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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Незважаючи на значні зусилля з боку владних структур 

нашої країни, лікарів та громадськості проблема репродуктивного здоров’я (РЗ) 

населення України залишається найбільш актуальною. Складність вирішення питань, 

що складають цю проблему, обумовлена не тільки безпосередньо станом здоров’я 

населення нашої країни та її складовою РЗ, але і значною кількістю факторів ризику, що 

мають вплив на розвиток порушень репродукції [Зайцев В.М., 2006; Камінський В.В., 

Маркін Л.Б., 2008; Татарчук Т.Ф., 2011; Рожковська Н.М., 2015; Щербина, М.О., 

Кузьміна О.О., 2017].  

Стан репродуктивного здоров'я (СРЗ) населення нашої країни, знаходиться під 

пильною увагою лікарів, науковців та представників держави. Багаторічні дослідження 

щодо визначення особливостей СРЗ жіночого населення нашої країни показали, що СРЗ 

обумовлений високими показниками соматичної, гінекологічної захворюваності та 

впливу різних факторів ризику, серед яких соціальні фактори займають одне з провідних 

місць [Шехтман М.М., 1997; Запорожан В.М., 2003; Вдовиченко Ю.П., 2011]. 

В попередніх дослідженнях проведених в Україні було вперше показано роль 

функціональних захворювань серцево-судинної системи, які супроводжувалися 

порушеннями вегетативного гомеостазу (ПВГ), у виникненні ускладнень під час 

вагітності. Висока частота акушерських і перинатальних ускладнень, при цьому 

захворюванні обумовлена, насамперед, стресорними механізмами впливу та змінами 

вегетативного гомеостазу. 

Частота функціональних захворювань серцево-судинної системи та інших ПВГ 

зростає з кожними роком. Це пов’язано, насамперед, із змінами в умовах існування 

сучасної жінки. Стресорне навантаження на організм жінок зростає, насамперед, через 

тягар соціальних негараздів, що може бути патогенетичним механізмом розвитку 

порушень, як вегетативного гомеостазу так і РЗ у жінок фертильного віку (ЖФВ). Тому, 

важливим є вивчення, не тільки стресорних механізмів розвитку патології вегетативного 

гомеостазу (ВГ), а також і генетично обумовлених змін в стані вегетативної нервової 

системи (ВНС) та пов’язаних з цим репродуктивних порушень. 

Відомо, що ВНС відіграє значну роль в забезпеченні гомеостазу організму різних 

форм фізичної і психічної діяльності, приймає участь в роботі серцево-судинної, 

дихальної та інших, найбільш важливих систем організму впливає на обмін речовин та 

регулює діяльність ендокринної системи в організмі [Йена С.С., Джаффе Р.Б., 2008; 

Вейн А.М., 2009; Байбакова Ю.А., 2011]. 

Така багатогранність діяльності цієї системи в організмі жінки безумовно прямим 

чи опосередкованим чином впливає і на стан репродуктивної системи. З іншого боку 

існує достатня кількість захворювань, які супроводжувалися симптомами та 

синдромами вегетативної дисфункції (СВД) [Ланг Г.Ф., 1938]. Зокрема, були проведені 

дослідження щодо вегетативних порушень на фоні гіперпролактинемії [Рикова О.В., 

2014; Бойчук А.В., 2017] та при хронічних запальних захворюваннях статевих органів 

(ХЗЗСО), які супроводжувалися вегетативним, абдомінальним больовим синдромом. 
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Відомо [Вдовиченко Ю.П., 2011; Щербина, М.О., 2017], що серед порушень 

репродуктивного здоров’я (ПРЗ) медичний аборт є одним з найпоширеніших. За даними 

МОЗ України, серед чинників, що визначають рівень захворюваності та смертності 

жінок, одним з основних є велика кількість абортів. Аборт і сьогодні залишається 

основним методом регулювання народжуваності в нашій країні. Найбільш 

несприятливою є тенденція до збільшення кількості абортів у першовагітних. 

На сьогодні Україна займає одне з перших місць в Європі за кількістю операцій 

штучного переривання вагітності. 

Аборти часто викликають серйозні ускладнення як під час операції, так і в 

майбутньому. Аборт може стати і причиною материнської смертності. Наслідками 

абортів можуть бути і інші ПРЗ, такі як: запальні захворювання статевих органів 

(частота яких збільшилась в 1,3 рази), невиношування вагітності – (46,3 %) та безпліддя 

(Б) (частота якого становила 6,8 %). Тому, проблема абортів, як параметра ПРЗ та пошук 

шляхів мінімізації шкідливого впливу цієї операції є актуальним. 

Інший параметр, що характеризує СРЗ жінок в нашій країні це збільшення частоти 

гіперпластичних процесів та гінекологічної захворюваності, що виникає на цьому фоні 

[Коваленко Е.П., Татарчук Т.Ф., 2011; Камінський В.В., 2013; Рожковська Н.М., 2015]. 

Дослідження онкомаркерів в плаценті показали, що виявлені зміни в плаценті 

можуть бути моделлю, яка дозволяє вивчити механізми онкогенезу [Задорожна Т.Д., 

2013]. Співставлення результатів дослідження онкомаркерів в плаценті виявлених під 

час вагітності та вивчення подальшого СРЗ жінок після вагітності, щодо розвитку 

гіперпластичних процесів, пухлиноподібних утворень та передракових станів дозволить 

вивчити нові ланки патогенезу розвитку цих порушень. Поряд з цим, зважаючи на 

серйозні акушерські і перинатальні ускладнення під час вагітності у жінок з 

нейроциркуляторною астенією, не розроблено принципів прегравідарної підготовки та 

системи лікувальних та профілактичних заходів направлених на корекцію ПРЗ з 

урахуванням особливостей ВГ у ЖФВ та підготовку їх до майбутньої вагітності, що є 

актуальним і дозволить знизити частоту ускладнень, як збоку репродуктивного, так і 

збоку соматичного здоров’я. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідних робіт відділення «Проблем 

здоров’я жінки фертильного віку» ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 

України» «Розробка організаційних, лікувально-профілактичних та діагностичних 

технологій щодо покращення стану репродуктивного здоров’я у ВІЛ-інфікованих жінок» 

(№ держреєстрації 01.11.U002129) «Стан репродуктивного здоров’я жінок фертильного 

віку з порушеннями вегетативного гомеостазу» (№ державної реєстрації 01.14.U003091). 

Тему дисертації та наукового консультанта затверджено на засіданні Вченої ради 

ДУ «Інститут педіатрії. Акушерства і гінекології НАМН України» 12 лютого 2014 року, 

протокол № 3 та протокол № 8 від 27 вересня 2017 року. 
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Мета дослідження. Збереження та покращення стану репродуктивного здоров’я 

жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу, шляхом дослідження 

патогенетичних механізмів розвитку змін в різних органах і системах організму, дії 

стресорних чинників, розробки методів профілактики, діагностики і лікування та 

прогнозування змін репродуктивного здоров’я на тлі порушень вегетативного 

гомеостазу. 

Задачі дослідження: 

1. Провести клініко-епідеміологічні, статистичні та соціологічні дослідження, 

щодо визначення особливостей стану репродуктивного здоров’я у жінок з порушеннями 

вегетативного гомеостазу. 

2. Вивчити стан вегетативного гомеостазу у жінок із змінами репродуктивного 

здоров’я. 

3. З’ясувати особливості біотопів організму жінок з порушеннями 

репродуктивного здоров’я та змінами вегетативного гомеостазу. 

4. Визначити особливості імунологічного статусу у жінок, в залежності від стану 

вегетативного гомеостазу та порушення репродуктивного здоров’я.  

5. Дослідити особливості гормонального забезпечення менструальної функції у 

жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я.  

6. Дослідити генетично обумовлені зміни вегетативного гомеостазу у жінок з 

порушеннями репродуктивного здоров’я. 

7. Визначити механізми стресорного навантаження на організм та 

психоемоційний стан жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу і змінами 

репродуктивного здоров’я. 

8. З’ясувати морфофункціональні зміни статевих органів у жінок з порушеннями 

вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я. 

9. Вивчити структурні (морфологічні, імуногістохімічні) особливості 

патологічних процесів в ендометрії та інших органах репродуктивної системи у жінок з 

виявленими плацентарними онкомаркерами та встановити їх взаємозв’язок з 

порушеннями вегетативного гомеостазу. 

10. Визначити прогностичне значення змін репродуктивного здоров’я, порушень 

вегетативного гомеостазу, виявлених змін в різних органах та системах організму і роль 

інших визначених факторів ризику для розвитку цих змін і порушень у жінок 

фертильного віку. 

11. Розробити діагностичні і лікувально-профілактичні заходи та принципи 

прегравідарної підготовки направлені на покращення стану репродуктивного здоров’я у 

жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу. 

Об'єкт дослідження: стан репродуктивного здоров’я та вегетативного гомеостазу 

у жінок фертильного віку. 
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Предмет дослідження: зміни вегетативної нервової системи, систем імунітету та 

гормональної забезпеченості менструальної функції, особливості біотопів організму, 

морфофункціональний стан статевих органів та генетичні зміни в організмі. 

Методи дослідження: клініко-епідеміологічні, статистичні, математичні; 

дослідження варіабельності серцевого ритму, функціональне тестування резервів 

механізмів вегетативної регуляції; мікробіологічні, вірусологічні; ендокринологічні; 

генетичні; інструментальні; патоморфологічні; психологічні, кібернетичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Полягає в з’ясуванні патогенетичних 

взаємозв’язків між СРЗ ЖФВ, особливостями ВГ та змінами в різних органах і системах 

організму таких жінок.  

Вперше з’ясовані особливості стану ВНС у ЖФВ, що мали зміни 

репродуктивного здоров’я (ЗРЗ) у вигляді станів після перенесеного артифіційного 

аборту (АА), у жінок з Б та у жінок з лейоміомою матки (ЛМ). 

Визначені особливості біотопів урогенітальних органів у жінок при різних ЗРЗ та 

ПВГ та з’ясовані взаємозв’язки між станом імунітету, мікробіоценозу статевих органів 

та особливостями змін ВНС. 

Вперше досліджено гормональне забезпечення менструальної функції (МФ) у 

ЖФВ з ЗРЗ та ПВГ. 

Проведене генотипічне тестування дозволило з’ясувати генетично обумовлені 

зміни в організмі жінок з ЗРЗ та ПВГ та визначено роль епігенетичних факторів при цих 

змінах. 

Вперше визначена роль онкомаркерів в плаценті в виникненні подальших ЗРЗ та 

з’ясовано їх взаємозв’язок з ПВГ. 

Досліджено морфофункціональний стан статевих органів у жінок з ЗРЗ на тлі 

ПВГ. 

Розроблені математичні моделі ЗРЗ у вигляді станів після перенесеного АА, Б та 

ЛМ при ПВГ у ЖФВ. 

