatis, применяют антибактериальные препа-
раты, способные проникать через внутриклеточные 
мембраны и создавать высокие концентрации в очаге 
инфекции. Таким требованиям отвечают тетрациклины, 
макролиды, фторхинолоны [4].

Выбор одновременно безопасного и эффективного 
антибактериального препарата в данном случае осу-
ществляется врачом акушером-гинекологом на основа-
нии последних рекомендаций и современных клиниче-
ских протоколов. При этом используются рекомендации 
ВОЗ, США, Евро пейского сообщества, разработанные с 
учетом результатов клинических испытаний (включая 
рандомизированные многоцентровые исследования). 
Однако их применение должно учитывать националь-
ный опыт и особенности местного фармацевтического 
рынка.

! В любом стандарте лечения фармакоэкономика явля-
ется вторым по важности фактором после эффектив-

ности лечения.

На данный момент в рекомендациях по лечению 
забо леваний, передающихся половым путем (Sexually 
Transmitted Diseases Treatment Guidelines), Центров по 
контролю и профилактике заболеваний США (CDC) 
и в Европейском руководстве по ведению пациентов 
с инфекцией, вызванной C. trachomatis (European guideline 
for the management of Chlamydia trachomatis infections), ос-
новными препаратами для лечения хламидийной инфек-
ции у небеременных пациенток являются азитромицин 
и доксициклин, у беременных –  только азитромицин.

Европейск ие рекомен дации 2013 года по лече-
нию и диагностике заболеваний, инициируемых 
C.  trachomatis, свидетельствуют о равной клинической 
эффективности однократного назначения азитроми-
цина и 7-дневного курса доксициклина (класс реко-
мендаций А, уровень доказательности I). В Европей-
ском руководстве 2015 года по борьбе с хламидийной 
инфекцией азитромицин указан в качестве препарата 
выбора. Подтверждает это и Евро пейское руководство 
по борьбе с  урогенитальными заболеваниями, вызван-
ными C.  trachomatis (2015).

Макролиды занимают ведущую роль в лечении хла-
мидиоза ввиду целого ряда преимуществ, присущих 
исключительно данной группе лекарственных препара-
тов. Помимо антибактериальных свойств у макролидов 
были выявлены и противовоспалительные эффекты. 
Основным представителем макролидов, зарекомендо-
вавшим себя как высокоэффективный и безопасный 
лекарственный препарат для терапии урогенитальных 
инфекций, является азитромицин. По степени влияния 
на фагоцитоз и киллинг нейтрофилов против хламидий 
азитромицину нет равных. В ряде экспериментов была 
изучена способность последнего подавлять системную 
воспалительную реакцию за счет уменьшения продук-
ции провоспалительных цитокинов, апоптоза лейко-
цитов в очаге инфекции, снижения продукции оксида 
азота. В тканях азитромицин локализуется преимуще-
ственно внутриклеточно, накапливаясь в лизосомах 
макрофагов, нейтрофильных гранулоцитов, моноцитов 
и фибробластов, причем последние представляют собой 
наиболее объемное и стабильное депо препарата. Бла-
годаря аккумуляции в фагоцитах, способных активно 
захватывать азитромицин из крови, интерстициальной 
жидкости и фибробластов, препарат селективно распре-
деляется в очаги инфекционного воспаления. Доказано, 
что концентрации антибиотика в очагах инфекции до-
стоверно выше (примерно на 24-36%), чем в здоровых 
тканях, причем она коррелируют со степенью воспали-
тельного отека  [5]. Длительный период полувыведения 
азитромицина (48-96 ч) и оптимальное распределение 
в тканях обеспечивают выраженный эффект накопле-
ния в очаге воспаления, что позволяет использовать 
однодневные или короткие (3-5 дней) курсы терапии.

! Примечательно, что в современных практических руко-
водствах по лечению ИППП исключены все другие 

макролиды ввиду явного преимущества азитромицина. 

На украинском фармацевтическом рынке азитроми-
цин представлен генерическим препаратом высокого 
качества –  Азитро Сандоз®.

Азитромицин обладает уникальным системным 
распределением и аккумулируется преимущественно 
в урогенитальном тракте в концентрациях, более чем 
в сто раз превышающих концентрацию в кровотоке. 
Данное свойство особенно важно в терапии заболева-
ний, вызываемых условно патогенной микрофлорой 
(C.  trachomatis и др.).

Азитромицин редко вызывает выраженных диспеп-
сических явлений в виде тошноты, рвоты, абдоми-
нальных болей и диареи, которые столь характерны 
для доксициклина и, по данным различных исследо-
ваний, являются частой причиной преждевременной 
его отмены. В отличие от доксициклина азитромицин 
не противопоказан во время беременности (категория 
В по классификации FDA). Кроме того, для него ха-
рактерен минимум лекарственных взаимодействий.

Рекомендуемые режимы терапии урогенитального 
хламидиоза: азитромицин 1,0 г однократно перорально 
или доксициклин 100 мг каждые 12 ч перорально в те-
чение 7 дней [6]. Метаанализ 12 рандомизированных 
клинических исследований подтвердил сопоставимую 
эффективность азитромицина и доксициклина в от-
ношении хламидийной инфекции с частотой микро-
биологической эрадикации 97 и 98% соответственно. 
С точки зрения комплаенса однократный прием ази-
тромицина является более удобным по сравнению 
с курсом терапии доксицик лином. Эффективность 
азитромицина по результатам клинических исследо-
ваний составила 91-97% [7].

Непосредственное сравнение однократной дозы ази-
тромицина и недельного курса лечения доксициклином 
у больных с хламидийными инфекциями проводилось 
еще в 7 рандомизированных исследованиях, в кото-
рых также была продемонстрирована сопоставимая 
 эффективность этих режимов. В метаанализе клини-
ческих исследований показано, что однократная доза 

 азитромицина не уступает недельному курсу доксици-
клина и по показателю эрадикации возбудителя (94,9% 
против 95,9%) [8].

Проведенные рандомизированные контролируемые 
исследования доказали 97-100% микробиологическую 
и клиническую эффективность азитромицина в отно-
шении хламидийной инфекции и практически не вы-
явили штаммов C. trachomatis, резистентных к азитроми-
цину, поэтому теоретически можно не проводить лабо-
раторный контроль излеченности при неосложненной 
хламидийной инфекции.

Изучение эффективности и безопасности новой схемы 
лечения азитромицином было проведено у 221 пациента 
с осложненными формами урогенитального хламидио за. 
Сравнивали результаты применения азитромицина 
(n=98) по 1,0 г на 1-й, 7-й и 14-й день и доксициклина 
(n=123) по 0,1 г два раза в день в течение 14 дней. Диагноз 
урогенитального хламидиоза подтверждали с помощью 
полимеразной цепной реакции и прямой иммунофлуо-
ресценции. В результате лечения азитромицином эли-
минация хламидий наблюдалась у 96,1% женщин и 97,8% 
мужчин, клиническое излечение –  у 84,3 и 89,4% соот-
ветственно. При лечении доксициклином элиминация 
хламидий произошла у 85,5% женщин и 87,0% мужчин, 
клиническое излечение –  у 66,7 и 77,8% соответственно. 
Разница между двумя группами в пользу азитромицина 
была статистически значимой (р<0,05). Азитромицин 
вызывал нежелательные реакции реже, чем доксициклин 
(2 и 12% соответст венно)  [9].

Сравнительное исследование эффективности и пе-
реносимости азитромицина и доксициклина, прове-
денное C.Y. Lau, A.K. Qureshi и соавт. (2002) у больных 
неосложненными формами хламидийной инфекции, 
продемонстрировало их идентичность по изучаемым 
параметрам [8].

Большинство случаев рецидива хламидийной инфек-
ции связаны не с резистентностью C. trachomatis и не-
эффективностью проводимой терапии, а с повторным 
инфицированием от половых партнеров. Пациентам 
с диагностированной хламидийной инфекцией должно 
быть рекомендовано обследование и лечение вместе 
с половым партнером. Кроме того, рекомендуется воз-
держание от половой жизни на срок до 7 дней в случае 
терапии азитромицином либо до окончания полного 
курса 7-дневной терапии доксициклином.

С позиции принципов доказательной антимикробной 
терапии препарат Азитро Сандоз® отвечает требова-
ниям к лечению урогенитального хламидиоза [2,10]. 
Он обладает эффективностью не менее 95% как для 
клинически проявляющейся, так и для бессимптомной 
инфекции, простотой дозирования, минимальными 
побочными эффектами, удобной схемой приема и эко-
номической выгодой.
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Гострий апендицит та вагітність:  проблеми  
діагностики й лікування

Гострий апендицит (ГА) є найчастішою причиною невідкладних хірургічних втручань у вагітних. 
Апендицит при вагітності залишається однією з найбільш спірних діагностичних і лікувальних 
проблем, яка загрожує життю матері та плода [1-3].

Гострий апендицит діагностується у 0,05-0,12% вагіт-
них. Частота ГА зростає у результаті:

• зміщення апендикса і сліпої кишки вгору й назовні;
• поступового зростання матки;
• перегинання й розтягування апендикса;
• порушення моторики й кровопостачання кишки;
• зменшення можливості утворення місцевих спайок 

і локалізації запального процесу (рис. 1).
Перинатальні втрати жінок при неускладненому апен-

дициті складають близько 2-17% і зростають до 19-50% 
при перфорації відростка. Летальність у вагітних із ГА 
у ≥10 разів вища, ніж при апендициті поза вагітністю, 
і становить, за даними різних авторів, 2,5-3% [4].

Найчастіше ГА виникає в 1-му (19-32%) та 2-му (44-
66%) триместрах вагітності, рідше –  у 3-му триместрі 
(15-16%) та післяпологовому періоді (6-8%) [5].

Діагностика апендициту у вагітних

При збільшенні терміну вагітності відбувається зни-
ження системної відповіді імунної системи на запа-
лення, ослаблення захисних сил організму, перебудова 
імунної системи, зокрема лімфоїдного апарату сліпої 
кишки. Крім того, до особливостей патогенезу ГА у ва-
гітних відноситься відсутність обмеження запального 
процесу сальником внаслідок зміщення його вагітною 
маткою догори. Враховуючи перекриття входу в малий 
таз вагітною маткою, перитонеальний випіт не може 
накопичуватися у клубовій ямці, а поширюється вгору 
по латеральних каналах, зумовлюючи розвиток поши-
рених форм апендикулярного перитоніту у другій по-
ловині вагітності. Підвищення внутрішньочеревного 
тиску, компресія судин збільшеною маткою сприяють 
швидкому розвитку деструктивних змін в апендиксі [9].

У діагностиці ГА у вагітних труднощі виникають 
час тіше у другій половині гестації. Через відтіснення 
 апендикса біль локалізується у правому підребер’ї, 
симулюючи напад гострого холециститу або печінко-
вої кольки. Ще більш складна ситуація виникає, коли 
збільшена матка прикриває сліпу кишку з апендиксом. 
Симптоми подразнення очеревини з боку передньої 
черевної стінки значно відтерміновуються стосовно 
патоморфологічних змін в апендиксі.

Атиповість перебігу ГА при вагітності
Типові симптоми ГА у вагітних часто відсутні. Ну-

дота і блювання можуть бути пов’язані з токсикозом 
або рефлюксом внаслідок високого положення дна 
матки. Напруга м’язів передньої черевної стінки ви-
ражена слабо через її розтягнення. При розташуванні 
апендикса за маткою больовий симптом може відчу-
ватися в поперековій ділянці. Симптом Щоткіна –  
Блюмберга є важливою ознакою, що вказує на залу-
чення в запальний процес очеревини, але при вагіт-
ності він зустрічається рідше, ніж у невагітних жінок. 
Вираженість його різна, хоча він може бути й зовсім 
відсутній навіть при деструктивних формах ГА, які 
порівняно часто розвиваються у вагітних [10, 11].

Слід зазначити, що така ознака, як лейкоцитоз, 
може бути неінформативною. Близько 80% невагітних 
пацієнтів з апендицитом мають передопераційний 
лейкоцитоз понад 10×109/л із зсувом вліво. Однак 
 незнач ний лейкоцитоз може бути нормальним ре-
зультатом у вагітних жінок: загальна кількість лей-
коцитів може досягати 16,9×109/л у 3-му триместрі, 
збільшуючись до рівня близько 29×109/л під час по-
логів, включаючи незначний зсув вліво [12].

І.Г. Криворчук

Ю.В. Давидова

! У другу половину вагітності клінічні прояви істотно 
відрізняються. Симптоми подразнення очеревини 

виражені слабо або повністю відсутні через розтягнення 
передньої черевної стінки. Клінічна картина стерта. 
Змінюється локалізація болю. Найбільша болючість при 
пальпації відзначається у правому підребер’ї. Локальне 
напруження м’язів виражено незначно. Температурна реакція 
й підвищення лейкоцитозу менш виражені. Для кількісного 
обґрунтування діагнозу «апендицит» рекомендується 
використовувати шкалу Альварадо (таблиця).
Ознаки генералізації процесу (розвиток перитоніту):

• багаторазове блювання;
• високий лейкоцитоз або, навпаки, різке його зниження;
• висока температура тіла, озноб;
• нетипові зони болю й чутливості;
• поява чутливості й гіпертонусу матки;
• поява болю при зміщенні матки вбік;
• випинання піхвових склепінь;
• біль при рухах правого стегна.

Таблиця. Шкала встановлення ГА  
(шкала Альварадо)

Показник Бали

Міграція болю 1

Відсутність апетиту 1

Блювання 1

Напруження м’язів у правій здухвинній 
ділянці 2 

Біль при забиранні руки під час пальпації 1

Підвищення температури тіла 1

Лейкоцитоз 2

Зсув лейкоцитарної формули вліво 1

! Рання і точна діагностика гострої хірургічної патології 
п ід час ваг і тнос т і  ус к лад нює тьс я нас т упними 

факторами:
• зміною анатомо-топографічного взаємовідношення;
• утрудненням пальпації органів черевної порожнини;
• стертими клінічними симптомами;
• наявніс тю с имптомів,  с хожих із фіз іолог ічним 

дискомфортом під час вагітності;
• складністю диференціальної діагностики хірургічної 

та акушерської патології.! Діагностика апендициту під час вагітності суттєво 
складніша, ніж у невагітних. Зі збільшенням терміну 

гестації відбувається зміна анатомічного взаємовідношення 
органів черевної порожнини, а саме сліпа кишка й апендикс 
зміщуються догори й назовні у зв’язку зі зростанням матки, 
часто спостерігаються перегини апендикса, поглиблюються 
порушення мікроциркуляції, відбувається застій кишкового 
вмісту, функціональна перебудова лімфоїдної тканини [6].
Оскільки апендикс відтісняється у верхній відділ черевної 
порожнини, типовий біль у правій клубовій ямці супроводжує 
не всі випадки ГА [7]. У вагітних відбувається зниження 
тонусу гладкої мускулатури шлунково-кишкового тракту; 
з’являється схильність до закрепів, що спричиняє застійний 
вміст кишечника; розслаблення м’язів передньої черевної 
стінки; частий розвиток гостроінтестинальних симптомів [8].

! Важливо також відрізняти ГА від інших можливих 
ускладнень вагітності, які можуть мати схожі симптоми 

і клінічну картину: ранній токсикоз, ниркова колька, 
пієлонефрит, холецистит, панкреатит, позаматкова вагітність, 
пневмонія і перекрут ніжки кісти яєчника.

А.Ю. Лиманська
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Щодо інст ру мента льни х методів д іагностик и, 
то ключовим фактором є візуалізація патологічного 
процесу. Оптимальний і найдоступніший метод –  
 ультразвукове дослідження органів черевної порож-
нини (УЗД ОЧП) –  дозволяє діагностувати як апен-
дицит, так і супутню акушерську патологію. Хоча 
в низці дос ліджень повідомлялося про відсутність 
візуалізації апендикса у великого відсотка вагітних 
із підозрою на апендицит [13], у більш сучасному ог-
ляді досліджень щодо значення УЗД при діагностиці 
апендициту під час вагітності чутливість колива-
лася від 67 до 100%, а специфічність –  від 83 до 96% 
порівняно із загальною популяцією, де чутливість 
і специфічність становили 86 і 96% відповідно. Кілька 
факторів впливають на ефективність ультразвукової 
діагностики апендициту під час вагітності, включа-
ючи гестаційний вік, індекс маси тіла, а головне –  
підготовку та досвід лікаря [14]. За даними Американ-
ського коледжу радіо логії, найкращим методом після 
УЗД при діагностиці апендициту під час вагітності 
є магнітно-резонансна томографія (МРТ). Проте 
МРТ не має бути причиною відтермінування хірур-
гічного втручання, враховуючи негативний вплив 
часу на ризик розвитку ускладнень. Слід обережно 
підходити до використання контрасту та комп’ю-
терної томографії при діагностиці апендициту через 
негативний вплив опромінення й токсичність кон-
трастуючої речовини, яка може бути використана 
лише у крайніх випадках [15].

Правильною хірургічною тактикою є рання апенд-
ектомія у вагітних. Вона дозволяє уникнути усклад-
нень і рятує як життя матері, так і дитини. Враховуючи 
труднощі у клінічній діагностиці апендициту і значний 
ризик загибелі плода у випадках перфоративного апен-
дициту, загалом вважається прийнятним більш високий 
рівень негативної лапаротомії (від 20 до 35%) порівняно 

з  невагітними жінками. Щодо  хірургічного доступу, 
то у випадку вагітності безпечнішою є відкрита апендек-
томія [16]. Згідно з результатами останнього метааналізу 
(2018), лапароскопічна апенд ектомія хоч і мала деякі 
переваги (менша травматичність, більш сприятливий 
післяопераційний період), але асоціювалась із вищим 
ризиком передчасних пологів та внутрішньоутробної 
загибелі плода порівняно з відкритою операцією, тому 
вважається небажаною під час вагітності [17].

Збільшення материнської захворюваності, пов’я-
заної з апендицитом, може пояснюватися не лише 
 п і двищеною частотою розвитк у перитоніт у, а й 
двократним збільшенням частоти лапаротомії, зазна-
ченої в  когорті вагітних, про що також повідомлялося 
в інших дослідженнях. Так, у загальній популяції у 43-
58% жінок з апендицитом застосовується лапароско-
пія, що пов’язано з більш коротким перебуванням 
у стаціонарі, більш низькими показниками інфекцій, 
зниженням частоти шлунково-кишкових ускладнень, 
загальних ускладнень (включаючи ранову інфекцію), 
ускладнень із боку сечовивідної, респіраторної, шлун-
ково-кишкової, серцево-судинної систем.

Лапароскопічна апендектомія під час вагітності 
пов’язана з більш високою частотою передчасних поло-
гів у терміні <37 тижнів вагітності та частотою втрати 
плода –  6% порівняно з 3% при відкритому підході.

Клінічний випадок
Хвора М., 28 років, доставлена на 18-му тижні другої 

вагітності до гінекологічного відділення з діагнозом «за-
гроза переривання вагітності? харчова токсико інфекція?» 
зі скаргами на нелокалізований біль у животі, нудоту, 
блювання, послаблення випорожнення. Свій стан пов’язує 
з уживанням неякісної їжі. Акушерський анамнез: дана 
вагітність є другою, перебіг –  без патології. Перша вагіт-
ність закінчилась кесаревим розтином на 40-му тижні 
за акушерськими показаннями. Об’єктивно: шкірні по-
криви та слизові звичайного кольору, чисті. Живіт симе-
тричний, не піддутий, м’який, болісний в усіх відділах, 
але більше –  у нижніх; м’язовий дефанс відсутній; симп-
томи подразнення очеревини негативні.

При огляді черговим гінекологом ознак загрози пе-
реривання вагітності не виявлено, на УЗД: матка в нор-
мальному тонусі, у матці один живий плід, плацента біля 
дна матки, розвинена відповідно до терміну вагітності, 
ознак відшарування плаценти не виявлено. Вільної рідини 
у черевній порожнині не виявлено, метеоризм помірний. 
В аналізах крові відмічається незначний лейкоцитоз: 
9,5×109/л, інші показники –  у межах норми. У загальному 
аналізі сечі: ацетон +, інші показники –  без відхилень.

У зв’язку з відсутністю ознак загрози переривання ва-
гітності, а також зважаючи на анамнез (вживання їжі 
сумнівної якості) хвору було госпіталізовано до інфекцій-
ного відділення з підозрою на харчову токсикоінфекцію. 
В інфекційному відділенні хвора була оглянута черговим 
хірургом: на час огляду даних за гостру хірургічну патоло-
гію не виявлено, рекомендовано повторити загальний ана-
ліз крові та УЗД органів черевної порожнини через 24 год.

Хворій проведено регідратаційну інфузійну терапію. 
Через 24 год загальний стан дещо покращився, блювання 
та діарея припинилися, але біль у животі локалізувався 
в нижньому фланку справа. З’явилась іррадіація болю у 
праву ногу. Пальпаторно відмічається локальна болючість 
у правій здухвинній ділянці, але дефанс та симптом Щот-
кіна –  Блюмберга не визначались. У загальному аналізі 
крові дещо зріс лейкоцитоз: до 11,2×109/л. Загальний аналіз 
сечі без відхилень.

Хворій повторно виконано УЗД ОЧП: стан матки 
та плода без відхилень від норми, але в позадуматко-
вому просторі та по правому боковому фланку виявлено 
до 50  мл вільної рідини. Запідозрено ГА, викликано 
чергового хірурга, після огляду якого хвору переведено 
до хірургічного відділення.

Хвора повторно оглянута гінекологом: ознак загрози 
переривання вагітності не виявлено. У зв’язку з обме-
женими показаннями до діагностичної лапароскопії 
при вагітності та кесаревим розтином в анамнезі хворій 
виконано мікролапаротомію по старому післяоперацій-
ному рубцю. У черевній порожнині виявлено до 100 мл 
мутної рідини з фібрином, яку взято на бакпосів, аспіро-
вано. Розміри матки відповідають 18 тижням вагітності. 
Ревізія: апендикс у типовому місці, стовщений до 1 см, 
вкритий фібрином, флегмонозно змінений (рис. 2).

Виконано типову апен дектомію із зану ренн ям 
кукси апендикса в купол сліпої кишки кисетним 
та Z-подібними швами. Черевну порожнину відмито 
 фізрозчином до чистих вод, порожнину малого таза 
дреновано ПХВ-дренажем. Рану пошарово ушито.

Діагноз після операції: «Гострий флегмонозний 
апендицит. Місцевий серозний перитоніт. Прогресу-
юча вагітність 18 тижнів». В післяопераційному періоді 
призначено цефтриаксон внутрішньовенно в дозі 1 г 
2  рази/добу. Харчування відновлено на наступну добу 
після операції, дренаж із черевної порожнини видале-
ний на 2-гу добу. Щодня проводилось УЗД для моні-
торингу перебігу вагітності та стану органів черевної 
порожнини: негативних відхилень не виявлено. Хвора 
в задовільному стані виписана для амбулаторного лі-
кування на 6-ту добу після операції. У подальшому 
знаходилася під наглядом акушера-гінеколога, вагіт-
ність перебігала нормально й закінчилася кесаревим 
розтином на 39-му тижні. Дитина повністю здорова.

Висновки
• У пацієнтки апендицит протікав атипово й спершу 

нагадував харчову токсикоінфекцію, симптоми подраз-
нення очеревини протягом усього передопераційного 
періоду були негативними.

• Ключовим методом обстеження, який допоміг про-
яснити ситуацію й діагностувати хірургічну патологію, 
стало УЗД ОЧП: було виявлено вільну рідину в позаду-
матковому просторі.

• Фармакологічне навантаження в післяоперацій-
ному періоді має бути мінімальним з урахуванням мож-
ливості застосування препаратів у вагітних.

• Обов’язковий УЗ-моніторинг у післяопераційному 
періоді, оскільки післяопераційний біль може «маску-
вати» акушерські ускладнення.
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! Швидке прогресування гострої хірургічної патології при 
вагітності зумовлено:

• зниженням загальної резистентності організму;
• зміною анатомо-топографічного взаємовідношення 

органів черевної порожнини та малого таза;
• погіршенням кровопостачання органів черевної 

порожнини та малого таза у зв’язку зі зростанням вагітної 
матки;

• зниженням тонусу гладкої мускулатури органів у зв’язку 
зі збільшенням вироблення статевих і стероїдних гормонів;

• схильністю до закрепів, що спричиняє застій вмісту 
кишечника і підвищення вірулентності кишкової палички;

• перебудовою лімфоїдної тканини.
Диференціальну діагностику слід проводити:
у першій половині вагітності –  з раннім гестозом, нирковою 
колькою, пієлонефритом, холециститом, панкреатитом, 
гастритом, позаматковою вагітністю, загрозою викидня, 
перекрутом ніжки пухлини і розривом яєчника;
у д руг ій половин і  ваг і тнос т і  –  із  правос торонн ім 
пієлонефритом, холециститом, загрозою невиношування.

Рис. 2. Макропрепарат. Флегмонозний апендицит ЗУ

Рис. 1. Топографічне розташування апендикса залежно 
від розмірів матки та терміну вагітності
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ГІНЕКОЛОГІЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ

ВПЛ-асоційована патологія шийки матки:
сучасна стратегія діагностики, лікування та профілактики

Патологічні процеси шийки матки (ШМ) набувають особливої ваги як у клінічній практиці акушера-гінеколога, так 
і в аспекті охорони здоров’я в цілому. Частота їх є надзвичайно високою й не має тенденції до зниження. Своєчасне 
виявлення та адекватне лікування як фонових процесів, так і передракових захворювань ШМ дозволяє запобігти 
виникненню раку шийки матки (РШМ). 28 березня 2019 р. в рамках науково-практичної конференції «Актуальні 
питання репродуктивної медицини в Україні» відбувся симпозіум на тему «ВПЛ-асоційована патологія шийки матки: 
сучасна стратегія діагностики, лікування та профілактики». Основні аспекти цієї проблеми та ефективні методи 
її вирішення розглянули у своїх доповідях відомі вітчизняні фахівці.

Відкрила захід го-
ловний спеціаліст 
з онкогінекології де-
партаменту охорони 
з доров’я Д н і п ро-
пет ровської ОДА, 
лікар- онкогінеколог 
клінічного онколо-
гічного диспансеру 
В.М.  Дья кова допо-
віддю на тему «Он-
коепідемічна ситуа-

ція злоякісних новоутворень шийки матки 
у Дніпропетровській області», в якій пере-
дусім навела приголомшливу статистику, 
пов’язану з цими захворюваннями.

Рак шийки матки (РШМ) не вибирає 
жінок за віком: хворіють як 20-річні, 
так і 80-річні. Перший пік захворюва-
ності припадає на вік 35-39 років. Що-
року в Україні виявляється близько 
5 тис. нових випадків РШМ, і від цієї 
хвороби помирають до 2,5  тис. жінок. 
Із них до 700 осіб (близько 30%) –  жінки 
репродуктивного віку. Щодня в Україні 
виявляють 14 нових випадків РШМ, 
один із них припадає на Дніпропетров-
ську область. Щодня в Україні помира-
ють 6 жінок, хворих на РШМ.

Загальна онкологічна захворюваність 
по Дніпропетровській області за 1995-
2018 рок и зросла на 20%, по Укра-
їні загалом –  на 15%. Зараз на обліку 
перебувають 78 025 хворих, що скла-
дає 2,4% населення області. Щорічно 
в Дніпрі та області виявляється близько 
12 тис. нових випадків раку, серед яких 
онкогінекологічних –  приблизно 10% 
(у 2018  ро ці –  1281 випадок), а 25,8% 
з них –  це хворі на РШМ.

Смертність від РШМ в Україні пере-
вищує світові показники у 2 рази. Кожна 
шоста жінка з РШМ не проживає й од-
ного року з моменту встановлення ді-
агнозу. Підраховано, що 40% смертей 
від РШМ можна запобігти, якщо жінки 
своєчасно відвідують гінеколога, а лі-
карі встановлюють правильний діагноз. 
На жаль, випадки занед баного РШМ 
по Дніпропетровській області за 2018 рік 
становлять 29,6% –  тобто кожна третя 
хвора має занедбаний рак.

Доповідач наголосила, що РШМ –  
це єдина лока лізаці я, де мож ливий 
стовідсотковий успіх лікування. Проте 
проблема лікування РШМ ще не ви-
рішена. З огляду на це В.М. Дьякова 
завершила свій виступ важливим нага-
дуванням: у випадку будь-якого раку 
після встановлення діагнозу важливо 
терміново направити хвору до спеціалі-
зованого закладу для лікування. Адже 
від своєчасно розпочатого лікування 
залежить життя пацієнток.

У доповіді, яку представив завідувач 
кафедри акушерства та гінекології ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України», доктор медичних наук, професор 
В.О. Потапов, було розглянуто проблему 
«ВПЛ-інфекція і дисплазія шийки матки: 
можливості етіопатогенетичної терапії».

Доповідач зазначив, що РШМ має ін-
фекційну етіологію, спричинену вірусом 
папіломи людини (ВПЛ). Що ж собою 
являє даний вірус? ВПЛ є неве ликим 
вірусом діа метром близько 55  нм, що 

 вм і щ ує д в а ла н-
цюги ДНК, обме-
жен і  с ф ери ч ною 
оболонкою (капси-
дом). ВПЛ є гене-
тично стабільним, 
тобто не має здат-
ності до шви дкої 
му таці ї. Ві д ВПЛ 
немає природного 
захисту, і ймовір-
ність передачі його 

статевому партнеру ск ладає 65-80%, 
тому кожна сексуально активна лю-
дина має великий ризик інфікування. 
Вірус може передаватися через шкірні 
покриви навіть при статевому контакті 
без проникнення. Використання при 
статевому акті презервативів знижує 
ризик, але повніс тю не захищає від ін-
фікування ВПЛ.

ВПЛ здатен уникати швидкої від-
повіді імунної системи, оскільки при 
інфікуванні відсутні віремія і місцеве 
запалення, а місцевий імунітет при-
гнічується вірусом. Формування спе-
цифічної відповіді на ВПЛ-інфекцію 
відбувається досить повільно (період 
сероконверсії складає близько 12 міс, 
і лише у половини інфікованих), анти-
тіла виробляються у низьких титрах, 
недостатніх для елімінації вірусу. Саме 
тому раніше перенесена інфекція ВПЛ 
не викликає імунітету, що захищав би 
від повторного інфікування.

Да лі допові дач ак цент у вав у ваг у 
на профілактиці РШМ.

Первинна профілактика –  вакцина-
ція здорових. Показана за відсутності 
цервікальної інтраепітеліальної нео-
плазії ШМ (CIN –  cervical intraepithelial 
neoplasia). А ле слі д зау важ ити, що, 
за даними С. Beraud (2010), захворюва-
ність РШМ у невакцинованій популяції 
склала 2,8%, у вакцинованих 2% (усього 
на 27% менше). З огляду на низький рі-
вень охоплення вакцинацією в Украї  ні, 
вирішального значення для запобігання 
РШМ набуває вторинна профілактика.

Вторинна профі лактика  –  ран нє 
ви явленн я (цервіка льний скринінг 
на СIN) і лікування передракових змін 
ШМ. Основний принцип: діагностика 
передракових змін на тканинно-клі-
тинному рівні, які з достатньо висо-
ким ступенем ефективності піддаються 
лікуванню на стадіях, що передують 
РШМ. Доповідач звернув увагу на не-
обхідність проведення при скринінгу 
не тільки цитологічного дослідження, 
а й ВПЛ-тесту, оскільки кожна п’ята 
пацієнтка з нормальною цитологією, 
але стійко позитивними ВПЛ-тестом 
прогресує до CIN ІІ, III протягом 36 міс 
(Lorincz et al., 2003; Clavel C. et al., 2001).

Було зазначено, що хірургічна сана-
ція ШМ не виключає причин її диспла-
зії й не гарантує відсутність рецидиву 
захворювання (25-30%).

Значну частину своєї доповіді профе-
сор В.А. Потапов приділив питанню лі-
кування CIN, яка є свідченням інтег рації 
ВПЛ у клітинний геном епітеліоцита. Він 
акцентував увагу на тому, що не тільки 
тяжка, а й легка дисплазія епітелію ШМ 
має ризик канцерогенезу й потребує лі-
кування. Чому при  інфікуванні ВПЛ 

в одних випадках відбувається регрес 
захворювання, а в інших воно прогресує 
у бік канцерогенезу? Як лікар-гінеколог 
у клініці може передбачити прогресу-
вання захворювання і виділити групу 
ризику по РШМ?

Прогрес або регрес СIN за лежить 
від імунофенотипу трансформованого 
ВПЛ цервікального епітелію. Проведені 
з цього питання дослідження дозво-
лили виділити два різних імунофено-
типи перебігу СIN.

Для прогресивного імунофенотипу пе-
ребігу СIN притаманно:

• експресія Кі67 >5%;
• експресія онкопротеїну р16 >5%;
• експресія р63 >10%;
• втрата естрогенових і прогестеро-

нових рецепторів;
• позитивна експресія VEGF.
Прогресивний імунофенотип має не-

сприятливий прогноз (91,2% –  перехід 
у канцерогенез); у комплексному ліку-
ванні –  обов’язкова хірургічна санація 
незалежно від ступеня тяжкості СIN.

Для регресивного імунофенотипу пе-
ребігу СIN притаманно:

• експресія Кі67 <5%;
• експресія онкопротеїну р16 <5%;
• експресія р63 <10%;
• експресія естрогенових і прогесте-

ронових рецепторів >10%;
• відсутність експресії VEGF.
Рег реси вн и й і м у ноф ено т и п має 

сприятливий прогноз і високу ймовір-
ність позитивного ефекту від медика-
ментозної терапії, як при СIN І (97,3%), 
так і при СIN ІІ (95,4%).

В.О. Потапов звернув увагу колег 
на доцільність застосування при ліку-
ванні ВПЛ-асоційованих захворювань 
препаратів Протефлазід®, які належать 
до противірусних препаратів прямої дії 
(група АТС JO5A Х). Пряма противі-
рус на дія супроводжується імунотроп-
ною, апоптозмод улюючою та анти-
окси да н т ною д ією, що забезпеч ує 
політаргетний механізм і можливість 
етіопатогенетичної терапії.

Механізм прямої дії Протефлазіду 
на віруси полягає в тому, що він без-
посередньо інгібує ферменти, які бе-
руть участь у реплікації вірусу –  ДНК- 
і РНК-полімерази, завдяки чому роз-
множення вірусу унеможливлюється 
(Рибалко С.Л., 2006, 2010).

Важливою є також імунотропна дія 
Протефлазіду.

• Системна: підвищує неспецифіч-
ний захист організму проти інфекцій-
них агентів за рахунок індукції син-
тезу ендогенних ɑ- і ɣ-інтерферонів; 
при цьому не виникає рефрактерності 
(гіпореактивності) імунної системи. 
Це дозволяє використовувати препарат 
протягом тривалого часу, що необхідно 
для ефективного лікування CIN.

• Місцева: нормалізує фактори міс-
цевого імунітету (секреторний IgА, 
лізоцим і С

3
 компонент комплементу) 

і сприяє більш швидкій елімінації збуд-
ника; відновлює бар’єрну функцію сли-
зової оболонки піхви та ШМ і, таким 
чином, перешкоджає інфекції; сприяє 
усуненню дисбіотичних порушень мі-
крофлори статевих шляхів, відновлює 
нормальний біотоп піхви.

Апоптозмодулююча дія Протефлазіду 
сприяє елімінації уражених вірусом 
клітин.

Таким чином, у результаті етіопато-
генетичної дії Протефлазіду забезпе-
чується:

• зн и жен н я вірусног о на в а н та-
ження;

• ліквідація патологічного осередку;
• елімінація клітин, уражених віру-

сом, і зниження онкогенного ризику;
• профілактика розвитку рецидиву 

інфекції.
В . О .  П о т а п о в  з а у в а ж и в ,  щ о 

з 2016  ро к у Протефлазі д® випуска-
ється не тільки у краплях, а й у формі 
супозиторіїв. І сьогодні Протефлазід® 
супозиторії –  єдиний противірусний 
препарат, схвалений МОЗ України для 
вагінального використання.

«ВПЛ-асоційовані 
у р а  же н н я ш и й к и 
мат к и: прак т и чн і 
аспекти» –  це було 
т е м о ю  д о п о в і д і , 
я к у п р едс т а ви ла 
професор кафедри 
акушерства, гінеко-
логії та репродукто-
логії Українського 
державного інсти-
туту репродуктоло-

гії Національної медичної академії піс-
лядипломної освіти ім. П.Л.  Шупика, 
доктор медичних наук А.А. Суханова.

