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Вступ

Багато гінекологічних захво-
рювань у жінок фертильного
віку супроводжуються гіпер-
пластичними процесами в ре-

продуктивних органах. Часті-
ше гіперпластичні процеси в
ендометрії виникають при ле-
йоміомі матки, що має найбіль-
ший вплив на стан репродук-
тивного здоров’я жінок [1; 5; 6].

Лейоміома є однією з най-
частіших доброякісних пухлин-
них захворювань матки. Симп-
томи лейоміоми матки клінічно
проявляються у 20–30 % хво-
рих на це захворювання жінок.
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Results of forecasting manifestation of autonomic homeostasis violations in fertile aged women,

which had uterine leiomyoma are presented in the article. Clinical characteristics of these women and
clarifications of the most important factors of the disease and the chances of changes were analyzed,
and relative risk of cardialgia was calculated.

We have examined 360 women with violations of autonomic homeostasis (autonomic dysfunction
syndrome (ADS), somatoform dysfunction of the autonomic nervous system (SDANS) of hypertonic,
hypotonic and cardiac type) and changes in reproductive health (artificial abortion, infertility and uter-
ine leiomyoma). All examined women were thus divided into 4 groups, depending on the changes of
autonomic homeostasis: I group — women with such violations of autonomic homeostasis as the ADS
(90 women), group II — women with SDANS clinically manifestated as hypertensive type disorders
(90 women), the third group — women with SDANS clinically manifested as hypotonic type disorders
(90 women) and group IV — with SDANS clinically manifested as type cardiac disorders (90 women).
In addition, each of these groups was divided into 3 subgroups depending on changes in reproductive
health; in one subgroup were fertile aged women, that had an artificial abortion (30 women), the sub-
group 2 were women of fertile age with infertility (30 women) and 3 subgroup were fertile aged women
with (30 women).

Prediction of manifestations of autonomic homeostasis in women with uterine leiomyoma allowed
to find out the chances of such changes and calculate the relative risk of cardialgia.

The study of clinical characteristics of fertile aged women with uterine leiomyoma, that had auto-
nomic homeostasis violations allowed to find out the most important factors of this disease.

In women with uterine leiomyoma frequently encountered clinical manifestations of autonomic home-
ostasis violations that require attention of obstetricians and gynecologists, internists and family physi-
cians.

Key words: fertile aged women, uterine leiomyoma, forecasting, violations, autonomic homeosta-
sis, relative risk of cardialgia.



# 5 (151) 2015 65

У більшості випадків (80 %)
лейоміоматозні вузли потребу-
ють хірургічного лікування, їх
видаляють з подальшим пато-
гістологічним дослідженням.
Симптоми даного захворюван-
ня, як правило, збільшуються
з віком. У США міома матки є
головною причиною гістерек-
томій у жінок віком від 40 ро-
ків. Частота таких оперативних
втручань становить 30 % усіх
випадків лейоміоми матки. У
мешканців кавказького регіону
оперативні втручання з приво-
ду лейоміоми матки станов-
лять понад 50 %. У жінок чор-
ної раси скоригований віднос-
ний ризик розвитку міоми мат-
ки в 3,25 разу вищий порівня-
но з частотою у білих жінок, що
підтверджено великими про-
спективними когортними до-
слідженнями [4; 7].

Донедавна вважалося, що
лейоміома — це найрозповсю-
дженіша доброякісна пухлина
матки, яка характерна для жі-
нок пізнього репродуктивного
та пременопаузального віку.
Однак за останні 10-річчя спо-
стерігається тенденція до по-
яви цієї пухлини у жінок моло-
дого віку — 25–35 років. Відо-
мо, що лейоміома є гормоно-
залежною пухлиною матки.
Частота цієї доброякісної пух-
лини, за даними різних авторів,
становить від 15 до 35 % у
структурі загальної захворюва-
ності жінок після 35 років. Ця
доброякісна пухлина є основ-
ним чинником підвищення кіль-
кості оперативних втручань у
гінекології. Частота оператив-
них втручань при цій патології
може сягати 50 % [3; 8].

Численні епідеміологічні до-
слідження доводять, що часто-
та вегетативних порушень у
популяції становить від 25 до
80 %, при цьому страждають
переважно люди молодого ві-
ку. Так, наприклад, досліджен-
ня, проведені у Волинській об-
ласті, дозволили з’ясувати по-
ширеність вегетосудинної дис-
тонії у 2010 р., яка дорівню-
вала майже 9000 випадків на
100 000 населення [2].

Зміни вегетативного гомео-
стазу можуть бути як проява-
ми синдрому вегетативної дис-
тонії, так і виявлятися при ін-
ших соматичних і гінекологіч-
них захворюваннях, наприклад,
при ішемічній хворобі серця, гі-
пертонічній хворобі, діабеті,
різних фобіях та інших психіч-
них захворюваннях, передменс-
труальному синдромі, захво-
рюваннях, у патогенезі яких є
зміни балансу жіночих стате-
вих гормонів. Основним про-
явом порушення вегетативно-
го гомеостазу є соматоформ-
на вегетативна дисфункція [5].

Клінічна картина сомато-
формної вегетативної дисфунк-
ції дозволяє погодитися з ви-
діленими раніше формами
прояву, такими як кардіаль-
на, гіпертонічна та гіпотонічна
(оскільки поняття нейроцирку-
ляторна астенія повністю уві-
йшло до нової назви) [6].

Мета роботи — провести
прогнозування проявів пору-
шення вегетативного гомео-
стазу та надати клінічну харак-
теристику жінкам фертильного
віку з лейоміомою матки.