Практичне значення одержаних результатів. В дисертаційній роботі визначені 

сучасні фундаментальні дослідження щодо впливу ПВГ ЖФВ на стан їх РЗ. З’ясовано 

взаємозв’язок між ПВГ та ЗРЗ у вигляді станів після перенесених АА, Б та ЛМ, що дало 

змогу розробити комплекс діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів для 

таких ЖФВ. 

Розроблено та впроваджено в практику нові інформаційні способи діагностики: 

порушення вегетативного гомеостазу у жінок з непліддям (патент на корисну модель 

№102430 від 19.05.2015, бюл. 20), порушень вегетативного гомеостазу у жінок з 

лейоміомою матки (патент на корисну модель №103377 від 03.07.2015, бюл. 23), 

мікрогляндулярної гіперплазії шийки матки у жінок із порушеннями вегетативного 

гомеостазу (патент на корисну модель №99668 від 24.02.2015 р., бюл.11) та 

психоемоційного стану жінок фертильного віку (патент на корисну модель №99669 від 

24.02.2015 р., бюл.11). 



 7 

Запропоновані методи лікування: порушень вегетативного гомеостазу у жінок з 

змінами репродуктивного здоров’я у вигляді доброякісної пухлини матки (патент на 

корисну модель №101742 від 16.04.2015, бюл. 18), соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи серця і серцево-судинної системи у жінок з змінами 

репродуктивного здоров’я (патент на корисну модель №106922 від 23.11.2015, бюл. 9), 

мікрогляндулярної гіперплазії шийки матки у жінок із порушеннями вегетативного 

гомеостазу (патент на корисну модель №100902 від 19.03.2015 р., бюл.15) та 

прогнозування порушень вегетативного гомеостазу у жінок з порушеннями 

репродуктивного здоров’я, що перенесли артифіційний аборт (патент на корисну модель 

№110539 від 21.04.2016, бюл. 19). 

Розроблено та впроваджено в практику алгоритми діагностичних заходів та 

лікування жінок: з змінами репродуктивного здоров’я (Інформаційний лист, 2015), з 

порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я у вигляді 

безпліддя (Інформаційний лист, 2015), з порушеннями вегетативного гомеостазу, що 

перенесли артифіційний аборт (Інформаційний лист, 2015), з порушеннями вегетативного 

гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я у вигляді доброякісної пухлини матки 

(лейоміома матки) (Інформаційний лист, 2015). Запропоновані методи корекції: патології 

гормонального забезпечення менструальної функції у жінок з порушеннями 

вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я (Інформаційний лист, 

2016), змін мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок з порушеннями вегетативного 

гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я (Інформаційний лист, 2016), та 

лікування: плацентарної недостатності у вагітних з інфекціями статевих шляхів 

(Інформаційний лист, 2008), запальних захворювань статевих органів у жінок з 

порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я 

(Інформаційний лист, 2016), больового синдрому у жінок з порушеннями вегетативного 

гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я (Інформаційний лист, 2016), порушень 

вегетативного гомеостазу у жінок з змінами репродуктивного здоров’я (Інформаційний 

лист, 2017). 

Одержані результати досліджень впроваджені в практичну діяльність лікарів через 

методичні рекомендації: «Акушерські та перинатальні ускладнення і шляхи їх корекції у 

жінок фертильного віку, що перенесли хронічні запальні захворювання статевих органів» 

(2013), «Репродуктивне здоров’я жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного 

гомеостазу» (2016), «Оптимізація лікування дисплазії шийки матки у жінок фертильного 

віку» (2017). 

Результати наукових досліджень покладено в основу монографій: «Сьогодення і 

біоетика». – ВД «Авіцена». – 394 с. (Київ, 2011); Подольський Вл.В., Подольський В.В. 

Патология плаценты (современные аспекты). Под редакцией академика НАМН Украины 

Ю.Г.Антипкина, д.мед.нак, профессора Т.Д.Задорожной, к.мед.нак О.И.Парницкой. (Київ, 

2016); Запорожан В.М., Подольський Вл.В. Репродуктивне здоров’я жінок з 

соматоформними захворюваннями та порушенням вегетативного гомеостазу (Київ, 2016) 
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та підручників: «Гінекологія дитячого і підліткового віку» / За ред. І.Б. Вовк, О.М. Юзька, 

В.П. Вдовиченка. (Київ, ВСВ «Медицина»., 2011, 424 с.), «Акушерство та гінекологія. 

Неоперативна гінекологія» /За редакцією В.М. Запорожана // Нац. підручник та нац. 

керівництво (Київ, 2014, Т. 3, 927 с), рекомендованих для лікарів акушерів-гінекологів, 

сімейних лікарів та студентів медичних вузів. 

Результати наукових досліджень впровадженні в діяльність багатьох лікувальних 

установ різних областей нашої країни: КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний 

центр зі стаціонаром» (м. Дніпропетровськ), Миколаївська обласна клінічна лікарня 

Миколаївської обл. Ради (м. Миколаїв), КЗОЗ «Харківський міський клінічний пологовий 

будинок №2 ім. М.Х. Гельферіха» (м. Харків), КЗ «Пологовий будинок № 4»  

(м. Запоріжжя), Івано-Франківський міський клінічний пологовий будинок (м. Івано-

Франківськ), Багатопрофільний медичний центр ОНМедУ (м. Одеса), Житомирський 

обласний перинатальний центр (м. Житомир), Комунальна 3-я міська клінічна лікарня  

(м. Львів), Тернопільська комунальна міська лікарня № 2 (м. Тернопіль), Вінницька 

обласна лікарня ім. М.І. Пирогова (м. Вінниця), КЗ СОР «Обласний клінічний 

перинатальний центр» (м. Суми), жіноча консультація Міського клінічного пологового 

будинку (м. Полтава), КЗ «Дніпропетровський міський пологовий будинок № 1»  

(м. Дніпропетровськ), Івано-Франківський обласний перинатальний центр (м. Івано-

Франківськ), Миколаївська обласна лікарня (м. Миколаїв), пологовий будинок 

Чернігівської міської ради (м. Чернігів), гінекологічне відділення Міського клінічного 

пологового будинку (м. Полтава), Київський міський пологовий будинок № 5 (м. Київ), 

Київський міський пологовий будинок № 6 (м. Київ), жіноча консультація ДЗ «Іллічівська 

басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ  України» (м. Іллічівськ), Харківський 

обласний клінічний перинатальний центр (м. Харків), КЦ «Обласний медичний центр 

репродукції людини Запорізької обл. ради» (м. Запоріжжя), ТОКПЦ «Мати і дитина» (м. 

Тернопіль), Міський клінічний пологовий будинок № 1 (м. Чернівці), кафедра акушерства 

та гінекології Львівського Національного університету ім. Д. Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням. Внесок здобувача є основним і полягає у виборі теми, плануванні і 

організації наукової роботи, патентному пошуку, визначені мети, формуванні завдань 

дослідження, підготовці та друку анкет, самостійному проведенні анкетування жіночого 

населення фертильного віку, клініко-епідеміологічному дослідженні, планування груп 

досліджень, заборі матеріалу для лабораторних досліджень, самостійно виконано весь 

обсяг клініко-експериментальних обстежень, самостійному інструментальному 

обстеженні, статистичних опрацюваннях матеріалу, особисто розроблені математичні 

моделі та алгоритми прогнозування ЗРЗ у ЖФВ з ПВГ, проведений аналіз та узагальнення 

результатів досліджень; запропоновані методи комплексного лікування жінок з ЗРЗ та 

ПВГ.  

Здобувачем здійснено статистичну обробку отриманих результатів, проаналізовано 

та узагальнено результати. Особисто сформульовано висновки роботи, розроблені 
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практичні рекомендації, забезпечено їх впровадження в медичну практику та проведено 

поглиблений кількісний та якісний аналіз та ЗРЗ у ЖФВ з ПВГ. Підготовлено до 

опублікування наукових матеріалів, особисто написано всі розділи дисертації. Аналіз 

медико-соціальних впливів та стану РЗ жінок в сучасних умовах проведено спільно з 

проф. Подольським В.В., к.м.н. Шульженко Т.М., Волошином А.В., Козар В.А., Святою 

О.П., Каграманян А.Л. і Новиченко А.В., що відображено у спільних працях (ДУ «ІПАГ 

НАМН України»); стан утробного плода та плацентарної недостатності у вагітних з 

нейроциркуляторною астенією проаналізовано сумісно з проф. Подольським В.В., к.м.н. 

Сопко Я.О. та Теслюк Р.С., що відображено у спільних працях (ДУ «ІПАГ НАМН 

України»); стан мікробіоцінозу урогенітальних органів досліджувався спільно з к.біол.н. 

Лісяна Т.О., Пономарьова І.Г. та к.м.н. Степаніщев А.Б., що відображено у спільних 

працях (ДУ «ІПАГ НАМН України»); імунологічні дослідження проведені спільно з 

проф. Чернишовим В.П., що відображено у спільних працях (ДУ «ІПАГ НАМН 

України»); гормональні дослідження проведені спільно з акад. Запорожаном В.М. та 

проф. Хомінською З.Б., що відображено у спільних працях (ДУ «ІПАГ НАМН України»); 

аналіз використання методів контрацепції проводився сумісно з Гемзелл-Даніелссон та 

К., Маріонс Л., що відображено у спільних працях (Каролінський університет, Швеція); 

дослідження особливості плацентарно-ендометріальних структур при доброякісних і 

злоякісних пухлинах у жінок проведено спільно з чл.-кор., проф. Задорожною Т.Д., д.м.н. 

Давидовою Ю.В., Скрипченко Н.Я., к.м.н. Парницькою О.І., Єщенко О.І., Килихевич 

С.М., Арчаковою Т.М., Гребініченко Г.О., що відображено у спільних працях (ДУ «ІПАГ 

НАМН України»); генотипічне тестування проведене спільно з к.м.н. Россоха З.І. 

(Державний заклад «Реферанс-центр з молекулярної діагностики МОЗ України», м. Київ), 

Морозюк О.М. (Клініки Одеського Національного медичного університету, м. Одеса), що 

відображено у спільних працях; біохімічні дослідження проведені спільно з к.м.н. 

Тіщенко В.К. та Стрижак С.К., що відображено у спільних працях (ДУ «ІПАГ НАМН 

України»); лікування ЗРЗ та з використанням електроакупунктури проводилось сумісно з 

проф. Подольським В.В. та к.м.н. Карпенко О.П., що відображено у спільних працях (ДУ 

«ІПАГ НАМН України»). 

В наукових роботах опублікованих у співавторстві особистий внесок автора 

складає переважну частину (планування дослідження, забір матеріалу, аналіз та обробка 

результатів досліджень, висновки та підготовка до друку) наукової участі співавторів. 

