
14 листопада в Києві відбулась науково-практична конференція у форматі 
телемосту під назвою «Здоров’я жінки в різні вікові періоди». У рамках 
конференції розглядались актуальні питання щодо впливу суспільного 
розвитку на жіноче здоров’я та методи його покращення, а також 
особливості комплексного підходу в лікуванні передменструального 
та клімактеричного синдромів.

Одну  з  доповідей  представила  увазі 
аудиторії професор кафедри акушерства 
і гіне кології № 1 Одеського національного 
медичного університету, доктор медичних 
наук Світлана Родіо нівна Галич.

Насамперед вона зазначила, що життя 
сучасної жінки кардинально змінилося 
за останні 20-50 років. Поряд  із підви-
щенням соціальної ролі сьогодні жінки 
відчувають на собі посилення емоцій-
но-психічного  навантаження,  непов-
ноцінне  харчування  та  нераціональні 
дієти, гіподинамію, брак сну та циклічні 
стреси. Природно, що все це відобрази-
лось і на жіночому здоров’ї. Так, колись 
жінка мала всього 160 овуляцій протягом 
життя, що було пов’язано з раннім шлю-
бом, великою кількістю пологів та три-
валим (до 3 років) періодом годування 
грудьми.  Тепер  середньостатистична 
жінка має близько 450 овуляцій протягом 
життя, невелику кількість пологів, нетри-
валий період годування грудьми та пізнє 
настання менопаузи (табл. 1).

Доповідач наголосила, що, оскільки 
людина як біологічний вид еволюціо-
нує  повільніше,  ніж  зовнішні  умови, 
які вона створює, за останні десятиліття 
з’явилося близько тисячі стрес-індуко-

ваних  захворювань  та  станів.  Одним 
із таких є передменструальний синдром 
(ПМС). ПМС –  це циклічний симпто-
мокомплекс,  який  виникає  в  деяких 
жінок дітородного віку в лютеїнову фазу 
менструального циклу або за 2-10 днів 
до менструації та характеризується пси-
хоемоційними, вегетосудинними й об-
мінно-ендокринними  порушеннями, 
що негативно позначаються на звичному 
для жінки стилі життя та погіршують 
його  як ість.  За  даними  статистик и, 
частота ПМС у віці 19-29 років спосте-
рігається у 20% жінок, а після 30 років 
настання даного синдрому відмічається 
у кожної другої жінки. Наявність ПМС 
у передменопаузальному періоді сприяє 
виникненню виражених клімактерич-
них  порушень  у  майбутньому  (Татар-
чук Т.Ф., Сольський Я.П. Эндокринная 
 гинекология, 2003).

До факторів ризику ПМС відносять:
•  пізній репродуктивний вік;
•  викидні та аборти в анамнезі;
•  токсикоз вагітних;
•  гінекологічні операції;
•  запальні захворювання органів ста-

тевої системи;
•  генітальний кандидоз;
•  недостатня фізична активність;
•  незбалансоване харчування;
•  стреси та депресії.
Доведено,  що  ряд  поширених  скарг, 

пов’язаних  із ПМС, визначаються дефі-
цитом магнію. Тахікардія, судоми м’язів 
нижніх кінцівок, набряки, головний біль, 
підвищена  мерзлякуватість,  слабкість, 

 стомлюваність під час менструації, схиль-
ність до вірусних та інфекційних захворю-
вань можуть бути асоційовані саме з дефі-
цитом магнію. Призначення перорально 
органічних солей магнію та вітаміну B
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(піридоксину) при ПМС усуває дефіцит 
магнію й сприяє тим самим нормалізації 
вищезазначеної симптоматики.

Ще одним із модифікуючих факторів 
ризику, який впливає не лише на репро-
дуктивне здоров’я жінки, а й на всі ор-
гани та системи, є наявність хронічного 
стресу.  Стрес –  це  неспецифічна  при-
стосувальна реакція організму на вплив 
посилених зовнішніх подразників, що 
забезпечує захист від загрозливих пси-
хічних та фізичних змін. Як і кожна адап-
таційна система, стресовий механізм має 
період виснаження та декомпенсації, що 
проявляється у вигляді дистресу.