Матеріали та методи
дослідження

Нами було обстежено 360 жі-
нок із порушеннями вегетатив-
ного гомеостазу (синдром ве-
гетативної дисфункції (СВД),
соматоформна дисфункція ве-
гетативної нервової системи
(СДВНС) за гіпертонічним, гіпо-
тонічним і кардіальним типом)
та змінами репродуктивного
здоров’я (артифіційний аборт,
неплідність і лейоміома мат-
ки). Усі обстежені жінки були
розподілені на чотири групи за-
лежно від змін вегетативного
гомеостазу: І група — жінки з
порушеннями вегетативного го-
меостазу у вигляді СВД (90 жі-
нок), ІІ група — жінки з пору-
шеннями вегетативного гомео-
стазу у вигляді СДВНС, які за
клінічними проявами мали
гіпертонічний тип розладів
(90 жінок), ІІІ група — жінки з
порушеннями вегетативного
гомеостазу у вигляді СДВНС,

які за клінічними проявами
мали гіпотонічний тип розладів
(90 жінок) та IV група — СДВНС
за кардіальним типом пору-
шень (90 жінок). Крім цього,
кожна з перелічених груп була
розділена на 3 підгрупи залеж-
но від змін репродуктивного
здоров’я, до 1-ї підгрупи вхо-
дили жінки фертильного віку,
що перенесли артифіційний
аборт (30 жінок), до 2-ї підгру-
пи — жінки фертильного віку з
безплідністю (30 жінок) і до 3-ї
підгрупи — жінки фертильного
віку з лейоміомою матки (30 жі-
нок).

Стан вегетативної нервової
системи визначався за допомо-
гою шкали вегетативних симп-
томів за О. М. Вейном, ре-
зультатами функціональних
проб (ортостатична, кліноста-
тична, проба Ашнера, солярний
рефлекс Тома — Ру, шкірно-
серцевий рефлекс) та комп’ю-
терної кардіоінтервалографії.

Ступінь впливу факторних
ознак оцінювали за показни-
ком відношення шансів (odds
ratio, OR), що характеризував
міру відносного ризику факто-
ра х на результат у і розрахо-
вувався як відношення пере-
хресних добутків частот.

При проведенні статистич-
ного аналізу обчислювали та-
кож відносний ризик (relative
risk, RR), який виражав відно-
шення частоти події у тій час-
тині вибірки, де фактор діє, до
частоти в частині вибірки, де
фактор не діє. Відносний ризик
оцінюють, щоб перевірити, чи
існує мультиплікативна взає-
модія між фактором і подією.
При цьому:

 — відношення ризиків 1
означало, що немає різниці в
ризику між двома групами;

 — відношення ризиків < 1
означало, що в експеримен-
тальній групі подія розвиваєть-
ся рідше, ніж у контрольній;

 — відношення ризиків > 1
означало, що в експеримен-
тальній групі подія розвиваєть-
ся частіше, ніж у контрольній.

Статистичну обробку прово-
дили за допомогою приклад-
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них програм MS® Excel® 2003™
та SigmaPlot® 13.0. Достовір-
ність даних для незалежних
вибірок вираховували із за-
стосуванням одновибіркового
t-критерію Стьюдента. Рівень
довіри при обчисленні довір-
чих інтервалів визначали за
методом нормального розподі-
лу Вальда.

Результати досліджень
та їх обговорення

Лейоміома матки у жінок із
порушеннями вегетативного го-
меостазу частіше виявлялась
у вікових групах 26–30 і 31–
35 років. Ця доброякісна пух-
лина у жінок з порушенням
вегетативного гомеостазу пе-
реважно діагностувалася до
30 років у ІІІ підгрупі (26,7 %),
також у віці 31–35 років — у жі-
нок ІІ підгрупи (46,7 %).

Середня кількість жінок з
лейоміомою матки з порушен-
нями вегетативного гомеоста-
зу у віковій групі 26–30 років
становила 7 (6,68–7,32) осіб, а
у віковій групі 31–35 років —
12,25 (11,89–12,61). Вибірка
була достовірною в усіх групах.

У жінок з лейоміомою мат-
ки імовірність виникнення по-
рушень вегетативного гомео-
стазу у вигляді СДВНС за гі-
пертонічним типом була ви-
щою у вікових групах 36–40 ро-
ків — OR2–1=1,5 (0,4–5,5) та
41–45 років — OR2–1=1,6 (0,2–
10,0). Можливість проявів по-
рушень вегетативного гомео-
стазу у жінок з лейоміомою
матки у вигляді СДВНС за гі-
потонічним типом була вищою
у віковій групі 26–30 років —
OR3–1=1,2 (0,4–3,9), у віковій
групі 41–45 років — OR3–1=1,6
(0,2–10,0) та у віковій групі 46–
49 років — OR3–1=3,2 (0,3–32,9).
Імовірність проявів СДВНС за
кардіальним типом частіше
можна очікувати у віковій гру-
пі 20–25 років — OR4–1=3,2
(0,3–32,9).

Серед серцевих проявів
СДВНС і СВД переважають
кардіалгії. Ця симптоматика
більш характерна для жінок,
ніж для чоловіків, і становить,

за даними Г. Ф. Ланга, до 98 %.
Болі в ділянці серця, або кар-
діалгії, є симптомами значної
кількості захворювань.

Трапляються вони у жінок
не тільки при кардіальній фор-
мі СДВНС, але й при гіперто-
нічній та гіпотонічній формах.
Саме тому за допомогою ма-
тематичного аналізу були з’я-
совані ризики таких змін у жі-
нок з порушеннями вегетатив-
ного гомеостазу.

У жінок з лейоміомою мат-
ки та СВД кардіалгії частіше
виникають у віці 31–35 років —
RR4–1=1,1 (0,7–1,7). У жінок з
лейоміомою матки та СДВНС
за гіпертонічним типом серце-
ві прояви виявляються у ві-
кових групах 36–40 років —
RR2–4=1,3 (0,7–2,3) і 41–45 ро-
ків — RR2–4=1,3 (0,5–3,1), а у
жінок із СДВНС за гіпотонічним
типом такі стани виявляються
у вікових групах 26–30 років —
RR3–4=1,1 (0,6–1,9) і 41–45 ро-
ків — RR3–4=1,3 (0,5–3,2).