Аналіз та узагальнення результатів дослідження здійснено за участю наукового 

консультанта, ідеї, праці та тексти інших авторів не були використані. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації було викладено 

на: науково-практичній конференції з міжнародною участю ІІІ всеукраїнська науково-

практична конференція «Внутрішня патологія в акушерстві та гінекології» (Тернопіль, 

2013); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Репродуктивне здоров’я: 

актуальні питання сьогодення» (Київ, 2013); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Інноваційні засади надання акушерсько-гінекологічної допомоги 
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на етапні реформування медичної галузі» (Запоріжжя, 2013); науково-практичній 

конференції «Інноваційні підходи до надання акушерсько-гінекологічної допомоги» 

(Львів, 2013); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Репродуктивне 

здоров’я молоді» (Чернівці, 2013); науково-практичній конференції «Нагальні науково-

практичні питання сучасного акушерства, гінекології та перинатології, розробка і 

впровадження новітніх технологій» (Київ, 2013); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Гармонія гормонів – основа здоров’я жінки» (Київ, 2014); науково-

практичній конференції з міжнародною участю та Пленум ГО «Асоцiацiя акушерів-

гінекологів України» «Інноваційні підходи в акушерстві, гінекології та репродуктології» 

(Київ, 2014); науково-практичній конференції «Актуальні питання акушерства та 

гінекології» (Львів, 2014); всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні 

питання сучасного акушерства» (Тернопіль, 2014); Європейському конгресі з 

контрацепції “Task sharing in Abortion Care”» (Ljubljana, Slovenia, 2014); науково-

практичній конференції відділення Асоціації акушерів-гінекологів Запорізької області 

«Акушерські кровотечі та коморбідні стани в акушерстві і гінекології» (Запоріжжя, 2014); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

репродуктивної медицини» (Дніпропетровськ, 2015); всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні питання сучасного акушерства» (Тернопіль, 2015); Х 

міжнародному симпозіумі української асоціації репродуктивної медицини «Теорія і 

практика репродукції людини» (Одеса, 2015); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю та Пленуму ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України», 

«Актуальні питання охорони материнства та дитинства в Україні» (Київ, 2015); науково-

практичній конференція «Актуальні проблеми акушерської ендокринології та 

перинатології» (Київ, 2015); всеукраїнському науково-практичному семінарі з 

міжнародною участю «Стратегія стримування появи та поширення 

антибіотикорезистентності і раціонального використання антимікробних препаратів» 

(Київ, 2015); науково-практичній конференції «Проблеми акушерства і гінекології на 

сучасної етапі та шляхи їх вирішення» (Київ, 2015); науково-практичній конференції 

«Проблеми акушерства і гінекології на сучасному етапі та шляхи їх вирішення» 

(Запоріжжя, 2015); всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Інноваційні технології інфекційного контролю: дезінфекція, стерилізація, 

моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних 

препаратів, антимікробна резистентність» (Київ, 2015); всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Жіноче здоров’я: імплементація 

сучасних протоколів в клінічну практику» (Тернопіль, 2016); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивної медицини в 

Україні» (Дніпропетровськ, 2016); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Актуальні питання сучасного акушерства» (Тернопіль, 2016); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та 

відновлення здоров’я жінки» (Вінниця, 2016); науково-практичній конференції «Сучасні 



 11 

підходи до надання акушерсько-гінекологічної допомоги» (Львів. 2016); міжнародній 

науково-практичній конференції «Планування сім’ї в аспекті демографічної ситуації в 

державі» (Київ, 2016); XIV з’їзді акушерів-гінекологів України та науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Проблемні питання акушерства, гінекології та 

репродуктології в сучасних умовах» (Київ, 2016); науково-практичному засіданні 

Львівського осередку Асоціації акушерів-гінекологів України «Асоціація акушерів-

гінекологів України» (Львів, 2016); науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми акушерства та гінекології» (Запоріжжя, 2016); науково-практичній конференції 

«Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика та лікування хламідіозу і Torch-інфекцій» 

(Київ, 2016); науково-практичній конференції з міжнародною участю „Актуальні питання 

сучасного акушерства” (Тернопіль, 2016); всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» (Тернопіль, 

2017); науково-практичній конференції відділення Асоціації акушерів-гінекологів 

Запорізької області «Амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна допомога – в епіцентрі 

жіночого здоров’я» (Запоріжжя, 2017); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Актуальні питання репродуктивної медицини в Україні» (Дніропетровськ, 2017); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного 

акушерства” (Тернопіль, 2017); науково-практичній конференції «Сучасні інновації в 

акушерстві та гінекології» (Київ, 2017); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки» (Вінниця, 2017); 

науково-практичній конференції «Актуальні питання впровадження міжнародних 

стандартів надання акушерсько-гінекологічної допомоги» (Львів, 2017); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Нові досягнення в імунології та 

алергології» (Київ, 2017); пленуму Асоціації акушерів-гінекологів України та науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія та 

репродуктологія: освіта, клініка, наука» (Одеса, 2017); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Новітні технології в акушерстві, гінекології та перинатології» 

(Запоріжжя, 2017); міжнародній науково-практичній конференції «Современные 

возможности лечения изменений репродуктивного здоровья на фоне нарушений 

вегетативного гомеостаза у женщин фертильного возраста» (Кишинев, 2017); науково-

практичній конференції «Інноваційні підходи до збереження здоров′я жінки» (Львів, 

2017); всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» (Івано-

Франківськ, 2017). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 81 наукова праця, з них: 52 – 

журнальні статті, з них: 40 - рекомендованих ДАК МОН молодь спорту України, 11 – в 

іноземних журналах, 2 – у тезах доповідей українських та міжнародних конференцій, 

з’їздів, опубліковано 3 монографії, розділи у Національному підручнику та 

національному керівництві – 2, деклараційні патенти на корисну модель – 8, 

інформаційних листів – 10 та методичні рекомендації – 3. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів та методів досліджень, десяти розділів з викладом 

отриманих результатів, розділу, присвяченого аналізу та узагальненню результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, який складається із 

348 найменувань, серед них кирилицею 252. Матеріали дисертаційної роботи викладені 

на 416 сторінках (том І) та додатках на 196 сторінках (том ІІ) комп’ютерного тексту, 

ілюстрована 195 таблицями, 7 фото та 106 рисунками. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі сформульовано актуальність теми дисертаційного дослідження, мета і 

основні завдання, викладено наукову новизну і практичне значення одержаних 

результатів. 

Аналітичний огляд літератури. Представлені дані про СРЗ ЖФВ в сучасних 

умовах та вплив вегетативної нервової системи і ПВГ на стан РЗ жінок. Наведені сучасні 

можливості лікування ПВГ та найбільш поширених СРЗ жінок. 

Матеріали і методи досліджень.  

Характеристика груп обстежених.  

Вивчення СРЗ у ЖФВ, перебігу вагітності, пологів, акушерських і перинатальні 

ускладнення та катамнез стану подальшого РЗ жінок з ЛМ у яких під час останніх 

пологів виявлені онкомаркери в плаценті, було проведено за допомогою клініко-

епідеміологічних досліджень, в популяції ЖФВ, мешканок промислового регіону 

України. За модель такого регіону був обраний Дніпровський район м. Києва. 

Проведенню клініко-епідеміологічних досліджень передував значний підготовчий етап, 

протягом якого була створена спеціальна програма досліджень, розроблена і 

надрукована анкета «Вивчення стану репродуктивного здоров’я жінок фертильного 

віку». Дослідження проведені за допомогою типологічної вибірки, в популяції ЖФВ 

було обстежено 1000 жінок. Клініко-епідеміологічні дослідження були проспективні, 

когортні. 

Обстеження жінок проводили в Державній установі «Інститут педіатрії, акушерства 

та гінекології Національної академії медичних наук України» у відділенні «Проблем 

здоров’я жінок фертильного віку». Всі жінки були обстежені згідно протокольних 

рекомендацій та відповідності до принципів Гельсінської декларації прав людини, 

Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицини відповідних законів України та 

біоетичного комітету при ДУ «ІПАГ НАМН України» № 7 від 27 грудня 2013. 

Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань було обстежено 360 жінок з 

ПВГ у вигляді СВД та соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи 

(СДВНС) за гіпертонічним (ГіперТ), гіпотонічним (ГіпоТ) та кардіальним типом 

(КардТ). Ці жінки мали ЗРЗ у вигляді перенесеного АА, Б та ЛМ. Всі обстежені жінки, 

таким чином, були розподілені на 4 групи, в залежності від ПВГ: І група – жінки з ПВГ 

у вигляді СВД (90 жінок), ІІ група - жінки з ПВГ у вигляді СДВНС, які за клінічними 

проявами мали ГіперТ порушень (90 жінок), ІІІ група - жінки з ПВГ у вигляді СДВНС, 
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які за клінічними проявами мали ГіпоТ порушень (90 жінок) та IV група - СДВНС, за 

КардТ порушень (90 жінок). Крім цього, кожна з перелічених груп була розділена на  

3 підгрупи, в залежності від ЗРЗ, в 1 підгрупу входили ЖФВ, що перенесли АА  

(30 жінок), в 2 підгрупу входили ЖФВ з Б (30 жінок) та в 3 підгрупу входили ЖФВ, що 

мали ЛМ (30 жінок).  

Всім обстеженим жінкам проводили інструментальні та лабораторні дослідження, 

які проводились у відповідності до наказу МОЗ України № 417 від 15.07.2011 року «Про 

організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні». 

Лабораторні обстеження та біохімічні дослідження включали: аналіз крові 

клінічний, біохімічний, визначення загортальної системи крові, групи і резус-фактору, 

обстеження на RW, ВІЛ, гепатити В та С, загальний аналіз сечі. 

Інструментальні методи дослідження. Дослідження варіабельності серцевого 

ритму виконувалось за допомогою приладу кардіоінтервалографа (CARDIO, 

виробництва Україна, 2007 р.), функціональне тестування резервів механізмів 

вегетативної регуляції відбувалось за допомогою виконання активної ортостатичної 

проби). Проводилось кольпоскопічне обстеження (Olympus OCS 500), УЗД та 

доплерометричне обстеження органів малого тазу, пайпель-біопсія ендометрію. 

Мікробіологічні методи. Проведення мікробіологічного аналізу та облік 

результатів здійснено наказу № 234 МОЗ України від 2006 року. Діагностику 

хламідіозу, уреаплазмозу та мікоплазмозу здійснювали люмінесцентним методом за 

допомогою наборів «Хламі-Скан», «Уреа-Скан» та «Міко-Скан»), вірусологічні (вірус 

герпесу діагностували люмінісцентним методом). 

Імунологічні методи. Включали визначення концентрації хемокіну MCP-1, 

цитокіну фактору некроза пухлини α (ФНП-α), антифосфоліпідні антитіла проти 

кардіоліпину та фосфатидилсеріну, а також стандартів імуноглобуліну (Ig) людини 

класів G, А, М. 

Ендокринологічні методи. Включали визначення: концентрації статевих 

гормонів: прогестерону (П) та тестостерону (Т), гонадотропних гормонів гіпофізу: 

фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) та лютеінізуючого гормону (ЛГ), а також 

пролактину (Прл) та кортизолу (К) дослідженого імуноферментним методом, 

концентрації мелатоніну та серотоніну у сироватці крові визначали радіоімунним 

методом із використанням відповідних діагностичних систем. 