Професор  С.Р.  Галич  зазначила,  що 
у  вагітних  жінок  природним  захистом 
від розвитку дистресу є прогестерон. Він 
сприяє підвищенню стресостійкості й від-
повідає за вегетативне забезпечення вагіт-
ності. Незалежним та доступним методом 
боротьби зі стресом –  як під час вагітно-
сті, так і поза нею –  є усунення дефіциту 
магнію та вітамінів групи В.  Застосування 

препаратів  магнію  під  час  вагітності 
значно знижує ризик розвитку прееклам-
псії, а також відтерміновує її перші про-
яви у вагітних групи високого ризику. Про 
важливу роль магнію під час вагітності 
говорить те, що плацента та матка є ор-
ганами, які містять найбільшу кількість 
цього мікроелемента, а під час вагітності 
його потреба значно збільшується.

Згідно з численними дослідженнями, 
присвяченими  ролі  магнію  в  організмі 
жінки, було відмічено (Борис О.М. Проб-
лема дефіциту магнію під час вагітності 
та можливості його корекції, 2015), що він:

•  сприяє значному зменшенню час-
тоти спонтанних абортів та передчасних 
пологів;

•  покращує перебіг вагітності та змен-
шує  відсоток  народження  дітей  масою 
<2500 г;

•  сприяє швидкому зменшенню гіпер-
тонусу міометрія та усуненню   больового 
синдрому,  покращує  загальне  самопо-
чуття й нормалізує сон;

•  значно зменшує ознаки тривоги, що 
с у п р о в о д ж у ю т ь с я   в е г е т а т и в н и м и 
 реак  ціями.

До Кокранівського огляду, проведеного 
для оцінки впливу магнію під час вагітно-
сті на її результат і стан вагітної та плода, 
було включено 7 досліджень (2689 жінок). 
За результатами об’єднаного аналізу, що 
мав  к ластерний  дизайн,  було  вияв-
лено, що прийом магнію до 25-го тижня 
вагітності (порівняно з плацебо) знижує 
частоту передчасних пологів і народження 
дітей із низькою масою тіла. Більше того, 

жінки, які приймали магній, рідше під-
лягали госпіталізації, а також у них рідше 
спостерігалися симптоми загрози перери-
вання вагітності.

Доповідач зауважила, що добова по-
треба  магнію  ск ла дає  в  середньом у 
400-500 мг. Точна необхідна доза мікро-
елемента розраховується виходячи з на-
ступного показника: 5 мг на 1 кг маси 
тіла на добу. Деяким людям необхідна 
більша  кількість  магнію  через  значні 
його втрати. Дітям потрібно від 5 до 10 мг 
(на 1 кг маси тіла на добу), вагітним або 
жінкам у період лактації –  10-15 мг, жін-
кам із встановленим дефіцитом магнію –  
також 10-15 мг.

До продуктів із високим вмістом маг-
нію відносяться:

•  горіхи (кеш’ю, мигдаль, кедровий 
горіх);

•  насіння гарбуза, льону, соняшнику;
•  броколі;
•  злаки  (гречка,  ячмінь,  пшениця, 

жито);
•  щавель,  зелена  цибуля,  шпинат, 

кріп;
•  какао.
Магній регулює понад 300 фермента-

тивних реакцій в організмі людини та є 
єдиним природним антагоністом каль-
цію. Він сприяє фіксації калію у клітинах, 
підтримуючи  поляризацію  клітинних 
мембран, і таким чином регулює спон-
танну електричну активність збуджуваль-
них тканин. Крім того, магній впливає 
на наступні процеси:

•  сп ри яє  форм у в а н н ю  нервово- 
м’язового імпульсу та його передачі;

•  покращує нервову провідність;
•  бере участь у метаболізмі кісткової 

тканини;
•  підвищує активність антиоксидант-

ної системи;
•  зменшує судомну активність;
•  має антитромботичні властивості.
Однак, наголосила автор доповіді, пов-

ноцінна добова доза цього мікроелемента 
не  завжди  забезпечується  продуктами 
харчування, тим більше що під час вагіт-
ності потреба в магнії зростає у 2-3 рази. 
Оскільки, як свідчать дані доказової ме-
дицини, внутрішньовенне застосування 
сульфату магнію у значних дозах або про-
тягом певного терміну може бути небезпеч-
ним як для матері, так і для плода, актуаль-
ним є питання перорального застосування 
магнію під час вагітності у вигляді його різ-
номанітних препаратів (Caddell J.L., 2008).