Значно частіше лейоміома
діагностувалась у жінок із бла-
гополучної родини, при цьому
жінки з благополучних родин
переважали в І (53,3 %) та ІІІ
(50,0 %) групах, кількість жінок
з неблагополучних родин, що
мали лейоміому матки та по-
рушення вегетативного гомео-
стазу, була удвічі меншою в
ІІ групі (23,3 %), у ІІІ групі
(20,0 %) та в IV групі (16,7 %).
Значна кількість жінок IV групи
мали неповну сім’ю (36,7 %).

Середня кількість жінок з ле-
йоміомою матки та порушення-
ми вегетативного гомеостазу,
що мали благополучну роди-
ну, становила 14,5 (14,2–14,8).
Кількість жінок з лейоміомою
матки та порушеннями вегета-
тивного гомеостазу , які мали
неповну сім’ю, у середньому
становила 8,8 (1,2–9,3). Вибір-
ка в усіх групах обстежених жі-
нок була достовірною.

У жінок з лейоміомою мат-
ки, які мають неповну сім’ю,
є можливість появи СДВНС
за гіпертонічним типом —
OR2–1=1,4 (0,4–4,5) та гіпото-
нічним типом — OR3–1=1,2 (0,4–

3,9), а також СДВНС за карді-
альним типом — OR4–1=1,9
(0,6–5,9).

Прояви кардіалгії можуть
мати жінки з лейоміомою мат-
ки з благополучної та з небла-
гополучної родин: при СВД від-
повідно RR1–4=1,1 (0,8–1,7),
RR1–4=1,3 (0,7–2,2), при СДВНС
за гіпертонічним типом відпо-
відно RR2–4=1,04 (0,7–1,6),
RR2–4=1,2 (1,7–2,2) та СДВНС
за гіпотонічним типом відповідно
RR3–4=1,1 (0,7–1,6), RR3–4=1,1
(0,6–2,1).

Здебільшого жінки з лейо-
міомою матки мали вищу та
професійно-технічну освіту. З
вищою освітою було більше
жінок у І (51,33 %) та IV групах
(46,7 %). Професійно-технічну
освіту жінки з лейоміомою мат-
ки та порушеннями вегета-
тивного гомеостазу переважно
мали у ІІ групі (33,3 %).

Середня кількість жінок з
лейоміомою матки та пору-
шеннями вегетативного гомео-
стазу з вищою освітою ста-
новила 13,5 (12,9–14,0), а з
професійно-технічною освітою
— 7,75 (7,1–8,4). Вибірка була
достовірною в ІІ, ІІІ та IV гру-
пах.

Імовірність проявів пору-
шень вегетативного гомеостазу
у вигляді СДВНС за гіпотоніч-
ним типом при лейоміомі мат-
ки вища у жінок з професійно-
технічною та середньою ос-
вітою, відповідно OR3–1=1,5
(0,4–4,9) та OR3–1=2,4 (0,6–8,9).

Тенденція щодо шансу про-
явів порушень вегетативного
гомеостазу у вигляді СДВНС
за кардіальним типом вища,
ніж проявів СВД, у жінок з
професійно-технічною і се-
редньою освітою, відповідно
OR4–1=1,2 (0,4–4,2) та OR4–1=2,4
(0,6–8,9).

Кардіалгічні прояви при СВД
у жінок з лейоміомою матки ви-
являються частіше у пацієнток
з вищою освітою — RR1–4=1,1
(0,7–1,6). Серцеві скарги при
СДВНС за гіпертонічним типом
частіше виявляються у жінок з
лейоміомою матки, що мають
незакінчену вищу та профе-
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сійно-технічну освіту, відпо-
відно RR2–4=1,7 (0,1–3,8) та
RR2–4=1,3 (0,8–2,1). Така ж тен-
денція спостерігається при гі-
потонічній формі СДВНС, від-
повідно RR3–4=1,6 (0,7–3,4) та
RR3–4=1,1 (0,6–1,9).

За соціальним станом жін-
ки з лейоміомою матки та по-
рушеннями вегетативного го-
меостазу в основному були
службовцями і домогосподарка-
ми. Найбільша кількість жінок-
службовців реєструвалась у
ІІ групі (46,7 %), а домогос-
подарок — у ІІІ групі (36,7 %).

Середня кількість жінок-
службовців з лейоміомою мат-
ки та порушеннями вегета-
тивного гомеостазу становила
11,8 (11,3–12,1), а домогоспо-
дарок — 9 (8,4–9,6). Вибірка
достовірна в усіх обстежених
групах.

Шанс виникнення СДВНС
за гіпертонічним типом, порів-
няно з СВД, у жінок з лейо-
міомою матки значно вищий
серед службовців — OR2–1=
=1,3 (0,5–3,7) і безробітних —
OR2–1=1,4 (0,3–6,8). Можли-
вість появи СДВНС за гіпото-
нічним типом вища у жінок з
лейоміомою матки, які є домо-
господарками або безробітни-
ми, відповідно OR3–1=1,2 (0,4–
3,3) та OR3–1=1,8 (0,4–1,3), а по-
яви кардіальної форми вища у
безробітних жінок — OR4–1=1,8
(0,4–8,3).

Кардіалгії у жінок з лейо-
міомою матки, які є службов-
цями, частіше виявляються
при СВД — RR1–4=1,1 (0,7–1,7)
та при СДВНС з гіпертонічним
типом — RR2–4=1,2 (0,8–1,8).

Серцево-судинні прояви ви-
являються частіше у жінок-
домогосподарок при лейоміо-
мі матки з СВД — RR1–4=1,2
(0,8–2,0), при гіпертонічній фор-
мі СДВНС — RR2–4=1,1 (0,6–
1,9) та при гіпотонічній формі
СДВНС — RR3–4=1,3 (0,8–2,1).