Генетичні методи. Включали проведення мультиплексної полімеразної 

ланцюгової реакції, а також алельспецифічної полімеразної ланцюгової реакції в 

термоциклері «FlexCycler» - Analytic Jena (Німеччина), із додержанням модифікованих 

протоколів температурного режиму реакції. 

Психологічні методи. Для визначення психоемоційного стану ЖФВ з ЗРЗ та ПВГ 

були використані такі методики: рівень психоемоційного стресу визначався за шкалою 

Л. Рідера, кольоровий тест М. Люшера та шкала Спілбергера-Ханіна для визначення 

особистісної та ситуативної тривожності. 
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Морфологічні та імуногістохімічні методи. Цитологічні мазки із цервікального 

каналу забирались спеціальною щіточкою «Cervіx-Brush» для отримання матеріалу із 

зони трансформації; оцінка диспластичних процесів в шийці матки виконувалась згідно 

з класифікацією «Bethesda system» (2001); загальногістологічний - матеріал обробляли в 

парафіновій заливці, зрізи фарбували гематоксилін-еозином та пікрофуксином по Ван-

Гізон; також застосовувались гістохімічний та імуногістохімічні методи. 

Математичні, статистичні та кібернетичні. Багатофакторний регресійний 

математичний аналіз; оцінка прогностичної значущості різних факторів ризику та їх 

впливу на ЗРЗ при різних патологічних станах; рівень довіри при обчисленні довірчих 

інтервалів проводився за методом нормального розподілу Вальда; оцінку ступеня 

впливу факторних ознак проводили за показником відношення шансів; достовірність 

даних для незалежних вибірок вираховували із застосуванням непарного t-критерію 

Student та одновибіркового t-критерію (розподіл за W-критерієм Shapiro-Wilk був 

близьким до нормального), чи U-критерію Wilcoxon-Mann-Whitney; аналіз якісних ознак 

– за критерієм c2, різницю вважали вірогідною при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Отримані дані клініко-епідеміологічних досліджень клінічної характеристики 

жінок з ПВГ та особливості перебігу вагітності, пологів, акушерських та перинатальних 

ускладнень та вивчення катамнезу стану РЗ у жінок з виявленими онкомаркерами в 

плаценті, що мали ЛМ, показали, що порівняно з даними офіційної статистики, частота 

таких ЗРЗ, як АА, Б та ЛМ дещо вища в порівнянні з результатом проведених 

досліджень (табл. 1).  

Таблиця 1  

Досліджувані параметри, що характеризують стан репродуктивного здоров’я 

жінок фертильного віку, виявлені в результаті клініко-епідеміологічних 

досліджень 

абс. ч, (%) 

Параметр, що характеризує стан репродуктивного 

здоров’я жінок фертильного віку 

Значення параметрів 

(на 1000 обстежених) 

Артифіційні аборти 15,0 (1,5) 

Безпліддя 24,0 (2,4) 

Доброякісні пухлини матки (лейоміома) 53,0 (5,3) 

 

Поширеність вегето-судинної дистонії, як прояву ПВГ серед ЖФВ в 

Дніпровському районі м. Києва, в м. Києві та в Україні в цілому достатньо висока, що 

потребує з’ясування патогенетичних механізмів розвитку ЗРЗ у жінок із ПВГ. 

Дані дослідження ВГ у ЖФВ з ЗРЗ дозволяють стверджувати, що: динаміка 

показників варіабельності серцевого ритму у жінок, що перенесли аборт при наявності 

СДВНС нервової системи за ГіперТ та КардТ вказує на низьку стійкість до змін факторів 

навколишнього середовища, зокрема до стресорних факторів; комбінація таких ЗРЗ, як Б з 

будь-яким із типів СДВНС характеризується переважанням центральних механізмів 
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регуляції серцевого ритму та домінуванням симпатикотонічних впливів, що при зміні 

зовнішніх чи внутрішніх умов середовища грає роль фактора переднавантаження та може 

буди передумовою виникнення інших порушень гомеостазу (табл. 2).  

Таблиця 2  

Дослідження вегетативного тонусу у жінок з змінами репродуктивного 

здоров’я на тлі порушення вегетативного гомеостазу (за шкалою М.Вейна) 

абс.ч. 

Підгрупа жінок з 

змінами 

репродуктивного 

здоров’я 

Визначення показника вегетативного тонусу у жінок з 

змінами репродуктивного здоров’я та порушенням 

вегетативного гомеостазу 

Середня сума балів 

симпатичних проявів,  

Середня сума балів 

парасимпатичних проявів,  

Групи жінок з порушенням вегетативного гомеостазу 

І ІІ ІІІ IV І ІІ ІІІ IV 

Жінки, що перенесли 

артифіційний аборт 

56,84

±3,70 

66,12

±7,99 

48,61

±4,88 

63,46

±4,86 

55,96

±3,75 

46,35

±4,61 

63,02

±6,29 

50,77

±5,53 

Жінки з безпліддям 57,07

±3,52 

79,27

±8,93 

42,74

±5,6 

66,35

±6,19 

54,59

±3,39 

33,97

±5,61 

68,4±

6,89 

44,04

±6,83 

Жінки з лейоміомою 

матки 

54,54

±3,27 

61,41

±5,66 

26,27

±5,66 

49,77

±3,92 

57,26

±3,4 

50,25

±4,98 

84,9±

7,02 

62,66

±5,7 

 

Поєднання СДВНС за ГіпоТ та ЛМ є передумовою вираженого парасимпатичного 

впливу та переважання гуморального механізму регуляції серцевого ритму, що в 

поєднанні з дисбалансом гормонів також є фактором ризику стійких порушень 

нейрогуморальної регуляції; використання комбінації кардіоінтервалографії та 

ортостатичної проби дозволило визначити слабкість механізмів вегетативного 

забезпечення підтримки гомеостазу у жінок досліджуваних груп (табл. 3). 

Таблиця 3  

Оцінка вегетативних показників у жінок з змінами репродуктивного здоров’я на 

тлі порушення  вегетативного гомеостазу 

Підгрупа жінок з 

змінами 

репродуктивного 

здоров’я 

Визначення показника вегетативного тонусу у жінок з змінами 

репродуктивного здоров’я та порушенням вегетативного гомеостазу 

Середнє значення 

вегетативного індексу Кердо 

Середнє значення хвилинного 

об’єму крові, мл/хв 

Групи жінок з порушенням вегетативного гомеостазу 

І ІІ ІІІ IV І ІІ ІІІ IV 

Жінки, що перенесли 

артифіційний аборт 

0,47 

±0,29 

7,53 

±1,34 

2,44 

±1,07 

2,26 

±1,43 

2822,74

±210,57 

2705,57

±220,43 

2850,79

±209,34 

2791,77

±209,51 

Жінки з безпліддям 0,3 

±0,14 

10,16

±2,93 

4,76 

±2,99 

4,53 

±3,14 

2793,69

±203,16 

2570,32

±215,06 

2814,8±

205,04 

2745,42

±206,19 

Жінки з лейоміомою 

матки 

0,24 

±0,13 

5,24 

±3,32 

9,55 

±6,46 

2,3 

±1,66 

2826,95

±208,28 

2775,92

±234,47 

2920,54

±253,07 

2844,77

±220,87 
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Результати дослідження стану ВГ у ЖФВ з ЗРЗ дозволили створити логічну схему 

яка показує взаємозв’язки між станом ВНС, механізмами її регуляції: центрального і 

периферичного та взаємозв’язків її порушень з ЗРЗ: АА, Б та ЛМ (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема взаємозв’язків між станом вегетативної нервової системи, 

механізмами її регуляції (центральними і переферичними) та взаємозв’язків її порушень 

з змінами репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку (стан після артифіційного 

аборту, безпліддя та лейоміомою матки). 

 

Якісні та кількісні показники виділеної зі статевих шляхів мікрофлори у жінок з 

СВД при переважанні симпатичних проявів характеризувались незначною 

концентрацією та частотою реєстрації стафілококів з патогенними властивостями (8 %) 

та ентеробактерій (6 %). Гарднерельоз у цих жінок діагностовано у 20 %, хламідіоз у  
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реакцій (катехоламіни) 
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відділ вегетативної 
нервової системи 

Парасимпатичний відділ 
вегетативної нервової 

системи 

Порушення вегетативного гомеостазу 

Синдром вегетативної дисфункції Соматоформна дисфункція вегетативної нервової 
системи 

Органи та системи організму жінок, що забезпечують репродуктивну функцію 

Порушення репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку 

Стан після артифіційного аборту  Безпліддя  Лейоміома матки 
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14 %, уреаплазмоз у 20 % та вірус герпесу у 8 %. Концентрація лактобактерії не 

досягала рівня здорових жінок і становила lg 4,8 КУО/мл.  

В групі жінок з СВД при парасимпатичних проявах характерною ознакою 

порушень мікроекології статевих шляхів була висока частота реєстрації гарднерельозу  

(32 %), грибів роду Кандида (34 %), хламідіозу (20 %), уреаплазмозу (26 %) та 

герпевірусної інфекції (15 %) в сполученні з представниками умовно-патогенної флори. 

Двох- та трьохкомпонентні асоціації умовно-патогенної мікрофлори виявлялись у 45 % 

пацієнток. 

У обстежених жінок з СДВНС за КардТ типом умовно-патогенні бактерії 

висівались з низькою частотою та у невеликих концентраціях: стафілокок 

епідермальний з гемолізом (10 %), стафілокок золотистий (8 %), стрептококи (7 %), 

клебсієла (8 %). 

У хворих з ГіперТ та ГіпоТ СДВНС показники обсіменіння піхви значно 

перевищували рівень контамінації статевих шляхів жінок з КардТ захворювання та 

жінок з СВД. Спостерігалось підвищення частоти виявлення у високих концентраціях 

грампозитивних коків (20–22 %) та ентеробактерій (24-26 %) разом з грибами роду 

Кандіда (28 %), які входили до складу трьох- та чотирьохкомпонентних асоціацій 

мікроорганізмів. Асоціативні форми інфікування спостерігались у 63-65 % жінок. 

У пацієнток з ГіперТ та ГіпоТ порушень спостерігається висока частота реєстрації 

вірусу герпесу 25-29 %, гарднерельозу – 38-37 %, та уреаплазмозу – 32-34 %. 

Мікроекологія статевих шляхів у жінок, що перенесли АА, у жінок з Б, та у жінок 

з ЛМ з ПВГ, характеризується більш значними змінами біоценозу піхви.  

Збільшення показників бактеріального обсіменіння піхви жінок з ЗРЗ та ПВГ 

різними інфекційними агентами свідчить про підвищення у цих жінок ризику розвитку 

запальних захворювань та про доцільність проведення своєчасного бактеріологічного 

контролю за станом мікроекології статевих шляхів. 

Стрес і його вплив на стан різних органів і систем організму може мати різко 

негативні наслідки, які супроводжуються порушенням вегетативної регуляції, що, в 

свою чергу, може призводити до змін в імунній системі організму. 