За даними Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я (інформаційний 
бюлетень ВООЗ від 24 січня 2019 р.), 
РШМ залишається вкрай актуальною 
проб лемою. Доведено, що цьому виду 
раку впродовж багатьох років пере-
дують перед ракові ураження –  CIN, 
асоційовані з ВПЛ. Відповідно своє-
часна діагностика та лікування CIN –  
є вторинною профілактикою РШМ. 
«Український національний консенсус 
з обстеження та лікування жінок після 
проходження первинного цервікаль-
ного скринінгу» 2018 року (за основу 
його взято доповнене у 2012 році керів-
ництво А мериканського товариства 
кольпоскопії та цервікальної патології, 
ASCCUS) пропонує два підходи до лі-
кування CIN:

• динамічне спостереження;
• хірургічне лікування.
Доповідач зазначила, що вибір під-

ходу до лікування значною мірою коре-
лює з патогенетичною стадією процесу, 
і детально зупинилася на патогенезі па-
піломавірусної інфекції (ПВІ).

Перша стадія: репродуктивна інфекція. 
Спочатку інфікуються базальні клітини. 
ВПЛ знаходиться у клітинах епітелію 
в епісомальній (неінтегрованій) формі. 
При просуванні інфікованих базальних 
клітин до поверхні епітелію та їх дифе-
ренціюванні відбуваються реплікація 
і розмноження ВПЛ. У даному випадку 
можлива тактика динамічного спостере-
ження, але це не має бути пасивне очіку-
вання. Слід говорити про дійсно активне 
спостереження, спрямоване на ство-
рення умов для елімінації вірусу. Цьому 
сприяє переконання жінки виключити 
шкідливі звички, нормалізація гормо-
нального фону, лікування інфекцій, що 
передаються статевим шляхом (ІПСШ), 
нормалізація біоценозу піхви, контроль 
цитології та вірусного навантаження. 
Щодо противірусної терапії, то слід вра-
ховувати, що процес проходження однієї 
інфікованої клітини від базального шару 
епітелію до  поверхневого може тривати 
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до 3 міс (Stanley М., 2012). Тому противіру-
сна терапія має бути тривалою –  не менше 
3 міс.

Друга стадія: інтегративна інфекція. 
ДНК вірусу вбудовується у хромосому 
клітин, і відбувається синтез онкобіл-
ків Е6, Е7, закодованих у геномі вірусу. 
Інтеграція ДНК ВПЛ у ДНК епітеліо-
циту –  ключовий момент початку пух-
линної трансформації клітини. Віру-
сні онкобілки ВПЛ Е6, Е7 зв’язуються 
із клітинними білками –  супресорами 
утворення злоякісних клітин (р53 і pRB). 
При цьому порушується процес апоптозу 
змінених клітин, а також втрачається 
контроль над їх проліферацією. Ці зміни 
призводять до формування пулу пухлин-
них клітин. Лікування цієї стадії разом 
із уже перерахованими заходами додат-
ково потребує хірургічного втручання.

А в т о р  д опов і д і  з в е р н у л а  у в а г у 
на Протефлазі д® як перспективний 
препарат для лікування ВПЛ-асоційо-
ваних уражень ШМ. Останні дослі-
дження продемонструва ли, що пре-
парат не лише пригнічує реплікацію 
вірусу, а й також зменшує експресію ві-
русних онкогенних пептидів з одночас-
ним збільшенням експресії клітинних 
білків, що є продуктами генів-супре-
сорів пухлинного росту (Співак М.Я. 
та співавт., 2018). Це суттєво знижує 
ризик переродження уражених вірусом 
клітин у злоякісну пухлину.

А.А. Суханова звернула увагу на те, що 
дві форми випуск у Протефлазі ду –  
у краплях та супозиторіях розширюють 
його терапевтичні можливості: як для 
системного, так і для місцевого засто-
сування. Вона пояснила, чому доцільно 
застосовувати одночасно дві форми 
препарату. Оскільки ВПЛ уражає усі 
шари епітелію ШМ, то потрібно ство-
рити високі концентрації препарату 
по всій товщі епітелію.  Протефлазід® 
у краплях (як усі системні ліки) ство-
рює максимальні концентрації у гли-
боких шарах епітелію. А Протефлазід® 
у супозиторіях, навпаки, забезпечує 
максимальні концентрації у поверхне-
вих шарах. Отже, у комбінації краплі 
та супозиторії діють на вірус по всій 
товщі епітелію, що підвищує ефектив-
ність лікування.

На підтвердження цього доповідач 
навела дані к лінічного дослідження 
порівняльного ана лізу результатив-
ності різних схем застосування фла-
воноїдів Протефлазіду в терапії СIN 
легкого та помірного ступенів, асоційо-
ваних із генітальною ПВІ, проведеного 
на базі кафедри акушерства, гінекології 
та репродуктивної медицини НМАПО 
ім. П.Л. Шупика та Київського місь-
кого центру репродуктивної та пери-
натальної медицини (Камінський В.В. 
та спів авт., 2019). У дослідженні взяли 
участь 90 жінок репродуктивного віку 
із СIN  І  – ІІ (неоплазія легкого та по-
мірного ступенів), зумовлених ПВІ.

1- ш а  г р у п а  (n =3 0 )  п р и й м а л а 
 Протефлазід® тільки системно: перо-
рально по 15 крапель 2 рази на день 
упродовж 3 міс безперервно.

2 - г а  г р у п а  ( n =3 0 )  п р и й м а л а 
 Протефлазід® тільки місцево: по 1 супо-
зиторію 2 рази на день 14 днів кожного 
місяця протягом 3 міс.

3 - т я  г р у п а  ( n =3 0 )  п р и й м а л а 
 Протефла зі д ® одночасно систем но 
та місцево за вищезазначеними схе-
мами.

Спікер наголосила, що схема одно-
часного місцевого та системного за-
стосування препаратів Протефлазіду 
ма ла найвищ у терапевти чн у ефек-
т и вн іс т ь:  у  83,3% х в ори х п ри йом 
 Протефлазіду за даною схемою при-
зводить до регресії СIN І до норми, 
СIN ІІ –  до СIN  І та елімінації ВПЛ 
у 90% випадків. Отже, представлена 
схема одночасного застосування пре-
паратів Протефлазіду є перспективною 

у  лікуванні CIN I-II у жінок репродук-
тивного віку, оскільки дозволяє виклю-
чити ушкодження ШМ, ранні та пізні 
ускладнення після використання де-
структивних методів лікування і збе-
регти репродуктивну функцію.

Да л і тем у «Мор-
фологічні та імуно-
гістохімічні мар ке ри 
ВПЛ-інфікування 
і  к а н ц е р о г е н е з у 
шийки матки» роз-
глянув у своїй допо-
віді перший прорек-
тор ДЗ «Дніпропет-
р о в ськ а м е д и ч н а 
академія МОЗ Укра-
їни», керівник про-

екту «Імуногістохімія пухлин людини», док-
тор медичних наук, професор І.С. Шпонька.

Він наголосив, що немає іншої зло-
як існої пу х лини, крім РШМ, яка б 
краще підтверджувала великий пози-
тивний вплив скринінгу, ранньої діа-
гностики й лікування пухлин на показ-
ники виживаності.

І.С. Ш пон ьк а зу п и н и вся на ос-
новних цитологічних ознаках CIN, 
а також на імуногістохімічних марке-
рах ВПЛ-інфікування та їх значенні 
для клініцистів. Він зазначив, що при 
ретроспективному дослідженні біопта-
тів, отриманих при конізації ШМ, лише 
5% дійсно мали ознаки тяжкого ура-
ження епітелію, що вимагають хірур-
гічного втручання. Доповідач закликав 
до об’єднання зусиль та взаємодії пато-
логів і клініцистів з метою діагностики 
патології ШМ, що в підсумку призво-
дить до зниження медичної інтервенції 
у питаннях лікування.

Пр о б лем і  пош и-
рення захворюва-
но с т і  у  в а г іт н и х 
присвяти ла свою 
допов і д ь  «П ат о -
логія шийки матки 
під час вагітності: 
о с о б  л и в о с т і  д і а-
гностики й можли-
в о с т і  л і к у в а н н я» 
д о ц е н т  к а ф е д р и 
акушерства, гінеко-

логії та онкогінекології Харківської ме-
дичної академії післядипломної освіти, 
кандидат медичних наук О.О.  Акуліна.

Вона зазначила, що РШМ є найбільш 
поширеним злоякісним новоутворен-
ням, яке діагностується під час вагіт-
ності. Поєднання РШМ і вагітності 
зус трічається в 1,3-5% випадків. До них 
відносять злоякісні новоутворення ШМ, 
які виявляють протягом 6 міс після 
переривання вагітності або в період 
12-18  міс після пологів. Це пов’язано 
з тим, що клінічні та морфологічні про-
яви пухлинного процесу присутні вже 
під час вагітності.

Доповідач зауважила, що РШМ і ва-
гітність є своєрі дною загадкою для 
лікарів. Зростаючий протягом вагіт-
ності пресинг гормонального фону не-
минуче позначається на ШМ, й інколи 
вона виглядає просто «страхітливо». 
Прави льне тракт у ванн я ви явлених 
змін ШМ –  завдання, що потребує не-
гайного вирішення для долі вагітної 
та її дитини. Виявити РШМ під час ва-
гітності непросто, адже у 18-30% жінок 
відсутня його чітка симптоматика. Роз-
виток симптомів залежить від харак-
теру росту пухлини. Контактні кров’я-
нисті виділення, що є найбільш частою 
скаргою хворих на HSIL (CIN III і Ca in 
situ), не мають чіткої клінічної картини 
й виявляються тільки при проведенні 
морфологічних досліджень. Тактика 
діаг ностики передракових захворювань 
ШМ і РШМ у вагітних є стандартною: 
кольпоскопія + цитологія + прицільна 
біопсія ШМ (за показаннями).

Спікер наголосила, що відповідно 
до «Українського національного кон-
сенсусу з обстеженн я та лік у ванн я 
жінок після проходження первинного 
цервікального скринінгу» (2018), якщо 
піддавати лікуванню всіх жінок із ре-
зультатом прицільної біопсі ї CIN І, 
буде пропущено тільки 8,7% CINІІ+, 
однак при цьому лік уванню буду ть 
піддаватися 75,4% жінок, які насправді 
не мають передракового захворювання. 
Тому в Консенсусі зазначено:

• Лікуванню під час вагітності під-
лягає лише інвазивний рак. Основна 
мета кольпоскопії (КС) при вагітності –  
виключення інвазивного раку.

• П р и  ц и т о л о г і ї  A S C U S  а б о 
CIN  І рекомендовано КС під час ва-
гітності, за відсутності ознак ураження 
тяжкого ступеня –  повторна КС через 
12 тиж після пологів.

• При CIN ІІ-ІІІ (HSIL) обов’язко-
вою є КС експертного рівня.

• Біопсі я викон ується лише при 
кольпоскопічних ознаках (HSIL), AIS, 
при підозрі на інвазивний рак. Ме нед-
ж мент таких вагітних рекомендовано 
проводити онкогінекологом експерт-
ного рівня сумісно з акушером-гінеко-
логом. Біопсію рекомендовано здійсню-
вати в умовах стаціонару за наявності 
інформованої згоди вагітної пацієнтки 
на її проведення. Якщо біопсія виклю-
чила інвазивний рак, пацієнтці слід 
повторити цитологію і КС (кожен три-
местр до пологів). Через 8 тиж після 
пологів жінку необхідно оглянути й 
обрати тактик у ведення ві дпові дно 
до результатів аналізів.

Незва жаючи на те що ваг ітність 
не найкращий час для скринінгу, майже 
3% випадків РШМ виявляються під час 
гестації. Ріст захворюваності на РШМ 
у період вагітності пов’язаний зі швид-
ким поширенням високоонкогенних 

штамів ВПЛ, що є головним фактором 
розвитку тяжких цервікальних неопла-
зій і РШМ.

Було зазначено, що пологи через при-
родні шляхи збільшують ризик пере-
дачі ВПЛ у 5 разів. А оперативні пологи 
при непору шених оболонках п лода 
знижують ризик зараження в 10 разів 
(Петров  Ю.А. та співавт., 2018). При 
лікуванні вагітних удвічі важливіша 
оцінка ризиків. Можливості терапії CIN 
і клінічного прояву ВПЛ при вагітності 
обмежені токсичністю багатьох препара-
тів. Але Протефлазід® можна використо-
вувати в таких ситуаціях, оскільки він 
не чинить мутагенної дії, не має ембріо-, 
фетотоксичної та тератогенної дії (Чек-
ман І.С., 1997, 2002; Шумейко В.М.,1997; 
Рибалко С.Л., 2002).

О.О. Акуліна наголосила на тому, що 
клінічна ефективність і безпека препара-
тів, які містять флавоноїди  Протефлазіду, 
при вірусних інфекціях продемонстро-
вана в метааналізі 24 когортних неза-
лежних постмаркетингових клінічних 
досліджень за участю понад тисячі ва-
гітних жінок упродовж І –ІІІ триместрів 
(Бенюк В.А., 2014). Доведено, що проти-
вірусна терапія  Протефлазідом під час 
вагітності у пацієнток із ВПЛ-асоційо-
ваними захворюваннями сприяє регресу 
захворювання, перешкоджає його про-
гресуванню, дозволяє відтермінувати 
прийняття рішення щодо подальшої 
тактики лікування в післяпологовому 
періоді (Камінський В.В., 2014; Волошина 
Н.М., 2007).

Отже, вирішення проблеми жіночого 
здоров’я є необхідним й ефективним під-
ходом до зміцнення системи охорони здо-
ров’я в цілому та засобом, що дасть пе-
реваги кожному. Адже «покращення жі-
ночого здоров’я –  це покращення світу».

Підготувала Катерина Семенюк ЗУ
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ГІНЕКОЛОГІЯ
АКТУАЛЬНА ТЕМА

Сучасні аспекти первинної 
профілактики передчасних пологів

«Східноєвропейські зустрічі професіоналів: материнсько-плодова медицина» – під такою назвою 
17-18 травня в Києві відбулася конференція, у рамках якої доповідь на тему «Омега-3: як зберегти 
найцінніше» представив кандидат медичних наук, спеціаліст медичного центру «Уніклініка» 
Віктор Іванович Ошовський. 

Свою доповідь В.І. Ошовський розпочав із тези 
про важливість превентивної медицини у профілак-
тиці передчасних пологів. Він зазначив, що існує три 
рівні втручань для зниження частоти передчасних 
пологів та уникнення проблем, пов’язаних із недо-
ношеністю. Первинний рівень –  втручання, які мають 
бути запропоновані всім вагітним на етапі планування 
та під час вагітності. Вторинний рівень має на  меті вияв-
лення й, за можливості, усунення або зниження фактора 
ризику передчасних пологів. Третинний рівень –  втру-
чання, що передбачають покращення здоров’я та пери-
натальних наслідків у недоношених ново народжених.

Доповідач зауважив, що важливу роль у вирішенні 
проблеми відіграє підвищення рівня знань як у сус-
пільстві в цілому, так і знань та навичок медичних 
працівників, розробка громадської та професійної 
політики й програм. Соціальний захист та адаптація 
вагітних жінок знижує ризик передчасних пологів. 
Автор доповіді представив дослідження, які свід-
чать, що ризик передчасних пологів на 33% вищий 
у тих вагітних жінок, які працюють понад 42 год 
на тиждень, і на 26% –  у жінок, які працюють стоячи 
більше 6 год протягом робочого дня. Також робота 
вагітної жінки у позиції «стоячи» підвищує ризик пе-
редчасних пологів на 56% порівняно з вагітними, які 
працюють переважно сидячи (Saruel-Cubizolles M.J. 
et al., 2004). Крім того, у жінки, в котрої індекс маси 
тіла <18 або >25, існує високий ризик акушерських 
ускладнень. Тож важливим моментом у прегравідар-
ній підготовці є корекція маси тіла.

Усім жінкам рекомендовано кинути курити до ва-
гітності або на ранніх термінах гестації. Відмова від 
паління на ранніх термінах зменшує ризик перед-
часних пологів до рівня осіб, які не були курцями. 
Особи, які палять, мають значно вищий рівень спон-
танних передчасних пологів.

Також для зниження ризиків передчасних пологів 
ВООЗ рекомендує 2-річний інтервал між вагітно-
стями. Доповідач представив дослідження, яке свід-
чить, що зачаття в інтервалі менше 12 міс та пологи 
з інтервалом менше 18 міс корелюються з передчас-
ними пологами (DeFranco E.A. et al., 2014).

В.І. Ошовський зауважив, що запліднення in vitro 
збільшує ризик передчасних пологів, отже, прово-
дити його варто лише за наявності вагомих медич-
них показань. Крім того, ця процедура має обмежу-
ватися перенесенням лише одного ембріону.

Лікування дисплазії шийки матки (ДШМ) шля-
хом хірургічних втручань під час вагітності також 
пов’язують із передчасними пологами та високим 
ризиком повторної появи цієї патології. Ризик про-
гресування ДШМ до інвазивного раку шийки матки 
під час вагітності мінімальний, і значна кількість 
регресує спонтанно у післяпологовий період. До-
повідач висловив думку, що хірургічні втручання 
в ділянці цервікального каналу за наявності ДШМ 
слід відкладати до народження дитини, а єдиним 
показанням до такого лікування під час вагітності 
може бути інвазивний рак. Крім того, сер йозного 
ексцизійного лікування слід уникати в разі вияв-
лення ДШМ у репродуктивний період життя жінки.

Щитоподібна залоза є найважливішою залозою 
під час виношування дитини після репродуктивних 
органів, саме тому скринінг дисфункції щитоподіб-
ної залози є дуже важливим. Субклінічний гіпоти-
реоз під час вагітності сприяє підвищенню ризику 
передчасного відшарування плаценти майже втричі 
й ризику передчасних пологів –  удвічі (Casey  B.M. 
et al., 2005). Утім рутинно додаючи йод, можна змен-
шити перинатальну смертність. Потреба у йоді для 
вагітних, за даними ВООЗ, складає 250 мкг/добу.

Доповідач наголосив на важливості виявлення 
наявності інфекцій та імунітету до них. У разі вияв-
лення інфекцій, що передаються статевим шляхом, 
особливо за наявності симптоматики (хламідіоз, 
гонорея, трихомоніаз), необхідно прийняти рішення 

щодо їх лікування. У випадку виявлення потенційно 
небезпечних інфекцій (вірусний гепатит В та С, си-
філіс, ВІЛ) слід прийняти рішення щодо можли-
вості зачаття. Необхідним є визначення наявності 
імуно глобулінів до токсоплазмозу, цитомегаловірусу, 
краснухи. За відсутності імунітету до токсоплазмозу/
цитомегаловірусу необхідна корекція способу життя 
пацієнтки. Якщо відсутній імунітет до краснухи –  
обов’язково слід провести вакцинацію.

Було зазначено, що нестача фолатів також впливає 
на ризик передчасних пологів, частоту дефектів нер-
вової трубки, які поєднуються з багатоводдям. ВООЗ 
рекомендує рутинно використовувати 400 мкг фоліє-
вої кислоти на добу. Проте Канадська, Британська й 
Американська асоціації акушерів-гінекологів вважа-
ють, що 400 мкг –  це рутинна доза, тоді як група ри-
зику потребує більшої дози –  800 мкг. На їхню думку, 
є групи жінок, кот рим рекомендовано 4-5 мг фолієвої 
кислоти. До цієї групи належать жінки, які в попе-
редніх вагітностях мали вади розвитку нервової трубки 
плода, пацієнтки з ожирінням, вагітні, які прийма-
ють препарати з анти фолатними ефектами, мають 
генетичні мутації, пов’язані з обміном фолатів, які є 
активними або пасивними курцями, які тривалий час 
використовували оральні контрацептиви й такі, що 
мають захворювання кишечника. До продуктів, що 
містять багато фолієвої кислоти, належать курячі тель-
бухи, теляча й свиняча печінка, лосось, тунець, бобові 
(соя), зерно пшениці, спаржа, шпинат, броколі.

Що ж стосується вітаміну D, то В.І. Ошовський 
представив нещодавнє дослідження (Roth D.E. et 
al., 2018), яке було проведено в регіонах із пошире-
ним дефіцитом цього вітаміну. Автори дослідження 
дійшли висновку, що добавки вітаміну D не мали 
суттєвого впливу на численні клінічні результати 
під час вагітності або на період першого року життя. 
Доповідач також звернув увагу на можливі наслідки 
передозування препарату вітаміну D, що зазначені 
в інструкції. До них належать: затримка фізичного 
та розумового розвитку, розвиток надк лапанної 
форми стенозу та ретинопатії у дитини. Дефіцит 
віта міну  D підвищує ризик прееклампсії, народ-
ження плодів із малою масою, скелетних порушень, 
гіпоглікемії, створює тенденцію до підвищення час-
тоти кесаревих розтинів. До групи ризику відно-
сяться жінки з пігментованою шкірою, ожирінням, 
малорухомим способом життя. ВООЗ не рекомендує 
рутинне використання вітаміну D, проте його де-
фіцит має бути коригованим. Доповідач наголосив 
на необхідності правильного харчування під час 
вагітності: особливу увагу слід звертати на про-
дукти, що містять вітамін D, зокрема: оселедець, 
боби, сири, гриби, яйця молоко, салямі. Згідно з 
рекоменда ція ми спеціалістів RCOG (Royal College 
of Obstetricians and Gynaecologists), усі вагітні жінки 
мають щоденно отримувати 400 МО (міжнарод-
них одиниць) –  10  мкг, а групи ризику –  1000 МО 
вітаміну D. За наявності дефіциту застосовується 
4-6-тижневий курс по 10 000 МО ергокальциферолу 
або 20 000 МО холекальциферолу.

В.І. Ошовський представив рандомізоване дослі-
дження впливу додаткового призначення риб’ячого 
жиру, яке продемонструвало зниження частоти пе-
редчасних пологів на 50% (Olsen S.F. et al., 1992). Ще 
одне рандомізоване дослідження щодо впливу додат-
кового призначення риб’ячого жиру показало зни-
ження частоти епізодів загрози передчасних пологів 
на 46% (Olsen S.F. et al., 2000).

Омега-3-жирні кислоти відіграють важливу роль 
у раціоні майбутньої матері, оскільки впливають 
на тривалість вагітності, інтелектуальні здібності 
й емоційний інтелект дитини. Джерелами омега- 
3-жирних кислот є: морська риба, броколі, тунець, 
яйця, волоські горіхи, олія із зерен лоьну, шпинат, 
брюсельська капуста. Доповідач послався на резуль-
тати дослідження, яке вивчало вплив омега-3 у  раціо  ні 

 майбутньої матері на  подальший розвиток дитини. 
Результати дослідження свідчать, що жінки, які 
споживали менше 340 г морепродуктів на тиждень, 
мали значно вищий ризик народження дітей із пору-
шеннями соціального розвитку, дрібної моторики, 
пресоціальної поведінки і вербального інтелекту 
(Hibbeln  J.R. et  al., 2007). Також були представлені 
результати дос лідження, яке свідчить про вплив оме-
га-3-жирних кислот на зниження ризику передчасних 
пологів (Mittleton P. et al., 2018). За даними цього дослі-
дження, використання омега-3 призвело до:

• змен шен н я част о т и перед часн и х полог і в 
до 37  тиж – на 11%;

• зменшення частоти пологів до 34 тиж – на 42%;
• зменшення частоти народження дітей масою 

до 2500 г – на 10%.
На сьогодні існує чимало препаратів, що містять 

омега-3-жирні кислоти. Але на один із них автор звер-
нув особливу увагу. Препарат ПреМама Дуо скла-
дається із двох лікарських форм. Перша – таб летки, 
які містять 11 вітамінів та 10 мікроелементів у дозу-
ваннях, що відповідають останнім рекомендаціям 
ВООЗ; друга – капсули із поліненасиченими жир-
ними кислотами, а саме докозагексаєновою та ейко-
за  пентаєновою. В одній упаковці ПреМама Дуо   
   –    30 таблеток та 30 м’яких капсул, і саме цей препарат 
В.І. Ошовський рекомендував як ефективний, зручний у 
використанні препарат із високим ступенем доказовості.

Далі доповідач представив дослідження, яке під-
тверджує, що скринінг та лікування трихомоніазу, 
кандидозу, вагінозу під час вагітності знижує час-
тоту передчасних пологів на 45% і частоту народ-
ження дітей із малою масою тіла: менше 2500 г –  
на 52%, менше 1500 г –  на 66% (Sangkomkamhang U.S. 
et al., 2008). Він також згадав настанови CDC2015 
(Center for Disease Control and Prevention), у яких 
реко мендовано проведення скринінгу на бактері-
альний вагіноз жінкам із високим рівнем ризику 
передчасних пологів під час першого пренатального 
візиту. Згідно з цим документом, лікування слід 
проводити так само, як і в невагітних пацієнток, 
за винятком того, що у другій половині вагітності 
слід уникати застосування кремів, які містять клін-
даміцин, оскільки це може збільшити ризик перед-
часних пологів та інших несприятливих наслідків.

В.І. Ошовський підсумував, що для первинної 
профілактики передчасних пологів необхідно до-
тримуватися наступних рекомендацій:

• планування вагітності у віці 19-35 років;
• щадне ставлення до шийки матки;
• раціональне застосування допоміжних репро-

дуктивних технологій;
• дотримання міжгестаційного інтервалу;
• нормалізація маси тіла;
• скринінг на захворювання щитоподібної за-

лози;
• фоліопрофілактика;
• корекція соматичного стану (гіпертензія);
• повна відмова від куріння;
• вакцинація (краснуха, кір, грип, вітряна віспа);
• виявлення й лікування урогенітальних інфекцій;
• використання презервативів у певних групах;
• виявлення й лікування захворювань пародонту;
• оптимізація білка/калоражу/заліза у їжі;
• достатнє надходження омега-3-жирних кислот 

із їжею/прийом препаратів, що їх містять;
• цервікометрія.

Підготувала Уляна Дем’янчук ЗУ

В.І. Ошовський
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Заместительная гормональная терапия: сохранение 
здоровья в пострепродуктивном периоде жизни женщины

Идея использования заместительной гормональной терапии (ЗГТ) для улучшения здоровья женщины 
в период перименопаузы и менопаузы длительное время привлекала внимание врачей. За последние 
годы препараты данной группы претерпели значительные изменения, стали шире использоваться 
в медицинской практике, их эффективность в профилактике остеопороза, лечении вазомоторных 
расстройств, тяжелых и умеренных симптомов вульварной и вагинальной атрофии, связанных 
с менопаузой, доказана в большом количестве исследований. Кроме того, показана способность 
ЗГТ улучшать когнитивную функцию и память, предотвращать развитие когнитивных нарушений 
у женщин.

Следует отметить, что положительное влияние ЗГТ 
на симптомы депрессии и когнитивной дисфункции 
ограничивается только теми случаями, когда эти на ру -
шения обусловлены менопаузой. Для лечения де  прес-
сивных расстройств, ассоциированных с менопаузой, 
особое значение имеют трансдермальные формы ЗГТ 
[5]. Показано снижение риска коло ректального рака (для 
комбинированных ЗГТ) [6, 7]. Не доказана связь между 
ЗГТ и риском развития рака груди, появлением мигрени, 
развитием колоректального рака (изолированная 
терапия эстрогенами), увеличением веса [8-10]. Терапия 
ЗГТ сопряжена с риском инсульта, тромбоза глубоких 
вен и легочной эмболии, рака груди (комбинированная 
ЗГТ), рака эндометрия и яичников (изолирован-
ная терапия эстрогенами). Дискуссионным является 
вопрос о влиянии ЗГТ на риск развития ишемической 
болезни сердца (ИБС), деменции, рака яичников 
(комбинированная ЗГТ) и другие симптомы менопаузы 
[11]. Хотя использование ЗГТ для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, включая ИБС, пока 
не рекомендовано, так или иначе врачи все чаще будут 
сталкиваться с пациентками, получающими такую 
терапию по другим показаниям и имеющими риск 
развития ИБС. Поэтому анализ возможного влияния 
ЗГТ на сердечно-сосудистую систему и риск развития 
ИБС является достаточно важным.

На данный момент для успешного применения ЗГТ 
общепризнанной является концепция терапевтического 
окна [12]. В основе ее лежит тщательный анализ 
результатов клинических исследований ЗГТ и данных 
популяционных исследований. Пересмотр полученных 
ранее результатов позволил осознать, что назначение 
ЗГТ при отсутствии сердечно-сосудистой патологии 
приводит к снижению риска ИБС и других заболеваний 
кардиоваскулярной системы, тогда как у женщин 
со сформированным атеросклеротическим поражением 
ЗГТ может приводить к фатальным последствиям 
[13]. Так, доказано, что эффекты эстрогенов могут 
значительно различаться в зависимости от стадии 
атеросклеротического процесса.

Развитие атеросклеротического поражения имеет 
свои определенные ста дии, поэтом у логи чным 
является подход, предусматривающий изу чение 
влияния половых гормонов в зависимости от стадии 
атеросклеротического процесса [14]. Если суммировать 
данные экспериментальных и клинических работ, 
то мож но у тверж дать, что эст ра диол обла дает 
в а з о д и л а т и р у ю щ и м и  с в о й с т в а м и ,  с п о с о б е н 
уменьшать воспаление, предотвращать апоптоз, по-
вышать устойчивость кардиомиоцитов к ишемии 
[15-18], а кроме того, положительно влияет на обмен 
холестерина, глюкозы, повышает чувствительность 
тканей к инсулину [19]. Если на начальных этапах 
избыточная стимуляция эстрогенами ингибирует 
привлечение макрофагов и повышенную пролиферацию 
гладкомышечных клеток, то при сформированной 
атеросклеротической бляшке эффекты эстрогенов 
могут иметь совершенно иное значение [20, 21]. 
Так, изменения в сонной артерии под влиянием 
терапии эстрадиолом значительно различаются 
в зависимости от того, начаты они в раннюю или 
в позднюю менопаузу [22]. И если в ранней менопаузе 
под влиянием эстрадиола отмечается ингибирование 
ак к у муляции макрофагов в сосудистой стенке, 
то в позднюю фазу менопаузы этого не наблюдается 
[23]. Например, повышение апоптоза под влиянием 
эстрогенов в уже сформированной бляшке может 
снижать ее стабильность [24]. Показана способность 
эстрогенов повышать активность матриксной металло- 
протеиназы (ММП), в частности ММП-9 [25, 26]. 
Результаты работы М. Potier и соавт. демонстрируют, 
что эстрадиол способствует как увеличению синтеза 
mRNA ММП-9, так и повышению активности самой 
ММП-9 [27]. При этом C.S. Wingrove утверждает, что 

данный эффект является зависимым от концентрации 
эстрадиола [28]. Следует учесть, что у женщин старших 
возрастных групп даже незначительные дозы экзоген-
ного эстрадиола могут расцениваться как повышенная 
концентрация последнего. Если для интактной артерии 
это не имеет критического значения, то в пораженных 
атеросклерозом венечных артериях такое усиление 
активности ММП может способствовать разрыву 
бляшки [29]. По данным D. Zanger и соавт., на осно-
вании обследования женщин с ИБС, получавших 
в качестве базисной терапии аспирин, статины, ин-
гибиторы ангиотензинпревращающего фермента, 
добавление конъюгированных эстрогенов привело 
к повышению у ровн я ММП-9, хотя отмеча лось 
и снижение концентрации С-реактивного белка 
(СРБ), и н терлей к и на-6, молек ул а д гези и [30]. 
А.  Wakatsuki и соавт. в своем исследовании пока-
зали, что влияние на ММП менее выражено при ис-
пользовании трансдермальных форм ЗГТ [31]. В ис-
следованиях на животных установлено, что имеет 
значение именно период нахождения в постменопаузе. 
Так, у обезьян противоатеросклеротическое действие 
эстрогенов снижалось по мере удлинения периода 
нахождения в эстрогендефицитном состоянии [32]. 
Эти экспериментальные данные подтверждаются 
р е з у л ь т а т а м и  к л и н и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й , 
в которых назначение ЗГТ на фоне уже имеющегося 
атеросклероза ухудшало течение заболевания. В то же 
время подтверждается показанная в популяционных 
и с с л е д ов а н и я х  по з и т и в н а я  р о л ь  э с т р ог енов 
в предупреждении развития ИБС. Данные противоречия 
позволяют утверж дать, что действие эстрогенов 
может меняться от противоатеросклеротического 
до атеросклеротического в зависимости от длительности 
эстрогендефицитного состояния [33, 34].

В настоящее время существует явное противоречие 
между теоретическим выводом о кардиопротекторном 
эффекте эстрогенов и результатами клинических 
исследований ЗГТ. Так, несмотря на оптимистичные 
результаты первых работ, более поздние исследова-
ния WISE (Women and Ischemia Syndrome Evaluation), 
HERS  (Heart and Estrogen/progestin Replacement Study), 
WHI (Women’s Health Initiative) и другие не подтвердили 
столь многообещающих эффектов ЗГТ [35-37].

Основанием для поиска подтверждений кардио-
протек торного эффек та эстрогенов посл у ж и ли 
р е з у л ь т а т ы  п о п у л я ц и о н н ы х  и с с л е д о в а н и й , 
неоднократно показавшие, что женщины, которые 
длительно принимали ЗГТ, были меньше подвер-
жены риску сердечно-сосудистых событий (ССС) [38]. 
Однако первые же результаты рандомизированных 
исследований были не столь оптимистичны [39]. В итоге 
ряд исследований был прекращен досрочно в связи 
с повышением риска ССС.

Достаточно много критических замечаний было 
высказано в литературе в связи с особенностями 
планирования и дизайна данных исследований. 
Так, в исследовании WHI при включении пациенток 
не учитывались такие факторы, как наличие тяжелой 
гипертензии, ранее перенесенные переломы в связи 
с остеопорозом, рак грудной железы в анамнезе или 
у ближайших родственниц, риск сердечно-сосудистых 
заболеваний [40]. Обращает на себя внимание 
неоднородность исследуемых гру пп: различные 
периоды времени от начала менопаузы до назначения 
терапии, особенно включение в исследование женщин 
старше 70 лет [41]. К примеру, в том же исследовании 
W HI 66% у част ниц бы ли старше 60 лет, в том 
числе 21% –  старше 70 лет. Так, анализ результатов 
исследования с учетом возрастных особенностей групп 
показал, что именно в группе 70-летних пациенток 
повышался риск развития ССС в начале терапии. 
В некоторые исследования включались женщины, 
ранее длительно получавшие гормональную терапию 

по другим показаниям (например, контрацепция). 
По мнению N. Panay, доза 0,625 мг конъюгированного 
эстрогена, хотя и считается стандартной для начала 
терапии у женщин в возрасте 50 лет, в более старшем 
возрастном периоде избыточна [42]. В реа льной 
к линической практике пациентки старше 70 лет 
не я в л я ются кан д и датам и на проведен ие ЗГ Т. 
T.B.  Clarkson предположил, что кардиопротекторный 
эффект связан с фазой репродуктивного старения 
жен щ и н ы [43].  Он п роа на л изи рова л эффек т ы 
инициации ЗГТ на различных стадиях у женщин 
и приматов. Так, в стадии пременопаузы дефицит 
эстрогена прежде всего влияет на липиды плазмы 
и способствует инициации атеросклеротического 
п р о ц е с с а .  В в е д е н и е  э с т р о г е н о в  в  с о с т а в е 
кон т рацеп т и вов сн и ж а ло риск ра зви т и я ИБС. 
В ста д и и пери менопаузы и ран ней менопаузы 
введение экзогенного эстрогена в составе ЗГТ имело 
наиболее значимый кардиопротекторный эффект. 
В фазе поздней менопаузы введение экзогенных 
эст рог енов повы ша ло у ровен ь нежелат ел ьн ы х 
ССС [44]. По всей видимости, этот эффект связан 
с повышением уровня провоспалительных медиато-
ров и снижением стабильности атеросклеротической 
бляшки. Данный нежелательный эффект частично 
можно предотвратить совместным с ЗГТ назначением 
статинов [45].

В исследовании WISE наблюдалось повышение 
риска осложнений ИБС на коротком отрезке периода 
наблюдени я –  сра зу же после нача ла терапии. 
Повышение риска осложнений ИБС в начале терапии 
и последующее его сни жение отмеча лось так же 
в исследованиях WHI и HERS [46]. Были предприняты 
попытки уменьшить неоднородность групп. Так, 
Furberg и соавт. при анализе подгрупп выявили, 
что негативное влияние ЗГТ отмечалось у женщин, 
получающих препараты дигиталиса, и у активных 
курильщиц [47]. В данном случае прием дигита-
лиса говорит о том, что женщины уже длительно 
имели заболевание сердечно-сосудистой системы. 
Безусловно, добавление к терапии вещества, имеющего 
потенциальный протромбогенный эффект, в этом 
случае может только негативно повлиять на прогноз.