Більшість жінок з лейоміо-
мою матки та порушеннями
вегетативного гомеостазу ма-
ли нормальний термін початку
менструальної функції. У жінок
з лейоміомою матки відмічав-

ся більш тривалий менстру-
альний цикл, особливо у І
(46,7 %) та ІІ (46,7 %) групах.
Менструації характеризували-
ся значним об’ємом крово-
втрати, дещо більшим також у
жінок І (80,0 %) і ІІ (80,0 %)
груп. Значні больові відчуття
під час менструацій мали біль-
ше половини жінок з порушен-
нями вегетативного гомеоста-
зу, але частіше такі скарги ви-
словлювали жінки ІІ (66,7 %)
та ІІІ (73,3 %) груп. Майже по-
ловина жінок з лейоміомою
матки та порушеннями вегета-
тивного гомеостазу мали регу-
лярний менструальний цикл.
Зміни циклічності менструаль-
ної функції були більш вира-
жені у жінок І (53,3 %) та IV
(50,0 %) груп.

Середня кількість жінок з ле-
йоміомою матки та порушення-
ми вегетативного гомеостазу,
що мали термін початку менс-
труальної функції до 15 років,
становила 18 (17,2–18,2). Менс-
труальний цикл тривалістю
29–35 днів у середньому заре-
єстровано у 13,3 (12,9–13,5)
випадках серед жінок з лейо-
міомою матки та порушеннями
вегетативного гомеостазу.

Значний об’єм крововтрати
під час менструацій у серед-
ньому відмічався у 22,5 випад-
ках у жінок з порушеннями
вегетативного гомеостазу при
лейоміомі (22,1–22,9). Серед-
ня кількість жінок, що мали силь-
ні больові відчуття, становила
19,8 (19,4–20,1). Зміни цик-
лічності менструальної функції
в середньому зареєстровано у
14,5 (14,2–14,8) випадках се-
ред жінок з лейоміомою матки
та порушеннями вегетатив-
ного гомеостазу. Вибірка до-
стовірна в усіх групах дослі-
дження.

Можливість розвитку СДВНС
за гіпертонічним типом вища,
ніж проявів СВД, у жінок з ле-
йоміомою матки, якщо менс-
труальний цикл має такі харак-
теристики: термін початку піс-
ля 15 років — OR2–1=1,1 (0,4–
3,2), тривалість циклу 21–
25 днів — OR2–1=1,2 (0,4–3,9),

незначний об’єм крововтрати
— OR2–1=1,4 (0,3–6,8), жінки ма-
ють сильні больові відчуття під
час менструацій — OR2–1=1,3
(0,5–3,8) і регулярні менструа-
ції — OR2–1=1,5 (0,5–4,1).

Шанс виявлення СДВНС за
гіпотонічним типом вищий, ніж
можливість прояву СВД, якщо
у жінки з лейоміомою матки
менструація розпочалася до
15 років — OR3–1=1,2 (0,4–3,3),
тривалість циклу 26–28 днів —
OR3–1=1,2 (0,4–3,5), незначний
— OR3–1=1,8 (0,4–8,3) або по-
мірний — OR3–1=1,4 (0,3–6,1)
об’єм крововтрати під час менс-
труацій, сильні больові відчут-
тя — OR3–1=1,8 (0,6–5,5) та ре-
гулярний менструальний цикл
— OR3–1=1,3 (0,5–3,6). Шанс
появи порушень вегетативного
гомеостазу у жінок з лейоміо-
мою матки у вигляді СДВНС за
кардіальним типом вищий, ніж
прояви СВД, якщо менструаль-
на функція триває 21–25 днів —
OR4–1=1,6 (0,5–5,1), незначний
— OR4–1=1,4 (0,3–6,8) та по-
мірний — OR4–1=1,8 (0,4–1,3)
об’єм крововтрати під час менс-
труацій, сильні менструальні
болі — OR4–1=1,2 (0,4–3,3)
та регулярні менструації  —
OR4–1=1,1 (0,4–3,1).

Серцеві прояви у жінок із
СВД частіше виявляються при
тривалості циклу 26–28 днів —
RR1–4=1,1 (0,6–1,1) та 29–
35 днів — RR1–4=1,1 (0,7–1,7),
при значному об’ємі крововтрат
під час менструацій — RR1–4=
=1,1 (0,8–1,5), незначних бо-
льових відчуттях — RR1–4=1,1
(0,6–2,0) і нерегулярних менс-
труаціях — RR1–4=1,04 (0,7–
1,6). Кардіальні прояви СДВНС
за гіпертонічним типом у жінок
з лейоміомою матки частіше
виявлялися при менструаль-
ному циклі, що почався після
15 років — RR2–4=1,1 (0,7–1,6)
та триває 29–30 днів — RR2–4=
=1,2 (0,7–1,7), або якщо жінка
під час менструацій  зазнає
значного об’єму крововтрат —
RR2–4=1,1 (0,8–1,5), має сильні
больові відчуття — RR2–4=1,03
(0,7–1,5) та регулярні менс-
труальні цикли — RR2–4=1,1
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(0,7–1,6). Кардіалгії при гіпото-
нічній формі СДВНС у жінок з
лейоміомою матки частіше ви-
являються, якщо менструації
розпочалися до 15 років —
RR3–4=1,03 (0,7–1,5), тривають
26–28 днів — RR3–4=1,2 (0,7–
1,9) або 29–35 днів — RR3–4=
=1,1 (0,7–1,6), жінки зазнають
незначного об’єму крововтрати
під час менструацій — RR3–4=
=1,2 (0,6–2,4), мають сильні
больові відчуття — RR3–4=1,1
(0,8–1,5) та регулярні менстру-
альні цикли — RR3–4=1,04 (0,7–
1,6).