На  українському  фармацевтичному 
рин  ку  добре  зарекомендував  себе  пре-
парат      Магне-В

6
®. Цей комплексний пре-

парат містить у своєму складі цитрат маг-
нію (100 мг) та піридоксину гідрохлорид 
(10 мг). Останній сприяє всмоктуванню 
магнію  зі  шлунково-кишкового  тракту 

та  проникненню його в клітини. Згідно з да-
ними досліджень, піридоксин безпечний 
у дозах до 100 мг. В організмі людини від-
сутнє депо вітаміну В

6
, тому необхідно його 

постійне надходження. Наявність у цьому 
препараті магнію у вигляді цитрату має 
низку переваг, адже він характеризується 
найвищим показником розчинності серед 
усіх органічних і неорганічних солей маг-
нію: при температурі 20-25 °C масова частка 
розчиненого цитрату магнію досягає 55%.

Показаннями до призначення препа-
рату є:

•  хронічний стрес, дистрес, ознаки 
тривоги,  роздратування,  що  проявля-
ються шлунково-кишковими спазмами й 
посиленням серцебиття;

•  м’язові судоми, судомна готовність, 
відчуття поколювання у м’язах;

•  порушення сну та засипання;
•  профілактика, комплексна терапія 

прееклампсії та загрози переривання ва-
гітності на будь-яких термінах;

•  гіпертонус міометрія;
•  ПМС із проявами вегетативної дис-

функції.
Приймати Магне-В

6
® слід під час їди 

по 3-4 таблетки на добу, розділивши добову 
дозу на 2-3 прийоми. Зазвичай курс ліку-
вання становить 1 місяць, однак у вагітних 
можливі наступні варіанти застосування 
препарату: з 10-12, 22-26, 29-32 тижнів або 
безперервно з 10-го по 36-й тиждень геста-
ції. Можлива комбінація Магне-В

6
® із ас-

пірином у дозі 100 мг на добу починаючи 
з 14-го тижня вагітності.

Основні переваги Магне-В
6

® полягають 
у високому вмісті елементного магнію, 
відмінній якості оригінального препа-
рату, його безпечності й додаткових ефек-
тах, зумовлених комбінацією цитрату маг-
нію та піридоксину (вітаміну В

6
).

Висновки
•  Хронічний стрес сприяє розвитку 

стрес-індукованих захворювань, одним 
із яких є ПМС. Поповнення запасу магнію 
в організмі дозволяє зменшити ймовір-
ність розвитку дистресу, у тому числі й 
у вагітних.

•  Магній регулює понад 300 фермента-
тивних реакцій в організмі людини, а най-
більша його кількість в організмі жінки 
локалізована в матці та плаценті.

•  Магне-В
6

® –  це комплексний препа-
рат, що має у своєму складі цитрат магнію 
(100 мг) та піридоксину гідрохлорид (10 мг). 
Застосовувати Магне-В

6
® слід під час їди 

по 3-4 таблетки на добу, розділивши добову 
дозу на 2-3 прийоми, мінімальним курсом 
1 місяць.

З наступною доповіддю, що стала про-
довженням попередньої теми, виступила 
старший науковий співробітник відділення 
ендокринної гінекології   ДУ   «Інститут 

Таблиця 1. Хронологічні відмінності адаптації жіночого здоров’я 

Період у житті жінки До 1970-х рр. 1990-2000 рр.

Менархе (років) 15,5 12

Початок статевого життя (років) 18 15

Одруження (років) 18 25

Перша вагітність (років) 19-20 25-26 

Лактація, % жінок  85 20

Менопауза (років)  45 51

Роль магнію в лікуванні стрес-індукованих та клімактеричних
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 педіатрії, акушерства і гінекології ім. ака-
деміка О.М. Лук’янової НАМН України» 
(м. Київ), кандидат медичних наук Ольга 
Олексіївна Єфіменко.