Аналіз показників сироваткових Ig підтвердив підвищення рівнів IgG у 

обстежених жінок з ЗРЗ та ПВГ клінічно за ГіперТ (14,4±1,1 г/л) та КардТ (15,3±1,1 г/л).  

У всіх жінок з ЗРЗ та СДВНС при всіх типах були підвищеними рівні IgА (від 

2,7±0,3 г/л до 3,4±0,3 г/л), що вказує на наявність патогенетичного механізму контролю 

концентрації прозапальних хемокінів у тканинах організму.    

Рівні IgМ були підвищеними у жінок з ГіпоТ (1,75±0,3 г/л) та ГіперТ (1,6±0,2 г/л) 

СДВНС. 

Суттєві відмінності спостерігали відносно рівней ФНП-α. Таке підвищення рівней 

ФНП-α спостерігали частіше у жінок з СДВНС за ГіперТ (148,1±67,7 пг/мл) та ГіпоТ 

(37,6±18,1 пг/мл).  
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Таким чином, отримані результати підтверджують значення прозапальних 

цитокінів, зокрема ФНП-α, в розвитку СДВНС. 

У жінок, що перенесли АА та жінки, що страждали на ЛМ при СДВНС за ГіперТ 

концентрація ФНП-α була найвищою серед жінок з іншими ЗРЗ відповідно:  

39,9±5,6 пг/мл та 45,6±5,9 пг/мл. У жінок з Б при всіх ПВГ спостерігається підвищення 

концентрації антикардіоліпінових (АНКЛА) від 7,3±0,5 мкг/мл до 9,4±1,2 мкг/мл та 

антифосфадилсеринових антитіл (АНФСА) від 4,2±0,3 мкг/мл до 4,3±0,9 мкг/мл. 

Підвищення концентрації ФНП-α як наслідок апоптозу, що викликаний патогенною 

репрезентацією кардіоліпіну і фосфадилсерину є вторинною реакцією системи імунітету 

при виявленому підвищенні концентрації специфічних антитіл. Таким чином, 

підвищення рівня АНКЛА і АНФСА може бути ознакою тривалого оксидативного 

стресу (ОС), який пов’язаний, насамперед, з ПВГ. 

Результати гормональних досліджень показали, що у жінок із Б та ЛМ незалежно 

від типу вегетативної дисфункції концентрації гонадотропних гормонів достовірно 

знижується у І фазу менструального циклу (МЦ) при незміненій або підвищеній секреції 

у ІІ фазу МЦ, що призводить до одноманітності секреції гонадотропних гормонів, 

впродовж МЦ. Найбільш низькі концентрації ФСГ визначено в сироватці крові у жінок з 

ПВГ, що перенесли АА (2,1±0,1 МО/л).  

Концентрація Прл у більшості жінок з ПВГ незалежно від ЗРЗ не відрізнялась від 

показника жінок без ПВГ, виняток склали жінки з СДВНС за КардТ, у яких секреція 

гормону достовірно знижувалась (7,8±0,5 нг/мл). 

Б у жінок з СДВНС супроводжується достовірним зниженням концентрації П та 

тенденцією до підвищення секреції Е2 у ІІ фазу МЦ. Найбільш значні зміни біосинтезу 

гормонів яєчника мають місце у жінок з СДВНС за ГіпоТ та Б, які проявляються 

достовірним підвищенням концентрації Е2 (0,5±0,04 нмоль/л) та П (6,6±0,5 нмоль/л) у   

І фазі циклу та зниженням секреції П (2,4±0,3 нмоль/л) у ІІ фазу МЦ. Це може сприяти 

порушенню процесів фолікулогенезу, овуляції та формування жовтого тіла. 

За умов наявності у жінок ЛМ в поєднанні з ПВГ у вигляді СВД та СДВНС 

спрямованість гормональних змін відповідає такій при Б, проте відрізняється за 

ступенем їх вираженості. Концентрація Е2 (1,09±0,2 нмоль/л) в крові у ІІ фазу МЦ 

достовірно збільшується при всіх клінічних проявах СДВНС, що поруч із зниженням 

концентрації П (5,8±1,0 нмоль/л) в крові забезпечує стан гіперестрогенемії (абсолютної 

та відносної) у цього контингенту жінок. Найбільш суттєві гормональні зміни визначено 

у жінок з СДВНС  за ГіпоТ, найменш виражені – у жінок з СВД. 

Показники Е2 та П в сироватці крові жінок з ПВГ, що перенесли АА, знаходяться 

в широких межах коливань, що значною мірою може залежати від гормональних змін, 

пов’язаних з вагітністю, що перервана. Концентрація Т в сироватці крові всіх жінок з 

ПВГ та при всіх ЗРЗ помірно знижується відносно показників жінок контрольної групи.  

У жінок з ПВГ у вигляді СВД та СДВНС за ГіперТ простежується чітко виражена 

тенденція до збільшення концентрації кортизолу (К) в сироватці крові при Б  
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(430,7±27,9 нмоль/л) та ЛМ (451,9±27,0 нмоль/л) відносно показників у жінок без ПВГ 

(контрольна група). Особливо високі показники К (518,4±16,6 нмоль/л) одержано у 

жінок із СВД, що перенесли АА. Змінам ВГ у жінок у вигляді СДВНС за ГіпоТ 

притаманне зниження секреції К (317,3±11,6 нмоль/л), достовірне при Б. У жінок, що 

перенесли АА при СДВНС за ГіпоТ відмічалась лише тенденція до зниження К 

(338,0±27,3 нмоль/л), а при ЛМ у жінок цієї групи не відмічалось зміни величини К 

(384,0±±14,6 нмоль/л). Враховуючи вазоконстрикторну дію гормону, одержані дані 

свідчать про можливу участь К у розвитку ПВГ та визначенні таких змін відповідно 

ступеню стресогенних впливів, пов’язаних з ЗРЗ. 

Поєднання ЗРЗ у жінок з ПВГ супроводжуються значними змінами регуляторних 

механізмів МФ. Зміна взаємозв’язків стрес-асоційованих гормонів в організмі жінок з 

ПВГ погіршує стан їх РЗ. Особливості змін гормонального балансу у обстежених жінок 

залежать від типу ПВГ та ЗРЗ. Дослідження концентрації гормонів гіпофізу та статевих 

гормонів показало недостатність ІІ фази МЦ та переважання вироблення гормонів І фази 

циклу. 

На стан здоров’я ЖФВ в сучасних умовах мають вплив різноманітні фактори 

ризику, серед яких більшість можна віднести до епігенетичних факторів (ЕФ) ризику, 

дослідження яких є надзвичайно актуальним. 

На сьогодні загальні методи молекулярної медицини знаходять своє місце в 

клінічній практиці, розширюють діагностичні можливості та допомагають вирішувати 

питання розробки профілактичних заходів. 

Можливість генетичної обумовленості порушень СРЗ потребує поглибленого 

вивчення. Дія шкідливих факторів та факторів довкілля на організм жінки може бути 

генетично детермінована, тому нами були вивчені ЕФ, що можуть впливати на стан 

здоров’я жінок з ЗРЗ та ПВГ. 

Результати досліджень показали, що у жінок з ПВГ до ЕФ ризику таких порушень 

можна віднести тютюнопаління, надмірне вживання алкоголю, психотропних засобів і 

ліків. ЕФ тютюнопаління у жінок І групи з досліджуваними ЗРЗ склав від  

23,3 % (8,2-38,4) % до 40,0 % (22,5-57,5) %, фактор надмірного вживання алкоголю від 

10,0 % (0,7-20,7) % до 20,0 % (5,7-34,2) %, а фактор надмірного вживання психотропних 

засобів та ліків 10,0 % (0,7-20,7) %. Фактор шкідливих звичок у вигляді тютюнопаління 

у жінок ІІ групи з досліджуваними ЗРЗ зустрічався від 20,0 % (5,7-34,2) % до  

33,3 % (16,5-50,2) %, надмірне вживання алкоголю було від 6,7 % (2,3-15,6) % до  

33,3 % (8,2-38,4), а надмірне вживання психотропних засобів та ліків спостерігалось від 

3,3 % (3,1-9,8) % до 13,3 % (1,2-25,4) %. Серед ЕФ у жінок ІІІ групи з досліджуваними 

ЗРЗ тютюнопаління зустрічалось від 20,0 % (5,7-34,3) % до 26,7 % (10,8-42,4) %, 

надмірне вживання алкоголю було від 6,7 % (2,3-15,6) % до 10,0 % (0,7-20,7) %, а 

надмірне вживання психотропних засобів та ліків спостерігалось від 3,3 % (3,1-9,8) %.до 

16,7 % (3,3-29,9) %. Серед ЕФ у жінок IV групи з досліджуваними ЗРЗ тютюнопаління 

зустрічалось від 10,0 % (0,7-20,7) %, до 16,5 % (3,3-30,0) %, надмірне вживання 
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алкоголю в 6,7 % (2,3-15,6) %, а надмірно вживали психотропні засоби і ліки від  

6,7 % (2,3-15,6) % до 20,0 % (5,7-34,2) % жінок.   

ЗРЗ у ЖФВ з ПВГ відбуваються на тлі дії багатьох епігенетичних факторів (ЕФ), 

які в поєднанні з поліморфізмом генів (ПГ) можуть приймати участь у виникненні цих 

змін, якщо жінка перенесла АА, страждає на Б або хворіє ЛМ. 

Генотипічне тестування ЖФВ з ПВГ та ЗРЗ дозволило вперше визначити частоту 

розповсюдження делеційного ПГ Глутатіо-С-транферази (GST) та інсерційно-

делеційного ПГ ангеотензин перетворюючого ферменту (АСЕ) у жінок з ЗРЗ у вигляді Б 

та ЛМ в українській популяції. 

Було виявлено схожі генетичні особливості у розвитку порушень фертильності у 

жінок репродуктивного віку, що мали ЗРЗ у вигляді Б та ЛМ на тлі ПВГ, а комбінація 

генотипів ID гену АСЕ та алелей генів GSTT1 і GSTМ1 збільшує ризик розвитку Б у 

жінок майже в 13 разів (χ2=18,52, р<0,001, OR=12,75  95%CI:3,72-23,67). 

Розподіл поліморфних варіантів генів у обстежених жінок виявив закономірності 

пов’язані з впливом генів на показники артеріального тиску, що стосувалося переважно 

жінок з СДВНС за ГіперТ та ГіпоТ. У жінок, що перенесли АА та мали делеційний ПГ 

GSTM1 (66,67 % і 75,00 %) та генотипи ID (50,00 % і 75,00 %), DD (50,00 % і 25,00 %) 

гена АСЕ  частіше виявляли ПВГ у вигляді СДВНС за ГіперТ та КардТ. 