Жінки з лейоміомою матки
та порушеннями вегетативно-
го гомеостазу часто мали інші
супровідні гінекологічні захво-
рювання, серед них найчасті-
ше траплялися хронічні запаль-
ні захворювання статевих ор-
ганів (ХЗЗСО), причому пере-
важно у жінок ІІ (50,0 %) і ІІІ
(53,3 %) груп. Проявом ХЗЗСО
було часте виявлення ерозії
шийки матки, здебільшого у
жінок І (26,7 %) та ІІІ (30,0 %)
груп. Синдром полікістозних
яєчників (СПКЯ) частіше діа-
гностували у жінок ІІІ групи
(20,0 %).

У жінок з лейоміомою мат-
ки та порушеннями вегетатив-
ного гомеостазу ХЗЗСО у се-
редньому виявлялося у 14,3
(3,8–14,7) випадків, а ерозія
шийки матки — у середньому
у 7,8 (7,4–8,1). Достовірність
вибірки визнавалася високою
в усіх групах.

Імовірність проявів пору-
шень вегетативного гомеоста-
зу у вигляді СДВНС за гіперто-
нічним типом вища, ніж СВД, у
жінок з лейоміомою матки, що
мали ХЗЗСО, — OR2–1=1,1 (0,4–
3,1). Можливість прояву СДВНС
за гіпотонічним типом вища,
ніж СВД, у жінок з лейоміомою
матки, які мали ХЗЗСО, —
OR3–1=1,3 (0,5–3,6), ерозію
шийки матки — OR3–1=1,2 (0,4–
3,6) та СПКЯ — OR3–1=1,6 (0,4–
6,5).

Серцеві симптоми при СВД
у жінок з лейоміомою матки ви-
являлися частіше при ХЗЗСО
— RR1–4=1,1 (0,7–1,7), ерозії

шийки матки — RR1–4=1,1
(0,6–1,9) та СПКЯ — RR1–4=1,2
(0,6–2,5). Серцеві напади мали
жінки з гіпертонічною формою
СДВНС при лейоміомі матки
частіше у разі супровідних гі-
некологічних захворювань, та-
ких як ХЗЗСО — RR2–4=1,2
(0,8–1,7), генітальний ендомет-
ріоз — RR2–4=1,7 (0,8–3,6) та
СПКЯ — RR2–4=1,3 (0,7–2,6).
Кардіалгічні симптоми при гі-
потонічній формі СДВНС у жі-
нок з лейоміомою матки ви-
являлися частіше, якщо серед
супровідних захворювань були
ХЗЗСО — RR3–4=1,2 (0,8–1,8),
ерозія шийки матки — RR3–4=1,2
(0,7–1,9), генітальний ендомет-
ріоз — RR3–4=1,4 (0,6–3,6) та
СПКЯ — RR3–4=1,5 (0,8–2,8).

Жінки з лейоміомою матки
та порушеннями вегетативно-
го гомеостазу перенесли знач-
ну кількість гінекологічних опе-
ративних втручань, серед яких
переважали артифіційні абор-
ти. Найбільше жінок з лейо-
міомою матки перенесли опе-
рації артифіційного аборту в
І (53,3 %), у ІІ (56,7 %) та в
ІІІ (50,0 %) групах. У жінок
І групи в 16,5 % випадків були
мимовільні аборти, можливою
причиною яких могла бути ле-
йоміома матки на тлі змін ве-
гетативного гомеостазу.

Середня кількість жінок з
лейоміомою матки та пору-
шеннями вегетативного гомео-
стазу, що перенесли штучні
аборти, становила 15 (14,4–
15,6). Вибірка достовірна у І та
ІІ групах.

У жінок з лейоміомою мат-
ки імовірність розвитку пору-
шень вегетативного гомеоста-
зу у вигляді СДВНС за гіперто-
нічним типом була вищою, ніж
можливість появи СВД, якщо
такі жінки перенесли артифі-
ційні аборти — OR2–1=1,1 (0,4–
3,2).

Кардіальні симптоми у жінок
з лейоміомою матки виявляли-
ся частіше, якщо вони перенес-
ли артифіційні аборти,  при
цьому переважно при СВД —
RR1–4=1,1 (0,8–1,8), гіпертоніч-
ній формі СДВНС — RR2–4=1,2

(0,9–1,8) та гіпотонічній формі
СДВНС — RR3–4=1,1 (0,7–1,7).
Кардіалгічна симптоматика час-
тіше спостерігалася й у жінок
з лейоміомою матки, що пере-
несли мимовільні аборти, при
СВД — RR1–4=1,7 (0,8–3,6) та
при гіпертонічній формі СДВНС
— RR2–4=1,3 (0,5–2,9), а також
у разі консервативної міомек-
томії у жінок з рецидивами ле-
йоміоми та СВД — RR1–4=1,7
(0,4–6,4).

Давність захворювання на
лейоміому матки більше 1 року
реєструвалася частіше у жінок
І групи (26,7 %), до 2 років — у
жінок ІІ групи (46,7 %), 3 роки
— у жінок ІІІ групи (26,7 %) та
5 років — у жінок І, ІІІ та IV груп
(по 10,0 %).

Найбільшою була кількість
жінок з лейоміомою матки та
порушеннями вегетативного
гомеостазу при давності захво-
рювання до 2 років. Середня
кількість таких жінок сягала
11,8 (11,3–12,3). Дані вибірки
були достовірними.

Можливість розвитку СДВНС
за гіпертонічним типом була
більш високою, ніж СВД, у жі-
нок з лейоміомою матки при
давності захворювання до 2 ро-
ків — OR2–1=1,3 (0,5–3,7) та
3 років — OR2–1=1,2 (0,4–4,2).
Імовірність проявів СДВНС за
гіпотонічним типом була ви-
щою, ніж СВД, у жінок з лейо-
міомою матки, що мали дав-
ність захворювання 3 роки —
OR3–1=1,5 (0,4–4,9) та більше
5 років — OR3–1=2,1 (0,2–24,1),
а шанси розвитку СДВНС за
кардіальним типом були знач-
но вищими, ніж СВД, у жінок з
лейоміомою матки, що мали
давність захворювання 3 роки
— OR4–1=1,7 (0,5–5,6).