Следует помнить о том, что число женщин, полу-
чающих ЗГТ для коррекции симптомов менопаузы, 
неуклонно растет. Часто эти препараты назначаются 
одновременно со статинами. Не было проведено спе-
циальных исследований для оценки совместного вли-
яния статинов и ЗГТ на уровень холестерина (ХС) 
и риск ССС. Практически все имеющиеся данные 
получены при анализе подгрупп или из небольших 
экспериментальных работ. Выявлено, что совместное 
назначение правастатина и ЗГТ способствует большему 
снижению концентрации ХС и его фракций [48]. 
В работе Lemay при сравнении трех режимов терапии 
(правастатин, правастатин + ЗГТ, ЗГТ) выявлено, что 
у пациенток, получавших только правастатин, отмеча-
лось более значимое, чем при изолированном назначении 
ЗГТ, снижение ХС липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП) и ХС не-ЛПВП (липопротеинов высокой 
плотности). Данные показатели в группе правастатина 
снизились на 23,7 и 25,4% соответственно, в группе 
ЗГТ –  на 13 и 13,5% соответственно, тогда как в группе, 
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получавшей только ЗГТ, отмечался более существенный 
рост ХС ЛПВП (+22,5 против +3,7%). В группе, полу-
чавшей комбинацию ЗГТ и правастатина, зафиксиро-
вано снижение содержания ХС не-ЛПВП и ХС ЛПНП, 
не превышающее изолированный эффект правастатина, 
а ХС ЛПВП повышался не больше, чем в группе изолиро-
ванной ЗГТ. Доказана также способность правастатина 
при совместном назначении с ЗГТ предотвращать рост 
уровня триглицеридов (ТГ), свойственный ЗГТ. Авто ры 
делают вывод о том, что комбинация правастатина 
и ЗГТ позволяет достичь оптимального снижения 
атеро  генных фракций, повышения уровня ХС ЛПВП 
и не сопровож дается ростом концентрации ТГ, 
характерным для изолированной ЗГТ.

Показана эффективность совместного применения 
ЗГТ и розувастатина для коррекции дислипидемии 
у женщин в постменопаузе [50]. Подобный синергичный 
эффект на уровень липидов доказан так же для 
комбинации симвастатина и ЗГТ [51, 52]. Выявлено, 
что совместное назначение ЗГТ и симвастатина снижает 
уровень СРБ, тогда как при изолированном назначении 
ЗГТ такого эффекта не наблюдается [53, 54].

А на лиз подгрупп в исследовании HERS пока-
за л, что совместное назначение статинов и ЗГТ 
ведет к снижению риска первичной конечной точки 
«нефатальный инфаркт миокарда / коронарная смерть» 
(ОР=0,79; 95% ДИ 0,63-0,99; р=0,04) и общей смертно-
сти (ОР=0,67; 95% ДИ 0,51-0,87; р=0,003). Исследование 
HERS также известно кардиологам повышением числа 
ССС в первый год применения ЗГТ, однако среди па-
циенток, получавших статины, подобного роста не-
желательных ССС на фоне приема ЗГТ не было 
[55]. Кроме того, применение данной комбинации 
характеризуется снижением риска столь серьезного 
осложнения ЗГТ, как тромбоэмболии. Так, в случае 
сочетанного приема статинов и ЗГТ относительный риск 
тромбоэмболических осложнений составлял 0,45 (95% 
ДИ 0,23-0,88; р=0,02), т. е. был значительно ниже, чем 
у пациенток, не получавших статины с ЗГТ [56]. В иссле-
довании JUPITER в группе, получавшей розувастатин 
в дозе 20 мг/сут, отмечалось на 43% меньше симптомных 
венозных тромбоэмболий [57]. Кокрановский анализ, 
проведенный L. Li и соавт., также подтвердил способ-
ность статинов снижать риск тромбоэмболических 
осложнений на примере розувастатина [58].

Это важное свойство статинов может положительно 
влиять и на результаты ЗГТ. По данным N.B. Adams 
и соавт., эти препараты статистически значимо сни-
жали уровень D-димера (–9%), СРБ (–21%), фактора 
VIII (–3%). При этом указанный эффект не зависел 
от гиполипидемического действия статинов [59]. 
Показана так же способность статинов оказывать 
регулирующее влияние на обмен стероидных гормонов. 
Например, терапи я аторвастатином у женщин 
с синдромом поликистозных яичников способствует 
снижению уровня тестостерона [60].

Добавление статинов к ЗГТ способствует менее 
агрессивному течению атеросклероза, оцененного 
по динамике индекса Агатстона [61]. Также в иссле-
довании HERS отмечено меньшее число пароксизмов 
фибрилляции предсердий у пациенток, получавших 
ЗГТ и статины, в сравнении с изолированной ЗГТ [62].

Статины мог у т обла дать так же целым ря дом 
других эффектов, имеющих значение для ведения 
пациенток в перименопаузе. В эксперимента ль-
ной модели на животных показана способность 
правастатина и флувастатина снижать количество 
приливов и улучшать терморегуляцию [63]. Одним 
из свойств статинов является их способность повышать 
кровоток в микроциркуляторном русле у женщин, 
перенесших менопаузу. Данный эффект был показан 
для правастатина японскими учеными [64]. Учитывая, 
что большинство средневременных осложнений 
менопаузы связаны с нарушением состояния сосудов 
микроциркуляторного русла, данный эффект статинов 
также может быть полезен при ведении пациенток, 
перенесших менопаузу.

Статины способны оказывать влияние на такое 
ассоциированное с менопаузой заболевание, как 
ост еопороз. На значен ие ат орвастат и на в дозе 
10 мг пациенткам в постменопаузе с остеопенией 
и о с т е опо р о з ом спо с о б с т в ов а ло у в е л и чен и ю 
м и нера л ьной п лот ност и кост и [65]. В работа х 
А. Tanriverdi, R.G. Schlienger и C.R. Meier так же 
подтверж дена способность статинов позитивно 
в л и я т ь на течен ие остеопороза [66, 67]. Пока-
зана способность статинов повышать плотность 
кост ной т к а н и п у т ем ст и м у л я ц и и п род у к ц и и 
костного морфогенетического белка и сосудистого 
эндотелиального фактора роста, а так же взаимо-
действия с RANKL/OPG [68-70].

В исследовании ELITE (Early versus Late Intervention 
Trial with Estradiol), спроектированном специально 
дл я изу чени я гипотезы терапевтического ок на, 
бы ло пок а з а но к ард иоп р о т ек т орно е дейс т вие 
р а н н е й  т е р а п и и  э с т р а д и о л о м  и  з а м е д л е н и е 
атеросклеротического процесса [71].

Назначение ЗГТ имеет протекторное значение 
только в раннем периоде менопаузы и в периоде 
пременопаузы. Метаанализ, проведенный Salpeter 
и включивший 23 многоцентровых исследования, 
показал, что назначение ЗГТ молодым пациенткам 
достоверно снижало риск ССС, тогда как у пожилых, 
напротив, повышало [72]. Увеличение риска ССС 
отмечалось в группе пожилых пациенток в первый год 
терапии и снижение –  после 2 лет ЗГТ [73]. Известно, 
что ЗГТ в течение года приводила к уменьшению 
гипертрофии левого желудочка и при этом значимо 
не влияла на уровень артериального давления [74]. 
Одним из способов снизить сердечно-сосудистый риск 
при проведении ЗГТ является совместное назначение 
гормональных средств со статинами.

Та к и м  о б р а з о м ,  н а и б о л е е  б е з о п а с н ы м и 
и эффективными методами проведения ЗГТ являются 
возрастной подход и концепция терапевтического 
окна. Так или иначе, оба данных подхода основываются 
на исключении женщин старших возрастных групп 
из претенденток на ЗГТ. Основанием для этого является 
предположение о том, что именно у этих пациенток 
наиболее вероятно наличие атеросклеротического 
поражения сосудов. Указанные концепции были 
сформированы в большей степени гинекологами 
и не учитывают возможность атеросклеротического 
поражения у женщин более молодых возрастных групп. 
Также не учитываются особенности клинической 
картины атеросклеротического поражения коронарных 
артерий у женщин.

Заслуживает внимания мнение, что эстрогены 
эффективны в профилактике ИБС только тогда, 
когда лечение начато до появлени я признаков 
п рог ресси ру ющег о атероск лероза [75]. В этой 
ситуации надо отталкиваться не от возраста женщины, 
а от наличия заболевания и его фазы. Учитывая 
вышеска занное, ва ж ное значение буд у т имет ь 
состояние репродуктивной системы и длительность 
эстрогендефицита. Возможно, недооценено снижение 
чувствительности рецепторов к эстрогенам. Поэтому 
у женщин с одинаковым уровнем половых гормонов 
степень их влияния на сердечно-сосудистую систему 
может быть различной. Несмотря на тот факт, что 
использование ЗГТ для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний не рекомендовано, существует 
обширная группа показаний для проведения подобной 
терапии. У большинства женщин при принятии 
решения о ЗГТ риск ИБС будет не основным доводом; 
скорее, в этом периоде большее значение имеет тяжесть 
симптомов менопаузы. Учитывая, что количество 
пациенток, получающих ЗГТ, будет увеличиваться, 
врача-практика должны интересовать в первую очередь 
риски, связанные с проведением данной терапии –  
в частности, риска онкологической патологии. Но для 
кардиолога одной из наиболее серьезных проблем 
является оценка сердечно-сосудистого риска. Для этого 
необходимо понимание того, каковы особенности ИБС 
у пациенток и как они связаны с особенностями их 
гормонального статуса.

Следует отметить, что количество женщин, получаю-
щих ЗГТ по различным показаниям, неуклонно растет. 
Своевременное назначение ЗГТ (не позже 6 лет от начала 
менопаузы), тщательная оценка сердечно-сосудистого 
риска, учет фактора риска развития онкопатологии 
и комплексное применение ЗГТ со статинами делают 
данную терапию достаточно безопасной, позволяя 
позитивно влиять на состояние здоровья женщины 
в раннем пострепродуктивном периоде.

Список литературы находится в редакции.
ЗУ

НОВИНИ
ВОЗ призвала усилить борьбу с инфекциями, 
передающимися половым путем

Продолжающееся распространение в мире трихомониаза, хламидиоза, гонореи 
и сифилиса –  инфекций, передающихся половым путем (ИППП), свидетельствует 
об отсутствии прогресса в борьбе с ними и требует от мирового сообщества 
скоординированных действий. Об этом заявила Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), опубликовавшая данные исследования, согласно 
которому ежедневно в мире более 1 млн человек в возрасте от 15 до 49 лет 
заражаются этими болезнями.

«Мы являемся свидетелями вызывающего беспокойство отсутствия прогресса 
в вопросе о прекращении распространения инфекций, передающихся половым 
путем», –  заявил журналистам исполнительный директор ВОЗ Питер Салама, кури-
рующий вопрос обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Новые 
данные ВОЗ, подчеркнул он, должны дать мировому сообществу «сигнал к пробуж-
дению» и побудить его к принятию согласованных действий и обеспечению доступа 
к лечению всем, кто в нем нуждается.

Согласно исследованию ВОЗ, в 2016 году среди людей в возрасте 15-49 лет 
в мире было зарегистрировано 156 млн новых случаев заражения трихомониазом, 
127 млн –  хламидиозом, 87 млн –  гонореей, 6,3 млн –  сифилисом. ВОЗ подчеркивает, 
что эти инфекции «поддаются лечению». Она напоминает, что ИППП «оказывают 
большое влияние на здоровье детей и взрослых». Если эти инфекции не лечить, 
они могут привести к «серьезным и хроническим последствиям для здоровья, 
включая неврологические и сердечно-сосудистые болезни, бесплодие, внематочную 
беременность, мертворождение и повышенный риск ВИЧ». В социальном аспекте эти 
недуги также «ассоциируются со значительным уровнем позора и домашнего насилия».

По оценкам ВОЗ, вследствие сифилиса в 2016 году около 200 тыс. детей родились 
мертвыми или умерли в младенческом возрасте, и это одна из главных причин 
смертности среди младенцев. С момента последней публикации сведений об ИППП 
в 2012 году, подчеркивает организация, не было достигнуто существенного снижения 
числа инфицированных и темпов новых заражений. В среднем примерно каждый 
25-й человек в мире является носителем по меньшей мере одной из четырех ИППП.

По материалам https://www.rmj.ru/news

Разработан алгоритм, позволяющий «подглядывать» 
за живыми клетками

Польский ученый, доктор наук из Варшавского политехнического института Войчех 
Краузе, разработал алгоритм, который позволяет «подглядывать» за поведением 
живых клеток в организме.

«Чтобы подсматривать за клетками во время работы, не нужно их разрушать 
или нарушать их структуру. Достаточно правильно их измерять. Числовой способ 
измерений позволяет точно описывать внутреннее строение живых микроструктур. 
Мы также можем исследовать изменения, которые в них происходят под влиянием 
внешних факторов», –  цитирует слова ученого Польское агентство печати. «Мы 
делаем нечто похожее на томографию, но вместо рентгеновского излучения 
используем лазерные лучи. Мы не обследуем людей, а только отдельные клетки», –  
пояснил Войчех Краузе.

Метод Краузе –  это алгоритм, который служит для обработки данных 
оптического томографа, также созданного в Варшавском политехническом 
институте. Инженеры работают над другими подобными устройствами, которые 
с помощью нового алгоритма смогут выдавать очень точные результаты 
исследований. Сообщается, что эти разработки позволяют рассмотреть даже 
самые мелкие элементы клеток, в том числе ядро и митохондрию размером 
в несколько сотен нанометров.

Алгоритм помогает наблюдать за циклами жизни клетки, позволяет отследить 
процесс ее умирания. На практике интересными могут быль исследования влияния 
различных кремов на кожу. Это позволит выяснить, как на самом деле работают 
популярные средства по уходу и какие элементы в их составе действительно 
помогают остановить процесс старения.

Совместно с исследователями из Китая польские ученые уже начали применять 
новый алгоритм для наблюдения за реакцией организма на различные субстанции, 
которые широко применяются в китайской медицине. «Мы даем клеткам выжимку 
из традиционно используемых трав и смотрим, начнут ли они на них реагировать. 
Это может быть началом работы над потенциальными лекарствами от болезней 
Альцгеймера или Гентингтона», –  отметил Краузе.

По материалам https://www.rmj.ru/news
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Пе р в ы й  д о к л а д 
«Женщина –   здо-
ровье, красо та, ка-
чество жизни» пред-
ставила  член- кор-
респондент НАМН 
Украины, доктор 
медицинских наук, 
профессор Татьяна 
Феофановна Та-
тарчук.

Темп жизни со-
временной женщины очень тесно свя-
зан со стрессом. Он запускает процесс 
активации провоспалительных цито-
кинов, что ведет к аутоиммунному по-
вреждению яичников с развитием гона-
дотропин-независимого их истощения, 
к эстрогеновой недостаточности и, как 
следствие, ранней менопаузе.

Так, у женщин с синдромом истощен-
ных яичников значительно ухудшается 
состояние кожи. Это связано со сниже-
нием васкуляризации дермы и эпидер-
миса, синтеза коллагена, уменьшением 
активности сальных желез. Известно, что 
30% коллагена теряется в первые 5 лет ме-
нопаузы, а толщина кожи восстанавлива-
ется после 2 лет приема менопаузальной 
гормональной терапии (МГТ).

Снижение выработки эстрогенов яич-
никами обуславливает повышение риска 
развития патологии сердечно-сосуди-
стой системы. Так, час тота острых коро-
нарных событий увеличивается в 12  раз 
у женщин в постменопаузе по сравне-
нию с женщинами репродуктивного 
возраста. Дефицит эстрогенов приводит 
к изменению типа распределения жиро-
вой ткани с периферического (глютео-
феморального) на центральный (абдо-
минально-висцеральный). Это, в свою 
очередь, сопровождается развитием ин-
сулинорезистентности, дислипидемии 
и повышением артериального давления.

При таких состояниях увеличива-
ются и онкологические риски. В связи 
с этим докладчик акцентировала вни-
мание на важности профилактических 
осмотров женщин, вступивших в фазу 
менопаузы, с обязательным прове-
дением маммог рафии, П А П-теста 
и скрининга на колоректальный рак.

В настоящее время подходы к лече-
нию и профилактике климактериче-
ских нарушений построены на следую-
щих принципах.

• Изменение образа жизни: отказ 
от курения, увеличения физической ак-
тивности, исключение кофе, алкоголя, 
острой и жирной пищи.

• МГТ остается золотым стандартом 
при лечении климакса.

• Фитоэстрогены. К ним относят 
сою, красный к левер, бобы, орехи, 
злаки и т. д. Эффективность не под-
тверждена, токсикологические иссле-
дования показали изменения в щито-
видной и молочных железах.

• Не г о р м о н а л ь н ы е  н а т у р а л ь -
ные препараты (Симидона от Amaxa 
Pharma). Клинически доказанная эф-
фективность, хорошая переносимость 
и высокий профиль безопасности.

• Антидепрессанты. Долгосрочных 
данных об использовании антидепрес-
сантов у лиц без депрессии нет.

В продолжение те мы 
выступила прези-
дент Ассоциации 
акушеров-гинеколо-
гов Швейцарии, член 
правления Европей-
ской ассоци ации по 
менопаузе и  андро -
паузе, доктор ме-
д иц инск и х нау к, 
профессор Петра 
Штуте, которая по-

делилась с ауди торией швейцарским опы-
том ведения пациенток в менопаузе.

В среднем, менопауза наступает в воз-
расте 51 года. До этого времени жен-
щина проходит несколько премено-
паузальных периодов:

• Поздний репродуктивный возраст. 
Сохраняется регулярный менструаль-
ный цикл, овариальный резерв –  нор-
мальный или низкий.

• Ранний менопаузальный переход. 
Характерны «пропущенные» циклы 
и низкий овариальный резерв.

• Поздний менопаузальный переход. 
Аменорея, перерыв между менструаль-
ными циклами составляет от 2 до 11 ме-
сяцев.

• Собственно менопауза. Отсутствие 
менструальных циклов на протяжении 
года и более.

При первичном обращении жен-
щины с подобными жалобами задача 
врача –  выяснить, какие симптомы или 
проблемы беспокоят ее больше всего. 
Исходя из этого и будет определяться 
дальнейшая тактика ведения паци-
ентки в пользу МГТ, негормональной 
фармакотерапии или альтернативных 
методов лечения.

Перед проведением МГТ главным  и 
определяющим должен стать вопрос 
о том, не проводилась ли пациентке гис-
терэктомия. При получении положи-
тельного ответа в качестве МГТ будут 
применяться эстрогены (эстрадиол, Е2). 
В случае интактной матки (в том числе 
после проведения ее резекции) будет ис-
пользоваться комбинированная тера-
пия –  эстрогены (Е2) + прогестины.

Так же нужно учитывать все «за» 
и «против» применения МГТ у здоро-
вых женщин в возрасте 50-60 лет. Основ-
ными противопоказаниями к МГТ явля-
ются венозная тромбоэмболия, инсульт 
(возможно применение только перораль-
ных эстрогенов), рак молочной железы 
и яичников. Во всех остальных случаях 
МГТ может применяться при наличии 
острых менопаузальных симптомов.

При отсутствии патологически силь-
ных симптомов целесообразно ис-
пользовать альтернативные методы 
лечения –  такие, как фитоэстрогены и 
фитотерапия.

Чт о к асае т ся фи т оп р епарат ов, 
то на данный момент опубликовано че-
тыре монографии* с указанием, что экс-
тракт корневищ цимицифуги Ze  450 
 (Симидона от Amaxa Pharma) значительно 
 снижает приливы в сравнении с плацебо 
в пери- и постменопаузе  (уровень дока-
зательности – 1b). Симидона оказывает 
 центральное (нейрогормональное) дей-
ствие на мозг и в то же время не оказы-
вает эстрогенного  действия, что  делает 

 препарат безопасным для женщин 
с раком молочной железы.

Доклад вызвал значительный интерес 
у присутствующих, которые задали ряд 
вопросов.

? На сегодняшний день существуют 
различные подходы к купированию 

симптомов менопаузы. Как вы подбираете 
терапию конкретной пациентке?

– В первую очередь выясняю анамнез 
жизни и болезни, уточняю, не приме-
няет ли она какие-либо медикаментоз-
ные препараты. Далее определяю, какой 
из симптомов для пациентки в данный 
момент самый главный, доставляющий 
ей наибольшее неудобство, и его выра-
женность. Затем я предлагаю пациентке 
различные опции лечения, начиная с аль-
тернативной терапии, затем негормо-
нальную фармакотерапию и далее МГТ. 
Также я объясняю, что можно ожидать 
от каждого вида лечения и какие при этом 
могут быть побочные эффекты. После 
чего мы с пациенткой разрабатываем кон-
кретный план лечения.

? Фитоэстрогены на основе изофлаво-
нов сои представляют собой еще один 

вариант растительных препаратов для 
лечения симптомов климакса. В чем состо-
ит основная разница между данными пре-
паратами и экстрактом цимицифуги?

– Основная разница –  в механизме 
действия. Изофлавоны сои связываются 
с эстрогеновыми рецепторами, а пре-
параты на основе цимицифуги воздей-
ствуют на нейротрансмиттеры голов-
ного мозга.

? Как правило, к периоду менопаузы 
у женщины накапливается целый ряд 

сопутствующих заболеваний. Можно ли 
сочетать прием препарата Симидона с анти-
депрессантами, антигипертензивными, про-
тивоопухолевыми препаратами?

– Да, препарат Симидона можно 
комбинировать со всеми этими препа-
ратами.

? Какой должна быть продолжитель-
ность лечения препаратом Симидона, 

по вашему мнению? Возможна ли длитель-
ная терапия –  более полугода, например?

– Если лечение эффективно, то прием 
препарата Симидона нужно продолжать 
столько, сколько необходимо для купи-
рования симптомов климакса. Например, 
приливы жара продолжаются в среднем 
7-8 лет. И если терапия с препаратом 
 Симидона эффективна, то нет  причин 
отказываться от нее через 6  месяцев.

? В течение климактерического перио-
да различают несколько этапов: пре-

менопауза, менопауза и постменопауза. 
На каком из этих этапов Симидона особен-
но показана?

– Дело в том, что в начале менопау-
зального перехода снижение функции 
яичников не происходит прямолинейно, 
уровни гормонов могут претерпевать 

 значительные колебания. Именно в этом 
 периоде очень эффективно начинать тера-
пию с препаратом Симидона. Важно учи-
тывать также то, что состояние женщины 
на протяжении менопаузального перехода 
не остается одинаковым, симптомы могут 
нарастать. Если есть необходимость уси-
ления эффекта лечения, то к фитотерапии 
можно дополнительно назначить гормо-
нальную терапию или перейти на нее пол-
ностью. Также, если пациентка со време-
нем хочет «сойти» с гормонотерапии, для 
обеспечения плавного перехода можно 
применять препараты цимицифуги, на-
пример  Симидона форте.

? Какие наиболее распространенные 
побочные эффекты может вызывать 

препарат Симидона?
 

– Со стороны желудочно-кишечного 
тракта может отмечаться тошнота, 
но не сильно выраженная, которая, как 
правило, проходит в течение первого 
месяца приема препарата.

? В инструкции к препарату Симидона 
форте содержится предупреждение 

о возможном повреждении печени. Каково 
ваше мнение по этому поводу?

– Одно время дискутировался вопрос 
о том, что если у пациентки, принимав-
шей экстракт цимицифуги, обнаружи-
вали нарушение функции печени, то это 
могло быть связано с прие мом данного 
препарата. Однако при проведении ис-
следований причинно-следственная 
связь не была установлена, и, следова-
тельно, такая ассоциа ция не подтверж-
дена. В то же время, если у пациентки 
присутствуют какие-либо нарушения 
функции печени, следует воздержаться 
от назначения этого препарата. Если же 
со стороны гепатобилиарной системы 
все в порядке, то тогда можно назначать 
Симидону без каких-либо ограничений. 
В Швейцарии препарат Симидона на-
значается с 2005 года, и на фармрынок 
поступило более 250 млн ежедневных 
доз. За весь этот период среди побочных 
явлений отмечались только незначитель-
ные нарушения со стороны желудка и ки-
шечника, ассоциации с повреждением 
печени обнаружено не было.

? Вами было проведено исследование 
CIMBOLIC по изучению влияния 

экстракта цимицифуги на метаболические 
парамет ры женщин с климактерическими 
симп томами. Каковы самые важные выво-
ды данного исследования?

– Представляет интерес следующий 
факт. Достаточно  распространенным яв-
ляется мнение о том, что фитотерапия 
влияет только на проявления и симптомы 
менопаузы, не оказывая долгосроч-
ных эффектов. Это было опровергнуто 
в нашем исследовании. Так, согласно 
полученным  результатам, у женщин, 
которые получали терапию препаратом 
 Симидона форте в течение года, были ста-
бильные показатели массы тела, индекса 
массы тела и метаболические параметры: 
уровень глюкозы, липидов, инсулина 
в крови. Такая стабильность не свойст-
венна в перименопаузе. Как правило, 
метаболические параметры женщин в 
постменопаузе  изменяются, что  приводит 
к росту массы тела в среднем на 1,5 кг в 
год и риска развития сахарного диабета. 
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Проблемы репродуктивного и менопаузального  
периодов: рекомендации экспертов

28 марта в Киеве состоялась Всеукраинская конференция акушеров-гинекологов с международным участием, 
организованная компанией «Амакса Украина». В ходе встречи были рассмотрены важные вопросы, касающиеся 
новых подходов к лечению менопаузы, предменструального синдрома, резус-конфликта, а также качества жизни 
женщин с такими проблемами.

* Немецкая комиссия (GC, 1989), ВОЗ (2002), Европейское научное объединение по фитотерапии (ESCOP,  2011), Комитет по вопросам лекарственных средств из растительного сырья Европейского агентства 
лекарственных препаратов  (HMPC EMA, 2018).
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Таким образом, наряду с уменьшением 
 ранневременных симп томов менопаузы, 
таких как приливы жара, повышенная 
потливость, нарушения сна, депрессив-
ное настроение, в данном исследовании 
был доказан положительный долгостроч-
ный эффект препарата Симидона форте 
еще и на метаболизм.

? Какие общие рекомендации вы могли 
быть дать коллегам касательно веде-

ния женщин в менопаузе?

– Всегда важен правильный образ 
жизни, и поддержание его –  наверное, 
самое сложное для женщины. Крайне не-
маловажным является наличие возмож-
ности эффективного лечения симпто-
мов климактерия и улучшения качества 
жизни. При этом у современной женщины 
есть хороший выбор того или иного ме-
тода лечения, включая возможность плав-
ного перехода с одного на другой.

В своем втором докладе профессор 
П.  Штуте затронула не менее актуаль-
ную тему –  «Диагностика и лечение пред-
менструального синдрома, междисципли-
нарный консенсус». Говоря о статистике 
предменструального синд рома (ПМС), 
можно утверждать, что 80-90% всех жен-
щин детородного возраста испытывали 
как минимум один симптом ПМС. При-
близительно 30-40% женщин сообщают 
о симптомах ПМС, которые требуют ле-
чения, а 3-8% страдают от предменстру-
ального дисфорического расстройства 
(ПМДР).

Э т и о л о г и я  П МС  н е  д о  к о н ц а 
извест на, но появление симптомов 
связано с несколькими факторами: 
гиперчу вствительностью рецепто-
ров в головном мозге к норма ль-
ным колебаниям гормонов во время 
менст руального цикла, нарушением 
р ег у л я ц и и г и по т а л а мо -г и по ф и-
зарно-яичниковой оси, нарушением 
серотонинергической регуляции.

С ПМС ассоциируются более 200 
симптомов, которые разделяют на три 
группы: физические, психические и по-
веденческие. Характерные особенности 
симптомов ПМС:

• возникают в овуляторных циклах 
и могут быть соматическими и/или пси-
хологическими;

• отсутствуют после менструации 
и перед овуляцией;

• проявляются в лютеиновой фазе;
• вызывают значительные наруше-

ния, которые ухудшают качество жизни.
Перед нача лом выбора терапии 

важно обратить внимание на продол-
жительность симптомов ПМС, нали-
чие и эффективность лечения, прово-
димого ранее, наличие у пациентки 
суицидальных мыслей (с возможным 
направлением ее к соответствующему 
специалисту), а также учитывать ее ре-
продуктивные планы.

При этом основная цель лаборатор-
ных методов исследования заключается 
в том, чтобы исключить другие возмож-
ные причины возникновения таких 
симптомов (заболевания щитовидной 
железы, гиперпролактинемия, синдром 
Кушинга и т. д.), путем определения 
уровня соответствующих гормонов.

В качестве вариантов лечения ПМС 
применяются следующие:

• когнитивно-поведенческая тера-
пия;

• гормональная терапия;
• микронутриенты;
• фитотерапия;
• диуретики;
• хирургические вмешательства 

(в редких случаях).
В Швейцарии, за исключением Vitex 

agnus-castus L. (фитотерапия) и проге-
стерона, ни один из  терапевтических 

вариантов не одоб рен для лечения 
ПМС.

Vitex agnus-castus L. –  прутняк обык-
новенный (стандартизованный экс-
тракт Ze 440)  используется в составе 
растительного  препарата Префемин от 
Amaxa Pharma. Его дофаминергическое 
действие обуславливает ингибирова-
ние секреции пролактина. А, как из-
вестно, повышенный уровень пролак-
тина является одной из причин ПМС. 
Кроме того, есть доказательства, что 
Префемин действует через опиатные 
рецепторы, снижая  чувствительность 
головного мозга к колебаниям уровня 
половых гормонов.

Профессор П. Штуте отметила, что 
Ze 440 (Префемин от Amaxa Pharma) –  

единственный экстракт прутняка обык-
новенного со статусом «широкое меди-
цинское применение», который исполь-
зуется для лечения ПМС (Community 
herbal monograph on Vitex agnus-castus L.).

В ходе двойного слепого рандомизи-
рованного плацебо-контролируемого 
исследования с применением препарата 
Префемин (стандартизованный экс-
тракт Ze 440, 20 мг) в течение трех после-
довательных циклов было показано, что 
 Префемин значительно снижает широ-
кий комплекс симптомов ПМС (р<0,001), 
а коэффициент отклика (снижение тя-
жести симптома как минимум на 50% от 
исходного уровня) при этом составил 52% 
для Ze 440 и 24% –  для плацебо. Согласно 
данным  плацебо-контроли руемого 

 исследования с участием различных до-
зировок экстракта прутняка, дозировки 
20  мг (Префемин) и 30 мг экстракта 
в сутки значительно снижают общую 
оценку симптомов (TSS) и демонстри-
руют схожую эффективность, в то время 
как доза 8 мг не показала значительного 
отличия от плацебо.

Что касается масталгии, то в слу-
чае неэффективности терапии первой 
линии (специальная поддерживающая 
грудь одежда, местные или системные 
нестероидные противовоспалительные 
средства) в течение 6 месяцев  назначается 
терапия второй линии:  растительные 
 препараты (экстракт прутняка,  ромашки, 

Продолжение на стр. 26.
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 фитоэстрогены). Применение пре-
парата Префемин (Ze 440 в дозе 20  мг) 
 продолжительностью 3 ме  сяца значи-
тельно уменьшает болезненность молоч-
ных желез (коэффициент отклика соста-
вил 80%).

Еще одной точкой приложения пре-
парата Префемин являются хрониче-
ские аномальные маточные кровотече-
ния. Так, после применения препарата 
Префемин (Ze 440, 20 мг) на протя-
жении не менее 3 месяцев отмечена 
нормализация менструального цикла. 
Из 211 жен щин, участвовавших в ис-
следовании, у 60% наблюдалось устра-
нение аменореи, у 40% олигоменореи 
и около 18% женщин отметили исчез-
новение полименореи. Общая клини-
ческая эффективность составила 79-
85% в зависимости от симптома.

Следует отметить, что назначение пси-
хотропных препаратов у пациенток с вы-
раженными симптомами ПМС должно 
проводиться только совместно с психи-
атром, поскольку важно не только ку-
пировать эти симп томы, но и диффе-
ренцировать их от обострившегося уже 
имеющегося психического расстройства. 
С этой целью применяют антидепрес-
санты, селективные ингибиторы обрат-
ного захвата серотонина, анксиолитики.

Выводы:
• Перед установлением диагноза 

ПМС нужно исключить другие возмож-
ные причины возникновения симп томов.

• Выбирая метод лечения, следует 
обращать особое внимание на продол-
жительность симптомов ПМС, особен-
ности предыдущего лечения, наличие 
суицидальных мыслей, а также учесть 
репродуктивные планы пациентки.

• В Швейцарии, за исключением 
препарата Префемин (Vitex agnus-
castus (VAC), 20 мг) и прогестерона, 
ни один из тера певтических вариантов 
не одобрен для лечения ПМС.

• Префемин (экстракт VAC в дози-
ровке 20 мг в сутки) является хорошо 
изученным фитотерапевтическим сред-
ством при жалобах на фоне ПМС и ре-
комендован в качестве первой линии 
лечения ПМС и ПМДР.

• Экстракт VAC в дозировке 20 мг 
в сутки (Префемин) значительно пре-
восходит плацебо в уменьшении симп-
томов ПМС и значительно уменьшает 
нарушения менструального цикла.

• Лечение дол ж но проводиться 
на протяжении не менее чем трех менс-
т руальных циклов.

После окончания доклада профессор 
П. Штуте ответила на ряд вопросов.

? Существуют ли какие-либо утверж-
денные рекомендации для принятия 

решения о выборе того или иного варианта 
терапии ПМС?

– В настоящее время представлены 
несколько гайдлайнов и рекомендаций 
различных ассоциаций по лечению 
симптомов ПМС. Но, как правило, 
в этих рекомендациях нет различия 
и разделения женщин на группы по воз-
расту. Именно поэтому два года назад 
консенсусная группа Швейцарии разра-
ботала два алгоритма по ведению жен-
щин с ПМС: в репродуктивном периоде 
и переходном менопаузальном периоде.

? Какие параметры необходимо учесть 
для выбора терапии у конкретной 

пациентки?

– Начинать следует в первую очередь 
со сбора анамнеза жизни,  болезни, се-
мейного анамнеза, выяснить, прини-
мает ли женщина какие-либо препараты, 
определить ее репродуктивные планы 
и предпочтения. Безусловно, необходимо 
провести осмотр, а с целью исключения 
других заболеваний назначить исследо-
вание уровня гормонов.

? Какие препараты рекомендованы 
Швейцарским междисциплинарным 

консенсусом в качестве первой линии 
терапии ПМС и нарушений менструаль-
ного цикла?

– Д л я жен щ и н, которые ранее 
не принимали никаких препаратов 
с этой целью, первоначально назна-
чается  экстракт прутняка обыкновен-
ного (VAC) в дозировке 20 мг в сутки 
 (Префемин) в монотерапии или в со-
четании с микронутриентами.

? В Украине есть несколько препаратов 
на основе экстракта прутняка. 

На какие параметры нужно обращать вни-
мание при выборе конкретного препарата?

– Во первых, очень важна доза, по-
тому что не все препараты содержат оди-
наковую дозу экстракта прутняка. Про-
ведя исследования, мы убедились, что 
доза 20 мг эффективна в отличие от дозы 
8 мг. При этом важным фактором явля-
ется происхождение растения. Компа-
ния, строго соблюдающая утвержден-
ные правила производства растительных 
препаратов, тщательно контролирует 
весь процесс –  начиная с отбора семян 
и заканчивая конечным продуктом. При 
этом выбирается тот вид прутняка, ко-
торый содержит достаточное количество 
активного вещества и при этом не имеет 
тех веществ, присутствие которых неже-
лательно (например, алкалоиды) в ко-
нечном продукте. Так, например, для 
производства препарата Префемин ис-
пользуется растение AgnuzellTM, которое 
защищено патентом. При этом иссле-
дования, проведенные с применением 
данного препарата, будут уникальны, и 
их результаты нельзя экстраполировать 
на другие препараты прутняка. Выбирая 
конкретный препарат, содержащий прут-
няк, нужно учитывать, из какого именно 
растения он произведен, каким образом 
экстрагирован и какая доза активного ве-
щества содержится в конечном продукте.

? В клинических испытаниях оценива-
ли несколько дозировок, и по их 

результатам применяется доза прутняка 
20 мг. Что вы можете сказать об основных 
выводах этих исследований?

– Да, безусловно, доза прутняка 
обыкновенного очень важна. В про-
веденных плацебо-контролируемых 
исследованиях дозировка 20 мг экс-
тракта VAC показа ла наибольший 
коэф фициент отклика по сравнению с 
меньшей (8 мг) и большей (30 мг) дози-
ровками. Поэтому именно она исполь-
зуется в препарате Префемин.

? Расскажите об опыте применения 
препарата Префемин в Швейцарии.

– Могу сказать, что на сегодняш-
ний день в Швейцарии этот препарат 
стоит на первом месте по назначению 
 пациенткам с ПМС и нарушениями 
менструального цикла. И лично мой 
опыт его применения очень положи-
тельный.

? Какие еще варианты лечения ПМС, 
кроме препарата Префемин, вы 

могли бы рекомендовать акушерам-гине-
кологам?

– Если пациентка уже пробовала 
принимать альтернативную терапию 
или отказывается от нее по каким-либо 
причинам, перед тем как рассмотреть 
следующую опцию терапии, нужно 
выяснить, нуждается ли она в контра-
цепции. Если пациентка не нуждается 
в контрацепции, следующим вариантом 
после альтернативной терапии будет на-
значение антидепрессантов. Если есть 
необходимость предупреждения бере-
менности, мы назначаем комбинирован-
ные оральные контрацептивы. При этом 
необходимо предупредить пациентку 
о риске венозной тромбоэмболии.