Період у житті жінки, який характери-
зується згасанням репродуктивної функ-
ції,  зумовленим загальними віковими 
змінами, має назву клімаксу. Клімакте-
ричний період охоплює проміжок часу 
між репродуктивною фазою та старістю. 
До фаз клімактерію відносяться:

•  пременопауза (від 40 років до мено-
паузи);

•  менопауза –  остання самостійна мен-
струація, встановлюється ретроспективно 
після 12 міс відсутності менструації (вік від 
40 до 55 років, у середньому 51-53 роки);

•  перименопауза –  період перед менопа-
узою та 1 рік після неї;

•  постменопауза –  період більше 2  років 
після менопаузи.

Кожна з цих фаз може супроводжуватися 
так званим клімактеричним синд ромом 
(КС), що характеризується нейровегетатив-
ними, психоемоційними та обмінно-ендо-
кринними розладами.

Симптоми  клімактеричних  розладів 
можна поділити на наступні три групи:

•  ранні:  психоемоційна  лабільність, 
підвищення артеріального тиску, відчуття 
серцебиття, тахікардія, припливи жару;

•  середньочасові:
  - урогенітальні (сухість у піхві, ге-

нітоуринарний синдром, нетримання сечі;
  - шкіра та придатки шкіри (сухість, 

випадіння волосся, ламкість нігтів, поява 
зморшок);

•  пізні обмінні порушення: серцево-су-
динні захворювання (атеросклероз), пост-
менопаузальний остеопороз, остеоартрити, 
хвороба Альцгеймера.

Усі вони пов’язані зі зміною гормональ-
ного  фону  в  бік  зменшення  естрогенів, 

 прогестерону, андрогенів та антимюллеро-
вого гормону й підвищення рівня фоліку-
лостимулюючого гормону.

Виділяють наступні види менопаузи:
•  передчасна –  припинення менструа-

цій у віці 37-40 років;
•  рання –  припинення  менструацій 

у 40-45 років;
•  індукована –  припинення менструа-

цій внаслідок хірургічного видалення обох 
яєчників, після проведення променевої або 
хіміотерапії.

Ступінь  тяжкості  КС  прийнято  ви-
значати  за  міжнародною  шкалою  MRS 
(Menopause Rating Scale), відображеною 
в табл. 2.

Ступінь вираженості кожного клініч-
ного симптому оцінюється за 5-бальною 
шкалою: відсутні скарги –  0 балів, злегка 
виражені –  1, помірно виражені –  2, сильно 
виражені –  3, дуже сильно виражені –  4. 
Відповідно, формуються 4  групи пацієн-
ток: із легким (до 11  балів), середнім (12-
22  бали), тяжким (23-33 бали) і дуже тяж-
ким (>34  балів) ступенем вираженості КС.

Зупинившись детальніше на пізніх об-
мінних  порушеннях  при  КС,  доповідач 
звернула увагу на постменопаузальний ос-
теопороз, що складає 85% у структурі пер-
винного остеопорозу. Основною причиною 
останнього є втрата кісткової тканини внас-
лідок дефіциту естрогенів, що зумовлює 
збільшення кількості й підвищення актив-
ності остеокластів. Це призводить до пере-
важання процесів резорб ції над утворенням 
кісткової тканини. Втрата кісткової тка-
нини у клімактеричному періоді включає 
дві фази: швидку й повільну. Швидка фаза 
спостерігається в перші 5 років постмено-
паузи, коли щорічно у хребті втрачається 
близько 5% кіст кової тканини. Повільна 
фаза починається приблизно з ≥55 років 
і характеризується щорічною втратою 0,5-

1% кісткової тканини залежно від ділянки 
скелета.

Виділяють групи жінок, які швидко, 
нормально і повільно втрачають кісткову 
масу. Швидко втрачають кісткову масу 
близько 25% пацієнток, до цієї групи нале-
жать більшість молодих осіб після двосто-
ронньої оваріоектомії. У розвитку пост-
менопаузального остео порозу найбільш 
важливими є два чинники: кісткова маса 
до періоду настання менопаузи і подальша 
швидкість  втрати  кісткової  речовини. 
Для скринінгової діагностики остеопо-
розу можуть використовуватися кількісні 
ультразвукові методи  дослідження кісток 
(п’ята, периферичні відділи кісток кінці-
вок) та аксіальна/периферична кількісна 
комп’ютерна томографія.