Частіше серцеві прояви у жі-
нок з лейоміомою матки вияв-
лялися при СВД — RR1–4=1,2
(0,5–2,1), гіпертонічній формі
СДВНС — RR2–4=1,1 (0,6–1,9)
та гіпотонічній формі СДВНС
— RR3–4=1,1 (0,6–1,9), а також
у разі терміну захворювання
більше 1 року та при СВД —
RR1–4=1,1 (0,7–1,7) і при гі-
пертонічній формі СДВНС —
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RR2–4=1,2 (0,8–1,8), якщо дав-
ність захворювання на лейоміо-
му матки становила до 2 років.

При діагностиці лейоміоми
матки визначалася також ло-
калізація пухлини. Підслизова
лейоміома матки частіше ви-
являлась у ІІ (33,3 %) та ІІІ
(33,3 %) групах. Інтрамураль-
ні вузли більше визначалися у
жінок І (46,7 %) та ІІІ (43,3 %)
груп, а субсерозна лейоміо-
ма матки — у жінок ІІ групи
(26,7 %).

Найбільшою середня кіль-
кість жінок з лейоміомою мат-
ки та порушеннями вегетатив-
ного гомеостазу була при ін-
трамуральній локалізації пух-
лини і становила 12,8 (12,5–
13,0). Дані вибірки були досто-
вірними в усіх групах.

Шанси розвитку гіпертоніч-
ної форми СДВНС були вищи-
ми при СВД у жінок з підслизо-
вою — OR2–1=1,2 (0,4–3,5) та
субсерозною — OR2–1=1,2 (0,4–
3,9) локалізацією лейоміоми.
Гіпотонічна форма СДВНС час-
тіше, ніж СВД, проявлялась у
разі підслизової локалізації
лейоміоми матки — OR3–1=1,2
(0,4–3,5), а кардіальна форма
СДВНС може розвинутися час-
тіше при субсерозному розта-
шуванні лейоміоми матки —
OR4–1=1,4 (0,4–4,5).

Кардіалгії у разі підслизо-
вого розташування лейоміо-
ми частіше виявлялися при
гіпертонічній формі СДВНС
— OR2–1=1,1 (0,6–1,8) та при
гіпотонічній формі СДВНС —
OR3–1=1,1 (1,06–1,8). Кардіал-
гічні симптоми у жінок з інтра-
муральною лейоміомою матки
частіше виявлялися при СВД
— RR1–4=1,1 (0,7–1,7) та при гі-
потонічній формі СДВНС —
RR3–4=1,1 (0,7–1,6).

Іншою визначеною характе-
ристикою лейоміоми матки бу-
ли місця її розташування. У жі-
нок з порушеннями вегетатив-
ного гомеостазу найчастіше
лейоміома матки розташову-
валася по передній стінці мат-
ки, переважно у жінок І групи
(40,0 %). Розташування у ді-
лянці ребра матки частіше спо-

стерігалось у жінок ІІІ групи
(26,7 %), а по задній стінці мат-
ки (16,5 %) і в нижньому сег-
менті матки (16,5 %) — у жінок
ІІ групи.

Найбільша середня кіль-
кість жінок з порушеннями ве-
гетативного гомеостазу мали
розташування лейоміоми мат-
ки по передній стінці — 11
(10,8–11,3). Достовірність вибір-
ки була високою в усіх групах.

Гіпотонічна форма СДВНС
має шанс з’явитися у жінок з
лейоміомою матки в разі роз-
ташування вузлів у ділянці реб-
ра матки — OR3–1=1,2 (0,4–3,9)
та розміщення лейоміоми мат-
ки по задній стінці матки —
OR3–1=1,4 (0,3–6,8). Розвиток
кардіальної форми СДВНС
більш імовірний, ніж поява СВД,
якщо лейоміома матки розта-
шована в ділянці дна матки —
OR4–1=1,3 (0,3–5,4), при розта-
шуванні вузлів у нижньому сег-
менті матки — OR4–1=1,6 (0,4–
6,5) та по задній стінці матки
— OR4–1=1,4 (0,3–6,8).

Кардіалгічні симптоми час-
тіше виявляли у жінок із СВД
— RR1–4=1,2 (0,7–2,2), у жінок з
гіпертонічною формою СДВНС
— RR2–4=1,1 (0,6–2,1) та у жі-
нок з гіпотонічною формою
СДВНС — RR3–4=1,3 (0,8–2,3)
у разі розташування лейоміо-
ми в ділянці ребра матки. Така
серцева симптоматика часті-
ше діагностується у жінок із
СВД — RR1–4=1,1 (0,7–1,8), при
гіпертонічній формі СДВНС —
RR2–4=1,1 (0,7–1,7) та при гі-
потонічній формі СДВНС —
RR3–4=1,1 (0,7–1,7) у разі роз-
ташування пухлини по перед-
ній стінці матки; якщо лейо-
міома розташована по задній
стінці матки, то частіше виявля-
ються кардіалгічні ознаки при
гіпертонічній формі СДВНС —
RR2–4=1,2 (0,6–2,4).

За розміром лейоміома мат-
ки у обстежених жінок визна-
чалася відповідно до розміру
матки в тижнях вагітності, час-
тіше реєструвалася лейоміома
матки до 12 тиж. Пухлина тако-
го розміру переважно виявля-
лась у жінок ІІІ групи (60,0 %).

Лейоміома розміром 13–16 тиж.
частіше виявлялась у жінок
І (43,3 %) та ІІ (43,3 %) груп.