Последним в про-
г р а м м е  к о н ф е -
ренции, но не по-
следним по значи-
мости стал доклад 
акушера-гинеколо га 
высшей категории, 
кан ди дата меди-
цинских наук Вик-
т о р а  И в а н о в и ч а 
Ошовского на тему 

«Резус-конфликт при беременности: что 
нужно знать».

Резус-конфл и к т –  э т о на л и ч ие 
в крови матери антител класса имму-
ноглобулинов G (IgG) как проявление 
вторичного иммунного ответа у сенси-
билизированных пациенток вследствие 
несовместимости крови матери и плода 
по системе резус.

Сенсибилизация возможна начиная 
уже с 0,1 мл фето-материнского крово-
течения. Частота таких кровотечений 
увеличивается прямо пропорцио нально 
сроку гестации (7, 16 и 29% соответ-
ственно 1-му, 2-му и 3-му триместрам). 
К условиям, повышающим риск разви-
тия кровотечений, относятся: отслойка 
плаценты, инвазивные процедуры, 
травмы живота, кесарево сечение, руч-
ное отделение плаценты.

Первичная профилактика резус-
конф ликта заключается в следующем:

• все беременные с негативным ре-
зус-фактором должны быть обследо-
ваны на наличие антител при первом 
обращении и в сроке 28 недель (III-С);

• наличие сенсибилизации лишает 
смысла введение антирезус-Ig (анти-
D-Ig) и подвергает женщину рискам 
(I- А);

• женщины со слабоположительным 
резус-фактором не должны получать 
профилактику анти-D-Ig (III-B);

• после эпизода невынашивания, 
аборта, угрозы прерывания, внема-
точной беременности, кровотечения, 
на протяжении первых 12  недель дан-
ной беременности резус-отрицатель-
ная несенсибилизированная женщина 
должна получить минимальную дозу 
(125 мкг или 625 МЕ) анти-D-Ig (I-А);

• после 12-й недели гестации стан-
дартную разовую дозу анти-D-Ig увели-
чивают до 250-300 мкг (II-B);

• если у резус-отрицательной несен-
сибилизированной женщины на сроке 
28 недель гестации резус крови плода 
неизвестен или позитивный ей одно-
кратно вводится анти-D-Ig в дозе 250-
300 мкг (I-А).

Современные препараты плазмы крови 
проходят целый ряд клинических иссле-
дований и независимую лабораторную 
оценку перед началом их использования. 

Информацию с  описанием этих препа-
ратов можно найти в руководящих до-
кументах, а именно в Европейской фар-
макопее и Директиве ЕС.

Резонатив (анти-D-иммуноглобулин 
человека) –  препарат плазмы со зна-
ч и т е л ьн ы м оп ы т ом п ри менен и я 
(с 1969 года). В мире уже введено больше 
2 млн доз препарата Резонатив. Его осо-
бенностью является очень низкое содер-
жание IgA, высокий уровень вирусной 
инактивации (проводится под между-
народным контролем), доказанная эф-
фективность и отличная переносимость.

Докладчик отметил, что существует 
ряд мифов, связанных с профилактикой 
резус-конф ликта.

Миф 1: введение антирезус-Ig приво-
дит к анемии плода/новорожденного.

Правда: на самом деле возможен не-
диагностированный резус-конфликт 
на момент введения препарата, недос-
таточность профилактической дозы 
(дополнительные факторы ФМК) или 
присутствие антител к другим органам 
и системам.

Миф 2: введение антирезус-Ig должно 
проводиться только после родов.

Правда: риск сенсибилизации до 20-й 
недели беременности достаточно высок 
(аборты, невынашивание, кровотечение, 
амниоцентез), существует крайне высо-
кая вероятность недиаг ностированной 
сенсибилизации в третьем триместре 
и потеря возможности для проведения 
профилактики в случае диагностиро-
ванной сенсибилизации.

Миф 3:  л юбой т и т р а н т и т ел – 
это противопоказание к введению 
антирезус-Ig.

Правда: пациентка считается сенси-
билизированной при наличии титра 
антител  >1:4.

Миф 4: титр антител нужно контро-
лировать от момента профилактики 
до родов.

Правда: проведение профилактики 
делает выявление естественных антител 
невозможным за счет тех, которые были 
введены искусственно.

Миф 5: женщинам с отягощенным 
аллергическим анамнезом проводить 
профилактику резус-конфликта про-
тивопоказано.

Правда: вероятность перекрестной 
аллергизации минимальная, в боль-
шинстве случаев повторной реакции 
на анти-D-Ig не возникает; возможно, 
понадобится дробное введение препа-
рата, десенсибилизация, мониторинг 
состояния.

Вторичная профилактика резус-
конф ликта сводится к определению 
резус-фактора матери, плода (исследо-
вание амниотической жидкости) и про-
ведению эхоскопического мониторинга. 
Вопрос о сроках и способах родоразре-
шения рассматривается отдельно в каж-
дом конкретном случае.

Выводы:
• А ктуа льность первичной про-

филактики резус-конфликта сложно 
переоценить, так как сенсибилизация 
возможна начиная уже с 0,1 мл фето-
материнского кровотечения.

• Резонатив – анти-D-Ig, особен-
ностью которого является значитель-
ный опыт мирового использования с 
1969  года, очень низкое содержание 
IgA, высокий уровень вирусной инак-
тивации, доказанная эффективность и 
отличная переносимость.

• Несмотря на множество мифов 
вокруг использования антирезусного 
иммуноглобулина, важно помнить о не-
обходимости первичной профилактики 
и требованиях безопасности.

Подготовили Иванна Садивская,  
Мария Арефьева ЗУ

Проблемы репродуктивного и менопаузального  
периодов: рекомендации экспертов

Продолжение. Начало на стр. 24.
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babystart® –  британські стандарти 
у репродуктології

У світі зростає кількість сімей, які стикаються із проблемою безпліддя. Це пов’язано не лише 
з патологією репродуктивної системи, а й із тим, що сімейні пари не завжди свідомо підходять 
до підготовки до зачаття. У світі з’являється нова тенденція –  відповідальне батьківство, коли пара 
ретельно готується до народження дитини. Саме на цьому спеціалізується один із провідних виробників 
товарів для репродуктивного здоров’я у Великій Британії, компанія зі світовим ім’ям babystart®.

Дмитро Терещук і Юрій Сахневич – керівники компанії 
babystart® в Україні, з якими зустрівся наш кореспондент. 
Зустріч відбулася на одному з головних заходів у сфері 
репродуктології –  симпозіумі Української асоціації репро-
дуктивної медицини (УАРМ), який проходив з 31 травня 
по 2 червня в Буковелі. Результат цієї спільної розмови 
пропонуємо вашій увазі.

? Ви тут у якості учасників конференції. Що нового ви можете 
запропонувати українським спеціалістам-репродуктологам?

Д.Т. –  Ми приїхали презентувати 
сучасний світовий підхід до плану-
вання вагітності.

У Великій Британії давно працює 
національна програма з поліпшення 
репродуктивного здоров’я нації. Вона 
охоплює всі аспекти життя –  почина-
ючи з середньої школи населення ін-
формують про правильну сексуальну 
поведінку та відповідальний підхід 
до зачаття й вагітності; створюються 
інформаційні ролики та матеріали; 

держава забезпечує відповідну підготовку медичних пра-
цівників; клініки оснащуються сучасною матеріально-тех-
нічної базою тощо. Такий серйозний, комплексний підхід 
має основоположне значення для надання високоякісної 
допомоги людям, які мають проблеми з фертильністю.

Завдяки цій програмі вдалося знизити кількість 
безплідних пар. За останніми даними Націона ль-
ного інституту здоров’я Великої Британії, у цій кра-
їні від безпліддя страждає одна із 7 гетеросексуаль-
них пар. В Україні цей показник, на жаль, більший. 
Компанія babystart® бере участь у даній програмі від самого 
початку. Ми спеціалізуємося на виробництві вітамінно-мі-
неральних комплексів для підготовки пар до природного 
зачаття. Але це далеко не все. Ми пропонуємо медичні ви-
роби, що сприяють зачаттю, і виробляємо скринінгові діа-
гностичні тести для раннього виявлення ознак зниження 
фертильності, щоб направити пару до потрібних спеціаліс-
тів для надання своєчасної медичної допомоги.

Ми працюємо з провідними репродуктивними цен-
трами Великої Британії і є членом Асоціації із запліднення 
та ембріології людини (Human Fertilisation and Embryology 
Authority), яка являє собою незалежний регуляторний 
орган у сфері досліджень і лікування безпліддя, у тому 
числі з використанням ембріонів людини. 

Тому в рамках цієї конференції ми хочемо презентувати 
наші нові розробки і поділитися досвідом їх застосування 
з кращими українськими спеціалістами в галузі репро-
дуктології.

? Розкажіть, будь ласка, докладніше про нові розробки 
компанії...

Д.Т. –  Ми поставили собі за мету розробити такі віта-
мінно-мінеральні комплекси, які найбільш оптимально 
підготують пару до зачаття та вагітності, поліпшать їхні 
репродуктивні можливості й сприятимуть профілактиці 
патології вагітності.

Сучасна репродуктологія не стоїть на місці. Створюються 
нові композиції вітамінів і мінералів, підбираються найбільш 
раціональні їх дози, і те, що раніше вважалося незначним, 
зараз виходить на перший план. Наші фахівці уважно за цим 
стежать. Наприклад, ми одними з перших ввели до складу 
комплексів амінокислоту аргінін (покращує кровопостачання 
органів малого таза і сприяє підготовці ендометрія до імплан-
тації заплідненої яйцеклітини). Це посилило наш комплекс 
для підготовки жіночого організму до вагітності ФертилКеа™.

Ми єдині на ринку пропонуємо у складі нашого комп-
лексу ФертилМен Плюс™ добову дозу L-карнітину 1200 мг, 
що, згідно з результатами клінічних випробувань, є опти-
мальним для поліпшення сперматогенезу.

Раніше в українській репродуктології вкрай недооціне-
ною була роль вітаміну В
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, який бере участь у фолатному 

обміні. І нам було особливо приємно чути на конференції 
виступ провідних ембріологів України, які акцентують 
увагу на цій проблемі. Наша компанія почала про це гово-
рити і включати у свої комплекси ще у 1996 році.

Окремо хочеться зупинитися на пластирах, що охолоджу-
ють яєчка –  ФертилМейт™. Вони підтримують оптимальну 
температуру яєчок у період, коли є ризик їх тривалого пе-
регріву. Особливо це важливо для чоловіків із «сидячим» 

способом життя –  офісних працівників, IT-спеціалістів, 
далекобійників та ін. Також їх широко застосовують у період 
реабілітації після операцій з приводу варикоцеле. Такого 
в Україні ще не було.

М и  п р о п о н у є м о  л у б р и к а н т  д л я  з а ч а т т я 
  ФертилСейф  Плюс™, який, імітуючи природну змазку 
жінки у період овуляції, сприяє кращому просуванню 
сперматозоїдів до яйцеклітини. Це підвищує шанси пари 
на успішне зачаття.

Отже, кожен наш продукт має строго «клінічно обґрун-
тований» кількісний і якісний склад і відповідає сучасному 
баченню світової репродуктології.

? На сьогодні компанія babystart® є одним із провідних сві-
тових виробників біологічно активних комплексів для 

поліпшення фертильності. Який шлях пройшла компанія?
Д.Т. –  Вона була створена у 1996 році в британському 

місті Ноттінгем як маленька сімейна компанія, що пра-
цює тільки на ринку Об’єднаного Королівства. Сьогодні 
продукція babystart® постачається у країни ЄС, США, 
Китай та Австралію. Ми маємо сертифікати GMP (Good 
Manufacturing Practice) і ISO (9001: 2015), ліцензію Бри-
танського агентства з регулювання лікарських засобів 
(Medicines & Healthcare products Regulatory Agency). З 2016 
року компанія babystart® офіційно представлена   в Україні.

? Де виготовляється ваша продукція?
Д.Т. –  Висока якість продукції –  наш пріоритет. Всі 

компоненти для комплексів babystart® закуповуються в од-
ного постачальника –  компанії Nutrition group® (Велика 
Британія), одного зі світових лідерів із виготовлення си-
ровини для вітамінно-мінеральних комплексів. Сировина 
виробляється відповідно до високих вимог Європейського 
Союзу та Об’єднаного Королівства Великої Британії.

Лише один компонент ми купуємо в іншій країні –  L-кар-
нітин. Ми довго підбирали постачальника, оскільки ро-
зуміли його важливість для сперматогенезу. Він має бути 
найкращим! У підсумку ми зупинилися на швейцарській 
компанії Lonza®. Тепер наш L-карнітин у складі комплексів 
ФертилМен™ і ФертилМен Плюс™ випускається під торго-
вою маркою Carnipure™, що підтверджує його високу якість 
та ефективність.

? А як щодо доказової бази, проведених клінічних дослі-
джень –  адже це чи не найважливіший аспект у репро-

дуктології?
Д.Т. –  Звичайно, ви праві. Ми зобов’язані довести ефек-

тивність наших комплексів. Коли ми заходимо на локальні 
ринки –  у тому числі й на ринок України, –  ми обов’язково 
проводимо клінічні дослідження і підбираємо для цього 
максимально авторитетні клініки та центри.

Наприклад, ефективність комплексу ФертилМен Плюс™ 
була доведена в 2017 році на базі «Медичного центру ліку-
вання безпліддя» (м. Чернівці) під керівництвом президента 
УАРМ, доктора медичних наук, професора Олександра Ми-
хайловича Юзька. Результати дослідження не лише підтвер-
дили високу ефективність комплексу в поліпшенні спер-
матогенезу, а й показали значуще поліпшення у чоловіків 
із тяжкою формою олігоастенозооспермії. На фоні прийому 
комплексу ФертилМен Плюс™ спостерігалося збільшення 
сперматозоїдів з поодиноких у полі зору до 2,3 млн в 1 мл 
сперми, і це лише через 3 місяці прийому.

Також була підтверджена ефективність комплексу 
 ФертилКеа™ на базі кафедри акушерства, гінекології та пе-
ринатології Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького під керівництвом доктора 
медичних наук, професора Віри Іванівни Пирогової.

Ефективність лубриканта для зачаття ФертилСейф Плюс™ 
була підтверджена у Британському Ноттінгемському ан-
дрологічному центрі (Королівська університетська клініка, 
NHS). Результати дослідження підтвердили його абсолютну 
безпечність для сперматозоїдів.

? Що ще ви можете розповісти про вашу компанію? Що 
для вас важливо?

Д.Т. –  Місія компанії babystart® –  допомагати парам ста-
вати сім’ями! Ми працюємо у цьому напрямку з першого 
дня заснування.

Соціальна відповідальність –  це не менш важлива ча-
стина нашої роботи. В Україні ми намагаємося допомагати 
дитячим будинкам у придбанні всього необхідного.  Багато 

наших колег із Великої Британії запитують, чому саме 
 дитячим будинкам, оскільки в їхній країні такої проблеми 
немає взагалі. Два рази на рік –  у День Святого Миколая 
і День захисту дітей ми обов’язково відвідуємо вихованців 
дитячих будинків. Це не «черговий обов’язок» або прагнення 
відповідати «новим віянням», а насправді те, що стимулює 
нас працювати краще. З кожної проданої упаковки частина 
грошей іде на благодійність, і чим більше ми заробимо за рік, 
тим більше допомоги зможемо надати. А допомагати, повірте, 
є кому!.. На жаль, чим далі від Києва, тим більша кількість 
дитячих будинків, які потребують допомоги. Наступного 
року ми плануємо розширити кількість «підшефних» дитбу-
динків, і з кожним роком їх кількість буде зростати.

? Юрію, як керівник відділу продажів, розкажіть, будь 
ласка, про працівників babystart®. Які вони?

Ю.С. –  Ми докладаємо максималь-
них зусиль для розвитку наших спів-
робітників, адже якісна робота кож-
ного –  це правильний шлях до успіху 
всієї компанії! Саме тому ми приділя-
ємо велику увагу організації та прове-
денню тренінгів із підвищення рівня 
знань, створення та реалізації програм 
вдосконалення наших працівників. 
Висококваліфікований персонал –  
одна з основних цінностей нашої 
компанії. Ми не називаємо наших 

співробітників медичними представниками… Вони, не по-
боюся цього слова, експерти у сфері репродуктології. Наше 
завдання –  щоб лікарі завжди могли звернутися до наших 
експертів за консультацією, із питаннями щодо коригування 
лікування, призначення необхідного дослідження, поді-
литися результатами застосування наших комплексів. Для 
успішного подальшого розвитку компанії вкрай важливим 
є підтримання постійного діалогу з лікарями, який має бути 
цікавим і результативним для обох сторін.

? У наш час дуже важливою є можливість отримання сучас-
ної, високоякісної наукової та практичної інформації. Як 

це відбувається у вашій компанії?
Ю.С. –  Так, згоден. Тому одна з цінностей нашої компа-

нії –  це професіоналізм і компетенція. Ми намагаємося мак-
симально поділитися своїми знаннями з лікарями. Конфе-
ренції, круглі столи, виступи міжнародних спікерів у сфері 
репродуктології –  компанія babystart® бере участь у таких за-
ходах на постійній основі. Адже під час безпосереднього спіл-
кування із провідними вченими, досвідченими і молодими 
практикуючими лікарями відбувається безцінний обмін 
досвідом, професійними прагненнями й побажаннями, що є 
запорукою успіху в будь-якій справі. Наприклад, щороку ми 
обов’язково беремо участь у конференціях репродуктологів. 
І ми завжди раді презентувати наші продукти і розповісти про 
все нове, що нами було впроваджено за цей рік.

? Де ви представлені в Україні? Як знайти вашу продукцію?
Ю.С. –  Ми працюємо у сегменті високовартісних 

препаратів. Якість коштує грошей. Тому ми не ставимо 
за мету «стояти» на кожній полиці в кожній аптеці. В апте-
ках наші продукти, звичайно ж, представлені. Але тільки 
в тих, де є стабільний попит –  поруч із великими репро-
дуктивними центрами та клініками.

Сучасний світ вимагає сучасних рішень. Стрімко зростає 
кількість користувачів мережі Інтернет, і ми намагаємося 
рухатися в цьому напрямку. З цією метою ми розробили 
максимально зручний для користувачів сайт babystart.in.ua 
з найпростішою формою замовлення. Буквально в декілька 
кліків пацієнт робить замовлення –  і вже наступного дня 
препарати у нього вдома. Все просто, швидко й доступно.

Отже, як бачимо, слідуючи сучасним світовим трендам від-
повідального батьківства, компанія babystart® пропонує 
цілий ряд товарів для репродуктивного здоров’я, які 
допоможуть парам підготуватися до зачаття й вагітно-
сті, поліпшать їхні репродуктивні можливості та спри-
ятимуть профілактиці патології вагітності. Хочеться 
побажати їй подальшого успішного розвитку та вдо-
сконалення на благо здоров’я наших співвітчизників! 

Бесіду вела Марія Ареф’єва ЗУ
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ГІНЕКОЛОГІЯ
ПРАКТИКУМ

Сучасні тренди в лікуванні синдрому 
полікістозних яєчників

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) –  дуже поширене ендокринне порушення у жінок репродуктивного віку. 
Згідно з даними різних авторів, СПКЯ у загальній популяції спостерігається у 6-15% жінок. СПКЯ являє собою 
складний стан через його гетерогенність та невизначеність етіології. На що слід звертати увагу при веденні 
пацієнток із СПКЯ та якими мають бути акценти у виборі терапії даного захворювання? Відповіді на  
ці запитання надала завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної 
освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, доктор медичних наук, 
професор Віра Іванівна Пирогова.

? Яка спільна ознака у пацієнток із діаг-
нозом СПКЯ пубертатного періоду 

та що їх відрізняє одна від одної?

Сп і л ьна си м п т омат и к а СПК Я –  
нерег уляр ний менструа льний цик л 
(МЦ) від початку менархе. На прикладі 
трьох клінічних випадків можна по-
казати проблеми, з якими стикається 
лікар акушер-гінеколог у своїх пацієн-
ток, враховуючи їхній анамнез життя:

• Народилася з малою масою тіла 
(2600 г) на строку вагітності 39 тижнів, 
штучне вигодовування;

• Народилася з масою тіла 4500 г, 
у матері –  гестаційний цукровий діабет;

• Народилася на строку вагітності 
37  тиж нів, у матері –  СПКЯ, первинне 
безпліддя ендокринного ґенезу, загроза 
викидня у І-ІІ триместрах.

? За якими критеріями визначається нере-
гулярний менструальний цикл?

• У перший рік після менархе як час-
тина пубертатного переходу:

від 1 до 3 років після менархе: трива-
лість МЦ <21 або >45 днів;

• 3 роки після менархе до перимено-
паузи: тривалість МЦ <21 або >35 днів 
або <8 циклів на рік;

• Через 1 рік після менархе: >90 днів 
для будь-якого одного циклу;

• Первинна аменорея у віці 15 років 
або більше 3 років після пологів.

? Як бути в ситуації, коли підлітки 
мають ознаки СПКЯ, але не відпові-

дають критеріям діагностики?

У таких підлітків «підвищений ризик» 
може бути розглянутий і переоцінений 
на етапі повної репродуктивної зрілості 
– до 8 років після менархе. Це включає 
в себе діагностику за критеріями СПКЯ 
при персистуючих ознаках та у тих, хто 
має надлишкову вагу в підлітковому віці.

? Чи можливе поєднання порушення 
овуляції з регулярним менструальним 

циклом?

Овуляторна дисфункція може спосте-
рігатися при регулярних МЦ, і за необ-
хідності ановуляція підтверджується 
за рівнем прогестерону у сироватці крові.

? З якими проблемами зазвичай зверта-
ються пацієнтки із СПКЯ?

• Безпліддя –  75%;
• Гірсутизм –  60-90%;
• Акне –  15-35%;
• Алопеція –  10%;
• Метаболічний синдром –  80%;
• Оліго/аменорея –  70%;
• Оліго/ановуляція –  100%.

? Який найголовніший діагностичний 
критерій для встановлення діагнозу 

СПКЯ?

Більшість провідних наукових гіне-
кологічних товариств рекомендують 
дотримуватися Роттердамських крите-
ріїв для діагностики СПКЯ. Робочою 
групою експертів Національного інсти-
туту здоров’я США (National Institute 
of Health, NIH) було рекомендовано 
виділяти 4 фенотипи СПКЯ (клінічні 
варіанти), що включають такі прояви:

• Тип А: гіперандрогенія + хронічна 
ановуляці я + полік істозні яєчники 
(за даними УЗД);

• Тип В: гіперандрогенія + хронічна 
ановуляція;

• Тип С: гіперандрогенія + полікіс-
тозні яєчники (за даними УЗД);

• Tип D: хронічна ановул яці я + 
полі кістозні яєчники (за даними УЗД).

Згі дно з оновленими критері ями 
(NIH, 2012), діагноз СПКЯ вважається 
повним тільки при визначенні його клі-
нічного варіанта, який має бути основою 
індивідуального лікування пацієнтки.

Поширеність СПКЯ, за даними NIH, 
6-10% та 15-20% –  за даними Європей-
ського товариства репродукції людини 
та ембріологі ї (ЕSHR E)/А мерикан-
ського товариства репродуктивної ме-
дицини (ASRM).

? Як лікувати пацієнток із СПКЯ?

Відповідно до рекомендацій ЕSHRE 
основні завдання терапії СПКЯ є на-
ступними:

• Усунення симптомів андрогенізації;
• Регуляція МЦ;
• Лікування безпліддя (за бажання 

жінки мати дітей);
• Контрацепція;
• Захист ендометрія від гіперплазії;
• Корекція метаболічних порушень.
Важливою також є оцінка D-статусу 

за рівнем 25(ОН)D у сироватці крові:
– оптимальний рівень –  30-50 нг/мл;
– недостатній –  20-29 нг/мл;
– дефіцит –  <20 нг/мл;
– тяжкий дефіцит –  <10 нг/мл.

? Якою є роль вітаміну D у регуляції 
репродуктивної функції?

Відомо, що недостатність вітаміну D 
призводить до дефіциту статевих гор-
монів і сприяє порушенню співвідно-
шенню жирозапасних (пролактин, інсу-
лін, кортизол) і жироспалюючих (гормон 
росту, катехоламіни, статеві й тиреоїдні 
гормони) факторів.  1-α-гідроксилаза –  

фермент, за допомогою якого в нирках 
з одного із попередників вітаміну D –  
25-гідроксикальциферолу утворюється 
1,25(ОН)

2
D

3
 (1,25-дигідроксивітамін 

D
3
, кальцитріол) –  активний метаболіт 

вітаміну D, через який реалізуються 
клінічні ефекти на різні тканини. При 
цьому вітамін D може діяти як напряму 
через зв’язок із рецепторами, так і опо-
середковано –  через стимуляцію син-
тезу стероїдних гормонів (естрогену, 
прогестерону, тестостерону). Специ-
фічні до активної форми вітаміну D –  
1,25(ОН)

2
D

3
 –  VDR-рецептори були ви-

явлені у жінок в оваріальній тканині, 
ендометрії, фалопієвих трубах, а також 
у децидуальній оболонці та плаценті.

Відомо, що вітамін D може висту-
пати в якості імунного регулятора під 
час імплантації. У ранні терміни ва-
гітності трофобласт одночасно син-
тезує і відповідає на дію вітаміну D, 
який виявляє місцеву протизапальну 
реак цію й пара лельно ін д у к ує ріст 
децидуа льної тканини для успішної 
вагітності. Вітамін D реалізує свій по-
тенційний ефект, впливаючи на фер-
тильність шляхом дії як на ендометрій 
(його структуру й рецептивність) у без-
плідних, так і на біологічний матеріал 
(яйцеклітину) фертильних жінок-до-
норів, які брали участь у допоміжних 
репродуктивних технологіях. Також 
кальцитріол сприяє транспорту каль-
цію в плаценту, стимулює виділення 
плацентарного лактогену.

Таким чином, вітамін D у ролі стеро-
їдного гормону має колосальне значення 
для репродуктивного здоров’я жінки.

? Яким чином дефіцит вітаміну D 
у репродуктивній функції може позна-

читися на організмі жінки?

Нестача вітаміну D може супроводжу-
ватися наступними станами:

• Передчасне виснаження яєчників;
• СПКЯ;
• Ожиріння;
• Лейоміома матки;
• Безпліддя;
• Прееклампсія;
• Гестаційний діабет;
• Передчасні пологи;
• Бактеріальний вагіноз;
• Порушення статевого дозрівання.

? Яка роль дефіциту вітаміну D у пато-
генезі СПКЯ?

Дефіцит вітаміну D призводить:
• до зниження кількості стероїд- 

зв’язуючого глобуліну, що в результаті 
проявляється гіперандрогенією;

• до порушення міжклітинної кон-
центрації кальцію, що, у свою чергу, 
через численні біохімічні процеси, приз-
водить до атрезії фолікул та ановуляції.

• до зниження синтезу кальцитрі-
олу, що, у свою чергу, підвищує рівень 

Сприяє:

нормалізації овуляції при СПКЯ

покращенню якості ооцитів в 
циклах ЕКЗ
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В.І. Пирогова
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ПРАКТИКУМ

 секреції інсуліну і як результат – інсуліно-
резистентність.

? Яке дозування прийому вітаміну D 
 є  оптимальним?

 Єдиної думки щодо адекватних доз 
призначення вітаміну D під час вагітності 
немає, хоча його метаболізм посилюється 
під час вагітності та у період лактації. З мо-
менту формування плаценти 25(ОН)D пе-
редається через плаценту, і концентрація 
25(ОН)D у пуповинній крові плода коре-
лює з його концентрацією у матері.

Рандомізоване контрольоване до-
слідження за участю 350 жінок різних 
 расових і етнічних груп показало, що 
4000  МО вітаміну D на день є ефективним 
для поліпшення стану здоров’я вагітних 
жінок із його дефіцитом, при цьому цир-
кулюючий рівень 25(ОН)D сягав 40 нг/мл.

Відповідно до рекомендацій Ендокри-
нологічного товариства (2011) усі дорослі 
з дефіцитом вітаміну D мають отриму-
вати 50 000  МО на тиждень протягом 
8  тижнів або еквівалентно 6000 МО/добу 
для досягнення у крові рівня 25(ОН)D 
вище 30 нг/мл із подальшою підтримую-
чою терапією 1500-2000 МО/добу.

Пацієнтам з ожирінням, синдромом 
мальабсорбції призначають більш ви-
соку дозу вітаміну D –  у 2-3 рази вищу, 
принаймні 6000-10 000 МО/день –  для лі-
кування дефіциту та підтримання рівня 
25(ОН)D вище 30 нг/мл, з подальшою під-
тримуючою терапією 3000 - 6000  МО/день.

? Які ще засоби можуть використовува-
тися для лікування СПКЯ?

D-кіро-інозитол –  нова сучасна мо-
лек ула серед препаратів інозитол у. 
D-кіро- інозитол синтезується в ор-
ганізмі з міо-інозитолу, який, у свою 
чергу, надходить з їжею та утворюється 
з глюкози.

Так, у дослідженнях S. Sacchi et  al. 
(2018) було доведено, що D-кіро- інозитол 

блокує усі фактори розвитку гіперандро-
генії на рівні фолікула у жінок із СПКЯ:

• протидіє стимулюючому впливу фо-
лікулостимулюючого, лютеїнізуючого 
та інсуліноподібного фактора росту на 
клітини теки та гранульози фолікула;

• зменшує експресію генів цитохрому 
Р 450, ароматази СІР19А1 та рецепторів до 
інсуліноподібного фактора росту;

• нормалізує баланс продукування 
андрогенів та естрогенів клітинами фо-
лікула яєчника.

Комплекс під торговою назвою  Проталіс 
(виробництва Італії), який діє за рахунок 
усунення інсулінорезистентності, що обу-
мовлює масу біохімічних та гормональних 
змін, сприяє підвищенню фертильності.

Склад комплексу Проталіс: D-кіро- 
інозитол –  500 мг, фолієва кислота (віта-
мін В

9
) –  200 мг,  ціанокобаламін (вітамін 

В
12

) –  1,25 мкг, марганець –  1,0 мг.
Режим дозування –  2 таблетки на добу, 

курс –  від 8 тижнів.

? Який механізм дії Проталісу?

Механізм дії Проталісу полягає у від-
новленні рівня D-кіро-інозитолу, що 
спричиняє ефекти, які сприяють підви-
щенню фертильності (рисунок):

• посилення утворення вторинних 
медіаторів інсуліну;

• активація інсуліну всередині клі-
тини, підвищення чутливості клітин 
до нього;

• зниження рівня глюкози у крові;
• зниження рівня інсуліну у крові;
• зниження синтезу андрогенів у яєч-

никах, зниження андрогенів у крові, що 
проявляється відновленням овуляції;

• зниження оксидативного стресу 
та рівня ушкоджених к літин, підви-
щення ймовірності зачаття, у тому числі 
при екстракорпоральному заплідненні;

• підвищення рівня засвоєння глю-
кози м’язовою тканиною, посилення м’я-
зової тканини;

• зниження апетиту, нормалізація 
маси й пропорції тіла.

? Чи можливо комбінувати Проталіс 
з іншими препаратами?

Та к, п а ц ієн т к а м з  СПК Я р еко -
мендовано здоровий спосіб життя + 
 Проталіс + КОК (комбіновані оральні 
 контрацептиви). Проталіс можна ви-
користову ват и в різн и х варіан та х, 
оскільки для пацієнток, які хочуть за-
вагітніти, його можна використовувати 
у комбінації з КОК на етапі лікування, 
а потім –  без застосування КОК. Його 
можна використовувати і в подальшому 
для профілактики метаболічних пору-
шень.

Здоровий спосіб життя + Проталіс –  це 
розумна альтернатива для лікування 

СПКЯ за наявності ризиків прийому 
КОК та відмови від них з боку паці-
єнтк и. Схема прийом у: 2 таблетк и 
на добу, курс ≥6 місяців. За необхідності 
курс слід повторити.

? Які клінічні ефекти Проталісу?

• Норма л ізаці я менст руа л ьног о 
циклу;

• Усунення інсулінорезистентності;
• Зниження рівня андрогенів;
• Покращення стану шкіри та волосся 

(лікування акне та гірсутизму);
• Нормалізація метаболізму;
• Зменшення індексу маси тіла.
Таким чином, головний клінічний 

ефект Проталісу –  відновлення овуляції.

Підготувала Катерина Семенюк ЗУ

Рис. Механізм дії комплексу Проталіс
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НОВОСТИ FDA

FDA одобрило новый препарат для лечения гипоактивного 
сексуального расстройства у женщин в предменопаузальный период

21 июня FDA одобрило препарат Vyleesi/Вайлиси (бремеланотид) для лечения приобретенного 
генерализованного гипоактивного расстройства сексуального желания (HSDD) у женщин в пред-
менопаузальный период.

HSDD характеризуется низким сексуальным желанием, вызывающим выраженное расстройство 
или межличностные трудности, и не связано с сопутствующими медицинскими или психическими 
заболеваниями, проблемами во взаимоотношениях или воздействием лекарств или других лекар-
ственных веществ. Приобретенное расстройство развивается у пациентки, не испытывавшей ранее 
проблем с сексуальным желанием. Генерализованное расстройство означает, что оно возникает 
независимо от вида сексуальной активности, ситуации либо партнера.

Вайлиси активизирует рецепторы меланокортина, но механизм, с помощью которого он улуч-
шает сексуальное желание и нивелирует связанное с ним расстройство, неизвестен. Препарат 
вводится пациенткам под кожу минимум за 45 мин до предполагаемой сексуальной активности. 
Оптимальное время применения Вайлиси они могут выбрать сами на основании того, как у них 
проявляются положительное воздействие лекарства и побочные эффекты (тошнота). Пациентки 
не должны принимать более одной дозы в течение 24 ч и более восьми доз в месяц. Если по ис-
течении 8 нед не наблюдается улучшения сексуального желания и уменьшения связанного с этим 
расстройства, лечение следует прекратить. Эффективность и безопасность Вайлиси изучались 
в двух 24-недельных рандомизированных двой ных слепых плацебо-контролируемых исследо-
ваниях с участием 12 447 женщин с приобретенным генерализованным HSDD. Большинство па-
циенток использовали Вайлиси 2-3 раза в месяц, не чаще 1 раза в неделю. В исследовании около 
25% пациенток, получавших лечение препаратом, оценили увеличение желания на 1,2 балла 
и больше (шкала от 1,2 до 6,0 балла) по сравнению с 17% среди пациенток, получавших пла-
цебо. Кроме того, примерно у 35% пациенток, получавших лечение препаратом, наблюдалось 
снижение одного из показателей расстройства по сравнению с 31% в группе плацебо. Различия 
между исследуемыми группами в изменении количества сексуальных событий от начала ис-
следования до окончания не наблюдалось.

Наиболее распространенные побочные эффекты препарата включают тошноту и рвоту, 
приливы жара к лицу, реакции в месте инъекции и головную боль. Около 40% пациенток 
в клинических испытаниях страдали от тошноты (чаще всего при первой инъекции), 13% 
нуждались в лекарствах для лечения тошноты. Около 1% пациенток, проходивших лечение 
препаратом в рамках клинических исследований, отметили потемнение десен и частей 
кожного покрова, включая лицо и грудь. Эти потемнения не исчезли у половины пациенток 
после прекращения лечения. У пациенток с темной кожей вероятность развития побочного 
эффекта была выше.

В клинических исследованиях препарат Вайлиси повышал артериальное давление,  которое 
обычно нормализовалось в течение 12 ч. В связи с этим препарат не следует принимать паци-
енткам с неконтролируемым артериальным давлением и при наличии сердечно- сосудистых 

 заболеваний. Вайлиси также не рекомендуется пациенткам с высоким риском развития 
сердечно- сосудистых заболеваний.

Официальный сайт FDA: www.fda.gov

НОВОСТИ ВОЗ

Ежегодно в Европе регистрируется 23 млн заболеваний, связанных 
с употреблением небезопасных продуктов питания

Каждую минуту 44 человека – свыше 23 млн жителей в год – заболевают в результате употре-
бления зараженной пищи, что, по оценкам, ежегодно приводит к 4700 летальным исходам. Эта 
информация приводится в обзоре последних имеющихся данных «Бремя болезней пищевого про-
исхождения в Европейском регионе ВОЗ» и представляет собой всего лишь верхушку айсберга, 
поскольку реальное количество случаев остается неизвестным.

Публикация результатов обзора приурочена ко Всемирному дню безопасности пищевых про-
дуктов, который отмечался 7 июня этого года впервые. В этот день Европейский регион Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) присоединяется к своим партнерам по всему миру в проведе-
нии специальных мероприятий, нацеленных на повышение осведомленности и стимулирование 
активных действий для повышения безопасности продуктов питания.