Переходячи до питання лікування КС, 
О.О. Єфіменко зазначила, що гормональна 
терапія має бути частиною загальної стра-
тегії здорового способу життя. Вона має 
підбиратися  виключно  індивідуально, 
залежно від наявності симптомів і необ-
хідності профілактики певних захворю-
вань, з урахуванням анамнезу, результатів 
обстеження, вподобань та очікувань самої 
жінки (Simon  J., Stevenson J.C. et al., 2011). 
Відповідно до сучасної позиції Міжнарод-
ного  товариства з менопаузи (International 
Menopause Society), менопаузальна гормо-
нальна терапія (МГТ) має призначатися 
за чіткими показаннями, перш за все –  для 
усунення менопаузальних симптомів. Адже 
для цих цілей на сьогодні не існує жодної 
ефективної альтернативи. Метою МГТ є 
часткова компенсація зниженої функції 
яєчників при дефіциті статевих гормонів 
шляхом застосування оптимальних доз 
гормональних препаратів, які покращу-
ють загальний стан хворих, забезпечують 
профілактику пізніх обмінних порушень 
і не супроводжуються побічними ефектами.

Існує кілька режимів проведення МГТ:
•  монотерапія естрогенами або про-

гестеронами (естрогени використовують 
після проведення тотальної гістеректомії, 
а монотерапію прогестеронами признача-
ють у фазі менопаузального переходу в пе-
рименопаузу для регуляції менструального 
циклу й лікування гіпер плазії ендометрія);

•  комбінована терапія (естрогени + про-
гестагени) у циклічному режимі при інтак-
тній матці;

•  монофазна комбінована терапія (ес-
трогени + прогестагени) у безперервному 
режимі в постменопаузі.

Потреба у продовженні лікування та на-
явність показань для МГТ мають перегля-
датися регулярно, особливо у разі тривалого 
її використання.

Застосування МГТ передбачає кілька 
шляхів  введення:  пероральний,  транс-
дермальний, вагінальний, підшкірні імп-
ланти. У разі виражених урогенітальних 
розладів перевагу слід віддавати застосу-
ванню місцевої терапії; натомість за наяв-
ності нейровегетативних, психо емоційних 
та обмінно-ендокринних порушень терапія 
має бути системною.

Абсолютними  протипоказанн ями 
до проведення МГТ є:

•  захворювання  печінки  у  стадії  за-
гострення;

•  артеріальна  або  венозна  тромбо-
емболічна хвороба (на даний час або в ана-
мнезі);

•  рак молочної залози, ендометрія (зо-
крема та в анамнезі);

•  метрорагія нез’ясованої етіології;
•  неліковані пухлини статевих органів 

і молочних залоз;
•  алергія до компонентів МГТ;
•  шкірна порфірія (абсолютне проти-

показання).
Відносні протипоказання:
•  лейоміома матки;
•  ендометріоз;
•  мігрень;

•  сімейна гіпертригліцеридемія;
•  жовчнокам’яна хвороба;
•  епілепсія;
•  підвищений ризик розвитку раку мо-

лочної залози.
До негормонального лікування симпто-

мів клімаксу відносять:
•  препарат із гормоноподібною дією ти-

болон;
•  рослинні препарати (фітоестрогени/

фітогормони);
•  препарати негормональної дії –  се-

лективні  модулятори  естрогенних  ре-
цепторів, деякі види антидепресантів, 
 протисудомний  препарат  габапентин, 
амінокислоту β-аланін, седативні засоби, 
малі транквілізатори низькими дозами 
перед сном, похідні триптофану, анксіо-
літики.