Дослідження особливостей розподілу генотипів ПГ ФНП-α в тканинах 

репродуктивних органів виділених під час оперативних втручань у жінок з ПВГ та ЗРЗ 

показали збільшення частоти генотипів GG (при первинному Б - 78,9 % та при 

вторинному Б – 78,3 %) i GA (при первинному Б - 32,4 % та при вторинному Б – 35,3 %) 

поліморфної G-308А гену ФНП-α, яка зустрічається у жінок з Б при ПВГ у вигляді 

СДВНС порівняно у жінок з Б при СВД (генотипи GG при первинному Б - 44,1 % та при 

вторинному Б - 35,3 %; генотипи GA при первинному Б - 15,8 % та при вторинному Б – 

17,4 %). Отримані результати вказують на наявність можливого взаємозв’язку між 

гомозиготним носійством ПГ ФНП-α і проявами ПВГ у вигляді СДВНС у жінок з ЛМ 

(генотипи GG – 73,7 % та GА – 5,3 %). 

Виявлення ПГ ФНП-α у жінок з ПВГ і ЗРЗ свідчать про наявність генотипічно 

обумовлених передумов для виникнення неспецифічної імунної відповіді і розвитку 

гіперпластичних процесів при таких ЗРЗ як Б та ЛМ.  

Результати дослідження ПГ ФНП-α дозволяють провести паралелі між 

генетичними та імунологічними дослідженнями щодо показника ФНП-α та його ролі в 

патогенезі розвитку як ЗРЗ, так і ПВГ у жінок з цією патологією. 

Враховуючи що індукція процесів апоптозу в клітинах виникає в процесі 

порушень окислювально-відновлюваних реакцій переважання гетерозиготного ПГ 

ФНП-α у жінок з СДВНС може свідчити про взаємозв’язки реакцій ОС які викликані 

ПВГ і індукцією процесів апоптозу при гіперпластичних процесах органів 

репродуктивної системи. Ці результати підтверджені проведеними дослідженнями 

морфофункціонального стану органів репродуктивної системи.  
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Дослідження цитологічних мазків показало наявність запальних та 

проліферативних проявів у обстежених жінок. Виявлені зміни були доброякісними як в 

багатошаровому сплощеному епітеліїї так і в залозистому епітелію. Найбільш виразні 

доброякісні проліферативні зміни спостерігались у жінок з ЗРЗ у вигляді Б (22 %) та ЛМ 

(33 %) при наявності СДВНС за ГіперТ (рис. 2, 3). 

                                 

Рисунок 2 - Мазок з цервікального 

каналу жінки ІІ групи, 2-ої підгрупи. 

Пласт клітин багатошарового плоского 

епітелію з атипією ядер (легка дисплазія 

шийки матки - CIN 1). Забарвлення за 

Папаніколау.Ок.20, об. 40 

 Рисунок 3 - Мазок з цервікального 

каналу жінки ІІ групи, 3-ої підгрупи. 

Пласт клітин залозистого епітелію з 

ознаками проліферації. Забарвлення за 

Папаніколау. Об.20, ок.10 

 

У 20 % жінок з ЗРЗ та ПВГ спостерігались прояви доброякісної 

мікрогландулярної гіперплазії.  

ЗРЗ у ЖФВ з ПВГ призводять до появи доброякісних патологічних змін в 

клітинах слизової оболонки матки. Так у жінок з СДВНС за ГіперТ спостерігалось різке 

відхилення структур ендометрію в бік гіперплазії. У 9,1 % жінок з Б та у  

40 % у жінок з ЛМ, гіперпластичні зміни у вигляді поліпів у цих жінок виявлялись 

відповідно у 18,2 % і у 6,6 % та у вигляді мікрополіпів у 9,1 % та 20 % відповідно (рис. 

4, 5). Різкі гіпопластичні зміни ендометрія відмічалися у 25 % жінок, що перенесли АА.  

                                    
Рисунок 4 - Ендометрій жінки  

ІІ групи 2 підгрупи. Багаточисленні 

мікрополіпи стромально-залозистого типу 

та мікрополіповидні випячування. 

Забарвлення пікрофуксином по Ван-Гізон. 

Мікрофотографія. Об.10;Ок.10. 

 Рисунок 5 - Ендометрій жінки  

ІІ групи 3 підгрупи. Дизхроноз 

розвитку залоз ендометрію. 

Забарвлення пікрофуксином по Ван-

Гізон. Мікрофотографія. Об.10;Ок.10. 

 

Дослідження катамнезу СРЗ у жінок з ЛМ, що мали онкомаркери показали, що 

параметри які характеризують СРЗ характеризувались високими показниками АА  

(41,7 %), онкологічними та передраковими захворюваннями статевих органів (25,0 %) та  

порушеннями МФ (16,7 %). Нові клінічні прояви ЛМ в катамнезі були у 33,3 % жінок, 
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що дає підставу стверджувати про рецидив захворюванням у жінок, що мали 

онкомаркери в плаценті в періоді катамнезу після останніх пологів. 

Предикторами плацентарно-ендометріальних порушень у жінок з ЛМ та у жінок 

при онкопатології є: збільшення відносного обсягу експресії в плаценті та ендометрії 

проліферативного маркеру Кі-67 та онкомаркеру р53, що призводить до порушення в їх 

структурах процесів регенерації; дисхроноз показників експресії рецепторів естрогенів 

та П в ендометрії; наявність експресії СЕА в 25 % жінок групи порівняння .  

Гістологічно у жінок як з ЛМ, так і з онкопатологією виявлена залозиста 

гіперплазія, поліпоз та мікрополіпоз ендометрію, які мають значення в розвитку 

онкопатології. У жінок з ЛМ в ендометрії  виявлялись зміни характерні для жінок з цією 

патологією, але менш виражені ніж у жінок з онкозахворюваннями. 

Отримані результати можуть бути використані для діагностики змін СРЗ жінок з 

доброякісними пухлинами матки та онкозахворюваннями. 

Дослідження психоемоційного стану у жінок з ЗРЗ та ПВГ показало, що зміни в 

психоемоційному стані відбуваються у жінок зі всіма видами ЗРЗ на тлі ПВГ і 

характеризуються проявами психоемоційного стресу високого і середнього рівнів, 

зниженням резервних можливостей організму, що проявляються дизадаптацією та 

вираженою особистою і ситуативною тривожністю, які залежать від різних порушень 

змін ВГ.   

Дослідження різних органів та систем організму жінок з ЗРЗ та ПВГ дозволило 

з’ясувати найбільш часті патологічні прояви, які безумовно є патогенетичними ланками 

розвитку ЗРЗ на тлі ПВГ. 

Результати математичного моделювання дозволили створити 27 математичних 

моделей факторного навантаження на організм ЖФВ з ЗРЗ та ПВГ та 72 алгоритми 

прогнозування ЗРЗ та ПВГ. 

Отримані результати багатофакторного прогнозування та створені кореляційні 

портрети дозволяють за допомогою формул алгоритмів прогнозування передбачити 

розвиток ЗРЗ у конкретної ЖФВ з ПВГ. 

Розроблені формули алгоритмів прогнозування ЗРЗ дозволяють своєчасно 

провести необхідні заходи щодо лікування та профілактики ЗРЗ у жінок з ПВГ. 

Лікування жінок з ЗРЗ та ПВГ має включати заходи направлені: на відновлення 

ПВГ, на психологічне розвантаження та зняття стресу. З цією метою доцільно 

проводити  

• Психологічне розвантаження (музикотерапія за Швецькою системою, 

емоційне розвантаження – перегляд картин відомих художників, аромотерапія, 

аутотренінг за І.Г.Шульцем); 

• Медикаментозна корекція фітопрепаратами ПВГ; 

•  Іглорефлексотерапія. 

Паралельно з заходами направленими на відновлення ПВГ, на психологічне 

розвантаження та зняття стресу проводяться відповідні лікувальні заходи направлені на 
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корекцію виявлених змін мікробіоценозу урогенітальних органів, стану імунітету, 

відновлення гормональної регуляції МФ та морфофункціонального стану статевих 

органів жінок, що перенесли АА, страждали на Б та ЛМ. 

Проведені лікувальні заходи жінки з ПВГ та ЗРЗ показали свою високу 

ефективність. Ефективність лікування ПВГ у жінок з СВД становило 96,7 %. 

Ефективність лікування СДВНС за ГіперТ у жінок з ЗРЗ становило  

92,2 %. Ефективність лікування СДВНС за ГіпоТ становило 94,4 % та ефективність 

лікування СДВНС за КардТ становило 95,6 %. 12 жінок з ПВГ та Б (10 %) завагітніли 

протягом першого року після лікування. У 9 жінок з ПВГ та ЛМ протягом першого року 

після проведеного лікування наступила вагітність (7,5 %). 

 

ВИСНОВКИ 

1. За даними офіційної статистики частота таких змін репродуктивного здоров’я, 

як аборти, безпліддя та лейоміома матки в структурі гінекологічної захворюваності 

населення нашої країни достатньо висока. Середній показник кількості абортів на 100 

новонароджених живими в середньому за 5 років становив 35,9. По Україні також 

спостерігається збільшення кількості жінок з безпліддям в абсолютних числах з 42038 

жінок в 2009 році до 45573 жінок в 2013 році. Середній показник за 5 років кількості 

жінок взятих на облік з приводу лейоміоми матки у віці 18 років і старше на 1000 жінок, 

становив від 4,5 до 5,6. Поширеність вегето-судинної дистонії, як прояву порушень 

вегетативного гомеостазу серед жінок фертильного віку в Україні в цілому достатньо 

висока, так середній показник поширеності за останні 5 років становив 466380,4, що 

потребує з’ясування патогенетичних механізмів розвитку змін репродуктивного 

здоров’я у жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу та розробки методів 

профілактики і лікування виявлених змін. Значна питома вага ускладнень у жінок 

фертильного віку як з боку соматичного здоров’я так і з боку репродуктивного здоров’я 

обумовлюють актуальність цієї проблеми. 

2. Проведені клініко-епідеміологічні та соціологічні дослідження щодо змін 

репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного 

гомеостазу показали, що в популяції жінок фертильного віку в сучасних умовах 

актуальними є зміни репродуктивного здоров’я, які проявляються абортами (15,0 на 

1000 обстежених), безпліддям (24,0 на 1000 обстежених) та лейоміомою матки (53,0 на 

1000 обстежених). У таких жінок частіше зустрічаються порушення вегетативного 

гомеостазу у вигляді синдрому вегетативної дисфункції та соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи за трьома найбільш частими клінічними проявами. 

3. Отримані результати досліджень стану вегетативної нервової системи 

дозволяють стверджувати, що динаміка показників варіабельності серцевого ритму у 

жінок, які перенесли артифіційний аборт при наявності соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи за гіпертонічним та кардіальним типами вказує на низьку 

стійкість до змін факторів навколишнього середовища, зокрема до стресорних факторів. 
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Комбінація змін репродуктивного здоров’я у вигляді безпліддя з будь-яким із типів 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи характеризується 

переважанням центральних механізмів регуляції серцевого ритму та домінуванням 

симпатикотонічних впливів, що при зміні зовнішніх чи внутрішніх умов середовища 

грає роль фактора переднавантаження та може буди передумовою виникнення інших 

порушень гомеостазу. Поєднання соматоформної дисфункції вегетативної нервової 

системи за гіпотонічним типом та лейоміоми матки є передумовою вираженого 

парасимпатичного впливу та переважання гуморального механізму регуляції серцевого 

ритму, що в поєднанні з дисбалансом гормонів також є фактором ризику стійких 

порушень нейрогуморальної регуляції.  