Употребление небезопасных продуктов питания становится причиной миллионов дней нетру-
доспособности и может приводить к длительным или тяжелым заболеваниям, госпитализации 
и даже смерти. По оценкам, общее бремя болезней пищевого происхождения в регионе составляет 
413 020 лет жизни с поправкой на нетрудоспособность, то есть лет, на протяжении которых жизнь 
человека осложняется заболеванием.

Различные бактерии, вирусы, паразиты и химические вещества могут приводить к потенциально 
серьезным последствиям не только для здоровья человека, но и для экономики и окружающей 
среды. Согласно оценкам, наиболее частыми причинами болезней пищевого происхождения 
являются возбудители диарейных заболеваний. Самый распространенный из них – норовирус, 
вызывающий порядка 15 млн случаев болезней; за ним следуют кампило бактерии (Campylobacter 
spp.), на которые приходится около 5 млн случаев заболеваний.

Большинство летальных исходов вызываются небрюшнотифозными сальмонеллами (Salmonella 
spp.). Среди других основных причин смертности – кампилобактерии, норовирус, Listeria 
monocytogenes и Echinococcus multilocularis. В целом в Европейском регионе на диарейные болезни 
приходится 94% всех случаев болезней пищевого происхождения, 63% летальных исходов и 57% 
бремени болезней.

Недавно провозглашенный Всемирный день безопасности пищевых продуктов был утверж-
ден резолюцией, принятой на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Для 
продвижения концепции этого дня ЕРБ ВОЗ сотрудничает с Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организацией ООН (ФАО) и Кодексом Алиментариус. Кодекс  Алиментариус – гло-
бальная организация, занимающаяся вопросами обеспечения безопасности продовольствия 
посредством внедрения свода стандартов, директив и кодексов практики, разработанных ВОЗ 
и ФАО в целях охраны здоровья потребителей и содействия добро совестной практике в торговле 
продуктами питания.
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Морфофункціональні та імуногістохімічні особливості 
лейоміоматозних вузлів та ендометрія у жінок  

із лейоміомою матки
Лейоміома матки (ЛМ) належить до числа найбільш поширених доброякісних пухлин жіночих статевих 
органів. У структурі гінекологічної захворюваності ЛМ посідає друге місце після запальних процесів 
геніталій, зустрічається в усіх вікових періодах і виявляється у 20-77% жінок із постійною тенденцією 
до збільшення частоти, незважаючи на розробку нових методів лікування та профілактики [1-5].

За даними зарубіжних авторів, середня поширеність 
лейоміоми матки становить близько 30% [6, 7]. Резуль-
тати патологоанатомічних досліджень свідчать про 
те, що частота ЛМ є ще вищою й сягає 85% [8-10].

Поширеність ЛМ збільшується з віком жінки, у 20-
30% випадків виявлення ЛМ спостерігалося у жінок 
репродуктивного віку, у 40% у жінок від 40 років до 50 
років. Це найпоширеніша пухлина матки серед жінок 
пізнього репродуктивного (35-45 років) і перименопа-
узального (46-55 років) віку. Останнім часом відзнача-
ється чітка тенденція до збільшення частоти ЛМ у жінок 
молодого віку. Середній вік виявлення захворювання 
складає 32-33 роки [3, 11-15].

Пік захворюваності припадає на найбільш соціально 
активний період життя жінки, що зумовлює значимість 
цієї серйозної медико-соціальної проблеми і привертає 
до даної патології увагу вчених і практичних лікарів 
усього світу [16-19].

Зростає й кількість вагітних жінок із ЛМ або жінок 
із лейоміомою, які планують вагітність. Останнє ставить 
питання про уточнення ранньої діагностики та тактики 
ведення хворих на ЛМ поза вагітністю [73, 74].

У процесі розвитку ЛМ беруть участь безліч різнома-
нітних факторів, що й пояснює настільки часте її поши-
рення та різнорідність самої пухлини за морфогістохі-
мічними особливостями, розташуванням, кількістю 
вузлів і характером їх росту. У хворих із ЛМ до часу 
виявлення пухлини репродуктивна функція зазвичай 
не порушена. Проте на сьогоднішній день з’явився ок-
ремий контингент пацієнток, який складають молоді 
жінки зі швидким ростом пухлини й відсутністю вагіт-
ності в анамнезі. Постійний інтерес до даної проблеми 
зумовлений високою значимістю ЛМ серед причин без-
плідності. У даний час, за різними оцінками, ЛМ може 
асоціюватися з безплідністю від 5 до 10% і бути єдиною 
причиною безплідності в 1-3% хворих [76, 80].

У пацієнток із ЛМ та безплідністю відзначається 
дис баланс між рецепторами до стероїдних гормонів 
в ендометрії за рахунок підвищення рівня прогесте-
ронових рецепторів і зниження рівня естрогенових 
рецепторів і, як наслідок, порушення індексу спів-
відношення прогестеронових і естрогенових рецеп-
торів, а також зниження експресії лейкоз-інгібуючого 

 фактора. Це приз водить як до порушення рецептив-
ності ендометрія, так і до зростання вузлів міоми, що 
може свідчити про спільність механізмів патогенезу 
цих захворювань [131].

Хірургічне видалення міоматозних вузлів не усуває 
фактори, що запускають подальше зростання новоут-
ворень. Крім того, інтраопераційну травму міометрія 
можна вважати ушкоджуючим фактором, що інду-
кує синтез факторів росту і проліферацію міоцитів 
і таким чином сприяє рецидивам міоматозних вузлів.

Зниження ймовірності рецидиву пухлини можливо 
шляхом призначення ад’ювантної терапії препара-
тами, що блокують гормональну регуляцію і пригнічу-
ють процеси гіпертрофії та гіперплазії міоцитів.

Мета дослідження –  тактика ведення пацієнток із ЛМ 
в аспекті відновлення репродуктивної функції та про-
філактики рецидивів захворювання.

Матеріали та методи
З метою вивчення морфофункціональних та імуно-

гістохімічних особливостей лейоміоматозних вузлів 
та ендометрія у жінок із ЛМ було досліджено 90 зраз-
ків лейоміоматозних вузлів та ендометрія, серед яких 
45 препаратів отримано від жінок із множинною ЛМ 
та безплідністю (1-ша група, основна) та 45 зразків, 
отриманих від жінок із ЛМ із ізольованою формою ЛМ 
(2-га група, порівняння).

З метою вивчення впливу консервативного і хірур-
гічного лікування ЛМ на морфофункціональний стан 
органів-мішеней репродуктивної системи у жінок 
із ЛМ було досліджено 28 зразків лейоміоматозних вуз-
лів та зскрібків ендометрія, серед яких 14 зразків –  від 
жінок після хірургічного лікування ЛМ та 14 зразків 
– від жінок із ЛМ із консервативним та комбінованим 
хірургічним лікуванням.

Консервативне лікування полягало у призначенні 
пацієнткам агоністів гонадотропін-рилізинг гормону 
(аГнРГ) протягом 1-3 менструальних циклів. Хірур-
гічне лікування здійснювалось у вигляді гістерорезек-
тоскопій (10%), лапароскопії (35%) та консервативної 
міомектомії з наступною метропластикою (35%).

Під час дослідження був застосований загальногісто-
лог іч н и й мет од із пофарбу ва н н я м п репарат і в 

 гематоксилін-еозіном та пікрофуксином за ван Гізон, 
а також імуногістохімічні методи.

Гістологічне дослідження ендометрія було прове-
дене відповідно до загальноприйнятого протоколу 
з урахуванням дня менструального циклу та критеріїв 
Noyes R.W.:

• мітози у клітинах епітелію залоз та строми ендо-
метрія;

• наявність вакуолів в епітелії залоз;
• секреція в залозах ендометрія;
• діаметр прозору залоз;
• псевдостратифікація епітелію залоз;
• характер епітелію залоз;
• наявність та характеристика спіралеподібних ар-

терій;
• набряк строми ендометрія;
• наявність чи відсутність лімфоцитів у стромі ен-

дометрія.
При трактуванні гіперпластичних процесів ендо-

метрія нами було використано другу редакцію класи-
фікації пухлин жіночої статевої системи ВООЗ (1994), 
згідно з якою гіперплазія ендометрія поділяється 
на просту та комплексну (складну) неатипову гіпер-
плазію, а також просту та комплексну (складну) гіпер-
плазію із атипією.

Імуногістохімічне дослідження проводили із ви-
користанням непрямого стрептавідин-пероксидаз-
ного методу виявлення експресії моноклональних 
антитіл до фактора некрозу пухлини (TNF)-α, p53, 
естрогенових та прогестеронових рецепторів, про-
ліферативного фактора (Кі-67), натуральних кілерів 
(СД-56 та СД-138).

Поширеність та інтенсивність реакції оцінювали 
напів кількісним методом у балах (від 0 до 3 балів):

• поширеність:

Таблиця 1. Розподіл жінок із ЛМ за віком

Група 
обстежених 

жінок

Усього 
n

Кількість жінок за віком, років

25-30 31-35 36-40 41-45 46-49

1-ша 50 5 (10,0) 19 (38,0) 17 (34,0) 4 (8,0) 5 (10,0)

2-га 50 7 (14,0) 5 (10,0) 11 (22,0) 15 (30,0) 12 (24,0)

а б в

               А.Г. Корнацька 
 

                  І.Б. Вовк

Тематичний номер • Червень 2019 р. 

Рис. 1. Операційний матеріал: а – субсерозний вузол під час операції; б – видалений лейоміоматозний вузол; в – сформоване тіло матки



31

www.health-ua.com
ГІНЕКОЛОГІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

0 –  немає забарвлення;
1 –   <10% позитивно забарвлених клітин;
2 –  >10% та <50% позитивно забарвлених клітин;
3 –  гомогенне забарвлення  >50% клітин.
• інтенсивність:
0 –  немає видимого забарвлення;
1 –  слабке забарвлення;
2 –  помірне забарвлення;
3 –  виразне забарвлення.

Результати дослідження та їх обговорення
Середній вік обстежених жінок із множинною ЛМ 

(1-ша група) склав 36,4±0,7 років проти 39,9±0,9 років 
у пацієнток із ізольованою ЛМ (2-га група). Як бачимо, 
жінки із множинною ЛМ були достовірно молодші від 
жінок із ізольованою ЛМ (p<0,01). Пацієнтки із мно-
жинною ЛМ були в активному репродуктивному віці 
і в середньому на п’ять років молодшими. Розподіл хво-
рих по групах за роками відображено у табл. 1.

Серед жінок із множинною ЛМ переважає група 
жінок 31-35 років, тоді як у групі з ізольованою лейо-
міомою матки найбільша частка припадає на пізній 
репродуктивний вік – 36-45 років.

Таким чином, у пацієнток із множинним характером 
росту ЛМ спостерігається рання маніфестація лейомі-
оми і швидкий ріст лейоміоматозних вузлів, що призво-
дить до необхідності проведення оперативних втручань 
у цих жінок частіше в активному репродуктивному віці, 
а саме на 5 років раніше, ніж у жінок із ізольованою 
формою ЛМ.

Серед суб’єктивних скарг жінки з ЛМ найчастіше 
вказували на больовий синдром (56,0% хворих). При 
цьому частота його була вищою у групі із множинною 
ЛМ ( 64,0% у 1-й групі проти 48,0% у 2-й групі) (табл. 2).

Болі в переважній більшості носили періодичний 
характер і були пов’язані з менструальним циклом. 
Проте слід зауважити, що у жінок із множинною ЛМ 
порівняно із хворими з ізольованою ЛМ больовий 
синдром був постійним частіше (20,0% у 1-й групі 
проти 10,0% у 2-й групі) і, відповідно, частіше (52,0% 
проти 30,0% відповідно) був пов’язаний із менстру-
альним циклом.

На порушення менструального циклу у вигляді ме-
нополірагії скаржилися 40,0% пацієнток, і частіше 
жінки із множинною ЛМ (44,0% хворих у 1-й групі 
та 36,0% у 2-й групі). Проте при більш детальному 
вивченні особ ливостей менструальної функції в об-
стежених хворих встановлено в два рази вищу частоту 
різноманітних порушень менструального циклу, що 
відображено нижче.

Болі значно частіше турбували хворих із множинною 
ЛМ –  48,0% у 1-й групі та 20,0% у 2-й групі. Порушення 
функції тазових органів у жінок обох груп зустрічалися 
майже з однаковою частотою (26,0% у 1-й групі та 20,0% 
у 2-й групі). А на сексуальні розлади в два рази частіше 
скаржилися жінки  із множинною ЛМ (28,0% у 1-й групі 
проти 14,0% у 2-й групі).

Таким чином, жінки із множинною ЛМ частіше 
скаржилися на больовий синдром, наявність білей 
та диспареунію, тоді як у хворих 2-ї групи переважали 
порушення менструальної функції по типу менорагії. 
Час тіше дані скарги пред’являли хворі, які потребу-
вали хірургічного втручання з приводу великих роз-
мірів лейоміоматозних вузлів, при цьому вони носили 
більш виражений характер, що вказує на більш тяж-
кий перебіг захворювання, особливо у жінок із мно-
жинною формою ЛМ.

Взагалі, у пацієнток із ЛМ найчастіше як супутні гі-
некологічні захворювання виявляли патологію ендоме-
трія, таку як поліпи і гіперплазія, –  у 36,0% пацієнток. 
Але при більш детальному розгляді по групах найчас-
тіше, а саме у 48,1% хворих, патологія ендометрія була 
виявлена у жінок із ізольованою ЛМ, що було достовірно 
вище порівняно із жінками 1-ї групи (24,0% у 1-й групі, 
28,0% – у 2-й групі).

Наступною за частотою виявлення патологією був 
супутній спайковий процес органів малого таза, який 
у три рази частіше зустрічався у жінок із множинною 
формою ЛМ (26,0% у 1-й групі проти 8,0% у 2-й групі). 
Аденоміоз у жінок із множинною ЛМ також зустрі-
чався більш ніж у два рази частіше, ніж у пацієнток 
із ізольованою ЛМ (26,0% у 1-й групі проти 12,0% 
у групі порівняння), тоді як зовнішній генітальний 
ендометріоз виявляли у незначної  кількості хворих 

із однаковою частотою в усіх групах (6,0% і 6,0% від-
повідно). Захворювання яєчників у вигляді пухли-
ноподібних уражень виявляли частіше у жінок із ізо-
льованою ЛМ, а саме у 10,0% хворих 2-ї групи й у 8,0% 
у 1-й групі обстежених. Полікістоз яєчників зустрі-
чався в обстежених хворих досить рідко і також майже 
з однаковою частотою (10,0% хворих у 2-й групі й 8,0% 
у 1-й групі).

Серед обстежених 18 жінок (36,0%) перенесли в ми-
нулому оперативні втручання на органах черевної 
порожнини та малого таза, причому найбільшу частку 
склали хворі із множинною ЛМ (46,0% проти 26,0% 
у групах відповідно). Серед виконаних оперативних 
втручань найчастіше в усіх групах обстежених про-
водилася апендектомія, особливо при множинній 
формі ЛМ (52,0% у 1-й групі проти 42,0% у 2-й групі) 
та операції на придатках матки (клиновидна резекція 
яєчників, кістектомія, пластика маткових труб), при-
чому частіше у жінок із ізольованою ЛМ (20,0% у 1-й 
групі проти 56,0% у групі порівняння). Консервативна 
міомектомія в анамнезі досить часто проводилася 
у жінок обох груп і склала 22,0% у 2-й групі та 34,0% 
у 1-й групі). Як видно з наведених даних, кожна третя 
жінка із групи пацієнток, що потребували проведення 
оперативного лікування, в минулому перенесла кон-
сервативну міомектомію, що свідчить про агресивний 
перебіг захворювання у цих жінок із високою часто-
тою рецидивів і швидким ростом вузлів.

Середня тривалість менструального циклу по групах 
склала 30,5±1,6 днів у жінок 1-ї групи, 28,0±0,5 днів у 2-й 
групі, а менструації – 6,2±0,4  і 5,9±0,3 днів відповідно 
й не відрізнялися у жінок різних груп.

Менструальна крововтрата у більшості жінок усіх 
досліджуваних груп була значною (58,0% у 1-й групі 
та 52,0% у групі порівняння). Також майже половина 
хворих відзначали болючість менструацій (46,0% 
та 44,0% відповідно). Аномальні маткові кровотечі 
(АМК) на момент обстеження зустрічалися у 79,0% хво-
рих майже з однаковою частотою по групах (82,0% у 1-й 
групі та 76,0% у групі порівняння). Серед порушень 
менст руального циклу найчастіше зустрічалися гіпер-
поліменорея (32,0% хворих), менометрорагія (28,0%) 
та мажучі виділення до, після та між менструаціями 
(31,0%). Якщо розглядати порушенння менструаль-
ного циклу по групах обстежених пацієнток, то слід 
зазначити, що АМК ненабагато частіше зустрічалися 
у жінок із ізольованою ЛМ (30,0% у 2-й групі та 26,0% 
у 1-й групі). Тоді як кров’янисті виділення зі статевих 
шляхів поза менструацією частіше зустрічалися у групі 
жінок із множинною ЛМ (42,0% у 1-й групі та 30,0% 
у групі порівняння).

Таким чином, особливостями менструальної функ-
ції у жінок із ЛМ були: при регулярному циклі значна 
крововтрата під час менструації та дисменорея. АМК 
були характерним порушенням менструальної функ-
ції у жінок, які потребували хірургічного втручання, 
особливо у групі з ізольованою ЛМ. Перименструальні 
та міжменструальні кров’янисті виділення характери-
зували жінок із множинною формою ЛМ.

Що стосується особливостей фертильної функції 
та репродуктивного анамнеза у жінок із ЛМ, то слід за-
уважити, що більше ніж у кожної третьої жінки, а саме 
у 37,0%, мала місце безплідність (табл. 3). Проте хворі 
із множинною формою ЛМ страждали на безплідність 
значно частіше жінок із ізольованою ЛМ (44,0% у 1-й 
групі проти 30,0% у групі порівняння).

При цьому серед жінок із множинною ЛМ, які по-
требували хірургічного лікування, безплідність мала 
місце у кожної другої хворої (52,0%), тоді як у хірур-
гічній групі з ізольованою ЛМ – тільки у 26,0% па-
цієнток. Таким чином, у жінок із множинною фор-
мою ЛМ відмічено не тільки ранню маніфестацію 
захворювання, швидкий ріст вузлів, а й схильність 
до безплідності. Жінки з первинною безплідністю 
переважали в групі з ізольованою ЛМ (66,7% та 54,5% 
відповідно). Тоді як серед жінок із множинною ЛМ 
переважали хворі з вторинною безплідністю (45,5% 
проти 33,3% у групі порівняння).

На вагітність в анамнезі вказують більшість хворих 
усіх груп, частіше жінки з ізольованою ЛМ (70,0% у 1-й 
групі проти 56,0% у 2-й групі). Проте пологи в анам-
незі були менше ніж у половини обстежених пацієнток 
(45,0%) і також утричі рідше порівняно із множинною 
ЛМ (22,0% у 1-й групі проти 68,0% у 2-й групі). Більшість 
жінок 1-ї групи мали в анамнезі тільки одні пологи, 
тоді як у жінок 2-ї групи частіше було двоє пологів. 

Таблиця 2. Основні суб’єктивні прояви захворювання пацієнток із ЛМ 

Показник суб’єктивних проявів 
захворювання

Значення показника за групами пацієнток

1-ша  (n=50) 2-га  (n=50) Усього  (n=100)

Больовий синдром 32 (64,0) 24 (48,0) 56 (56,0)

Тривалість болю:
- постійний
- періодичний

10 (20,0)
40 (80,0)

5 (10,0)
45 (90,0)

4 (4,0)
96 (96,0)

Зв’язок болю з менструальним циклом:
- немає
- є

24 (48,0)
26 (52,0)

35 (70,0)
15 (30,0)

59 (59,0)
41 (41,0)

Порушення менструального циклу по 
типу менополірагії 22 (44,0) 18 (36,0) 40 (40,0)

Білі 24 (48,0) 10 (20,0) 34 (34,0)

Порушення функції тазових органів 13 (26,0) 10 (20,0) 23 (23,0)

Сексуальні розлади 14 (28,0) 7 (14,0) 21 (21,0)

Таблиця 3. Характеристика фертильної функції обстежених жінок 

Характеристика
фертильної функції

Значення показника по групах пацієнток

1-ша  (n=50) 2-га  (n=50) Усього  (n=100)

Безплідність 22 (44,0) 15 (30,0) 37 (37,0)

Первинна безплідність 12 (54,5) 10 (66,7) 22 (60,6)

Вторинна безплідність 10 (45,5) 5 (33,3) 24 (39,4)

Вагітність 28 (56,0) 35 (70,0) 63 (63,0)

Пологи 11 (22,0) 34 (68,0) 45 (45,0)

Одні пологи 8 (16,0) 19 (38,0) 27 (27,0)

Двоє пологів 3 (6,0) 13 (26,0) 16 (16,0)

Троє пологів – 2 (4,0) 2 (2,0)

Репродуктивні втрати 10 (20,0) 10 (20,0) 20 (20,0)

Завмерла вагітність 6 (12,0) 3 (6,0) 9 (9,0)

Мимовільний викидень 4 (8,0) 3 (6,0) 5 (10,0)

Трубна вагітність – 4 (8,0) 4 (4,0)

Штучний аборт 11 (22,0) 22 (44,0) 33 (33,0) Продовження на стор. 32.
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ГІНЕКОЛОГІЯ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

І тільки 2 хворих, що склало 2,0% від усіх жінок, мали 
в  анамнезі троє пологів. У кожної п’ятої з обстежених 
хворих в анамнезі були репродуктивні втрати (20,0%), 
і частота їх розподілялась однаково між жінками обох 
досліджуваних груп (табл. 3).

Однак серед репродуктивних втрат, що характерні 
для жінок із лейоміомою матки, найчастіше спосте-
рігали вагітності, що не розвиваються, і найбільшою 
їх частка була у пацієнток із множинною ЛМ (12,0% 
у 1-й групі проти 6,0% у групі порівняння). У кожної 
третьої жінки з ЛМ в анамнезі були штучні аборти 
(33,0%). При цьому слід зазначити, що у групі пацієн-
ток із ізольованою ЛМ – майже у два рази частіше 
(44,0% у 2-й групі проти 22,0% у 1-й групі), що може 
свідчити про роль штучних абортів у розвитку ЛМ 
саме у пацієнток цієї групи.

Аналіз отриманих результатів досліджень свід-
чить, що рання маніфестація ЛМ і швидкий ріст лейомі-
оматозних вузлів спостерігається у жінок із множинним 
характером росту цих вузлів, що призводить до необхід-
ності проведення оперативних втручань у таких жінок 
в активному репродуктивному віці – на 5 років раніше, 
ніж у жінок із ізольованою ЛМ.

Вища частота постійного болю та аномальних мат-
кових кровотеч у жінок із множинною ЛМ порівняно 
з ізольованою вказує на більш тяжкий перебіг захво-
рювання у жінок, які частіше потребують оперативного 
втручання.

Найчастіше серед супутньої патології у жінок із мно-
жинною ЛМ виявляли спайковий процес органів ма-
лого таза та аденоміоз, тоді як у групі порівняння – па-
тологію ендометрія.

В анамнезі 36,0% жінок із ЛМ перенесли оперативні 
втручання на органах малого таза, серед яких кожній 
четвертій жінці, яка потребувала оперативного ліку-
вання, в минулому проводилася консервативна міом-
ектомія, що говорить про агресивний перебіг захво-
рювання у цих жінок із високою частотою рецидивів 
і швидким ростом вузлів.

У кожної п’ятої з обстежених хворих в анамнезі 
були репродуктивні втрати (20,0%), і найчастіше вони 
мали місце у жінок із множинною ЛМ (44,7%). Серед 
репродуктивних втрат переважали мимовільні ви-
кидні, і найбільша їх кількість була у пацієнток із ізо-
льованою ЛМ, що говорить про важливе значення 
великих лейоміоматозних вузлів у генезі невиношу-
вання вагітності.

Під час гістологічного дослідження лейоміоматоз-
них вузлів від жінок із множинною ЛМ у більшості 
випадків спостерігали наявність лейоміоми про-
стого та клітинного типів. Так, більш ніж у половини 
жінок (16 хворих (53,3%)) із множинною лейоміомою 
вияв ляли просту ЛМ, тоді як серед жінок з ізольова-
ною лейоміомою проста ЛМ спостерігалась у 10 па-
цієнток, що склало 33,3%. Проста ЛМ була утворена 
пучками витягнутих веретеноподібних клітин із не-
виразною еозинофільною цитоплазмою та округлим 
або витягнутим ядром. Гладком’язеві клітини були 
розділені різною кількістю колагену. Кількість та ді-
аметр судин у стромі простих ЛМ були різноманіт-
ними. Мітози відсутні.

При гістологічному дослідженні лейоміоматозних 
вузлів у 12 жінок (39,9%) основної групи та у 10 паці-
єнток (33,3%) групи порівняння крім ознак простої 
міоми визначалися вогнища клітинної, які харак-
теризувалися надзвичайно розвиненою клітинною 
структурою. Ядра клітин були відносно уніформні, 
ядерна атипія була відсутня, мітози виявлялися рідко, 
у судинах відмічалось потовщення стінки.

Клітинну міому матки частіше виявляли у пацієн-
ток 2-ї групи з ізольованою ЛМ, а саме у кожної п’ятої 
жінки. При множинній формі лейоміоми клітинну 
міому виявлено тільки в 1 пацієнтки, що склало 6,7%. 
Також у 2 пацієнток (6,7%) 2-ї групи було виявлено 
епітеліоїдну міому матки і у 2 жінок (6,7%) –  судинну.

Майже у всіх хворих із ЛМ, а саме у 93,3% пацієн-
ток основної групи та у 93,3% хворих групи порів-
няння, виявлено патологію ендометрія у вигляді хро-
нічного ендометриту, поліпів ендометрія, простої 
та  комплексної неатипової гіперплазії вогнищевого 
або поширеного характеру, відставання розвитку 
ендометрія від хронологічного дня менструального 
циклу.

Найчастіше у жінок із множинною ЛМ виявляли 
хронічний ендометрит – у 20 жінок, що склало 66,7%. 
За наявності морфологічних ознак хронічного ендо-
метриту в ендометрії спостерігалась виразна лімфо- 
плазмоцитарна інфільтрація строми різних ступенів 
поширеності (рис. 2), місцями  із формуванням фолі-
кулів, інтраепітеліальна лімфоцитарна інфільтрація 
епітелію залоз, проліферація судин, нерівномірне 
розташування залоз із фокусами простої гіперплазії, 
ділянками фіброзованої строми з відсутністю зало-
зистих структур.

Залозисто-фіброзні та залозисті поліпи ендометрія 
було виявлено у 8 жінок (26,6%) із множинною лейо-
міомою, у більшості випадків – у поєднанні з морфо-
логічними ознаками хронічного ендометриту, а також 
у 18 жінок (60,0%) у групі порівняння (рис. 3).

Залози в поліпах розташовувалися нерівномірно, 
невпорядковано, мали різну форму та розмір, строма 
з явищами дифузного нерівномірного фіброзу, вогни-
щами скупчення лімфоцитів, поодиноких плазмоцитів. 
Прозір частини залоз був вузьким, інших –  розшире-
ним, і навіть кістоподібно розширеним, деякі залози 
мали пилкоподібну звивисту форму.

Залозисті структури вистелені високим призматич-
ним епітелієм проліферативного типу, а в кістоподібних 
залозах епітелій мав сплощену форму. Фіброваскулярне 
ядро поліпів містило фіброзні та гладком’язеві волокна, 
залози розташовані невпорядковано та витягнуті від-
повідно до форми ніжки поліпів, кровоносні судини 
в ніжці поліпів мали склерозовані, потовщені стінки, 
а в основі поліпів утворювали клубки.

Досить часто у жінок із ЛМ при дослідженні ендоме-
трія виявляли морфологічні ознаки простої або комп-
лексної неатипової гіперплазії (40,0% випадків у 1-й 
групі та 46,6% у 2-й групі). Проста неатипова гіперплазія 
ендометрія характеризувалася збільшеною кількістю 
нерівномірно розташованих залоз, добре розвинутою 
та гіперплазованою цитогенною стромою. Залози різно-
манітні за кількістю та формою, частина їх кістоподібно 
трансформована.

Невідповідність розвитку ендометрія хронологіч-
ному дню менструального циклу, а саме його відста-
вання у дозріванні, дисонхроз залоз і строми відзна-
чали у 6 жінок (20,0%) 1-ї групи та у 6 хворих (20,0%) 
групи порівняння. При цьому залозисті структури 
були з ознаками відставання від хронологічного дня 
менструального циклу, залози мали нерівномірний 
діаметр та менш звивисту конфігурацію. Епітелі-
аль ні клітини циліндричного типу з поодинокими 
мітозами, наявністю вакуолів. Ознаки повноцінної, 
інтралюмінальної секреції не спостерігались, однак 
поодинокі залози ендометрія містили секрет. У стромі 
ендометрія при цьому спостерігалось зниження ін-
тенсивності набряку, який був вогнищевим, а іноді 
відсутній.

Таким чином, за даними, що були отримані в ре-
зультаті дослідження структурних особливостей ле-
йоміоматозних вузлів та ендометрія у жінок 1-ї групи, 
було виявлено наявність патологічних змін у структу-
рах ендометрія у вигляді морфологічних ознак хро-
нічного ендометриту, поліпів ендометрія, простої 
та комплекс ної неатипової гіперплазії ендометрія, 
невідповідності розвитку ендометрія хронологічному 
дню менструального циклу, які можуть мати нега-
тивний вплив на імплантацію бластоцисти чи про-
вокувати невиношування вагітності й призводити 
до репродуктивних втрат.

Рис. 4. Фрагмент лейоміоми, 11день МЦ. Виразна експресія 
TNF-α у цитоплазмі клітин лейоміоми від пацієнтки 2-ї 
групи. Непрямий стрептавідин-пероксидазний метод 
виявлення експресії з МКАТ TNF-α (імуногістохімічне 
дослідження, забарвлення метиленовим зеленим)

Рис. 2. Пацієнтка Х. Морфологічні ознаки хронічного 
ендометриту. Виразна вогнищева лімфоплазмоцитарна 

інфільтрація строми ендометрія (забарвлення 
гематоксилін-еозином)

Рис. 3. Пацієнтка В. Фрагмент залозистого поліпу 
ендометрія. Фіброваскулярне ядро, лімфоцитарна 

інфільтрація строми та хаотично розташовані залозисті 
структури (забарвлення гематоксилін-еозином)

Рис. 5. Фрагмент лейоміоми. Помірна експресія TNF-α 
у цитоплазмі клітин простої лейоміоми від пацієнтки 1-ї 

групи. Непрямий стрептавідин-пероксидазний метод 
виявлення експресії з МКАТ TNF-α (імуногістохімічне 
дослідження, забарвлення метиленовим зеленим) 

Рис. 6. Фрагмент клітинної лейоміоми. Слабка експресія 
р53 в ядрах клітин лейоміоми. Непрямий стрептавідин-
пероксидазний метод виявлення експресії з МКАТ р53 

(імуногістохімічне дослідження).  
Забарвлення метиленовим зеленим. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

З метою виявлення маркерів виникнення та осо-
бливостей розвитку ЛМ проведені імуногістохімічні 
дос лідження TNF-α у лейоміоматозних вузлах та ен-
дометрії даного контингенту жінок.

Встановлено, що у хворих із ізольованою ЛМ ви-
значається виразна експресія TNF-α – 2-3 ба ли 

у  цитоплазмі клітин лейоміоми. При цьому спостері-
гали нерівномірний розподіл інтенсивності експресії 
цього маркера у тканинах лейоміоматозних вузлів 
 протягом різних фаз менструального циклу: більш 
виразна  експресія TNF-α (2-3 бали) спостерігалася 
у цитоплазмі клітин протягом проліферативної фази 
порівняно з помірною цитоплазматичною експре-
сією TNF-α (2 бали) у клітинах лейоміоматозних вуз-
лів, забір яких для дослідження відбувався протягом 
секре торної фази (рис. 4).

У пацієнток 1-ї групи відзначалось зниження екс-
пресії TNF-α залежно від типу ЛМ (рис. 5). Так, у хво-
рих із простою лейоміомою експресія TNF-α була 
помірною (2 бали), а за наявності клітинної лейомі-
оми була знижена до 1-2 балів у цитоплазмі клітин 
цього типу лейоміоми. У цій групі зниження експресії 
TNF-α спостерігалось і в цитоплазмі епітеліальних 
клітин ендометрія (1 бал), із дещо більш вираженою 
інтенсивністю забарвлення (1-2 бали) у мембранних 
структурах епітелію залоз –  вогнищево. Отримані 
результати з дослідження експресії TNF-α у тканинах 
лейоміоматозних вузлів дозволяють зробити висновок 
про певну роль цього маркера в ґенезі ЛМ. При цьому 
у жінок за наявності поєднання ЛМ та безплідності 
відзначається зниження експресії TNF-α як у цито-
плазмі клітин вузлів (особливо в лейоміомах клітин-
ного типу), так і у клітинах ендометріальних структур. 
Свої основні функції, як ключовий медіатор забезпе-
чення протипухлинного захисту шляхом регуляції 
апоптозу, TNF-α виконує при високих концентраціях.

Відповідно його супресія, а також вплив прогес-
терону у секреторну фазу менструального циклу приз-
водить до зниження його функції та сприяє прогре-
суванню лейоміоми за рахунок послаблення індукції 
апоптозу та превалювання процесів проліферації. 
При цьому, чим нижчою є експресія TNF-α, тим біль-
шим є проліферативний потенціал у клітинах ЛМ.

Визначення експресії супресора онкогенного росту 
білка (р53) (рис. 6) у жінок із ЛМ показало її залежність 
від проліферативного потенціалу пухлини. При дослі-
дженні ендометрія жінок 1-ї та 2-ї груп спостерігалась 
відсутність експресії білка р53, що співпадає з даними 
світової літератури.

Під час дослідження лейоміоматозних вузлів нами 
відзначалась відсутність експресії протеїну р53 у тка-
нинах ЛМ як у 1-й групі жінок, так і у групі порівняння. 
У тканинах клітинної лейоміоми вогнищево спосте-
рігалась експресія р53 слабкої інтенсивності (1 бал) 
із розповсюдженістю в 1-2 бали, що можливо пов’язано 
із різним проліферативним потенціалом клітин у вузлі.

При морфологічному дослідженні лейоміоматозних 
вузлів у переважній більшості випадків встановлено 
наявність ЛМ простого та клітинного типів або їх 
поєднання. У жінок із множинною ЛМ переважала 
лейоміома простого типу (53,3%), а у пацієнток із ізо-
льованою лейоміомою частіше виявляли ознаки клі-
тинної ЛМ (66,7%).

У 93,3% пацієнток обох груп із ЛМ виявляли патоло-
гію ендометрія, таку як залозисті та залозисто-фіброзні 
поліпи, просту й комплексну неатипову гіперплазію, що 
підтверджує теорію про єдині патогенетичні механізми 
виникнення гіперпластичних процесів жіночих стате-
вих органів.

У 66,7% жінок із множинною ЛМ виявлено ознаки 
хронічного ендометриту, що поглиблює патологічний 
процес і може мати негативний вплив на реалізацію 
репродуктивної функції, зокрема секреторну трансфор-
мацію ендометрія та порушення імплантації бласто-
цисти, і пояснює значно вищу частку безплідності саме 
серед пацієнток даної групи.

Вивчення експресії ключового медіатора запальної від-
повіді TNF-α показало, що у хворих із ЛМ без порушеної 
репродуктивної функції визначається виразна експресія 
TNF-α (2-3 бали) із чіткою залежністю від фази менстру-
ального циклу: експресія TNF-α у цитоплазмі клітин ле-
йоміоми в проліферативну фазу (2-3 бали) значно вища, 
ніж у секреторну фазу (2 бали) менструального циклу, що 
вказує на пригнічення апоптозу в клітинах лейоміоми під 
дією прогестерону.

Дослідження експресії TNF-α у лейоміоматозних 
вузлах пацієнток із множинною ЛМ виявило зниження 
експресії до 1-2 балів, і спостерігалась наявність вогни-
щевої експресії р53 (інтенсивність – 1 бал, поширеність 
– 1-2 бали) на відміну від жінок групи порівняння, що 
свідчить про зниження індукції апоптозу, яке, у свою 
чергу, сприяє збільшенню проліферативного потенціалу 
пухлини.

При аналізі структурних змін ендометрію залежно 
від лікувальної тактики (хірургічне та консервативне 

 лікування) виявляли зміни експресії рецепторів естро-
генів й особливо рецепторів прогестерону в ядрах клі-
тин ендометріальних структур (рис. 7).

Також слід відмітити, що у 1-й групі дослідження ви-
явлено підвищення експресії проліферативного маркера 
(Кі-67) у ядрах епітелію залоз (рис. 8).

Виявлені зміни в ендометрії у 1-й групі були пов’я-
зані із встановленим хронічним ендометритом, що 
підтверджувалось експресією маркера плазмоцитів 
СД-138 (рис. 9).