Чи доцільним є застосування препара-
тів магнію та піридоксину в комплекс ному 
лікуванні КС у поєднанні з МГТ? Відпо-
відаючи на це питання, О.О. Єфіменко за-
значила, що комбінована терапія магнієм, 
вітаміном В

6
 та МГТ дозволяє впливати 

на патогенетичні механізми розвитку веге-
тативних розладів при КС. Клінічний ефект 
такого лікування нівелює депресію, психо-
вегетативні розлади з переважанням афек-
тивних психоемоційних порушень у жінок 
у постменопаузі. Комбінація піридоксину 
та магнію чинить профілактичну дію під 
час хронічної та фізичної перевтоми й по-
казана при КС.

Лінія препаратів Магне-В
6

® дозволяє 
ефективно та безпечно нормалізувати вміст 
магнію в організмі. Препарати випуска-
ються у трьох лікарських формах:

•  Магне-В
6

® у вигляді таблеток, що міс-
тять 470,0 мг магнію лактату та 5,0 мг піри-
доксину гідрохлориду;

•  Магне-В
6

® у вигляді розчину для пе-
рорального застосування 10 мл, що містить 
186,0 мг магнію лактату, 936,0 мг магнію пі-
долату та 10,0 мг піридоксину гідрохлориду;

•  Магне-В
6

® Антистрес –  таблетки, що 
містять 618,43 мг магнію цитрату та 10,0 мг 
піридоксину.

Препарат Магне-В
6

® слід приймати по 
6-8 таблеток на добу з розподілом загальної 
дози на 2-3 прийоми під час їди. Препарат 
у формі розчину доцільно випивати по 1 ам-
пулі (10 мл) 3-4 рази на добу під час прийому 
їжі, розчинивши вміст ампули в 0,5 склянки 
води. Застосування препарату Магне-В

6
® 

одночасно із МГТ у комплексному ліку-
ванні та профілактиці  перименопаузальних 
розладів позитивно впливає на регрес клі-
нічної симптоматики КС.

Магне-В
6

®   є  незамінним  препаратом 
у комплексному лікуванні КС, оскільки 
його застосування забезпечує:

•  зменшення рівня тривожності та де-
пресії;

•  покращує якість та тривалість сну;
•  сприяє зменшенню вегетативних про-

явів КС;
•  покращує нервово-м’язову провід-

ність;
•  усуває судомну готовність.

Висновки
•  Лікування КС має бути комплекс-

ним та індивідуально підібраним. Комбі-
нована терапія магнію, вітаміну В

6
 та МГТ 

дає можливість впливати на патогене-
тичні механізми розвитку вегетативних 
розладів при КС.

•  Лінія препаратів Магне-В
6

® дозволяє 
ефективно й безпечно зменшувати веге-
тативні прояви КС та сприяє регресу клі-
нічної картини. Магне-В

6
® слід приймати 

по 6-8 таблеток на добу з розподілом загаль-
ної дози на 2-3  прийоми під час їди. Препа-
рат у формі розчину  – по 1 ампулі (10 мл) 
3-4 рази на добу під час їди, розчинивши 
вміст ампули в 0,5 склянки води.
Підготувала Іванна Садівська

Таблиця 2. Ступінь тяжкості КС за шкалою MRS 

1 Припливи (відчуття жару, що підсилюється, раптові напади пітливості)

2 Скарги з боку серцево-судинної системи (серцебиття, тахікардія, аритмія, відчуття 
стискання в серці)

3 Порушення сну (проблеми із засипанням, тривожний сон, раннє прокидання, безсоння)

4 Скарги на болі в суглобах, у м’язах (ревматичні болі)

5 Депресивні розлади (пригнічення, сум, плаксивість, перепади настрою)

6 Дратівливість (нервозність, внутрішнє напруження, агресивність )

7 Боязливість (внутрішній неспокій, паніка)

8 Фізичне і духовне виснаження (загальне зниження працездатності, зниження розумової 
працездатності, слабка концентрація уваги, погіршення пам’яті)

9 Сексуальні розлади (зміни сексуального бажання, поведінки й задоволення)

10 Порушення сечовиділення (болісне та часте, мимовільне сечовиділення)

11 Сухість піхви (відчуття сухості та печіння в піхві, болісність під час статевих контактів) ЗУЗУ

розладів: комплексний підхід до вирішення проблеми

ГІНЕКОЛОГІЯ
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