Середня кількість жінок, що
мали лейоміому матки роз-
мірами до 12 тиж., становила
16,5 (16,2–16,8).

Шанс прояву гіпертонічної
та гіпотонічної форм СДВНС
вищий, ніж прояви СВД, у жінок
з розмірами лейоміоми матки до
12 тиж., відповідно OR2–1=1,1
(0,4–3,2) та OR3–1=1,3 (0,5–
3,7), а можливість розвитку
кардіальної форми СДВНС —
OR4–1=1,1 (0,4–3,2) — вища, ніж
СВД, при розмірах лейоміоми
матки 13–16 тиж.

Кардіалгічні прояви частіше
виявляються у жінок із СВД —
RR1–4=1,04 (0,7–1,5), за гіпер-
тонічною формою СДВНС —
RR2–4=1,1 (0,7–1,6) та гіпото-
нічною формою СДВНС —
RR3–4=1,1 (0,8–1,6) у разі роз-
міру лейоміоми до 12 тиж.

Жінки з лейоміомою матки
мали здебільшого один, два
або три лейоматозних вузли.
Один вузол мали 50,0 % жінок
І групи, 50,0 % жінок IV групи
та 53,3 % жінок ІІІ групи, по два-
три вузли — 46,7 % жінок І гру-
пи, 46,7 % — ІІ групи, 43,3 % —
IV групи.

Середня кількість жінок,
що мали один лейоматозний
вузол, становила 15 (14,8–
15,2), а два-три вузли — 13,3
(12,9–13,5).

У жінок, що мали один ле-
йоматозний вузол, шанс роз-
витку СДВНС за гіпотонічним
типом вищий, ніж поява СВД,
— OR3–1=1,1 (0,4–3,1). У жінок,
які мали більше трьох лейома-
тозних вузлів, частіше можуть
проявитися всі форми СДВНС,
ніж СВД: при гіпертонічній фор-
мі OR2–1=2,1 (0,2–24,1), гіпо-
тонічній формі OR3–1=2,1 (0,2–
24,1) та при кардіальній фор-
мі OR4–1=2,1 (0,2–24,1).

Кардіалгії частіше виявля-
лися при СВД  — RR1–4=1,1
(0,7–1,6) та гіпертонічній фор-
мі — RR2–4=1,1 (0,7–1,6) у ра-
зі наявності двох-трьох лейо-
матозних вузлів. При одному
вузлі такі симптоми частіше
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виявляли за гіпотонічної фор-
ми СДВНС — RR3–4=1,04 (0,7–
1,6).

Діагностику лейоміоми мат-
ки в обстежених жінок прово-
дили різними методами. За-
значимо, що всі жінки проходи-
ли ультразвукові дослідження,
резервом необхідного обсте-
ження жінок з лейоміомою мат-
ки залишаються допплерівсь-
ке ультразвукове дослідження
судин, пайпель-біопсія ендо-
метрія та гістероскопічна діа-
гностика.

Середня кількість жінок, що
пройшли до нашого обстежен-
ня пайпель-біопсію ендомет-
рія, становила 3 (2,5–3,5), гіс-
тероскопію — 1,8 (0,9–2,6), доп-
плерівське ультразвукове до-
слідження маткових судин —
4,3 (3,8–4,8). Дані вибірки в
усіх групах мали високу досто-
вірність.

Дослідження показників реа-
лізації репродуктивної функ-
ції при лейоміомі матки пока-
зало, що більшість жінок із по-
рушеннями вегетативного го-
меостазу мали одні пологи до
встановлення діагнозу лейоміо-
ми, а деякі — і двоє пологів.
При встановленому діагнозі
лейоміоми матки одні пологи
без лікування відбулися у 2
(6,7 %) жінок ІІІ групи, одні по-
логи після нехірургічного ліку-
вання лейоміоми матки — у
2 (6,7 %) жінок І групи, у 2
(6,7 %) жінок ІІ групи та в 1
(3,3 %) жінки IV групи. Після хі-
рургічного лікування лейоміоми
матки народила лише 1 (3,3 %)
жінка ІІІ групи.

Найбільша середня кількість
жінок з лейоміомою матки та
порушеннями вегетативного
гомеостазу становила 19,5
(19,2–19,8). Вибірка достовір-
на в ІІІ групі.

За гіпотонічним та карді-
альним типами СДВНС часті-
ше, ніж СВД, виявляється у жі-
нок з лейоміомою матки, що

мали двоє пологів, відповідно
OR3–1=1,2 (0,4–4,2) і OR4–1=1,7
(0,5–5,6).

Кардіалгії частіше виявля-
лися у жінок з лейоміомою мат-
ки при СВД, якщо жінка мала
двоє пологів або одні пологи
після лікування лейоміоми мат-
ки нехірургічними методами,
відповідно — RR1–4=1,03 (0,7–
1,5) та RR1–4=1,6 (0,5–5,0). Та-
кож серцеві прояви частіше
мали жінки з лейоміомою мат-
ки при гіпертонічній формі
СДВНС, якщо вони народили
тричі або більше разів або
мали одні пологи після ліку-
вання лейоміоми матки не-
хірургічними методами, відпо-
відно RR2–4=1,1 (0,6–1,8) та
RR2–4=1,6 (0,5–5,0).

Жінки з лейоміомою матки
та порушеннями вегетативно-
го гомеостазу часто мали су-
провідні екстрагенітальні за-
хворювання, серед яких у жі-
нок І групи переважали захво-
рювання ЛОР-органів (хроніч-
ний тонзиліт — 50,0 %) і захво-
рювання шлунково-кишкового
тракту (гастрит — 40,0 %). Та-
ка ж тенденція відмічалась і в
інших групах: у ІІ групі хроніч-
ний тонзиліт — 46,7 %, а гаст-
рит — 33,3 %, у ІІІ групі хроніч-
ний тонзиліт — 46,7 %, а гас-
трит — 36,7 %, у IV групі хро-
нічний тонзиліт — 43,3 %, а
гастрит — 43,3 %. Жінки ІІІ гру-
пи в 16,7 % випадків стражда-
ли на аденоїди.