Попередньо виявлено, що в частині вузлів підтвер-
джено підвищену експресію рецепторів естрогенів у 2-й 
групі, а також у поодиноких випадках відмічено високу 
експресію р53 у цій групі (рис. 10).

Виявлені зміни в рівнях маркерів апоптозу Кі-67 
та р53, а саме: у пацієнток, які отримували консерва-
тивне лікування і в подальшому оперативну міомек-
томію з гістероскопією, рівень цих маркерів в ендоме-
трії наближався до нормальних рівнів експресії. Однак 
у лейо міоматозних вузлах він не мав суттєвих зрушень 
після гормональної терапії.

Таким чином, аналіз отриманих результатів дослі-
джень свідчить, що рання маніфестація ЛМ і швидкий 
ріст лейоміоматозних вузлів спостерігається у жінок 
із множинним характером росту лейоміоматозних 
вузлів, що призводить до необхідності проведення 
оперативних втручань у цих жінок в активному ре-
продуктивному віці – на 5 років раніше, ніж у жінок 
із ізольованою ЛМ.

Вища частота постійного болю та аномальних мат-
кових кровотеч у жінок із множинною ЛМ порівняно 
з ізольованою вказує на більш тяжкий перебіг захворю-
вання у жінок, які частіше потребують оперативного 
втручання.

Найчастіше серед супутньої патології у жінок із мно-
жинною ЛМ виявляли спайковий процес органів ма-
лого таза та аденоміоз, тоді як у групі порівняння – па-
тологію ендометрія.

В анамнезі 36,0% жінок із ЛМ перенесли оперативні 
втручання на органах малого таза, серед яких кожній 
четвертій жінці, яка потребувала проведення опера-
тивного лікування, у минулому проводилася консерва-
тивна міомектомія, що свідчить про агресивний перебіг 
захворювання у цих жінок із високою частотою рециди-
вів та швидким ростом вузлів.

У кожної п’ятої з обстежених хворих в анамнезі були 
репродуктивні втрати (20,0%), і найчастіше вони мали 
місце у жінок із множинною ЛМ (44,7%). Серед репро-
дуктивних втрат переважали мимовільні викидні, 
і найбільша їх кількість була у пацієнток із ізольованою 
ЛМ, що говорить про важливе значення великих лейо-
міоматозних вузлів у генезі невиношування вагітності.

Виявлені зміни в рівнях маркерів апоптозу Кі-67 
та р53, а саме: у пацієнток, які отримували консерва-
тивне лікування і в подальшому оперативну міомек-
томію з гістероскопією, рівень цих маркерів в ендоме-
трії наближався до нормальних рівнів експресії. Однак 
у лейо міоматозних вузлах він не мав суттєвих зрушень 
після гормональної терапії.

Таким чином, лейоміоматозні вузли залишаються 
джерелом порушення процесів апоптозу в тканинах 
міо метрія, що, безумовно, перешкоджає процесам імп-
лантації та розвитку бластоцисти. Виходячи з цього, для 
створення умов для повноцінного процесу імплантації 
та виношування вагітності, паралельно з медикамен-
тозним лікуванням, доцільно проводити консервативну 
міомектомію у даного контингенту жінок.

Список літератури знаходиться у редакції.

Рис. 9. Пацієнтка Е. (1-ша група). Експресія маркера 
плазмоцитів СД-138 у стромі ендометрія. Непрямий 

стрептавідин-пероксидазний метод виявлення експресії 
СД-138 (імуногістохімічне дослідження, забарвлення 

метиленовим зеленим)

Рис. 10. Пацієнтка Д. (2-га група). Експресія р53 у ядрах 
стромальних клітин ендометрія. Непрямий стрептавідин-

пероксидазний метод виявлення експресії р53 
(імуногістохімічне дослідження, забарвлення 

метиленовим зеленим)

Рис. 8. Пацієнтка Е. (1-ша група). Експресія 
проліферативного маркера Кі-67 у ядрах епітелію залоз 
та строми. Непрямий стрептавідин-пероксидазний метод 

виявлення експресії Кі-67 (імуногістохімічне дослідження, 
забарвлення метиленовим зеленим)

Рис. 7. Пацієнтка С. (2-га група). Помірна експресія 
рецепторів прогестерону в ядрах епітелію залоз та строми. 
Непрямий стрептавідин-пероксидазний метод виявлення 
експресії прогестерону (імуногістохімічне дослідження, 

забарвлення метиленовим зеленим)

Рис. 11. Множинні лейоміоматозні вузли

ЗУ
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Клопогін гроновидний (циміцифуга гілляста,  
Cimicifuga racemosa) – неестрогенна альтернатива 

замісній гормональній терапії*

Замісна гормональна терапія (ЗГТ), як і раніше, є найбільш ефективним методом лікування 
менопаузальних симптомів і має певний вплив на профілактику остеопорозу. Однак побічні ефекти 
обмежують її застосування. Так, для ЗГТ було показано підвищення ризику розвитку раку молочної 
залози (РМЗ) [1-5], а у рамках дослідження «Ініціатива в ім’я здоров’я жінок» (Women’s Health 
Initiative, WHI) було встановлено, що застосування комбінації кон’югованих естрогенів з ацетатом 
медроксипрогестерону протягом більш ніж 8 років підвищувало ризик розвитку серцево-судинних 
подій зі смертельними наслідками [1], що призвело до передчасного припинення дослідження. 
Однак ця патологія виникає тільки у тому випадку, коли застосування ЗГТ розпочато у пізньому 
постменопаузальному періоді, тоді як насправді ЗГТ може проявляти захисну дію відносно серцево-
судинних захворювань у випадках початку її прийому при настанні менопаузи [6].

Жінки шукають альтернативу ЗГТ для полегшення клі-
мактеричних симптомів, особливо припливів –  в ідеалі 
препарати без естрогенного впливу на матку і молочну 
залозу (МЗ), такі, що не підвищують згортання крові. 
Фіто препарати дедалі частіше визнаються в якості аль-
тернативи гормонам, тому лікарі та пацієнтки готові їх 
використовувати. Також існують клінічні докази того, що 
окремі рослинні лікарські засоби здатні полегшувати деякі 
менопаузальні симптоми.

У жінок Східної та Південно-Східної Азії, які тради-
ційно споживають велику кількість сої, РМЗ розвивається 
рідше, ніж у представниць європеоїдної раси. Однак коли 
японські жінки мігрують у США і змінюють свою звичну 
дієту та особливості харчування, у їхніх дітей жіночої статі 
РМЗ розвивається з тією ж частотою, що й у популяції 
європеоїдів. Це породило переконання щодо того, що соя, 
можливо, через вміст в ній естрогенних ізофлавонів, має 
здатність запобігати розвитку РМЗ. Насправді на дорос-
лих щурах було показано, що зменшення частоти РМЗ, 
спровокованого 7,12-діметілбензантраценом, більш ніж 
на 50% було досягнуто за допомогою ізофлавону геністе-
їну, але тільки у випадку, коли ізофлавон сої вводився 
у препубертатному періоді [7, 8]. Автори цих досліджень 
припустили, що ранні заходи мають вирішальне значення 
щодо захисту від раку, що знайшло підтвердження в де-
кількох інших дослідженнях, які також виявили основні 
молекулярні механізми [9]. Натепер є доступною зростаюча 
кількість доказів того, що це підтверджується і в людей.

Фактично недавні дослідження показали, що у япон-
ських дівчат, які мігрували до США після статевого до-
зрівання, РМЗ розвивався значно рідше, ніж у тих, які 
переїхали до США до пубертату, або в їхніх одноліток єв-
ропеоїдної раси [10].

Препарати сої або червоної конюшини, що містять 
ізофлавони з естрогеноподібною активністю, пройшли 
ретельне дослідження. У більшості подвійних сліпих 
плацебо-контрольованих клінічних досліджень (ПКД), 
проведених із використанням рекомендованих добо-
вих доз ізофлавонів на рівні 50 мг, ці продукти істотно 
не впливали на клімактеричні скарги [11-14]. Крім того, 
не спостерігалося захисної дії на кісткову тканину [13, 
15, 16]. У цій дозі ізофлавони не чинили ніякого впливу 
на МЗ та матку. З іншого боку, дози, які в 3-4 рази пере-
вищують щоденну рекомендовану й часто використову-
ються жінками з метою отримати кращий ефект, здатні 
чинити небажаний естрогенний вплив.

Cimicifuga racemosa (клопогін гроновидний, 
циміцифуга гілляста)

Альтернативою може бути негормональне лікування 
природними засобами, серед яких найбільш перспек-
тивним, ймовірно, є Cimicifuga racemosa (CR) (синонім –  
Actaea racemosa). Її клінічна ефективність і безпека при 
клімактеричних симптомах оцінювалися в декількох 
дослідженнях із переважно позитивними результатами. 
Традиційно CR використовувалася аборигенами Аме-
рики при болях у м’язах і суглобах, невралгіях, ревматоїд-
ному артриті, менструальних болях і загальних гінеко-
логічних скаргах. У дикому вигляді CR росте у Північ-
ній Америці й на даний час систематично вирощується 
в Європі. Екстракти CR зареєстровані й представлені 
на ринку Німеччини з 1956 року, а наукові знання про 
цю лікарську рослину були узагальнені в декількох 
моно графіях, у тому числі значною мірою в монографії 
Європейської наукової асоціації з фітотерапії (ESCOP) 
[17], що призвело до публікації статті в монографії ВООЗ 
про лікарські рослини «Community Herbal Monograph on 
Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. Rhizoma» Комітетом лікар-
ських рослинних препаратів Європейського агентства 
лікарських засобів (EMA Herbal Medicinal Products) [18]. 
Препарати, представлені на ринку харчових добавок, що 
містять азіатські види CR, які ніколи не піддавалися клі-
нічній перевірці й можуть містити зовсім інші сполуки, 
не охоплюються монографією і не можуть вважатися по-
дібними до екстрактів CR.

CR не проявляє естрогенної активності й 
не зв’язується з рецепторами до естрогену

Майже 30 років тому був описаний ізопропанольний 
екстракт CR, що містить естрогенний ізофлавоновий 
формононетин [19], але подальші дослідження різних 
екстрактів CR не підтвердили цей висновок. Дані до-
сліджень на тваринах і клінічних досліджень in silico, in 
vitro та in vivo, зібрані переважно у ході експериментів 
із водно-етанольним екстрактом CR BNO 1055**, вка-
зують на те, що всі екстракти CR, досліджувані до те-
перішнього часу, не містили естрогенних з’єднань. Ес-
трогенні з’єднання мають зв’язуватися з рецепторами 
до естрогену  (ER). ERα та ERβ були клоновані й вико-
ристані в дослідженнях зв’язування in vitro з екстрак-
том BNO 1055 CR [20]. Жодне зі з’єднань, що містилися 
в екстракті, не з’язувалося з рекомбінантними ERα або 
ERβ (рис. 1 а, б).

Естрогенні сполуки стимулюють проліферацію естро-
генчутливих ракових клітин МЗ людини. У клітинної 
лінії карциноми MCF-7*** (найбільш широко використо-
вуваної клітинної лінії з властивостями рецепції естро-
гену) під впливом ізопропанольного екстракту CR [21-
23] або екстракту BNO 1055 CR відзначено інгібування 
проліферації, а не стимуляція [20] (рис. 2). Тканини 
МЗ та клітини MCF-7 експресують ароматази, які мо-
жуть збільшити доступність естрогенів у МЗ шляхом 
ароматизації андрогенів в естрогени. Це перетворення 
інгібувалося під впливом етанольного екстракту CR 
у клітинах MCF-7 [24], що свідчило про певний захисний 
вплив екстракту щодо РМЗ.

Ефекти СR на МЗ та матку вивчалися в оваріоектомова-
них (OVX) щурів у моделі для вивчення передбачуваних ес-
трогенових ефектів [25]. Тварини отримували пероральну 
терапію екстрактом BNO 1055 СR протягом 3 місяців. Кон-
трольна група отримувала або імітацію препарату, або 
терапію естрогенами. Екстракт не впливав на часточко-
во-альвеолярний і протоковий апарат щурів після оваріо-
ектомії, тоді як прийом естрадіолу призводив до масивної 
стимуляції часточок і проток (рис. 3, А-Е) [26].

У щурів лінії Спрег –  Доулі, які отримували терапію 
діметілбензантраценом, розвивалися типові структури 
пухлин МЗ, які інгібували пероральним введенням ізо-
пропанольного екстракту СR [27].

У великому 6-місячному клінічному дослідженні 
серед жінок у постменопаузальному періоді екстракт 
BNO 1055 не впливав на щільність МЗ за даними мамо-
графії, а також на товщину ендометрія [28]. Ізопропа-
нольний екстракт CR, що приймали 65 жінок, не збіль-
шував щільність МЗ або проліферацію клітин за даними 
мамографії та тонкоголкової аспіраційної біопсії МЗ 
[29]. У проспективному обсерваційному дослідженні, 
у якому брали участь 50 пацієнток із РМЗ, які отриму-
вали терапію тамоксифеном, призначений протягом 
6  міс ізопропанольний екстракт CR значно зменшу-
вав психовегетативні симптоми, вимірювані за шкалою 
оцінки менопаузи (Menopause Rating Scale, MRS) [30]. 
Нещодавно опубліковане дослідження типу «випадок –  
контроль», що включало 949 пацієнток із РМЗ, пока-
зало, що використання декількох препаратів клопогону 
гроновидного супроводжувалося значним захисним 
впливом проти РМЗ [31]. Вплив прийому 2,5% тритер-
пенів, отриманих з екстрактів, порівнювали з ефектами 
екстракту, що містить слідові кількості тритерпенів. Так, 
за результатами порівняння ніякої значної естрогенної 
дії на МЗ не спостерігалося [32].

Таким чином, отримані на теперішній час дані свід-
чать про захисний, а не шкідливий вплив CR на МЗ. 
Маса матки щурів після оваріоектомії збільшується 
у відповідь на естрогенний подразник [25]. У досліджен-
нях, що використовують цю модель на тваринах, засто-
сування екстрактів CR не викликало збільшення маси 
матки [20]. Гістологія матки та експресія генів, регульо-
ваних естрогенами в матці, залишалися незмінними, 

* Стаття поширюється відповідно до умов Міжнародної ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), яка дозволяє необмежене використання, поширення та відтворення на будь-якому носії 
за умови відповідної згадки першого автора (авторів) і джерела матеріалу, надання посилання на ліцензію Creative Commons і вказівки щодо внесених змін, якщо такі мали місце.
** BNO 1055 – діюча речовина препарату Клімадинон®. 
*** MCF-7 (Michigan Cancer Foundation-7) – епітеліоподібна клітинна лінія, отримана з інвазивної аденокарциноми проток МЗ людини.

Рис. 1. Естрадіол витісняє помічений радіоактивним ізотопом естрадіол із рекомбінантного людського рецептора 
до естрогену типу α (а) і типу β (б)

Екстракт BNO 1055 CR не витісняє позначений радіоактивним ізотопом естрадіол з обох підтипів рецептора
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Рис. 2. Вплив СR ВNО 1055 на проліферацію клітин МСF-7 
Проліферація ERα, що експресує клітинну лінію РМЗ людини 

МСF-7, стимулюється естрадіолом. Екстракт СR ВNО 1055 інгібує 
проліферацію цих клітин дозозалежним способом
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в той час як терапія естрадіолом призводила до типових 
естрогенних ефектів (рис. 4, А, Б) [33].

Згідно з результатами одного з ПК Д, екстракт 
    BNO  1055 СR не впливав на ендометрій, на відміну від 
препарату естрогену, під дією якого було відмічено збіль-
шення товщини ендометрія [34]. У найтривалішому 
клінічному дослідженні безпеки, що проводилось із за-
стосуванням СR, один і той самий препарат СR тесту-
вали протягом року, вплив на ендометрій оцінювали при 
гістологічному дослідженні. У результаті в більш ніж 300 
досліджуваних не було зафіксовано жодного випадку 
аномалії ендометрія [28].

Ефективність CR при клімактеричних скаргах
Оваріоектомовані щури страждають від припливів 

[35-38], що зумовлені імпульсними викидами лютеїні-
зуючого гормону (ЛГ). Kapur et al. [39] вказали на те, що 
температура шкіри щурів після оваріоектомії збільшу-
ється з регулярними інтервалами (рис. 5). У результаті 
цих імпульсів середня температура шкіри щурів після 
оваріоектомії значно вища, ніж у інтактних тварин. 
Цілком імовірно, що гіперактивні імпульси виклика-
ють припливи і в оваріоектомованих щурів, подібно 
до того, як це відбувається у жінок в постменопаузі. Було 
продемонстровано вплив водно-етанольного екстракту 
BNO  1055 СR та ізопропанольних екстрактів СR на при-
пливи у щурів після оваріоектомії [39, 40].

У оваріоектомованих щурів була більш висока тем-
пература шкіри, ніж у тварин, які отримували тера-
пію екстрактом BNO 1055 СR (рис. 6). Тому можна 
стверджувати, що екстракти СR зменшують припливи 
у щурів після оваріоектомії не за рахунок естрогенних, 
нейромедіаторних речовин, а, швидше, за допомогою 
неестрогенних, нейромедіаторних речовин.

Клінічні дослідження
У кількох клінічних дослідженнях повідомлялося, що 

екстракти клопогону гроновидного зменшують мено-
паузальні припливи. Тим не менше більшість із цих до-
сліджень були відкритими й неконтрольованими або 
в них використовували занадто високі дози екстракту. 
З іншого боку, ряд добре проведених подвійних сліпих 
ПКД продемонстрували позитивний вплив екстрактів 
СR на клімактеричні скарги.

Були відзначені 14 рандомізованих ПКД або дослі-
джень, контрольованих за допомогою лікарського препа-
рату порівняння, стосовно впливу на різні клімактеричні 
симптоми (табл. 1). Усі випробування з використанням 
препаратів європейського походження, які можна було 
придбати виключно в аптеках, показали позитивні ре-
зультати, а саме статистично значуще поліпшення клі-
мактеричних скарг [30, 41-50]. У всіх дослідженнях, крім 
трьох, використовувався ізопропанольний або вод-
но-етанольний екстракт 40 мг висушеного рослинного 
кореневища СR (кількість, еквівалентна 4-8 мг сухого 
екстракту). З іншого боку, у 4 (3 американських і 1 ав-
стралійське) дослідженнях із використанням набагато 
більш високих доз екстракту (до 160 мг сухого екстракту, 
еквівалентного 1600-3200 мг висушеного кореневища СR) 
були отримані негативні результати [44, 47, 51, 52]. Висно-
вки цих досліджень можуть бути інтерпретовані з позиції 
U-подібної кривої залежності «доза –  ефект» (IUSDEC) 
фармакодинамічних властивостей, що характерні для 
деяких фармакологічно активних речовин, насамперед 
антагоністів D

2
-рецепторів [53].

Крім того, на ринку присутні кілька різних про-
дуктів із різними стандартами якості, а використання 

Рис. 3. Гістологічний вид МЗ у контрольній групі OVX (А), у групі OVX + естрадіол (Б), у групі OVX + СR BNO 1055 (В)
Естрадіол стимулював кількість часточок в МЗ (Б), але не у тварин, які отримували імітацію препарату (А), і не у тварин, які отримували 

терапію екстрактом BNO 1055 СR (В)
Примітки: D –  протока; F –  жир; L1 –  часточка типу 1; L2 –  часточка типу 2.

Рис. 3. Гістоморфометрічна оцінка гістологічних препаратів через 3 міс у розрахунку на їжу у щурів OVX: дія естрадіолу 
і СR на кількість часточок типу 1 на мм2 (Г); дія естрадіолу і СR на кількість часточок типу 2 на мм2 (Д); дію естрадіолу та СR 

на кількість проток на мм2 (Е)
Естрадіол забезпечував значну стимуляцію часточок типу 1 (Г) і типу 2 (Д) та проток (Е)
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Рис. 4. Дія естрадіолу і СR BNO 1055 (12 тижнів перорально) в OVX щурів на масу матки (А) та експресію гена 
інсуліноподібного фактора росту 1 (ІФР-1) у матці (Б)

Відмічений значний стимулюючий вплив естрадіолу на масу матки та експресію гена ІФР-1 в OVX щурів. Стимулюючий вплив естрадіолу 
на масу матки частково опосередкований естрадіол-стимульованим геном ІФР-1. 
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Рис. 5. Температура шкіри щурів після оваріоектомії та в інтактних щурів
Типові коливання підшкірно виміряної температури шкіри в ОVХ щурів  

не спостерігаються в інтактних тварин або у тварин, які отримували терапію  
екстрактом BNO 1055 СR (сканування кожні 5 хв).

Рис. 6. Температура шкіри у щурів які не отримували /отримували терапію СR після 
оваріоектомії

Відсутність припливів до оваріоектомії призводить до значно більш низької температури шкіри, ніж 
у оваріоектомованих щурів. Температура шкіри у тварин, які отримували СR BNO 1055, також значно нижча, 

ніж у тварин, які отримували фіктивне лікування. 
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Примітка: sf –  їжа без вмісту сої.
Примітка: # – р<0,05 порівняно з інтактними тваринами; * – р<0,05 порівняно з OVX щурами; sf – їжа без вмісту сої.

Примітка: * p0,05 у порівнянні з контролем і з CR.

Примітки: * р<0,05 в порівнянні з контролем, OVX; ** р<0,05 в порівнянні з імітацією препарату і в порівнянні з СR; sf –  їжа без вмісту сої.
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В. Вуттке, Д. Зайдлова-Вуттке, Центр досліджень ендокринології, гормонів та ожиріння, м. Геттінген, Німеччина

Клопогін гроновидний (циміцифуга гілляста, Cimicifuga racemosa) –  
неестрогенна альтернатива замісній гормональній терапії

Продовження. Початок на стор. 34.

Таблиця 1. Короткий опис клінічних досліджень, у яких використовувалися препарати CR

Дослідження Дизайн Характеристики та вік 
пацієнтів Лікування, доза та тривалість Критерії 

ефективності Результат та коментарі Дія*

Wuttke et al., 
2003 [34]

Рандомізоване 
подвійне сліпе ПКД, 
контрольоване 
лікарським препаратом 
порівняння

64 жінки у ранньому 
постменопаузальному 
періоді із ≥3 припливами 
щоденно

Водно-етанольний екстракт CR BNO 1055 (40 мг 
сушеного кореневища на добу (еквівалент 4,5- 8,9 мг 
висушеного екстракту)) в порівнянні з 0,6 мг 
кон’югованого естрогену (КЕ) в порівнянні із плацебо, 
тривалість –  3 міс

Шкала оцінки 
менопаузи I. Частота 
нічних періодів 
пробудження

Значне полегшення більшості 
клімактеричних скарг при прийомі 
CR і КЕ порівняно із плацебо 

+

Osmers et al., 
2005 [41]

Рандомізоване подвійне 
сліпе ПКД

304 жінки у ранньому 
постменопаузальному 
періоді

Ізопропанольний екстракт CR (40 мг порошку 
сушеного кореневища щоденно (еквівалент 5 мг сухого 
екстракту)), тривалість –  12 тиж

Шкала оцінки 
менопаузи І

Значне покращення більшості 
клімактеричних скарг при терапії 
CR і КE порівняно із плацебо 

+

Nappi et al., 
2005 [42]

Рандомізоване 
дослідження, 
контрольоване 
лікарським препаратом 
порівняння

64 жінки 
у постменопаузальному 
періоді

Ізопропанольний екстракт CR (40 мг порошку сушеного 
кореневища щоденно (еквівалент 5 мг сухого екстракту)) 
порівняно з низькодозованим трансдермальним 
естрадіолом, тривалість –  3 міс

Реєстрація кількості 
припливів на добу 
в щоденниках

Ідентичне покращення при терапії 
CR і трансдермальним естрадіолом +

Frei-Kleiner et 
al., 2005 [43]

Рандомізоване подвійне 
сліпе ПКД

122 жінки 
у постменопаузальному 
періоді з ≥3 припливами 
на добу

Екстракт CR Cr 99 в порівнянні з плацебо, тривалість –  
12 тиж

Індекс Куппермана 
і показник за шкалою 
оцінки менопаузи

Значна перевага екстракту CR 
порівняно із плацебо +

Pockaj et al., 
2006

Рандомізоване подвійне 
сліпе перехресне ПКД

132 жінки 
у постменопаузальному 
періоді

2×20 мг екстракту CR (ймовірно, еквівалентного 
2×200 мг порошку висушеного кореневища) протягом 
4 тиж, потім перехід до прийому справжнього лікарського 
препарату або плацебо відповідно

Шкала припливів

Незначне покращення при прийомі 
плацебо порівняно зі справжнім 
лікарським препаратом
Примітка. Доза була приблизно в 10 разів 
вищою, ніж в усіх інших дослідженнях, які 
дали позитивний результат

-

Newton et al. 
2006 [44]

Рандомізоване 
подвійне сліпе ПКД, 
контрольоване 
лікарським препаратом 
порівняння

351 жінка в ранньому 
постменопаузальному 
періоді з ≥2 припливами 
щодня

160 мг екстракту CR щодня (ймовірно, еквівалент 
1600 мг порошку висушеного кореневища) в порівнянні 
з препаратом комбінації рослинної сировини 
в порівнянні з плацебо в порівнянні з 0,625 мг КЕ з/без 
2 мг медроксипрогестерону ацетату, тривалість –  1 рік

Частота 
та інтенсивність 
вазомоторних 
симптомів (підшкала 
вазомоторних 
симптомів Віклунда)

Значне зменшення симптомів 
при гормональній терапії. Ніяких 
істотних відмінностей між CR 
і плацебо, посилення симптомів 
у групі комбінації рослинної 
сировини
Примітка: доза CR була приблизно 
в 40  разів вища, ніж у дослідженнях, в яких 
були позитивні ефекти

-

Bai et al. 2007 
[45]

Рандомізоване подвійне 
сліпе дослідження, 
контрольоване 
лікарським препаратом 
порівняння

244 жінки в ранньому 
постменопаузальному 
періоді з індексом 
Куппермана ≥15

Екстракт ізопропанольного CR (40 мг висушеного 
кореневища щодня –  еквівалент 5 мг сухого екстракту) 
в порівнянні з 2,5 мг тиболону, тривалість – 3 міс

Менопаузальний 
індекс Куппермана

Препарат CR був настільки ж 
ефективним, як і тиболон, 
у зниженні показника індексу 
Куппермана

+

Oktem et al., 
2007 [46]

Рандомізоване 
дослідження, 
контрольоване 
лікарським препаратом 
порівняння

120 жінок 
із клімактеричними 
симптомами

Водно-етанольний екстракт CR BNO 1055 (40 мг 
порошку висушеного кореневища на добу –  еквівалент 
приблизно 6,5 мг сухого екстракту) в порівнянні 
з інгібітором зворотного захоплення серотоніну 
флуоксетином, тривалість – 6 міс

Менопаузальний 
індекс Куппермана, 
шкала депресії Бека

Показник за шкалою припливів 
покращився на 85% в порівнянні 
з 62% у групі флуоксетину, 
тоді як флуоксетин був більш 
ефективним, ніж CR, у зменшенні 
депресивних симптомів

+

Geller et al., 
2009 [47]

Рандомізоване 
подвійне сліпе ПКД 
і контрольоване 
лікарським препаратом 
порівняння

89 жінок 
у постменопаузальному 
періоді з ≥35 припливами 
на тиждень

128 мг спиртового екстракту CR в порівнянні з 398 мг 
екстракту червоної конюшини (із вмістом 120 мг 
ізофлавонів) у порівнянні з 0,625 мг КЕ  у комбінації 
з 2,5 мг медроксипрогестерону ацетату в порівнянні 
з плацебо, тривалість –  12 міс

Кількість вазомоторних 
симптомів і нічної 
пітливості

Ніякої значної дії обох рослинних 
препаратів. Значна перевага 
гормонального препарату 
Примітка: доза CR була приблизно 
у 25  разів вища, ніж у дослідженнях, які 
дали позитивні ефекти.

-

Van der Sluijs 
et al., 2009 [52]

Рандомізоване подвійне 
сліпе ПКД

93 жінки з ≥6 
вазомоторними 
симптомами на добу

3150 мг сухого кореневища (еквівалент приблизно 
300 мг екстракту CR) на добу, тривалість –  16 тижнів

Клімактерична шкала 
Гріна

Відсутність значного покращення 
в порівнянні з плацебо. 
Примітка. Доза CR була приблизно 
в 50  разів вища, ніж у дослідженнях, які 
дали позитивні результати.

-

Rostock et al., 
2001 [30]

Проспективне 
обсерваційне 
дослідження. Це плацебо- 
неконтрольоване 
дослідження було 
включено в метааналіз 
через важливість його 
результатів

50 пацієнтів із РМЗ при 
прийомі тамоксифену

2,5 мг ізопропанольного екстракту 1-4 рази на добу 
протягом 6 міс

Шкала оцінки 
менопаузи II

Значне зменшення припливів, 
пітливості, проблем зі сном 
і занепокоєння

+

Ross, 2012 [48] Рандомізоване подвійне 
сліпе ПКД

304 жінки 
в постменопаузальному 
періоді

Ізопропанольний екстракт CR (40 мг порошку висушених 
кореневищ щодня –  еквівалент 5 мг сухого екстракту), 
тривалість – 12 тижнів

Кількість припливів Значне зменшення тяжкості 
та кількості припливів +

Schellenberg 
et al., 2012 [49]

Рандомізоване 
дослідження, 
контрольоване 
лікарським препаратом 
порівняння

180 жінок 
із клімактеричними 
скаргами

6,5 або 13 мг екстракту CR Ze 450 в порівнянні 
з плацебо, тривалість – 12 тижнів

Менопаузальний 
індекс Куппермана

Значне дозозалежне зменшення 
у групі CR +

Mohammad-
Alizadeh-
Charandabi 
et al., 2013 [50]

Рандомізоване подвійне 
сліпе ПКД

84 жінки в ранньому 
постменопаузальному 
періоді

6,5 мг сухого екстракту CR в порівнянні із плацебо, 
тривалість – 8 тижнів

Клімактерична шкала 
Гріна

Значне зменшення всіх показників 
за шкалою Гріна (вазомоторні, 
психічні, фізичні та сексуальні 
симптоми) при прийомі екстракту 
CR 

+

Pokul and 
Porkhanova, 
2007 [55]

Проспективне 
дослідження, 
контрольоване 
лікарським препаратом 
порівняння

226 жінок, після 
оваріоектомії, 
з естрогензалежним 
раком

Водно-етанольний екстракт CR BNO 1055 
(40 мг  порошку висушеного кореневища щодня –  
еквівалент приблизно 6,5 мг сухого екстракту) 
в порівнянні з вітамінами

Опитувальник 
клімактеричних 
скарг, шкала депресії 
Гамільтона, УЗД МЗ, 
тонус сечового міхура

При терапії CR BNO 1055 
спостерігалося значне зменшення 
психосоматичних скарг 
і підвищення тонусу сечового 
міхура. Ніяких змін у МЗ

+

Stefanovskaya et 
al., 2011 [56]

Дослідження, 
контрольоване 
лікарським препаратом 
порівняння. Включено 
у метааналіз через 
важливість його 
результатів

36 жінок 
у постменопаузальному 
періоді з метаболічним 
синдромом

Водно-етанольний екстракт CR BNO 1055 у дозі 6,5 мг 
в порівнянні з вітамінами протягом 6 міс

Індекс менопаузи, 
абдомінальне 
ожиріння, рівень ліпідів

Зменшення психосоматичних скарг 
і рівня холестерину, ліпопротеїдів 
низької щільності, тригліцеридів 
і глюкози натще. Підвищення рівня 
ліпопротеїдів високої щільності 

+

Примітка: * «+» –  позитивна дія, «—» –  негативна.

Тематичний номер • Червень 2019 р. 
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 неякісного продукту може істотно вплинути на ре-
зультати клінічного випробування. Наприклад, аналі-
тичні профілі 11 комерційних препаратів СR, присут-
ніх на ринку США, аналізували за допомогою високо-
ефективної рідинної хроматографії. У результаті понад 
третину з них виявляли ознаки неправильного марку-
вання та фальсифікації і, швидше за все, містили інші 
заявлені види, але не Cimicifuga racemosa [54].

У табл. 1 представлені три дослідження, які ще 
більше підтверджують ефективність екстрактів CR. 
В одному неконтрольованому дослідженні у пацієнток 
із РМЗ [30] клімактеричні скарги успішно усувалися 
за допомогою екстракту CR. Ще 2 дослідження були 
проведені в Росії. В одному з них 126 жінок, яким 
була проведена оваріоектомія і в яких відзначалися 
тяжкі клімактеричні симптоми, отримували терапію 
екстрактом BNO 1055 CR, а 120 учасницям була при-
значена стандартна системна симптоматична терапія 
(діуретики, транквілізатори)  [55]. За результатами 
лікування, більш значні позитивні ефекти спостері-
галися при застосуванні CR порівняно з контрольною 
групою.

Аналогічні результати були отримані в дослідженні 
[56], яке включало пацієнток із надмірною вагою й ожи-
рінням. Так, дослідники відзначили додаткові позитивні 
ефекти на ряд метаболічних параметрів, включаючи 
рівень глюкози натще і резистентність до інсуліну.

Дія Cimicifuga racemosa на припливи
У всіх ссавців в репродуктивному періоді регулярно від-

буваються імпульсні викиди гонадотропін-рилізинг-гор-
мону (ГнРГ), які стимулюють гіпофіз до фізіологічного 
пульсуючого вивільнення ЛГ; це відбувається за наяв-
ності нормально функціонуючого гіпоталамічного гене-
ратора імпульсів ГнРГ. За відсутності естрогенів, тобто 
у жінок у постменопаузі або у щурів після оваріоектомії, 
спостерігається надмірна активність генератора імпуль-
сів ГнРГ. Це призводить до високих рівнів ЛГ у сироватці 
крові й до значно більш високих значень гонадотропіну 
порівняно зі здоровими жінками або з пацієнтками, які 
отримують терапію естрогенами. У періменопаузальному 
періоді багато жінок мають клімактеричні симптоми, серед 
яких припливи є найбільш неприємними. Виникнення 
припливів значно корелює з вивільненням у кров ЛГ [57], 
яке є результатом фазової та синхронної гіперактивації 
гіпоталамічних нейронів ГнРГ. Це викликає пульсуючий 
викид ГнРГ у портальні судини, які з’єднують гіпотала-
мус із переднім гіпофізом. Гіперактивність генератора 
імпульсів ГнРГ зумовлена розбалансованим вивільненням 
нейромедіаторів. Регульоване естрогеном, координоване 
вивільнення серотоніну, ɣ-аміномасляної кислоти (ГАМК) 
і катехоламінів (дофамін, норадреналін) в гіпоталамусі 
має вирішальне значення для виникнення пульсуючого 
вивільнення ЛГ. Оваріоектомія у щурів призводить до ти-
пового пульсуючого вивільнення ЛГ (рис. 7, А, Б), що також 

спостерігається у жінок у постменопаузі, тоді як естрадіол 
його пригнічує [58].

Нещодавно досліджували вміст речовин, що зв’язу-
ють рецептори нейромедіаторів, відомі своєю участю 
в генерації припливів, в екстракті BNO 1055 CR (Вуттке 
В., Зайдлова-Вуттке Д., неопубліковані матеріали). Було 
продемонстровано, що BNO 1055 містить речовини, які 
зв’язуються з рецепторами дофаміну, норадреналіну й 
серотоніну (5-гідрокситриптамін), виділеними з мозку 
щурів (рис. 8, А-В). Серотонінергічна речовина, швидше 
за все, являє собою 5-метил-серотонін, присутність 
якого вже була продемонстрована в екстракті СR [59].

Окрім дофамінергічних, норадренергічних і серотонін-
ергічних речовин водно-етанольний екстракт BNO 1055 CR 
містить ГАМК-ергічні сполуки. Клінічно ГАМК-ергічні 
препарати, такі як габапентин, і серотонінергічні сполуки, 
такі як флуоксетин, інгібітор зворотного захоплення 5-гід-
рокситриптамін, здатні знижувати інтенсивність припли-
вів [60]. Було показано, що кілька тритерпенів, виділених 
із BNO 1055, зв’язуються з ГАМК-рецепторами [61]. Тому 
речовини з нейромедіатороподібними властивостями, при-
сутні в екстрактах СR, можуть бути щонайменше частково 
відповідальними за ефективність екстрактів СR у запобі-
ганні клімактеричним скаргам.

