
АНОТАЦІЯ  

О.П. Дорога Клініко-морфологічне обґрунтування гормонотерапії 

лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку 

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 

Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація 

«Акушерство та гінекологія») – Національна медична академія 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню методів діагностики 

та лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку на підставі 

результатів клініко-інструментального обстеження, анатомо-

морфофункціонального обґрунтування вибору методу лікування в 

залежності від локалізації, морфологічної форми, чутливості рецепторного 

апарату лейоматозних вузлів на тлі динаміки гормональних змін. 

Лейоміома матки – доброякісна гормонозалежна пухлина, яка розвивається 

в м’язовому шарі матки і займає особливе місце в структурі пухлин жіночої 

статевої сфери: вона складає 10-20% усієї гінекологічної патології і 

діагностується у 10-30% жінок репродуктивного віку. Відомо, що кожна 4-5 

жінка в світі страждає на міому матки [4, 5]. Щорічний рівень первинної 

ультразвукової діагностики міом матки для когорти жінок у віці від 25 до 44 

років складає 12,8% на 1000 жінок/років [110]. Наявність міоми часто є 

причиною порушення менструальної, секреторної і генеративної функцій, стає 

причиною маткових кровотеч та інших ускладнень (у тому числі перебігу 

вагітності, пологів і післяпологового періоду), а також є однією з причин 

непліддя. 

Раніше вважалось, що міома матки – це хвороба жінок пізнього 

репродуктивного (35-45 років) і перименопаузального (46-55 років) віку. В наш 

час відмічено «омолоджування» цього захворювання – 80% жінок у віці 30-40 

років мають високий ризик захворіти на міому матки, нерідко виявляють міому 



матки у віці 20-25 років і молодше, що, на думку більшості фахівців, набуває 

загрозливого характеру.  

Не дивлячись на значний прогрес у діагностиці міоми матки і численні 

гіпотези, що пояснюють її виникнення і перебіг, захворювання продовжує 

залишатися найбільш частою причиною операцій в гінекології, складаючи до 

80% планових хірургічних втручань [2]. 

Виділяють основні фактори ризику, які сприяють виникненню ЛМ: пізнє 

менархе, рясні менструації, висока частота артифіційних абортів, наявність 

екстрагенітальної патології, особливо судинної, а також гінекологічних 

захворювань [8]. При оцінці ризику виникнення міоми матки простежується 

генетична схильність за аутосомно-рецесивним типом наслідування [9]. 

Лейоміоми можуть бути безсимптомними або поєднуватися з різними 

симптомами, які зазвичай обумовлені локалізацією, розміром і кількістю 

вузлів. Жінки з міомами страждають на аномальні маткові кровотечі, 

гіперменорею, тазовий біль, дизурію, дисменорею, непліддя, звичні викидні та  

передчасні пологи [114]. 

У патогенезі ЛМ дослідники відводять значне місце гормональному 

дисбалансу стероїдних гормонів та їх рецепторів, гонадотропних гормонів, 

розвитку вторинного імунодефіциту, порушенням функції щитоподібної залози 

і кори наднирників, спадковості та іншим факторам, які слугують фоном для 

розвитку патологічного процесу в матці [194, 204].  

Як діагностичні методи дослідження при виявленні міоми, визначення її 

локалізації і виключення злоякісності, використовується УЗД, допплерографія, 

гістероскопія та лапароскопія [56, 57, 58]. Під час морфологічного та 

імуногістохімічного дослідження встановлюються гістологічні типи вузлів та 

проводиться оцінка розподілу та рівня експресії рецепторів до стероїдних 

статевих гормонів [176]. 

Питання тактики лікування пацієнток з лейоміомою матки залишається у 

центрі уваги вітчизняних та зарубіжних дослідників [162, 163, 164]. 



Головною метою дисертаційної роботи було удосконалення методу 

діагностики та лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку на 

підставі результатів клініко-інструментального обстеження, анатомо-

морфофункціонального обґрунтування вибору методу лікування в залежності 

від локалізації, морфологічної форми, чутливості рецепторного апарату 

лейоматозних вузлів на тлі динаміки гормональних змін.  