Найбільша середня кіль-
кість жінок з лейоміомою мат-
ки та порушеннями вегетатив-
ного гомеостазу мала хроніч-
ний тонзиліт і становила 14
(13,8–14,2) та гастрит — 11,5
(11,1–11,9). Вибірки в усіх гру-
пах були достовірними.

Щодо шансів прояву змін
вегетативного гомеостазу у ви-
гляді захворювання спостері-
гається більш виражена мож-
ливість прояву СДВНС за кар-
діальним типом — OR4–1=1,1

(0,4–3,2) порівняно із СВД у
жінок з лейоміомою матки за
наявності супровідного екс-
трагенітального захворювання
— гастриту.

Можливість прояву СДВНС
за гіпер-, гіпо- та кардіальним
типами значно вища у жінок з
лейоміомою матки при захво-
рюванні на аденоїди, відповід-
но OR2–1=3,2 (0,3–32,9), OR3–1=
=4,5 (0,5–42,5), OR4–1=5,8 (0,6–
53,0), а на кардіальну форму
СДВНС ще й у разі виявлен-
ня сечокам’яної хвороби —
OR4–1=3,6 (0,4–35,7).

Кардіалгії виявляли часті-
ше при СВД заі наявності у
жінок з лейоміомою матки
виразкової хвороби шлунка
та хронічного тонзиліту, від-
повідно RR1–4=1,3 (0,4–4,1) та
RR1–4=1,1 (0,7–1,6), також кар-
діалгічні прояви частіше спо-
стерігалися при СДВНС за
гіпертонічним і гіпотонічним
типами у жінок з лейоміомою
матки при хронічному тонзилі-
ті, відповідно RR2–4=1,04 (0,7–
1,6) та RR3–4=1,04 (0,7–1,6).

Жінки з лейоміомою матки
та порушеннями вегетативно-
го гомеостазу мали шкідливі
звички, частіше у вигляді тю-
тюнопаління та надмірного
вживання алкоголю. На тю-
тюнопаління страждали най-
більша кількість жінок І групи
(40,0 %) та ІІ групи (33,3 %).
Чимало жінок І групи (10,0 %)
надмірно вживали алкоголь.

Середня кількість жінок з
лейоміомою матки та пору-
шеннями вегетативного гомео-
стазу, що зловживали тютюно-
палінням, становила 8,8 (7,7–
9,8), а тих, які надмірно вжива-
ли алкоголь, — 2,3 (1,8–2,9).

Кардіалгія частіше проявля-
лась у жінок з лейоміомою мат-
ки при СВД і СДВНС за гіпер-
тонічним і гіпотонічним типа-
ми, у разі якщо жінки зловжи-
вали тютюнопалінням — від-
повідно RR1–4=1,6 (1,1–2,5),
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RR2–4=1,5 (0,9–2,3), RR3–4=1,3
(0,8–2,2).

Більшість жінок з лейоміо-
мою матки та порушеннями
вегетативного гомеостазу ви-
користовували бар ’єрні та
оральні методи контрацепції.
Бар’єрнними методами конт-
рацепції користувалися біль-
шість жінок ІІІ групи (36,7 %),
а оральними контрацептива-
ми — більшість жінок ІІ групи
(40,0 %).

Середня кількість жінок з
лейоміомою матки та пору-
шеннями вегетативного гомео-
стазу становила 10 (9,7–10,3),
а середня кількість жінок, що
використовували оральні кон-
трацептиви, — 9,5 (8,8–10,2).

У жінок, що використовува-
ли бар’єрні методи контрацеп-
ції, шанс прояву СДВНС за гі-
пертонічним, гіпотонічним і
кардіальним типами був ви-
щим, ніж можливість проявів
СВД, відповідно OR2–1=1,2
(0,4–3,5), OR3–1=1,4 (0,5–3,9)
та OR4–1=1,2 (0,4–3,5). Можли-
вість прояву СДВНС за гіпер-
тонічним типом у жінок з ле-
йоміомою матки, порівняно з
СВД, також була вищою у разі
використання оральних конт-
рацептивів — OR2–1=1,3 (0,5–
3,8).

Кардіалгії при СВД і СДВНС
за гіпертонічним і гіпотонічним
типами частіше виявлялися у
жінок з лейоміомою матки у
разі прийому оральних кон-
трацептивів, відповідно RR1–4=
=1,6 (0,5–5,0), RR2–4=1,4 (0,9–
2,2) та RR3–4=1,2 (0,7–1,9).

Серцеві прояви при СВД
частіше спостерігалися у жінок
з лейоміомою матки і в разі
використання внутрішньомат-
кової спіралі — RR1–4=1,6 (0,5–
5,0), а при застосуванні бар’єр-
них методів контрацепції час-
тіше виявлялися СДВНС за гі-
потонічним типом із серцеви-
ми симптомами — RR3–4=1,1
(0,7–1,7).

Висновки

1. Прогнозування проявів
порушення вегетативного го-
меостазу у жінок з лейоміомою
матки дозволило з’ясувати
шанси виникнення таких змін і
обчислити відносний ризик ви-
никнення кардіалгій.

2. Дослідження клінічної ха-
рактеристики у жінок фертиль-
ного віку з лейоміомою матки,
що мали порушення вегета-
тивного гомеостазу, сприяло
визначенню найважливіших
факторів виникнення цього за-
хворювання.

3. У жінок з лейоміомою
матки часто трапляються клі-
нічні прояви порушення веге-
тативного гомеостазу, що по-
требує пильної уваги лікарів
акушерів-гінекологів, терапев-
тів і сімейних лікарів.
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