За відсутності естрогенів або в умовах блокованих 
рецепторів до естрогену, як і при терапії тамоксифе-
ном, вивільнення цих збуджуючих і пригнічуючих 
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Рис. 7. Вивільнення ЛГ у щурів після оваріоектомії: контроль, застосування 2% кремофору (А); OVX щури, застосування 3,5 мкг естрадіолу внутрішньовенно (Б)
Пульсуюче вивільнення ЛГ гіпофізом відбувається з тією ж частотою, що й підшкірно виміряні імпульси температури (припливи). Це свідчить про загальний гіпоталамічний механізм, який генерує припливи 

та імпульси ЛГ (А). Пульсуюче вивільнення ЛГ значною мірою пригнічується ін’єкцією естрадіолу (Б).
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Таблиця 2. Частота розвитку небажаних явищ в окремих дослідженнях за класами систем органів  
(відповідно до міжнародного словника небажаних реакцій MedDRA)

Клас системи органів

Частота развитку за групами лікування, абс. ч. (%)

KLI-DF-1 2001 BI 563.2

Клімадинон 
40 мг (n=30)

CR BNO 1055 
150 мг (n=33)

CR BNO 1055 
300 мг (n=31)

Кон’юговані 
естрогени⃰ 

0,625 мг (n=34)
Плацебо (n=33)

Менофем / 
Клімадинон 
40 мг (n=152)

Плацебо  
(n=159)

Пацієнти з небажаними явищами 12 (40,0) 12 (36,4) 13 (41,9) 13 (38,2) 12 (36,4) 16 (10,5) 17 (10,7)

Порушення з боку крові та лімфатичної системи 1 (0,6)

Порушення з боку серця

Порушення з боку органу слуху та рівноваги 1 (3,3) 1 (3,0)

Порушення з боку органу зору 1 (3,0)

Порушення з боку шлунково-кишкового тракту 2 (6,1) 4 (11,8) 2 (1,3) 2 (1,3)

Загальні розлади та порушення в місці введення 1 (0,7) 1 (0,6)

Порушення з боку імунної системи 2 (1,3)

Інфекційні та паразитарні захворювання 2 (6,7) 3 (9,1) 1 (3,2) 6 (17,6) 5 (3,3) 4 (2,5)

Травми, отруєння та ускладнення, викликані проведенням 
дослідних процедур 2 (6,7) 1 (0,7)

Відхилення в результатах лабораторних аналізів 4 (12,1) 3 (9,7) 1 (2,9) 1 (0,7) 2 (1,3)

Порушення з боку обміну речовин і харчування 1 (3,3) 2 (6,1) 1 (3,0) 4 (2,6) 5 (3,1)

Порушення з боку кістково-м'язової та сполучної тканини 1 (3,0) 1 (3,2) 2 (6,1) 1 (0,7) 2 (1,3)

Порушення з боку нервової системи 1 (3,3) 1 (3,0) 1 (0,7) 1 (0,6)

Порушення психіки 1 (3,0)

Порушення з боку нирок та сечовивідних шляхів

Порушення з боку статевих органів та МЗ 9 (30,0) 11 (33,3) 12 (38,7) 12 (35,3) 13 (39,4) 1 (0,7) 1 (0,6)

Порушення з боку дихальної системи, органів грудної 
клітки та середостіння 1 (3,3) 1 (3,0)

Порушення з боку шкіри і підшкірних тканин 1 (2,9) 1 (3,0)

Хірургічні та терапевтичні процедури 1 (0,7)

Порушення з боку судин 1 (3,3) 1 (0,6)

⃰Кон’юговані естрогени

Продовження на стор. 38.
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 нейро трансмітерів, імовірно, перебільшено, і вони впли-
вають на термо- і кардіорегуляторні гіпоталамічні ней-
рони, що призводить до нападів тахікардії та припливів 
у багатьох жінок у клімактеричному періоді (рис. 9 А, Б).

У рамках 6-місячного к лінічного дослідження 
за участю 120 пацієнток у клімаксі, в якому порівнювали 
інгібітор зворотного захоплення серотоніну флуоксе-
тин із водно-етанольним екстрактом CR (120 пацієнток, 
6  міс), екстракт CR зменшував 85% клімактеричних скарг 
за результатами оцінки згідно з менопаузальним індек-
сом Куппермана порівняно з 62% у групі флуоксетину. 
З іншого боку, флуоксетин, як і передбачалося, був більш 
ефективний у зменшенні симптомів депресії [46].

Інгібування зворотного захоплення серотоніну ней-
ронами збільшує доступність цього нейротрансмітера 
у синаптичних щілинах. Змішані інгібітори зворот-
ного захоплення серотоніну та норепінефрину (які 
збільшують доступність 5-гідрокситриптаміну і норе-
пінефрину), а також клонідин (агоніст α

2
-рецепторів 

норепінефрину) виявилися ефективними у зниженні 
клімактеричних скарг [62]. CR-похідний серотоніновий 
аналог 5-метил -серотонін, імовірно, зумовлює змен-
шення клімактеричних скарг, навіть якщо кількість 
самого 5-метил- серотоніну, що міститься в щоден-
ній дозі CR, може бути недостатньою для зменшення 
припливів. Ефективність екстрактів CR у зменшенні 
менопаузальних скарг, швидше за все, є результатом 
синергічного ефекту всіх нейромедіатор-міметичних 
сполук, таких як структурно ідентифіковані серото-
нінергічні та ГАМК-ергічні речовини [59, 61], а також 
ще неідентифіковані сполуки, що зв’язуються з рецеп-
торами дофаміну та норадреналіну.

Часті небажані явища, пов’язані з екстрактами CR
У кількох ПКД оцінювалися часті (найбільш поши-

рені) небажані явища терапії двома провідними брендами 
препарату CR, що наведені в табл. 2, 3 [38]. Усі небажані 
явища, незалежно від причини, представлені для трьох 
досліджень у відповідності до частоти виникнення.

За винятком можливого впливу на метаболізм ліпі-
дів, яке дотепер не може бути остаточно виключеним, 

для препаратів CR не було виявлено поширених (ча-
стих) небажаних явищ.

Кілька років тому були опубліковані звіти щодо клініч-
них випадків, які свідчать про можливий гепатотоксич-
ний ефект препаратів CR. Із цієї причини була скли-
кана експертна комісія Управління з контролю за хар-
човими продуктами та лікарськими засобами (Food and 
Drug Administration) США, і 22 листопада 2004 року від-
бувся семінар із безпеки клопогону гроновидного у клі-
нічних дослідженнях за участю Національного центру 

 комплементарної та альтернативної медицини (National 
Center for Complementary and Alternative Medicine), Націо-
нального  інс титуту здоров’я (National Institutes of Health) 
США, Управління з харчових добавок (Office of Dietary 
Supplements), Національного інституту охорони здо-
ров’я Бетесди, штат Меріленд (National Institutes of Health 
Bethesda). У ході детального обговорення зазначених заре-
єстрованих випадків експертна група дійшла висновку, що 
екстрактам CR навряд чи властива гепатотоксичність. 
Після публікації цього експертного висновку та оцінки 
30  повідомлень щодо гепатотоксичності клопогону гро-
новидного спеціалісти дійшли висновку, що ураження 
печінки точно або ймовірно не було викликано препара-
тами. Тим не менше Експертна комісія з харчових добавок 
(Dietary Supplement Information Expert Committee) на під-
ставі цих даних визначила, що препарати клопогону гроно-
видного мають маркуватися із включенням застережної 
інформації [63]. Однак кілька наступних оглядів підтвер-
дили безпеку препаратів CR [64, 65]. Нещодавній метаана-
ліз 5 рандомізованих подвійних сліпих і контро льованих 
досліджень показав, що жодне з досліджень не виявило 
небажаного впливу екстрактів CR на функцію печінки [66].

Висновки
Екстракти CR традиційно застосовуються для по-

легшення клімактеричних скарг; цей ефект був проде-
монстрований у ряді подвійних сліпих ПКД. При цьому 
низькі або проміжні дози більш ефективні, ніж високі. 
Екстракти CR не містять естрогенових сполук: вони про-
являють свою ефективність за допомогою механізмів, 
пов’язаних із наявністю дофамінергічних, норадренер-
гічних, серотонінергічних і ГАМК-ергічних діючих речо-
вин, але від них не слід очікувати естрогенної активності.

 
Оригінал статті та список літератури можна знайти за адресою: 

https: //clinphytoscience.springeropen.com/articles/10.1186/
s40816-015-0013-0.

Таблиця 3. Найбільш часті (поширені) небажані явища за класами систем органів 
(у відповідності до MedDRA) [41], абс. ч. (%)

Клас системи органів
Реміфемін 

40 мг  
(n=153)

Плацебо 
(n=151)

Усього  
(n=304)

Інфекційні та паразитарні захворювання 13 19 32 (10,5)

Порушення з боку кістково-м'язової та сполучної тканини 15 10 25 (8,2)

Порушення з боку шлунково-кишкового тракту 8 7 15 (4,9)

Відхилення в результатах лабораторних аналізів 6 5 11 (0,4)

Порушення з боку нервової системи 4 5 9 (3,0)

Порушення з боку статевих органів та МЗ 4 4 8 (2,6)

Порушення психіки 2 5 7 (2,3)

Порушення з боку шкіри та підшкірних тканин 3 3 6 (2,0)

Порушення з боку крові та лімфатичної системи 1 1 2 (0,7)

Порушення з боку серця 2 2 (0,7)

Загальні розлади та порушення в місці введення 1 1 2 (0,7)

Порушення з боку судин 1 1 2 (0,7)

Травми, отруєння та ускладнення, викликані проведенням дослідних процедур 2 2 (0,7)

Порушення з боку обміну речовин і харчування 2 2 (0,7)

Порушення з боку органу слуху та рівноваги 1 1 (0,3)

Порушення з боку нирок та сечовивідних шляхів 1 1 (0,3)

Порушення з боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння 1 1 (0,3)

В. Вуттке, Д. Зайдлова-Вуттке, Центр досліджень ендокринології, гормонів та ожиріння, м. Геттінген, Німеччина

Клопогін гроновидний (циміцифуга гілляста, Cimicifuga racemosa) –  
неестрогенна альтернатива замісній гормональній терапії *

Продовження. Початок на стор. 34.

Рис. 8. Криві зміщення концентрацій екстракту BNO 1055 CR і контрольних речовин –  норепінефрину (А), дофаміну (Б), серотоніну (5-гідрокситриптамін) (В) 
при дослідженні зв’язування рецепторів

Рецепторні препарати з мозкової тканини щура. Радіоактивно помічені дофамін, норепінефрин і 5-гідрокситриптамін зв’язуються з відповідними рецепторами, а речовини з афінністю до відповідного рецептора 
витісняють радіоактивно помічений нейротрансмітер. Це вказує на вміст в екстракті BNO 1055 CR норепінефрин-, дофамін- та 5-гідрокситриптамін-міметиків.
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Рис. 9. Функціональна піктограма генератора імпульсів ГнРГ, припливів і нейромедіаторів: при нормальному 
функціонуванні яєчників (А); при дефіциті естрогенів (Б)

За наявності функціонуючих яєчників коктейль стимулюючих та інгібуючих нейромедіаторів у гіпоталамусі (таких, як серотонін, норепінефрин, 
дофамін і ГАМК) зумовлює регулярну фазну і синхронну активацію ГнРГ-видільних нейронів, що призводить до фізіологічного пульсуючого 

вивільнення ГнРГ у портальні судини, що з’єднують гіпоталамус із переднім гіпофізом. Ця пульсуюча схема важлива для нормальної чутливості 
ГнРГ-рецепторів клітин, що виробляють ЛГ, і фолікулостимулюючого гормону, а отже, для репродуктивної функції. Відсутність продукції 

яєчниками стероїдів викликає дисбаланс нейромедіаторів, гіперактивації нейронів ГнРГ, що призводить до високих імпульсів ГнРГ, а отже, 
до високих рівнів ЛГ і фолікулостимулюючого гормону в крові. За цих умов дизрегуляція нейромедіаторів впливає на температуру та серцево-

судинні нейрони, викликаючи припливи й тахікардію.
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Выделяют три наиболее распространенных типа ваги-
нальных инфекций:

• бактериальный вагиноз, связанный с нарушением 
баланса нормальной флоры влагалища –  лактобацилл (ва-
гинальный дисбиоз);

• вульвовагинальный кандидоз, вызванный дрожжевой 
грибковой инфекцией;

• трихомониаз, который передается половым путем. 
В отличие от вагинита при вагинозе не возникает мест-

ного воспаления. Помимо этих, наиболее распространен-
ных, факторов в настоящее время также выделяют и другие 
причины возникновения инфекционного вагинита:

• бактериальный вагинит, который в основном спрово-
цирован кишечными бактериями, такими как, например, 
E. сoli (кишечная палочка), в то время как бактериальный 
вагиноз вызван в основном анаэробными бактериями, на-
пример Gardnerella vaginalis;

• смешанный вагинит, обусловленный по крайней мере 
двумя видами влагалищных патогенных микроорганизмов.

Женщинам, страдающим вагинитом, в первую очередь реко-
мендовано проведение микроскопии вагинальных выделений. 
Бакпосев также используется в диагностике, но имеют место 
ложноотрицательные и ложноположительные результаты, объ-
ективность которых зависит от точки забора биологического 
материала, фазы менструального цикла или бессимптомного 
носительства тех или иных микроорганизмов. Кроме того, этот 
традиционный метод был ограничен в использовании с появле-
нием метагеномных диагностических методов. Но, поскольку 
последние пока не нашли широкого применения, эмпириче-
ское лечение является неотложным и оправданным в ожидании 
результатов бакпосева. Противогрибковые препараты группы 
азолов являются часто назначаемыми при возникновении ти-
пичных симптомов вульвовагинального кандидоза.

Полижинакс –  препарат местного действия, который со-
стоит из комбинации двух антибактериальных препаратов, 
неомицина и полимиксина В, а также противогрибкового 
препарата нистатина (далее – NNP*). Данная комбинация 
в составе вагинальных капсул эффективна в отношении 
большинства патогенных микроорганизмов, которые явля-
ются причиной инфекционного вагинита.

Комбинация NNP (Полижинакс) доступна к применению 
с 1969 года и широко используется при инфекционном ваги-
ните. Тем не менее недостаточно результатов сравнения эф-
фективности и безопасности применения комбинации NNP 
 (Полижинакс) с другими местными препаратами в клиниче-
ской практике лечения инфекционного вагинита. Для получе-
ния более точных и убедительных результатов было проведено 
рандомизированное двойное слепое сравнительное исследова-
ние для сравнения NNP (Полижинакс) с миконазолом при эм-
пирическом лечении инфекционного вагинита (исключением 
являлись инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)).

Пациенты и методы
Тип исследования

Исследование оценки эффективности NNP (Полижинакс) 
как средства для эмпирического лечения инфекционного 
вагинита (PRISM) было международным, многоцентровым, 
рандомизированным, двойным слепым, в параллельных 
группах, сравнительным, фаза IIIb.
Исследуемые группы

В исследование были включены женщины, проходившие 
обследования и лечение амбулаторно, в возрасте 18-64 лет, 
которые могли получать местную эмпирическую терапию 
при наличии патологических вагинальных выделений, свя-
занных по крайней мере с одной жалобой на вагинальную 
дисфункцию (жжение, боль или раздражение), предполага-
ющей наличие инфекционного вагинита, например бактери-
ального вагинита, неспеци фического вагинита (атипичные 
симптомы) или смешанного вагинита (т. е. кандидозный 
вагинит, осложненный присоединением бактериальной 
инфекции), выявленного при клиническом обследовании.

Исследуемые препараты
Согласно протоколу рандомизации, пациентки получали 

либо комбинацию нистатина 100 000 МЕ, неомицина суль-
фата 35 000 МЕ и полимиксина B сульфата 35 000 МЕ (NNP, 
Полижинакс), которая применялась по одной интраваги-
нальной капсуле в сутки перед сном в течение 12 дней, либо 
миконазол** по одной интравагинальной капсуле в сутки 
перед сном в течение 3 дней, после чего применяли девять 
вагинальных капсул плацебо.
Статистический анализ

В ходе исследования были проанализированы результаты 
всех рандомизированных пациенток, которые получили 
по крайней мере одну дозу исследуемого препарата. Паци-
ентки с ИППП, выявленными в вагинальных выделениях, 
взятых до рандомизации при исходном посещении, и паци-
ентки без данных после рандомизации были исключены. 

Клиническая эффективность лечения оценивалась ис-
следователем после тщательного гинекологического осмотра 
и опроса пациентки в конце лечения (через 15 дней после 
первого обращения к врачу или после досрочного прекра-
щения исследования). Успех определялся выздоровлением 
или существенным улучшением клинических проявлений 
инфекционного вагинита. Неэффективность лечения опре-
делялась сохранением или ухудшением симп томов и клини-
ческих признаков или необходимостью в  альтернативном 
или специфическом лечении. 

Результаты
В общей сложности 658 пациенток были рандомизиро-

ваны для получения либо NNP (Полижинакс) (n=326), либо 
миконазола (n=332). Из них 531 пациентка дошла до конца 
исследования. Неэффективное лечения (n=64) и наличие 
ИППП (n=43) были основными причинами раннего пре-
кращения лечения (n=127). 

Наиболее частыми типами инфекционного вагинита были 
кандидозный (24,1%) и смешанный (18,0%) вагинит, за которым 
следовал бактериальный вагинит (13,3%) и бактериальный 
вагиноз (12,1%) со сравнимым распределением/соотношением  
между группами. У 27% женщин не было выявлено возбудителя 
по результатам микробиологического обследования.
Эффективность

Успех наблюдался чаще в группе NNP (Полижинакс), чем 
в группе миконазола с разницей между группами, близкой 
к статистически значимой (91,1% против 86,7%, p=0,0906). 
В целом, риск терапевтической неудачи был снижен на 36% у 
пациенток, получавших Полижинакс, по сравнению с мико-
назолом, хотя статистическая значимость не была достигнута 
(ОШ  0,64; 95% ДИ, 0,38-1,07). Среднее значение по шкале ВАШ 
для всех симптомов значительно уменьшилось до 14-го дня 
в обеих группах (P<0,001 для каждого симптома). Тем не менее 
снижение показателей выраженности жжения во влагалище 
на 2-й день и выделений из влагалища на 4-й день было гораздо 
более значительным при применении  Полижинакса, чем при 
применении миконазола (соответственно –6,2   против –1,5, 
p=0,031 и –20,6 против –17,1, p=0,031). Пациентки, у которых 
не отмечалось наличия какой-либо вагинальной инфекции 
в течение года до включения, имели больше шансов достичь 
 клинического успеха, чем пациентки с хотя бы одной ваги-
нальной  инфекцией в анамнезе (ОШ 1,78; ДИ 95% 1,064-2,978; 
p=0,028). Общая удовлетворенность пациенток была хорошей/
очень хорошей для 81,8% (группа NNP (Полижинакс)) и 78,2% 
(группа миконазола) пациенток. Общая удовлетворенность 
исследователей была статистически выше для NNP (Полижи-
накс): его оценили как хороший/очень хороший 88,3% против 
82,1% для миконазола (p=0,035).
Безопасность

Длительность применения исследуемого препарата была 
сравнима в обеих группах. Средняя продолжительность ле-
чения составляла 11,9±1,1 дня в группе NNP (Полижинакс) 
и 11,8±1,1 дня в группе миконазола. Побочные явления (AEs) 
были редкими в обеих группах (72 в группе NNP (Полижи-
накс) и 64 –  в группе миконазола) и преимущественно легкой 
и средней интенсивности. Количество побочных реакций 

на лекарственные средства (ADR) –  AE,  рассматриваемые 
в связи с исследуемым лекарственным средством, было ниже 
в группе NNP (Полижинакс) – 5 AE, о которых сообщили 4 
(1,2%) пациентки, чем в группе миконазола – 13 AE, о которых 
сообщили 7  (2,1%) пациенток.

Обсуждение
Исследование PRISM является первым рандомизирован-

ным двойным слепым исследованием, в котором сравнивали 
комбинацию нистатин –  неомицин – полимиксин B (NNP, 
Полижинакс) с производным азола (миконазол).

Клинический успех был более частым при терапии с при-
менением NNP (Полижинакс), чем с препаратом сравне-
ния (91,1% против 86,7% соответственно; p=0,09). Этот 
результат согласуется с предыдущими многоцентровыми 
 исследованиями, в которых сообщалось о частоте клиниче-
ского успеха для NNP (Полижинакс) от 92,2 до 97,8% в схеме 
эмпирического лечения инфекционного вагинита.

Результаты этого исследования должны интерпретиро-
ваться с учетом контекста повседневного клинического ле-
чения инфекционного вагинита. По клинической картине 
теоретически возможно определить этиологический диагноз 
вагинита, и, следовательно, это помогает в выборе подхо-
дящего лечения. Однако в рутинной практике все гораздо 
сложнее, особенно в случаях диаг ностики смешанного ваги-
нита, предшествующего самолечения или применения мест-
ных гигиенических процедур (например, спринцевания) не-
посредственно перед посещением врача, что может «смазать» 
объективность анализов. Следовательно, микробиологиче-
ский анализ необходим для идентификации патогена(ов), 
ответственного(ых) за инфекцию. Однако по экономическим 
причинам, или из-за недостаточного технического оснаще-
ния, или по медицинским показаниям это не всегда пред-
ставляется возможным. Таким образом, почти в половине 
случаев консультаций по поводу вагинита вагинальный 
мазок не берется. Более того, в настоящее время ставится под 
сомнение надежность микробиологического исследования  
(чувствительность и специфичность).

Врачи часто выбирают местное лечение азолами в качестве 
терапии первой линии, поскольку они обычно рассматривают 
появление нетипичной лейкореи или вульвовагинальный зуд 
как результат инфекции, выз ванной грибами Candida spp. –  из-
вестную как наиболее распространенная причина вагинита. 
Препараты –  производные азолов проявляют активность 
против возбудителей микоза (дерматофитов, Candida и дру-
гих дрожжей), а также против некоторых грамположитель-
ных бактерий. Тем не менее, как сообщалось в исследовании 
PRISM и предыдущем исследовании (Bohbot J.M., Sednaoui P., 
Verriere F., Achhammer I., 2012), каждый пятый случай ваги-
нита является смешанным и значительный процент вагинита 
имеет бактериальную этиологию. В другом французском 
исследовании случаи кандидозного вульвовагинита были 
адекватно идентифицированы и вылечены, но для других слу-
чаев инфекционного вагинита часто требовалась переоценка 
результатов лечения (Бретель  Ф., 2015).

Таким образом, разнообразие патогенов оправдывает ши-
рокий спектр лечения, включая противогрибковые и анти-
бактериальные средства, активные в отношении грибков, 
грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Подготовила Елена Карбовничая

По материалам Bohbot J. M., et al. PRISM study: Comparison of a 
nystatin-neomycin-polymyxin B combination with miconazole for the 

empirical treatment of infectious vaginitis Med Mal Infect.  
2019 May;49(3):194-201.

Исследование PRISM: cравнение комбинации 
нистатин –  неомицин – полимиксин B с миконазолом 
для эмпирического лечения инфекционного вагинита

Вагинит является распространенным состоянием, характеризующимся повышением количества 
вагинальных выделений с изменением их консистенции, цвета или запаха. В 90% случаев этиология 
вагинита является инфекционной.

Склад: діючі речовини: neomycin sulfate, polymyxin B sulfate, nystatin;
1 капсула вагінальна містить неоміцину сульфат 35 000 МО, поліміксину В сульфат 35 000 МО, 
ністатин 100 000 МО; допоміжні речовини: диметикон 1000, Тефоз® 63, олія соєва гідрогенізована, 
желатин, гліцерин, вода очищена.
Лікарська форма. ПОЛІЖИНАКС. Капсули вагінальні. ПОЛІЖИНАКС ВІРГО. Емульсія 
вагінальна, у капсулах.
Фармакотерапевтична група. Протимікробні та антисептичні засоби для застосування у гінекології. 
Антибіотики. Ністатин, комбінації. Код АТХ G01A А51.
Показання.
Лікування вагініту, спричиненого чутливими до препарату мікроорганізмами, у тому числі:
• бактеріальний вагініт, спричинений банальною піогенною мікрофлорою;
• рецидивуючий неспецифічний вагініт;
• вагініт, спричинений грибами роду Candida (Candida albicans і Candida non-albicans);
• вагініт, спричинений змішаною інфекцією.
З метою профілактики інфекційних ускладнень Поліжинакс рекомендується застосовувати перед 
початком будь-якого хірургічного втручання на статевих органах, перед абортом, встановленням 

внутрішньоматкового засобу, перед і після діатермокоагуляції шийки матки, перед проведенням 
внутрішньоматкових та внутрішньоуретральних обстежень, перед пологами.
Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента (комбінації компонентів) 
препарату. Через наявність олії соєвої Поліжинакс протипоказаний пацієнтам з алергією до сої
та арахісу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Препарат може 
блокувати дію місцевих сперміцидних контрацептивів. Слід мати на увазі, що Поліжинакс при 
одночасному застосуванні з латексним презервативом підвищує ризик розриву останнього.
Спосіб застосування та дози. ПОЛІЖИНАКС. Дорослим застосовувати інтравагінально 
ввечері перед сном 1 капсулу на добу. Курс лікування – 12 діб, профілактичний курс – 6 діб. Не 
слід переривати курс лікування під час менструації.
ПОЛІЖИНАКС ВІРГО. Необхідно надрізати загострений кінець капсули ножицями. Після цього 
вміст 1 капсули ввести інтравагінально ввечері перед сном, протягом 6 днів поспіль. Не припиняти 
лікування під час менструації.
Побічні реакції. У поодиноких випадках виникають реакці ї місцевого подразнення, 
включаючи почервоніння, набряк, свербіж слизової оболонки піхви, контактний дерматит. 

Можлива наявність підвищеної чутливості у пацієнтів до допоміжного компонента препарату 
олії соєвої. При застосуванні препарату можливі алергічні реакції, включаючи анафілактичний 
шок, кропив’янку.
При вагінальному застосуванні аміноглікозидів іноді проявляються побічні реакції. Але у зв’язку з 
коротким рекомендованим терміном лікування препаратом ризик виникнення системних
токсичних ефектів (наприклад, на нирки, органи слуху) є мінімальним.
Категорія відпуску. За рецептом.
Виробник. Виробник відповідальний за пакування, контроль і випуск серії: Іннотера Шузі, 
Франція/Innothera Chouzy, France.
Повна інформація про препарат міститься в інструкції для медичного застосування препарату.
Реєстраційне посвідчення ПОЛІЖИНАКС №UA/10193/01/01.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 29.12.14 № 1019.
ЗМІНИ ВНЕСЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 21.06.2018 № 1192.
Реєстраційне посвідчення ПОЛІЖИНАКС ВІРГО №UA/7254/01/01 Наказ Міністерства 
охорони здоров’я України 07.08.14 №545.
ЗМІНИ ВНЕСЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 21.06.2018 № 1192.

ЗУ

* NNP – nystatin-neomycin-polymyxin B.
** Gyno-Daktarin.
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Част о та К К соста в л яе т 30 - 45% 
в структуре инфекционных пораже-
ний влагалища и вульвы. При бере-
менности заболеваемость возрастает 
примерно на 10-20% и является одной 
из при чин развити я ослож нений. 
   Кандидозный кольпит об  наруживают 
у  3 0% он ко лог и че ск и х б о л ь н ы х 
и у 64% больных с различными эндо-
кринными нарушениями.

Значительное учащение случаев КК 
обусловлено действием ряда предрас-
полагающих факторов, таких как дли-
тельный (а иногда и бесконтрольный) 
прием антибиотиков, цитостатиков, 
оральных контрацептивов, лучевая 
терапия; нарушение обмена веществ 
и фу нк ции эн докринной системы 
(гипо- и диспротеинеми я, гипер-
гликемия, грубые длительные погреш-
ности в питании, хронические заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, 
дисфу нк ци я щитови дной и поло-
вы х желез, на дпочечников и т.д.); 
гипо- и авитаминозы: дисбактериоз  
на фоне хронических заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта; иммуно-
дефициты, развившиеся на фоне ин-
фекционного или гематологического 
заболевания, онкологического про-
цесса, интоксикации и т.д.

Патогенез кандидозного кольпита
Учитывая тот факт, что штаммы 

C.  albicans, выделенные у больных КК 
и у носителей, существенно не различа-
ются по ряду биохимических характе-
ристик, можно сделать заключение о ве-
дущей роли состояния макроорганизма 
в развитии кандидозного вульвоваги-
нита, а не свойств возбудителя. Тригге-
ром развития заболевания является не из-
менение свойств гриба, а снижение рези-
стентности организма хозяина.

Грибы рода Candida могут быть выде-
лены из влагалища практически здоро-
вых женщин при отсутствии клиниче-
ских признаков КК (носительство). При 
определенных условиях под действием 
экзогенных и/или эндогенных факто-
ров эти грибы становятся патогенными, 
вызывая заболевание. Однако четкие 
критерии разграничения носительства 
и стертых форм патологии отсутствуют. 
По мнению некоторых авторов, при на-
личии существенных факторов риска, 
например при беременности, всякое 
обнаружение во влагалище грибов рода 
Candida свидетельствует о наличии КК, 
а не о носительстве. Это подтверждается 
результатами исследования, в котором 
только у 2% беременных с наличием 
C.  albicans во влагалище было установ-
лено отсутствие каких-либо патологиче-
ских изменений [1].

В развитии кандидозной инфекции раз-
личают следующие этапы: адгезия грибов 
к поверхности слизистой  оболочки → 
колонизация грибами слизистой обо-
лочки →  инвазия в эпителий, преодоле-
ние эпителиального барьера слизистой 
оболочки, попадание в соединительную 
ткань собственной пластинки, преодо-
ление тканевых и клеточных защитных 
механизмов → проникновение в сосуды 
и гематогенная диссеминация с пораже-
нием различных органов и систем (од-

нако при КК инфекционный процесс 
чаще затрагивает поверхностные слои 
эпителия влагалища).

В си л у су щест ву ющего на этом 
уровне динамического равновесия 
между микроорганизмами (грибами), 
которые стремятся, но не могут про-
никнуть в более глубоко расположен-
ные слои слизистой оболочки, и ма-
кроорганизмом, который пытается, 
но не способен полностью элимини-
ровать возбудитель, инфекция может 
персистировать годами. А сдвиг и 
этого равновесия могут привести либо 
к обострению заболевания, либо к ре-
миссии или выздоровлению. 

Клиническая картина кандидозного 
кольпита

В настоящее время различают три 
основные клинические формы КК:

• кандидоносительство;
• острая форма  КК;
• х рон и ческ и й ( рец и д и ви  ру ю    -

щий)   КК.
Кандидоносительство характеризу-

ется отсутствием симптомов заболева-
ния. Однако при микробиологическом 
исследовании в отделяемом влагалища 
в небольшом количестве (<104 КОЕ/мл) 
обнаруживаются почкующиеся формы 
дрожжеподобных грибов рода Сandida 
при отсутствии псевдомицелия. Бес-
симптомное носительство Сandida от-
мечается у 15-20% небеременных жен-
щин репродуктивного возраста. При 
бессимптомном носительстве боль-
шинство из дрожжеподобных грибов 
находятся в фазе бластоспоры. Кли-
нические проявления заболе вания свя-
заны с переходом в гифальную фазу.

Ост ра я форма  К К х арак т еризу-
ется ярко выраженной клинической 
 картиной:  гиперемия, отек, обильные 
или умеренные творожистые выде-
ления из половых путей, высыпания 
в виде везикул на коже и слизистых 
оболочках вульвы и влагалища. При 
микробиологическом исследовании 
в отделяемом влагалища дрожжеподоб-
ные грибы рода Сandida присутствуют 
в высоком титре (>104  КОЕ/ мл). Дли-
тельность заболевания острой формой 
кандидоза не превышает 2 мес. 

Хронический КК характеризуется дли-
тельностью заболевания более 2  мес. 
На коже и слизистых оболочках вульвы 
и влагалища преобладают вторичные 
элементы в виде инфильтрации, лихе-
низации и атрофичности тканей.

После завершения курса лечения, 
несмотря на отрицательные резуль-
таты культурального исследования, 
эрадикация микроорганизма может 
быть неполной. Это может привести 

к возникновению рецидивов, при этом 
этиологическую роль в их развитии 
обычно играет тот же штамм.

Рецидивирующий  КК определяется 
как четыре или более обострения забо-
левания, доказанных микологически, 
в течение 12  мес. Развивается примерно 
у 5% пациенток с КК. При этом у 50% 
женщин с рецидивирующим  КК симп-
томы заболевания появляются в интер-
вале от нескольких дней до 3 мес после 
успешного излечения острой формы.  
Хроническое и рецидивирующее течение 
объясняется некоторыми авторами глу-
боким проникновением гриба в клетки 
многослойного эпителия и образова-
нием фагосом, в которых морфологи-
чески не измененные кандиды могут 
длительное время существовать и даже 
размножаться, будучи защищенными 
от действия лекарственных препаратов.

По мнению ряда авторов, причи-
ной рецидива КК может быть сниже-
ние чувствительности грибов Сandida 
к противог рибковым препаратам. 
По мнению других авторов, причинами 
рецидивирующего  КК являются изме-
нения в локальном и клеточном имму-
нитете на уровне слизистой оболочки 
влагалища. Меньшее значение имеют 
гуморальный и врожденный иммуни-
тет. Т-хелпер(Т)1- и Т2-опосредованные 
к леточные реак ции коррелиру ют 
с  резис тентностью и предрасположен-
ностью к кандидозу слизистых оболочек.

Реактивность Т1-типа с продук-
цией стимулирующих макрофагов 
и полиморфноядерных лимфоцитов, 
а также IgА слизистой оболочки яв-
ляются доминирующими реакциями 
во влагалище. Они поддерживают бес-
симптомную колонизацию кандид. 
Реактивность Т2-типа с образованием 
интерлейкина(ИЛ)-4-6, ИЛ-10, IgG, 
гистамина и  простагландина Е2 пре-
обладает в тех случаях, когда эндоген-
ные и экзогенные факторы приводят 
к увеличению числа микроорганизмов 
C. albicans. Этот ответ «выключает» за-
щитные реакции Т1-типа и запускает 
реакции гиперчувствительности немед-
ленного типа [2]. Candida из фазы бла-
стоспоры переходит в фазу гифы, и воз-
никает инвазия эпителия. Определенное 
значение в развитии рецидивирующего  
К К имеют факторы вирулентности 
Candida, среди которых выделяют чув-
ствительность к антимикотикам, транс-
формацию бластоспор C. albicans в гифы.

Распространение КК, вызванного 
дрож жевыми грибами, отличными 
от C.  albicans, привело к появлению тер-
мина «non-albicans кандидоз» (НАК). 
Некоторые исследователи ск лонны 
относить НАК к осложненному  КК, 
мотивируя это частой ассоциацией 
НАК с хроническим рецидивирую-
щим течением заболевания, трудно 
излечиваемого традиционными анти-
микотическими препаратами. Отлич-
ная от C.  albicans этиология отмечается 
чаще у женщин старше 35 лет. Имеется 
ряд к линико-эпидемиологических 
и лабораторных характеристик, по-
зволяющих клиницисту диагностиро-
вать НАК. Подобный диагноз можно 
предположить у больных с рецидивами  
КК после неоднократного применения 
антимикотиков, у пациенток, предъ-
являющих жалобы на зуд при незначи-
тельных выделениях из половых путей, 
у пациенток с проявлениями бактери-
ального вагиноза или при обнаружении 
сопутствующей инфекции, передаю-
щейся половым путем, а также в случае 
отсутствия псевдомицелия грибов при 
микроскопии вагинального мазка.

Лечение кандидозного кольпита
Проблема резистентности к терапии

Одним из вопросов, важных для 
гинекологов, которые сталкиваются 
с проблемой КК, является причина 
резистентности к терапии. Среди из-
вестных видов Candida 20 патогенны 
для человека, из которых 8 чаще вы-
деляются от больных кандидозом, а 4 
признаны главными возбудителями: 
Candida albicans, Candida tropicalis, 
Candida рarapsilosis, Candida glabrata.

Основная причина, которая застав-
ляет обращать внимание на этиологиче-
скую неоднородность кандидоза, –  это 
устойчивость части видов к антимико-
тическим препаратам. Для понимания 
причин устойчивости к антимикотикам 
необходимо вспомнить о механизмах их 
действия. В большинстве случаев это 
фунгистатический эффект, благодаря 
которому антимикотики не убивают, 
а лишь останавливают размножение 
грибов, за счет чего колонии возбуди-
теля со временем погибают. Данный 
фунгистатический, а не фунгицидный, 
механизм и  предопределяет возмож-
ность развития устойчивости.

Несмотря на бурное развитие фар-
макологической индустрии и огром-
ный выбор антимикотических препа-
ратов, проблема лечения  КК не утра-
чивает своей актуальности. 

Выбор антимикотика для лечения 
кандидозного кольпита

Необходимость использования наи-
более эффективных антимикотиков 

Вульвовагинальный кандидоз
• инфекционное поражение кожи 

и слизистых оболочек органов 
мочеполовой системы, вызванное 
грибами рода Сandida
Факторы риска

• дисметаболические расстройства
• дисфункция иммунной системы
• снижение резистентности организма
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Особенности лечения кандидозного кольпита*

 
* РМЖ. Мать и дитя. – № 26. – 2017. Печатается с сокращениями.