4. Результати дослідження мікробіоценозу статевих органів у жінок з змінами 

репродуктивного здоров’я та порушеннями вегетативного гомеостазу показали, що 

мікроекологія статевих шляхів у обстежених жінок була різною і залежала від 

особливостей змін репродуктивного здоров’я та порушень вегетативного гомеостазу. 

Збільшення показників бактеріального обсіменіння піхви жінок з змінами 

репродуктивного здоров’я та порушеннями вегетативного гомеостазу різними 

інфекційними агентами свідчить про підвищення у цих жінок ризику розвитку 

запальних захворювань та про доцільність проведення своєчасного бактеріологічного 

контролю за станом мікроекології статевих шляхів. 

5. Порушенням вегетативної регуляції у жінок з змінами репродуктивного 

здоров’я призводить до змін в імунній системі організму жінок. 

Аналіз показників сироваткових імуноглобулінів підтвердив підвищення рівнів 

імуноглобуліну G, імуноглобуліну А та імуноглобуліну М у жінок з змінами 

репродуктивного здоров’я в залежності від порушень вегетативного гомеостазу. 

Суттєві відмінності спостерігали відносно рівней фактору некрозу пухлин альфа. 

Таке підвищення рівней фактору некрозу пухлин альфа спостерігали частіше у жінок з 

соматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи за гіпертонічним та 

гіпотонічним типами. Отримані результати підтверджують значення прозапальних 

цитокінів, зокрема фактору некрозу пухлин альфа, в розвитку дисфункції вегетативної 

нервової системи. 

Підвищення концентрації кардіоліпінових та антифосфадилсеринових антитіл у 

жінок при різних змінах репродуктивного здоров’я та порушеннях вегетативного 

гомеостазу є превалюванням неспецифічної імунної відповіді, і є ознакою спонтанного 

оксидативного стресу, що швидко розвивається, і який пов’язаний насамперед з 

порушенням вегетативного гомеостазу. 

6. Поєднання змін репродуктивного здоров`я у жінок з порушеннями 

вегетативного гомеостазу супроводжуються значними змінами регуляторних механізмів 

менструальної функції. 

Зміна взаємозв’язків стрес-асоційованих гормонів в організмі жінок з 

порушеннями вегетативного гомеостазу погіршує стан їх репродуктивного здоров`я. 
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Дослідження концентрації гормонів гіпофізу та статевих гормонів показало 

недостатність ІІ фази менструального циклу та переважання вироблення гормонів І фази 

циклу у жінок з змінами репродуктивного здоров’я та порушеннями вегетативного 

гомеостазу. 

У жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного 

здоров’я спостерігається збільшення концентрації кортизолу. Особливо в підгрупі жінок 

що перенесли артифіційний аборт. Враховуючи вазоконстрикторну дію гормону, 

одержані дані свідчать про можливу участь кортизолу у розвитку порушень 

вегетативного гомеостазу та визначенні таких змін відповідно ступеню стресогенних 

впливів, пов’язаних з змінами репродуктивного здоров’я. 

Особливості змін гормонального балансу у обстежених жінок залежать від типу 

порушень вегетативного гомеостазу та змін репродуктивного здоров’я. 

7. Зміни репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку з порушеннями 

вегетативного гомеостазу відбуваються на тлі дії багатьох епігенетичних факторів, які в 

поєднанні з поліморфізмом генів можуть приймати участь у виникненні цих змін, якщо 

жінка перенесла артифіційний аборт, страждає на безпліддя або хворіє на лейоміому 

матки. У жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу до епігенетичних факторів 

ризику таких порушень можна віднести тютюнопаління, надмірне вживання алкоголю, 

психотропних засобів і ліків. 

Вперше визначена частота розповсюдження делеційного поліморфізму гена 

Глутатіон-С-транферази та інсерційно-делеційного поліморфізму гена ангеотензин 

перетворюючого ферменту у жінок з змінами репродуктивного здоров’я у вигляді 

безпліддя та лейоміоми матки в українській популяції дозволила з’ясувати, що 

комбінація генотипів ID(ACE)/allele (GSTT1)/del(GSTM1) збільшує ризик розвитку 

безпліддя у жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу майже в 13 разів (χ2=18,52, 

р<0,001, OR=12,75  95 %CI:3,72-23,67). 

Розподіл поліморфних варіантів генів у обстежених жінок виявив закономірності 

пов’язані з впливом генів на показники артеріального тиску, що стосувалося переважно 

жінок з соматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи за гіпертонічним 

та гіпотонічним типами. 

У жінок з безпліддям при порушеннях вегетативного гомеостазу у вигляді  

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи в тканинах репродуктивних 

органів відмічається збільшення частоти генотипів GG i GA поліморфної G-308А гену 

фактору некрозу пухлин альфа. 

У жінок з лейоміомою матки та порушеннями вегетативного гомеостазу у вигляді 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи спостерігається гомозиготне 

носійство поліморфізму гену фактору некроза пухлин альфа в тканинах репродуктивних 

органів. Такі зміни обумовлюють наявність генотипічно обумовлених передумов для 

виникнення неспецифічної імунної відповіді і розвитку гіперпластичних процесів при 
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таких змінах репродуктивного здоров’я як безпліддя та лейоміома матки у жінок з 

порушеннями вегетативного гомеостазу. 

8. У жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного 

здоров’я відмічається високий рівень психоемоційного стресу, який супроводжується 

збільшеними показниками ситуативної та особистої тривожності, у таких жінок 

спостерігається порушення психологічної адаптації, яке виражається в зниженні 

адаптивних можливостей організму, а труднощі адаптації призводять до дизадаптації та 

стресу. Найбільш виражені зміни в психоемоційному стані спостерігаються в підгрупі 

жінок що перенесли артифіційний аборт. Зміни психоемоційного стану жінок з 

безпліддям та лейоміомою матки, що мали порушення вегетативного гомеостазу 

характеризуються дією на організм хронічного стресу. 

9. При порушенні вегетативного гомеостазу у жінок з змінами репродуктивного 

здоров’я відбуваються морфофункціональні зміни в статевих органах.  

В клітинах плоского та залозистого епітелію, цервікального каналу шийки матки 

визначаються виразні дистрофічні і реактивні зміни на фоні запальної інфільтрації. 

Найбільш виразні доброякісні проліферативні зміни спостерігались у жінок з змінами 

репродуктивного здоров’я у вигляді безпліддя та лейоміоми матки при наявності 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи за гіпертонічним типом. 

Зміни репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку з порушеннями 

вегетативного гомеостазу призводять до появи доброякісних патологічних змін в 

клітинах слизової оболонки матки. Так у жінок з соматоформною дисфункцією 

вегетативної нервової системи за гіпертонічним типом спостерігається різке відхилення 

структур ендометрію в бік гіперплазії. У 9,1 % жінок з безпліддям та у 40 % у жінок з 

лейоміомою матки, гіперпластичні зміни у вигляді поліпів у цих жінок виявляються 

відповідно у 18,2 % і у 6,6 % та у вигляді мікрополіпів у 9,1 % та 20 % відповідно. Різкі 

гіпопластичні зміни ендометрія відмічалися у 25 % жінок, що перенесли артифіційний 

аборт. Поліпи та мікрополіпи зустрічались в 55 % спостережень. 

10. Предикторами плацентарно-ендометріальних порушень у жінок з лейоміомою 

матки та у жінок з онкопатологією є: збільшення відносного обсягу експресії в плаценті 

та ендометрії проліферативного маркеру Кі-67 та онкомаркеру р53, що призводить до 

порушення в їх структурах процесів регенерації; дисхроноз показників експресії 

рецепторів естрогенів та прогестерону в ендометрії; наявність експресії СЕА в 25 % 

жінок групи порівняння. Гістологічно у жінок як з лейоміомою матки, так і з 

онкопатологією виявлена залозиста гіперплазія, поліпоз та мікрополіпоз ендометрію, які 

мають значення в розвитку онкопатоології. У жінок з лейоміомою матки в ендометрії  

виявлялись зміни характерні для жінок з цією патологією, але менш виражені ніж у 

жінок з онкозахворюваннями. 

Отримані результати можуть бути використані для діагностики змін стану 

репродуктивного здоров’я жінок з доброякісними пухлинами матки. 
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11. Результати математичного моделювання дозволили створити 27 математичних 

моделей факторного навантаження на організм жінки фертильного віку з змінами 

репродуктивного здоров’я та порушеннями вегетативного гомеостазу та 72 алгоритми 

прогнозування змінами репродуктивного здоров’я та порушеннями вегетативного 

гомеостазу. 

Отримані результати багатофакторного прогнозування та створені кореляційні 

портрети дозволяють за допомогою формул алгоритмів прогнозування передбачити 

розвиток змін репродуктивного здоров’я у конкретної жінки фертильного віку та 

порушеннями вегетативного гомеостазу. 

Розроблені формули алгоритмів прогнозування змін репродуктивного здоров’я 

дозволяють своєчасно провести необхідні заходи щодо лікування та профілактики змін 

репродуктивного здоров’я у жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу. 

12. Проведені лікувальні заходи жінки з порушеннями вегетативного гомеостазу 

та змін репродуктивного здоров’я показали свою високу ефективність. Ефективність 

лікування порушень вегетативного гомеостазу у жінок з синдромом вегетативної 

дисфункції становило 96,7 %. Ефективність лікування соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи за гіпертонічним типом у жінок з змінами 

репродуктивного здоров’я становило 92,2 %. Ефективність лікування соматоформної 

дисфункції вегетативної нервової системи за гіпотонічним типом становило 94,4 % та 

ефективність лікування соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи за 

кардіальним типом становило 95,6 %. 12 жінок з порушеннями вегетативного 

гомеостазу та безпліддям (10 %) завагітніли протягом першого року після лікування. У 9 

жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу та лейоміомою матки протягом першого 

року після проведеного лікування наступила бажана вагітність (7,5 %). 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Результати досліджень дали змогу розробити та впровадити наступні практичні 

рекомендації: 

1. Жінки з змінами репродуктивного здоров’я та порушеннями вегетативного 

гомеостазу потребують комплексного обстеження що може бути проведено за 

допомогою розроблених алгоритмів діагностичних дій. 

2. Використання кардіоінтервалографії та ортостатичної проби дозволяє 

визначити слабкість механізмів вегетативного забезпечення підтримки гомеостазу у 

жінок з змінами репродуктивного здоров’я. 

3. В комплексі обов’язкових обстежень перед операцією артифіційного аборта, 

жінки фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу обов’язково мають 

проходити обстеження для визначення стану мікробіоценозу урогенітальних органів та 

отримувати при виявленні патологічних змін в стані мікробіоценозу предабортне 

лікування. 