Кандидозный кольпит (КК) рассматривается в группе инфекций, характеризующихся патологическими 
вагинальными выделениями. Особенностями данной патологии являются высокая частота, длительное течение, 
частое рецидивирование процесса, возможность распространения на другие органы и системы с развитием 
генерализованных форм кандидоза, высокая резистентность возбудителей к антимикотическим препаратам, 
трудности в применении терапии у беременных женщин и новорожденных. КК занимает одно из ведущих мест в 
структуре акушерско-гинекологической заболеваемости и является одной из наиболее частых причин обращения 
женщин за медицинской помощью.

Рис. 1. Механизм действия препарата Залаин

Залаин  высокоактивен против дрожжеподобных грибов: 
тройной механизм действия

I. Фунгистатический
II. Фунгицидный
III. Ингибирование диморфной трансформации кандид
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 адекватного спектра действия для исклю-
чения возможных рецидивов после лече-
ния острого  КК является важной задачей. 

Залаин –  антимикотик сертаконазол, 
производное бензотиофена и имидазола 
в виде вагинального суппозитория.

По механ изм у дейст ви я За лаи н 
оказывает не только фунгистатиче-
ское, но и фунгицидное воздействие 
на возбудител я. Дополнительный 
фунгицидный механизм действия обу-
словлен наличием в структуре пре-
парата, помимо азолового кольца, 
бензотиофена. Азоловая структура 
препятствует синтезу эргостерина (эр-
гостерол), одного из основных компо-
нентов мембраны грибковой клетки, 
обусловливая тем самым фунгистати-
ческий эффект. Непосредственной ми-
шенью для действия азолов является 
фермент ланостирол-С-14-деметилаза, 
участвующий в синтезе эргостерола. 

В развитии устойчивости могут быть 
задействованы механизмы снижения 
концентрации препарата в к летке 
за счет сокращения его поступления 
или, наоборот, усиленного выведения 
из клетки, разрушение или химическая 
модификация препарата на его пути 
к мишени, нарушенное взаимодействие 
с мишенью за счет ее видоизменения 
или исчезновения.

Кроме того, существуют адаптацион-
ные механизмы, при которых количество 
ферментов-мишеней возрастает до такой 
степени, что препарата для связи с ними 
не хватает, а также запасные пути мета-
болизма [3]. Бензотиофен в составе сер-
таконазола вызывает разрыв плазмати-
ческой мембраны грибковой клетки, что 
и приводит к ее гибели, т. е. оказывает 
фунгицидное действие. Бензотиофен об-
ладает  высокой липофильностью, чем 
 усиливает проникновение  сертаконазола 
в ткани. Благодаря такому механизму 
действия риск развития рецидивов при 
лечении КК становится минимальным. 
Механизм действия препарата Залаин 
представлен на рис. 1.

Помимо высокоэффективного анти-
микотического действия (грибы рода 
Candida и другие дрожжевые грибы, 
дерматофиты: Trichophyton, Microsporum, 
Epidermophiton)  Залаин обладает дей-
ствием на неспецифическую флору: 
Streptococcus spp., Staphillococcus spp. 
Сертаконазол при местном примене-
нии обладает практически нулевой 
биодоступностью, не обнаруживается 
в плазме и моче, в связи с чем возможно 

его  применение во время беременности, 
если врач считает необходиым.

Назначение Залаина при КК  харак-
теризуется быстрым исчезновением 
симптомов и клинических проявле-
ний заболевания и отрицательным ре-
зультатом микроскопического иссле-
дования влагалищных мазков и куль-
турального анализа [4]. По данным 
В.Н.  Серова (2014) [5], эффективность 
терапии За лаином составила 100% 
у 84  пациенток с КК, ранее исполь-
зовавших терапию как местными, так 
и системными антимикотиками (кло-
тримазол, флуконазол, натамицин, 
кетоконазол, эконазол, миконазол).

Возможна также комбинированная 
терапия Залаина с системными анти-
микотиками при рецидивах. Также от-
мечена эффективность использования 
крема Залаин при признаках распро-
странения КК на кожу вульвы и при 
баланопостите у полового партнера [6].

КК –  распространенный пример 
биопленочной инфекции, в которой 
грибы рода Candida выступают в роли 
оппортунистов, участвуя в формиро-
вании  биопленок другими микроорга-
низмами –  инициаторами построения 

 биопленок [8] (рис. 2). В этом отноше-
нии доказанная антимикробная актив-
ность Залаина (грибы, стрептококки, 
стафилококки) повышает результатив-
ность лечения КК.

Кроме этого установлено, что препа-
рат уменьшает клинические проявле-
ния воспаления на 40% по сравнению 
с контролем за счет продукции оксида 
азота, который ингибирует активность 

5-цикло оксигеназы, липооксигеназы, 
т.е. ингибирует метаболизм арахидо-
новой кислоты в очаге воспаления, что 
было доказано в экспериментах на ла-
бораторных животных (рис. 3).

При этом у препарата Залаин отсут-
ствует системная абсорбция –  препа-
рат можно применять без негативных 
последствий для организма. Исполь-
зование Залаина не нарушает защит-
ный механизм вагина льного био-
топа –  препарат не ингибирует рост 
Lactobacillus, а значит, нет «эффекта 
пинг-понга»: был кандидоз –  стал ва-
гиноз [9].

Высокий уровень клинической эффек-
тивности сертаконазола (более 95%), 
короткий курс лечения и удобство при-
менения (однократно 1 свеча на ночь), 
широкий спектр активности, отсут-
ствие побочных эффектов и системного 
воздействия, возможность использова-
ния по назначению врача при беремен-
ности и лактации подтверждают эф-
фективность назначения Залаина при 
лечении острого вульвовагинального 
кандидоза.

Список литературы находится в редакции.
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Рис. 2. Участие Candida albicans в 
формировании биопленочной инфекции
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Рис. 3. Противовоспалительная активность 
препарата Залаин
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Прогностические биохимические маркеры преэклампсии
Преэклампсия (ПЭ) –  мультисистемное патологическое состояние, возникающее во второй половине беременности 
(после 20-й недели) и характеризующееся артериальной гипертензией de novo (≥140/90 мм рт. ст.) в сочетании 
с протеинурией (≥0,3 г/л в суточной пробе) и проявлениями полиорганной недостаточности [1, 2]. Ежегодно в мире 
регистрируется свыше 8 млн случаев ПЭ, от чего умирают 60 тыс. женщин [3]. Фактически в структуре акушерских 
причин материнской смертности ПЭ занимает второе место после тромбоэмболических осложнений.

Частота ПЭ достигает 3-8% всех беремен-
ностей с существенными различиями в за-
висимости от страны проживания [4]. Так, 
в развивающихся странах с ограниченным 
доступом к высококачественной медицин-
ской помощи показатели смертности дости-
гают 15% среди пациен ток с ПЭ, тогда как 
в высокоразвитых странах этот показатель 
составляет всего 0-1,8%  [5]. В настоящее 
время отмечается рост заболеваемости ПЭ 
даже в странах с высоким уровнем дохода 
[6]. Причиной тому является увеличение 
частоты таких заболеваний, как ожирение, 
диабет, хроническая артериальная гипер-
тензия. Преэклампсия является мульти-
факторным, тяжелейшим осложнением 
беременности. Среди факторов риска ПЭ 
выделяют непосредственно факторы, свя-
занные с беременностью, а также материн-
ские и отцовские (табл. 1) [7-10].

ПЭ имеет широкий спектр клиниче-
ских проявлений, которые могут оказы-
вать влияние на центральную нервную, 
сердечно-сосудистую и мочевыдели-
тельную системы, желудочно-кишечный 
тракт, систему крови, плод.

Патогенез ПЭ
Существует несколько десятков этиопа-

тогенетических теорий о  возникновении 
ПЭ, однако ни одна из них не объясняет 
в полной мере многообразие происходящих 
при данной патологии беременности мор-
фофункциональных изменений и клини-
ческих манифестаций. В качестве основы 
и первопричины формирования ПЭ были 
изучены генетические, иммунологиче-
ские, сосудистые и гуморальные факторы. 
По мнению многих исследователей, разви-
тие ПЭ у беременных является результатом 
множества патогенетических факторов [11].

В настоящее время считается, что разви-
тие ПЭ имеет две стадии. На первом этапе 
происходит неполное ремоделирование 
спиральной артерии в матке, которая спо-
собствует плацентарной ишемии, а на вто-
рой стадии –   высвобождение  ангиогенных 
факторов из ишемической плаценты в ма-
теринское кровообращение, что приводит 
к повреждению эндо телия [12, 13] (рис. 1). 
Клинические симптомы ПЭ возникают 
в результате развития эндотелиальной дис-
функции в организме беременной вслед-
ствие окси дативного стресса, вазоспазма, 
гипо ксически-ишемических изменений 
органов-мишеней [14, 15].

Одной из важнейших задач современ-
ной медицины является определение групп 
риска развития ПЭ, а также своевременная 
дифференциальная диаг ностика. Скри-
нинг и ранее выявление женщин с риском 
ПЭ может обеспечить надлежащее при-
менение дородового наблюдения и лече-
ние [16]. На сегодняшний день скрининг 
ПЭ состоит из оценки клинического риска 
таких факторов, как возраст, индекс массы 
тела, семейная история, в сочетании с уль-
тразвуковым исследованием для выяв-
ления группы высокого риска на ранних 
сроках беременности и проведения про-
филактического лечения. К сожалению, 
 прогнос тическая значимость этих факто-
ров не велика [17]. Поэтому для диагно-
стики ПЭ используют материнские сы-
вороточные маркеры, измерение которых 
является чрезвычайно эффективным при 
 прогнозировании ПЭ.

Прогностические маркеры  
развития преэклампсии

Биомаркеры ПЭ условно разделяют 
на четыре основные группы (рис. 2) [18]. 

Продуцирование и уровни биомарке-
ров зависят от генетических факторов. 
Однако в отличие от статического ге-
нома, протеом является динамическим. 
В то время как геном не изменяется 
во время беременности или при свя-
занной с беременностью ПЭ, протеом 
претерпевает изменения. Поэтому для 
оценки риска ПЭ используют опреде-
ление протеомных и метаболических 
биомаркеров и их уровни.

Ангиогенные факторы
Плацентарное кровообращение пред-

ставляет собой динамическую сеть кро-
веносных сосудов, которая во время бе-
ременности изменяется в соответствии 
с потребностями растущего плода. Пла-
центарный ангиогенез (процесс образова-
ния новых кровеносных сосудов в органе 
или ткани, в процессе которого проис-
ходит реорганизация капиллярной сети) 
тщательно регулируется путем баланса 
между проангиогенными и антиангио-
генными факторами. На ранних сроках 
беременности трофобласты проникают 
в плаценту, что  приводит к ремоделирова-
нию спиральных артерий и обеспечивает 
свободный приток крови к плоду. При ПЭ 
цитотрофобластическая инвазия спи-
ральных артерий нарушается, из-за чего 
они становятся узкими и ограничивают 
кровоснабжение плода. По мере развития 
беременности последствия ограничен-
ного кровоснабжения становятся более 
значимыми. Нарушение кровоснабжения 
и питания приводит к ишемии плаценты, 
что способствует высвобождению различ-
ных факторов плаценты и про- и антиан-
гиогенных факторов. Некоторые из них 
могут выступать в качестве биомаркеров 
при ПЭ  [19].

Проангиогенные маркеры
Проангиогенные факторы представ-

лены сосудистым эн дотелиа льным 
фактором роста (Vascular Endothelial 
Growth Factor, VEGF) и плацентарным 
фактором роста (Placental Grows Factor, 
PlGF), которые стимулируют рост со-
судов и принимают участие в формиро-
вании плацентарного кровообращения.

Сосудистый эндотелиальный фактор 
роста. Семейство VEGF состоит из пяти 
родственных белков: VEGF-A, VEGF-B, 
VEGF-C, VEGF-D, VEGF-Е и плацен-
тарного фактора роста. Лучше всего 

 изучен VEGF-A, который в литературе 
называют просто VEGF. VEGF является 
стимулятором ангиогенеза, повышает 
проницаемость сосудов внутри плацен-
тарного ложа, регулирует дифференци-
ровку, пролиферацию и инвазию клеток 
цитотрофобласта во время плацентации. 
Возрастание уровня VEGF при физиоло-
гической беременности свидетельствует 
о вовлечении его в процесс развития со-
судов плаценты. У пациенток, беремен-
ность которых осложняется ПЭ, отмеча-
ется нарушение VEGF с начала 2-го три-
местра беременности и характеризуется 
достоверно низкими его показателями 
в течение всего периода гестации.

Плацентарный фактор роста –  это гли-
копротеин с молекулярной массой 45-50 
кДа, продуцируемый синцитиотрофо-
бластом [20, 21]. Относится к семейству 
VEGF и имеет с ним 42% гомологии. Ген 
находится на длинном плече 14q24 хро-
мосомы и кодирует четыре изоформы 
PlGF 1-4, включающие соответственно 
131, 152, 203 и 224 аминокислоты. Основ-
ным различием между этими четырьмя 
 изоформами является то, что PlGF-1 
и PlGF-3 не имеют гепарин-связывающего 
участка, в то время как PlGF-2 и PlGF-4 
имеют дополнительный гепарин-связы-
вающий домен [22]. PlGF экспрессируется 
плацентарной тканью, клетками хорио-
карциномы и эндотелиальными клетками 
[23]. При нормально протекающей бере-
менности продукция PlGF начинается 
с 8-10-й недели гестации и характеризу-
ется резким увеличением, достигая своих 
самых высоких значений к 28-30-й неделе, 
а к концу беременности спадает.

Референтные значения PlGF для небере-
менных женщин –  20,3-85,9 (пг/ мл), для 
беременных –  представлены в табл. 2.

У женщин с развившейся впоследствии 
ПЭ отмечено снижение концент рации 
PlGF уже на 13-16-й неделях гестации 
[24]. Пограничный уровень PlGF, являю-
щийся границей между нормально про-
текающей беременностью и ПЭ на сроке 
беременности 15-18  не дель, составляет 
42,7±23,2  пг/мл (без признаков ПЭ –  
80,6±35,2 пг/мл). Таким образом, прогно-
стическим маркером ПЭ является уровень 
PlGF в сыворотке крови 50-100 пг/мл, ко-
торый служит ранним, ценным марке-
ром при диагностике этого заболевания, 
поскольку показывает начальные при-
знаки нарушений в фетоплацентарном 
комплексе, возникающие задолго до кли-
нической плацентарной недос таточности.

Антиангиогенные маркеры
Неот ъем лемой част ью норма л ь-

ного ангиогенеза является продукция 

Таблица 1. Основные факторы риска развития ПЭ

Факторы, связанные 
с беременностью

Хромосомные аномалии

Водянка плода

Многоплодная беременность

Пузырный занос

Структурные врожденные аномалии

Донация ооцитов или донорская инсеминация

Материнские факторы

Первая беременность

Генерализованная вирусная инфекция

Заболевания сердца

Этническая принадлежность: черная раса

ПЭ при предыдущей беременности

Семейная история ПЭ (мать, сестра)

Возраст ≥35 лет

Возраст <20 лет

Высокий индекс массы тела –  35 кг/м2

Аутоиммунные заболевания: системная красная волчанка, 
антифосфолипидный синдром

Хронические заболевания почек

Наследственная тромбофилия

Сахарный диабет 1 или 2 типа

Систолическое АД  >130 мм рт. ст. или диастолическое 
>80 мм рт. ст.

Ожирение, инсулинорезистентность, гипертриглицеридемия, 
гиперхолестеринемия

Многократные беременности

Гипертония в анамнезе

Отцовские факторы

Смена партнера перед наступлением настоящей 
беременности

Недостаточная экспозиция со спермой партнера

Развитие ПЭ у других женщин при беременности, 
наступившей от данного партнера, в анамнезе Рис. 1. Двухстадийная модель патогенеза ПЭ

Стадия І

• Гипертензия
• Протеинурия

• Повреждение 
капилляров

• Отек легких

•Головная боль
• Апоплексиче    -

ский удар

• ↑Функцио-
нальных пече-
ночных тестов

• Активация 
коагуляционной 
системы

• Тромбоцито пения

Стадия ІІ  
ишемия 
плаценты

Неполноценное 
ремоделирование 

спиральных 
артерий

Патологическая 
плацентация

• ↓Оксид азота
• ↓Гемоксигеназа
• АТ 1-АА
• ↓COMT
• Окислительный стресс
• Генетические/экзогенные 
    иммунологические факторы

• ↑sFlt-1/sVEGFR1/sEng
• ↓VEGF/PIGF-1
• Неправильно свернутые
    плацентарные белки
• Неизвестные материнские 
    факторы
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 антиангиогенных факторов, которые ха-
рактеризуются высокой специфической 
экспрессией на эндотелии. К ним отно-
сятся s-Flt-1 или растворимая fms-подобная 
тирозинкиназа-1, VEGF-R2, VEGF-3 и эн-
доглин. Растворимые формы этих рецепто-
ров способны связывать сосудистые фак-
торы роста в циркуляции крови, замедляя 
или блокируя процессы ангиогенеза.

Растворимая fms-подобная тирозинки-
наза-1. Факторы семейства VEGF взаи-
модействуют с клеткой через тирозинки-
назные рецепторы. Рецептор VEGF 1-го 
типа (VEGF-R1, Flt-1) экспрессируется 
гемопоэтическими стволовыми клет-
ками, моноцитами, макрофагами и эн-
дотелиальными клетками сосудов. sFlt-1 
представляет собой гликозилированный 
белок с молекулярной массой 90-100 кДа. 
Является усеченным сплайс-вариантом 
мембраносвязанного Flt-1 (трансмемб-
ранный рецептор VEGF), свободно цир-
кулирует в плазме, действуя как рецептор-
«ловушка» для VEGF и PlGF, и выступает 
в роли их мощного антагониста (рис. 3). 
В результате этих свойств sFlt-1 проявляет 
антиангиогенный эффект [25].

В исследованиях была обнаружена 
связь между повышенными уровнями 
sFlt-1 и ПЭ. Уже за 5-6 недель до на-
чала ПЭ уровни sFlt-1 увеличиваются 
и остаются повышенными по сравне-
нию с нормальной физиологической 
беременностью. В 2003 году белок sFlt-1 
был предложен в качестве возможного 
фактора, повреждающего эндотелий 
при беременности [26, 27].

Определение содержания PlGF и sFlt-1 
в кровотоке матери позволяет прогно-
зировать развитие ПЭ, поскольку эти 
показатели отражают дисбаланс между 
проангиогенными и  антиангиогенными 
факторами. Обнаружено достоверное 

снижение PlGF и увеличение концентра-
ции sFlt-1 у беременных с ПЭ по сравне-
нию со здоровыми беременными (рис. 4).

В последнее время в лабораторную 
практику начали внедрять определе-
ние соотношения sFlt-1/PlGF с целью 
диагностики и краткосрочного прогно-
зирования развития ПЭ у беременных 
женщин. По данным многих авторов, 
соотношение уровней sFlt-1 и PlGF 
оказалось более надежным прогности-
ческим и диагностическим маркером 
ПЭ, чем каждый из этих показателей 
в отдельности [28-30].

Соотношение sFlt-1/PlGF. Изменения 
маркеров sFlt-1 и PlGF наблюдается 
уже во 2-м триместре беременности, 
что позволяет использовать соотноше-
ние sFlt-1/PlGF для диагностки и прог-
нозирования ПЭ. Подтверждением ПЭ 
являются предельные значения соотно-
шения sFlt-1/PlGF  >85 (срок беремен-
ности от 20+0 до 35+6 недель) и sFlt-1/
PlGF  >110 (34+0 недель до родов) [31]. 
Повышенное соотношение sFlt-1/PlGF 
отражает патологию неэффективной 
плацентации, плацентарной ишемии 
и считается перспективным биомарке-
ром для прогнозирования и диаг ностики 
заболевания [32]. В 2016 году этот ана-
лиз был рекомендован Нацио нальным 
институтом клинического совершен-
ствования (National Institute for Clinical 
Excellence, NICE) для исключения ПЭ 
у пациенток с подозрением на данную 
патологию [33]. Кроме того, соотношение 
может также применяться для прогнози-
рования эклампсии и HELLP-синдрома.

Интерпретация результатов
• Соотношение sFlt-1/PlGF <38 ис-

ключает ПЭ по меньшей мере в течение 
1 недели независимо от срока бере-
менности. У более чем 80% пациенток, 

 принадлежащих к этой группе, клини-
цисты могут исключить ПЭ и проводить 
в дальнейшем дородовое наблюдение.

• Соотношение sFlt-1/PlGF  >85 
(ПЭ с ранним началом) или  >110 (ПЭ с 
поздним началом) является очень по-
казательным при ПЭ.

• Соотношение sFlt-1/PlGF 38-85 
(ПЭ с ранним нача лом) и ли 38-110 
(ПЭ с поздним началом) предоставляет 
дополнительную информацию о том, 
какие женщины подвергаются умерен-
ному или высокому риску развития ПЭ 
в течение четырех недель (рис. 5).

Растворимый эндоглин (sEng)
Растворимый эндоглин представляет 

собой усеченную форму рецепторов 
трансформирующих факторов роста 
TGF-β1 и TGF-β3. Он является потен-
циальным антиангиогенным факто-
ром, который препятствует связыванию 
TGF-β1 с его рецептором и тем самым 
влияет на выработку оксида азота (NO), 
вазодилатацию и образование капил-
ляров эндотелиальными клетками [34]. 
Эндоглин участвует в регуляции ос-
новных клеточных процессов, включая 
пролиферацию, дифференцировку, ми-
грацию, апоптоз, адгезию, организацию 
цитоскелета и ремоделирование внекле-
точного матрикса. Растворимая изо-
форма эндоглина связывает циркули-
рующий TGF-β, так как содержит TGF-
β-связывающий домен. TGF-β является 
проангиогенной молекулой, но при по-
вышенном уровне sEng он утрачивает 
свои свойства и инактивируется. sEng 
играет большую роль в развитии дис-
функции эндотелия и в патогенезе ПЭ. 
Было показано, что sEng увеличивается 
при ПЭ, причем уровень sEng коррели-
рует с тяжестью заболевания и снижа-
ется после родов. При нормальной бере-
менности уровни sEng снижаются между 
1-м и 2-м триместрами и повышаются 
во 2-м триместре у пациенток с предрас-
положенностью к ПЭ [35].

Другие биомаркеры преэклампсии
Протеин А плазмы, ассоциированный 
с беременностью (PAPP-A)

PАPP-А –  это большой высокоглико-
зилированный белок, относящийся 
к цинксодержащим ферментам (ме-
та ллопротеиназам), который синте-
зируется трофобластами [36]. PAPP-А 
о т щеп л яе т о т и нсу л и ноподобног о 
фактора роста белковые фрагменты 
и повышает его биологическ у ю ак-
тивность. Благодаря этому процессу 
обеспечивается полноценный рост 
и развитие плаценты. Его содержание 
в крови увеличивается при физиоло-
ги ческой беременности. Сни жение 
уровня PАРР-А в плазме крови отме-
чается в 1-м триместре беременности, 
связаной с ПЭ [37]. По данным многих 
исследователей, сывороточные уровни 
PАРР-А и PlGF –  два наиболее изучен-
ных биохимических маркера, которые 
возможно использовать для раннего 
прогнозирования ПЭ [38-40].

Плацентарный белок 13 (РР-13)
Плацентарный белок РР-13 –  отно-

сительно небольшой димерный белок 
с молекулярной массой 32 кДа. Пред-
ставитель суперсемейства галектинов 
(галектин 13), секретируется в большом 
количестве в плаценте. При нормальной 
беременности уровень PP-13  постепенно 
 увеличивается до момента родов. Сни-
жение концентрации РР-13 в сыворотке 
крови в 1-м триместре прогнозирует ПЭ 
как у беременных с умеренным и низким 
уровнем риска, так и у беременных высо-
кого риска [41, 42].

Ингибин А и активин А
Ингибин А и активин А являются гли-

копротеинами и относятся к семейству 
трансформирующих факторов роста β. 
Оба в значительной степени выделяются 
фетоплацентарной единицей во время бе-
ременности. Ингибин А играет важную 
эндокринную роль, участвуя в процессах 
регуляции отрицательной обратной связи 
гонадотропинов, а акти вин  А действует 
на различные биологические процессы 
[43]. Основным источником этих цир-
кулирующих белков явялется плацента. 
Концентрации ингибина А и активина 
А увеличиваются в 3-м триместре у паци-
енток с физиологической беременностью. 
При тяжелой ПЭ их уровни повышаются 
примерно в 10 раз [44]. При ПЭ наблюда-
ется повышение окислительного стресса 
и сис темное воспаление, что стимулирует 
выработку активина А и его секрецию 
плацентарными эксплантами и эндоте-
лиальными клетками [45].

Пентраксин-3 (PTX3)
Пентраксины –  это семейство эволю-

ционно консервативных белков. В зави-
симости от их первичной структуры они 
делятся на короткие (25 кДа) и длинные 
(40-50 кДа). Короткие пентраксины, такие 
как С-реактивный белок, вырабатыва-
ются печенью, длинные пентраксины 
(пентраксин-3) экспрессируются сердцем. 
Пентраксин-3 (фактор некроза опухоли –  
стимулируемый ген-14) состоит из 318 ами-
нокислот, представитель суперсемейства 
пентраксина, включающего С-реактивный 
белок и сывороточный Р-компонент ами-
лоида [46]. Синтезируется в ответ на про-
воспалительное действие и секретируется 
клетками различных типов, включая ма-
крофаги, нейтрофилы, клетки яичника, 
эндотелиальные клетки, фибробласты, 
альвео лярные, эпителиальные и глиаль-
ные клетки. Пентраксин-3 –  острофазный 
белок, уровень которого в плазме возрас-
тает при воспалении и различных инфек-
циях. При ПЭ в ответ на воспаление его 
уровни повышаются [47].

Дизинтегрин 
и металлопротеиназа-12 (ADAM-12)

Д изи н т ег ри н и ме т а л лоп р о т еи-
на за-12 я в л яет ся ц и н к-за виси мой 
 мембраносвязанной протеазой, предста-
вителем семейства ADAM группы белков, 
принимающих участие в  межклеточных 
взаимодействиях при оплодотворении. 
Для гена, кодирующего ADAM, свой-
ствен альтернативный сплайсинг, в ре-
зультате которого образуются две формы 
белка. Недавние исследования обнару-
жили связь между повышенным уровнем 
ADAM-12 и ПЭ  [48].

МикроРНК
МикроРНК –  это класс нуклеоидных 

коротких последовательностей РНК, 
которые не участвуют в синтезе белка. 
МикроРНК задействованы в механизме 
посттранскрипционной экспрессии генов: 
связываясь со специфическими участками 
матричных РНК в цитоплазме, они обе-
спечивают репрессию трансляции или 
деградацию транскриптов мишеней. Ми-
кроРНК могут регулировать до 60% генома 
человека. Способны управлять сложными 
процессами, такими как рост клеток, диф-
ференцировка, стресс-реакция и ремоде-
лирование тканей, что при определенных 
условиях может играть ключевую роль 
при многих патологических процессах, 
включая ПЭ. В последнее время особое 
внимание уделяется определению уровней 
микроРНК как возможному предик тору 
ПЭ на ранних сроках [49].

Лептин
Лептин представляет собой белок, со-

стоящий из 167 аминокислот, он относится 
к цитокинам и имеет общую молекуляр-
ную массу 16 кДа. Лептин играет важную 
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Таблица 2. Референтные значения плацентарного фактора роста при физиологической беременности

Неделя 
беременности 6-9-я 10-14-я 15-19-я 20-23-я 24-28-я 29-33-я 34-36-я 37-40-я

PlGF, пг/мл 24-115 29-183 65-203 125-541 130-1108 73-1108 62-972 52-659

Рис. 3. sFlt-1 как сильный анагонист VEGF и PlGF
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роль в некоторых физиологических про-
цессах, включая размножение, ангиоге-
нез, воспаление и регуляцию эндокринной 
и иммунной функций. Основным источ-
ником лептина является жировая ткань, 
но во время беременности лептин также 
продуцируется плацентой. При нормаль-
ной беременности экспрессия плацентар-
ного лептина увеличивается по сравнению 
с таковой у небеременных и поддерживает 
имп лантацию, выработку гонадотро-
пина человека, рост плаценты и митоге-
нез. Дисрегуляция уровня лептина может 
указывать на гестационные осложнения 
или приводить к ним. По данным ряда ав-
торов, уровень лептина повышается при 
ПЭ по сравнению с женщинами с физио-
логическим течением беременности [50, 
51]. В связи с этим лептин может быть по-
тенциальным биомаркером для прогнози-
рования ПЭ и выступать как инструмент 
скрининга на ранних сроках гестации.

Чемерин
Чемерин –  сравнительно недавно обна-

руженный адипокин, который участвует 
в патогенезе ожирения и воспаления. 
Было показано, что его уровень может 
резко возрастать в 1-м триместре бере-
менности и служить маркером ПЭ [52, 53].

Цистатин С
Цистатин С является хорошо иссле-

дованным маркером функции почек. 
Цистатин С –  негликозилированный 
белок с молекулярной массой 13,4 кДа, 
относится к семейству ингибиторов цис-
теиновых протеиназ, идентичен пост-
γ-глобулину. Впервые был идентифи-
цирован у пациентов с почечной недо-
статочностью. Цистатин С с постоянной 
скоростью синтезируется клетками, со-
держащими ядра, полностью метаболи-
зируется в почках, свободно фильтруется 
через клубочковую мембрану, не секре-
тируется проксимальными почечными 
канальцами. Плацентарная экспрессия 
цистатина С увеличивается при развитии 
ПЭ, что может приводить к повышенному 
уровню цис татина С в плазме крови [54].

Адипонектин
Адипонектин –  это выделенный из ади-

поцитов коллагеноподобный белок, обла-
дающий инсулинсенсибилизирующими, 
антиатерогенными и противовоспалитель-
ными свойст вами, который участвует в па-
тогенезе ожирения. Экспрессия адипонек-
тина происходит исключительно в жиро-
вой ткани. Многочисленные исследования 
последних лет подтверждают повышение 
уровня адипонектина у женщин с ПЭ [55].

Висфатин
Висфатин –  недавно обнаруженный 

адипокин массой 52 кДа, вовлеченный 
в регуляцию гомеостаза глюкозы и вы-
ступающий как маркер эндотелиальной 
дисфункции. Hu W. и соавт. [56] в своем 
исследовании обнаружили низкую кон-
центрацию висфатина при ПЭ. Кроме того, 
было показано, что беременные с тяжелой 
ПЭ имели значительно более низкую кон-
центрацию висфатина в сыворотке крови, 
чем те, у которых ПЭ была умеренной.

Матриксная металлопротеиназа-2 
(ММР-2)

Матриксная металлопротеиназа-2 экс-
прессируется в мезенхимальных клетках 
(в основном в фибробластах) в период раз-
вития и репарации ткани, а также синте-
зируется нейтрофилами, макрофагами 
и моноцитами. Имеются указания на то, 
что на развитие осложнений беременно-
сти, в том числе и ПЭ, влияют как избы-
точная продукция протеаз, так и их недо-
статок. В ряде работ было показано, что 
MMP-2 значительно выше в сыворотке 
крови у женщин с ПЭ по сравнению с не-
беременными или при физиологически 
протекающей беременности.

Аполипопротеин Е (ApoE)
Одним из механизмов развития ПЭ яв-

ляется нарушение метаболизма липидов, 
связанное с окислительным стрессом. 
Женщины с ПЭ имеют аномальный ли-
пидный профиль с повышенными кон-
центрациями липопротеинов, богатых 
триглицеридами, которые могут способ-
ствовать эндотелиальной дисфункции. 
ApoE является основным компонентом 
липопротеинов очень низкой плотности, 
роль которого заключается в изменении 
воспалительных реакций и удалении из-
быточного холестерина из кровообраще-
ния посредством регуляции поглощения 
в печени. Ген ApoE на 19-й хромосоме 
имеет 3 общих аллеля, кодирующих 3 изо-
формы ApoE в плазме, –  e2, e3 и e4. Было 
высказано предположение, что уровни 
ApoE и полиморфизмы его гена связаны 
с повышенным риском ПЭ. Обнаружена 
более высокая частота аллеля ApoE e2 
среди женщин с ПЭ по сравнению с кон-
трольной группой [57]. Эти данные не были 
подтверждены в других исследованиях [58, 
59]. Роль данного направления исследова-
ний в прогнозировании ПЭ в настоящее 
время считается неопределенной.

Внеклеточная ДНК (вкДНК)
Фрагменты ДНК, циркулирующие 

в межклеточной среде организма, назы-
вают внеклеточной ДНК [60]. Существует 
несколько гипотез о происхождении 

вкДНК, основными из которых являются 
образование пула внеклеточных нуклеи-
новых кислот в результате гибели клеток 
(«гипотеза клеточной гибели») и активная 
секреция ДНК живыми клетками («гипо-
теза метаболической ДНК») [61]. Повышен-
ный интерес к вкДНК связан с возможно-
стью ее использования в качестве маркера 
для диагностики. В составе вкДНК, вы-
деленной из плазмы или периферической 
крови, обнаруживается ДНК плода (при 
беременности), что позволяет анализиро-
вать геном плода, не прибегая к биоп сии.

Недавно была изучена связь между фе-
тальной ДНК и ПЭ. В группе пациен ток 
с высоким риском развития ПЭ наблюда-
лось более высокое содержание феталь-
ной ДНК [62, 63]. Другие исследователи 
[64] наблюдали увеличение в 5 раз вкДНК 
плазмы у женщин с ПЭ по сравнению 
с беременными контрольной группы. 
Из 13 исследований, в которых опреде-
ляли количество вкДНК для прогнозиро-
вания ПЭ, в 11 обнаружили более высокое 
содержание вкДНК [65].

Таким образом, за последнее десятиле-
тие появился целый ряд перспективных 
и интересных биохимических маркеров, 
которые могут быть использованы для 
своевременной и ранней диаг ностики 
группы риска, т. е. выявления беремен-
ных, у которых вероятность развития ПЭ 
очень высокая (табл. 3).

Выводы
Преэклампсия –  это сложное и спе ци-

фическое заболевание при беременности, 

механизмы которого еще не полностью 
понятны. Считается, что центральным 
звеном ПЭ является системное поврежде-
ние эндотелия сосудов микроциркуляции 
с развитием эндотелиальной дисфункции. 
Однако эндотелиальная дисфункция реги-
стрируется при многих соматических за-
болеваниях и патологических состояниях, 
таких как сахарный диабет, атеросклероз, 
сепсис, хронические заболевания почек, 
гиперлипидемия, артериальная гипертен-
зия, легочная гипертензия и др. В связи 
с этим исследовано большое количество 
биохимических маркеров для прогнозиро-
вания ранней диагностики и оценки сте-
пени тяжести ПЭ. Однако ни один из них 
официально не рекомендован к практи-
ческому применению в связи с достаточно 
низкой чувствительностью и специфич-
ностью для ПЭ. Более того, определение 
уровня лишь одного какого-либо маркера 
не позволяет получить полноценную ин-
формацию о всех функциях эндотелия, на-
рушенных при ПЭ в той или иной степени.

Результаты современных исследований 
свидетельствуют о том, что лучшей пред-
сказательной ценностью обладает сочета-
ние клинических данных и биохимических 
параметров. На сегодняшний день поиск 
как клинических данных, так и лучших 
по своей предсказательной ценности био-
маркеров продолжается, оставаясь одной 
из главных тенденцией научных исследова-
ний в акушерстве и гинекологии, учитывая 
тяжесть этого осложнения беременности.

Cписок литературы находится 
в редакции.

Продолжение. Начало на стр. 42.

Таблица 3. Потенциальные биомаркеры при ПЭ

Биомаркеры Циркулирующие уровни при ПЭ  
(кровь, сыворотка/плазма)

PIGF Снижение

VEGF Снижение

sFlt-1 Повышение

sFlt-1/PlGF Повышение

PAPP-A Снижение

РР-13 Снижение

Ингибин А, активин А Повышение

Пентраксин-3 Повышение

ADAM-12 Снижение

МикроРНК Повышение

Лептин Повышение

Растворимый эндоглин Повышение

Чемерин Повышение

Цистатин С Повышение

Адипонектин Повышение

Висфатин Снижение

Р-селектин Повышение

Фактор фон Виллебранда Повышение

Внеклеточная ДНК Повышение

Аутоантитела к рецептору ангиотензина II 1-го типа Повышение

Рис. 4. Связь ПЭ с дисбалансом sFlt-1 и PlGF
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Рис. 5. Соотношение sFlt-1/PlGF для краткосрочного прогноза и диагностики ПЭ

Срок 
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(недели)

34
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Краткосрочный прогноз Помощь 
в диагностике

У пациенток не будет 
развиваться ПЭ 
в течение по крайней 
мере 1 недели

У пациенток есть 
вероятность развития 
ПЭ в течение 4 недель

Подтверждение ПЭ

<38 ≥38 –  
<110
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≥85
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начало
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