4. Лікування жінок з змінами репродуктивного здоров’я та порушеннями 

вегетативного гомеостазу має включати заходи направлені: на відновлення порушень 
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вегетативного гомеостазу, на психологічне розвантаження та зняття стресу. З цією 

метою доцільно проводити  

• Психологічне розвантаження (музикотерапія за Швецькою системою, 

емоційна розгрузка – перегляд картин відомих художників, аромотерапія, аутотренінг за 

І.Г.Шульцем); 

• Медикаментозна корекція фітопрепаратами порушень вегетативного 

гомеостазу; 

• Іглорефлексотерапія. 

5. Паралельно з заходами направленими на відновлення порушень вегетативного 

гомеостазу, на психологічне розвантаження та зняття стресу проводяться відповідні 

лікувальні заходи направлені на корекцію виявлених змін мікробіоценозу 

урогенітальних органів, стану імунітету, відновлення гормональної регуляції 

менструальної функції та морфофункціонального стану статевих органів жінок що 

перенесли артифіційний аборт, страждали на безпліддя та лейоміому матки. 

6. В разі необхідності проведення хірургічних лікувальних дій жінкам 

фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу та безпліддям доцільно їх 

проводити з використанням малоінвазивних, лапароскопічних, хірургічних методів. 

7. Лікування лейоміоми матки у жінок фертильного віку з порушеннями 

вегетативного гомеостазу доцільно починати з консервативних (не хірургічних) методів 

лікування з використанням сучасного селективного модулятора прогестеронових 

рецепторів. Хірургічні втручання при лейоміомі матки у жінок цієї групи мають 

проводитись як органозберігаючі. 

8. Жінкам з порушеннями вегетативного гомеостазу в постабортному періоді 

крім запропонованих лікувальних заходів вразі небажання наступної вагітності мають 

бути запропоновані методи контрацепції які не тільки позитивно впливають на 

гормональний статус жінок, але і поліпшують стан вегетативної нервової системи 

жінки: 

- жінкам з синдромом вегетативної дисфункції та соматоформною дисфункцією 

вегетативної нервової системи за гіпотонічним типом пропонують бар’єрні методи 

контрацепції та низько дозовані гормональні контрацептиви;  

- жінкам з соматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи за 

гіпертонічним типом пропонують бар’єрні методи контрацепції;  

- жінкам з соматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи за 

кардіальним типом з метою контрацепції пропонують бар’єрні методи контрацепції та 

пероральні гормональні комбіновані контрацептиви, які змінюють склад цервікального 

слизу та пригнічують овуляцію і містять гестоген та етінілестрадіол (50 мкг). 

9. Профілактика змін репродуктивного здоров’я у жінок з порушеннями 

вегетативного гомеостазу може проводитись з використанням розроблених 

математичних моделей та алгоритмів прогнозування які враховують виявлені фактори 

ризику. 
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У дисертаційній роботі наведено теоретичні узагальнення та діагностичне і 

клінічне вирішення медико-соціальної наукової проблеми покращення стану 

репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку з порушенням вегетативного 

гомеостазу.  

На підставі отриманих результатів клініко–епідеміологічних досліджень 

визначена частота і структура змін репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку 

у вигляді станів після перенесеного артифіційного аборту, безпліддя та лейоміоми 
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матки, що супроводжувались порушеннями вегетативного гомеостаз. Дослідження 

стану різних органів і систем організму жінок з змінами репродуктивного здоров’я на 

тлі порушення вегетативного гомеостазу показали, що в патогенезі розвитку 

патологічних змін приймають участь: мікробні чинники та стан імунного захисту, 

система гормонального забезпечення менструальної функції, генетичні фактори, які 

пов’язані між собою та призводять до розвитку оксидативного стресу, що безпосередньо 

впливає на морфофункціональний стан органів репродуктивної системи жінок. 

Проведені дослідження показали, що у жінок з порушенням вегетативного гомеостазу та 

змінами репродуктивного здоров’я відмічається високий рівень психоемоційного 

стресу, який супроводжується збільшеними показниками ситуативної та особистої 

тривожності, у таких жінок відмічається порушення психологічної адаптації, яке 

виражається в зниженні адаптивних можливостей організму до стресу, труднощі 

адаптації призводять до дизадаптації та стресу. Виявлені фактори ризику розвитку змін 

репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку з порушенням вегетативного 

гомеостазу шляхом математичної обробки дозволили розробити моделі та алгоритми 

прогнозування патологічних станів в організмі жінок. 

Розроблений на підставі отриманих нових наукових даних комплекс 

діагностичних та лікувально-профілактичних заходів показав свою високу ефективність 

при корекції порушень вегетативного гомеостазу та змін репродуктивного здоров’я у 

вигляді станів після перенесеного артифіційного аборту, безпліддя та лейоміоми матки у 

жінок фертильного віку. 

Ключові слова: зміни репродуктивного здоров’я, профілактика та лікування, 

жінки фертильного віку, соматоформні захворювання, порушення вегетативного 

гомеостазу. 

АННОТАЦИЯ 

Подольский Вл.В. Состояние репродуктивного здоровья женщин 

фертильного возраста с нарушениями вегетативного гомеостаза. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.01 «Акушерство и гинекология» (222 «Медицина») - Львовский 

национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов, 2018. 

В диссертационной работе приведены теоретические обобщения и 

диагностическое и клиническое решение медико-социальной научной проблемы 

улучшения состояния репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста с 

нарушением вегетативного гомеостаза. 

На основании полученных результатов клинико-эпидемиологических 

исследований определена частота и структура изменений репродуктивного здоровья у 

женщин фертильного возраста в виде состояний после перенесенного артифициального 

аборта, бесплодия и миомы матки, сопровождающиеся нарушениями вегетативного 

гомеостаз. Исследование состояния различных органов и систем организма женщин с 

изменениями репродуктивного здоровья на фоне нарушения вегетативного гомеостаза 
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показали, что в патогенезе развития патологических изменений принимают участие: 

микробные факторы и состояние иммунной защиты, система гормонального 

обеспечения менструальной функции, генетические факторы, которые связанны между 

собой и приводят к развитию оксидативного стресса, что непосредственно влияет на 

морфофункциональное состояние органов репродуктивной системы женщин. 

Проведенные исследования показали, что у женщин с нарушением вегетативного 

гомеостаза и изменениями репродуктивного здоровья отмечается высокий уровень 

психоэмоционального стресса, который сопровождается увеличенными показателями 

ситуативной и личной тревожности, у таких женщин отмечается нарушение 

психологической адаптации, которое выражается в снижении адаптивных возможностей 

организма к стрессу, трудности адаптации приводят к появлению дизадаптации и 

стресса. Выявленные факторы риска развития изменений репродуктивного здоровья у 

женщин фертильного возраста с нарушением вегетативного гомеостаза путем 

математической обработки позволили разработать модели и алгоритмы 

прогнозирования патологических состояний в организме женщин. 

На основании полученных новых научных данных разработан комплекс 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, который показал свою 

высокую эффективность при коррекции нарушений вегетативного гомеостаза и 

изменений репродуктивного здоровья в виде состояний после перенесенного 

артифициального аборта, бесплодия и миомы матки у женщин фертильного возраста. 

Ключевые слова: изменения репродуктивного здоровья, профилактика и 

лечение, женщины фертильного возраста, соматоформные заболевания, нарушения 

вегетативного гомеостаза. 

SUMMARY 

Podolsky Vl.V. The state of reproductive health of women of fertile age with 

disturbances of vegetative homeostasis. - Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Medical Sciences in specialty 14.01.01 "Obstetrics 

and Gynecology" (222 "Medicine") - Danilo Galitsky Lviv National Medical University, Lviv, 

2018. 

The thesis presents theoretical generalizations and diagnostic and clinical solutions to 

the medical and social scientific problem of improving the reproductive health status of 

women of fertile age with a violation of autonomic homeostasis. 

Based on the results of clinical and epidemiological studies, the frequency and pattern 

of changes in reproductive health in women of childbearing age in the form of conditions after 

an artificial abortion, infertility and uterine myoma, accompanied by impairment in autonomic 

homeostasis, was determined. The study of the state of various organs and systems of the body 

of women with changes in reproductive health on a background of autonomic homeostasis 

showed that pathogenesis of pathological changes involved: microbial factors and the state of 

immune defense, the system of hormonal regulation of menstrual function, genetic factors that 

are related to each other and lead to the development of oxidative stress, which directly affects 
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the morphological and functional state of the organs of the reproductive system of women. The 

conducted studies showed that women with a violation of autonomic homeostasis and changes 

in reproductive health have a high level of psychoemotional stress, which is accompanied by 

increased indicators of situational and personal anxiety; in such women there is a violation of 

psychological adaptation, which is expressed in a decrease of the adaptive capacity to stress 

and lead to the appearance of disadaptation and stress. The revealed risk factors for the 

development of reproductive health changes in women of fertile age with a violation of 

autonomic homeostasis by mathematical processing allowed to develop the models and 

algorithms for predicting pathological conditions in women. 

On the basis of the new scientific data, a set of diagnostic and treatment-and-

prophylactic measures has been developed that has shown its high effectiveness in correcting 

autonomic homeostasis disorders and changes in reproductive health in the form of conditions 

after an artificial abortion, infertility and uterine myoma in women of fertile age. 

Key words: reproductive health changes, prevention and treatment, women of fertile 

age, somatoform diseases, autonomic homeostasis disorders/ 

ПЕРЕЛІК УМОВИХ СКОРОЧЕНЬ 

АА - артифіційний аборт 

АНФСА - антифосфадсерінові антитіла 

АНКЛА - антикардіоліпінові антитіла 

ACE – ангіотензин перетворюючий фермент 

Б - безпліддя 

ВГ - вегетативний гомеостаз 

ВНС - вегетативна нервова система 

ГіпоТ - гіпотонічний тип 

ГіперТ - гіпертонічний тип 

ЕФ - епігенетичний фактор 

ЖФВ  – жінки фертильного віку 

ЗРЗ - зміни репродуктивного здоров’я 

К - кортизол 

КардТ - кардіальний тип 

ЛГ – лютеїнізуючий гормон 

ЛМ - лейоміома матки 

МФ - менструальна функція 

МЦ - менструальний цикл 

ОС - оксидативний стрес 

П – прогестерон 

ПВГ - порушення вегетативного гомеостазу 

ПГ - поліморфізм генів 

ПРЗ - порушення репродуктивного здоров’я 

Прл - пролактин 
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РЗ – репродуктивне здоров’я 

СВД – синдром вегетативної дисфункції 

СДВНС – соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи 

СРЗ –  стан репродуктивного здоров’я 

Т - тестостерон  

ФСГ – фолікулостимулюючий гормон 

ХЗЗСО - хронічні запальні захворювання статевих органів 

ФНП-α – фактор некрозу пухлин альфа 

Іg – імуноглобулін 

GST – ген глутатіон-S-трансферази 

GSTT1 - Т1-поліморфізм гена Глутатіон-С-транферази 

GSTM1 – М1-поліморфізм гена Глутатіон-С-транферази 

 

 