При виконанні дослідження основними завданнями були: визначення 

факторів ризику, особливостей перебігу лейоміоми матки у жінок 

репродуктивного віку, встановлення особливостей вмісту статевих та 

гонадотропних гормонів до та після гормонального лікування, визначення 

особливостей ехоструктури, васкуляризації та гемодинаміки лейоматозних 

вузлів, встановлення ультразвукової семіотики різних клініко-

морфофункціональних форм лейоміоми матки, розроблення та впровадження 

патогенетично обґрунтованої схеми лікування та реабілітаційних заходів щодо 

репродуктивної функції жінок.  

Роботу проведено у два етапи. На першому етапі проведено клінічне, 

інструментальне, ультразвукове, гістологічне, імуногістохімічне обстеження 90 

жінок репродуктивного віку хворих на лейоміому матки з різним 

розташуванням лейоматозних вузлів, які були прооперовані з застосуванням 

малоінвазивних хірургічних операцій в зв’язку з відсутністю або частковим 

ефектом від попередньої консервативної терапії. Контрольна група 

спостереження складалась з 30 практично здорових жінок, які звернулись для 

обстеження з приводу непліддя чоловіка. 

Під час дослідження аналізували та проводили порівняльну 

характеристику скарг пацієнток, даних сімейного, соматичного, 

гінекологічного та акушерського анамнезу, детально вивчали клінічні прояви, 

дані гінекологічного обстеження, показники стану гіпофізарно-оваріальної 

системи, результати ультразвукового та гістероскопічного дослідження, 

результати комплексного морфологічного дослідження, яке включало 

гістологічний, імуногістохімічний та морфометричний методи.  



Проведене порівняльне комплексне дослідження показало, що виразність 

проявів перебігу захворювання на лейоміому матки у жінок в значній мірі 

залежить від перенесених в дитинстві інфекційних хвороб, обтяженого 

сімейного анамнезу, несприятливих умов праці, постійного нервово-психічного 

навантаження під час інтелектуально-розумової праці, обтяженого 

гінекологічного та акушерського анамнезу, наявності екстрагенітальних 

захворювань, розмірів вузлів та їх локалізації, порушень гормонального 

гомеостазу.  

Вперше було системно вивчено морфологічні та імуногістохімічні 

особливості лейоматозних вузлів з урахуванням показників чутливості 

рецепторного апарату до статевих стероїдних гормонів у жінок 

репродуктивного віку. Застосування імуногістохімічного визначення рівня 

експресії рецепторів до естрогенів та прогестерону в лейоматозних вузлах 

визначило значну рецепторну мозаїчність та дозволило обґрунтувати 

диференційований підхід до вибору гормонотерапії.  

Завдяки проведеному дисертаційному дослідженню визначено, що у жінок 

з  лейоміомою матки значно частіше ніж у жінок групи контролю зустрічались 

порушення менструального циклу, аномальні маткові кровотечі, непліддя, 

загроза переривання вагітності та патологічні пологи.  

Проведене дослідження дозволило науково обґрунтувати факт, що 

лейоміома матки сприяє зниженню фертильності  та є одним з етиологічних 

чинників непліддя у жінок репродуктивного віку. 

На другому етапі дослідження з метою визначення ефективності 

застосування запропонованої післяопераційної диференційованої 

гормонотерапії, прооперованих жінок було поділено на І.1 підгрупу (n=58), в 

якій лікування призначалося за результатами визначення чутливості 

естрогенових та прогестеронових рецепторів видалених тканин та підгрупу І.2 

(n=32), в якій лікування було емпіричним та призначалось тільки за 

результатом морфологічних досліджень. 

У ході дослідження було проаналізовано дані опитування пацієнток обох 



підгруп, досліджено показники вмісту гормонів гіпофізу та стероїдних статевих 

гормонів через 8 місяців після проведеного оперативного лікування з курсом 

запропонованої гормонотерапії.  

Проведено оцінку віддалених протягом 2-х років результатів після 

лікування за наявністю випадків рецидиву захворювання, настання вагітності 

та її перебігу.  

При виконанні даного дисертаційного дослідження одним із основних 

завдань було визначення ефективності запропонованої патогенетично 

обґрунтованої схеми гормонотерапії на основі проведеного аналізу та 

порівняльної характеристики показників результатів обстеження жінок обох 

підгруп після лікування. 

Аналіз проведеного дослідження показав, що у всіх жінок з лейоміомою 

матки після проведеного курсу гормонального лікування регулярний 

менструальний цикл відновився в 98,9% випадків. На фоні призначеної 

гормонотерапії з урахуванням ступеня експресії естрогенових та 

прогестеронових рецепторів достовірно знизилась кількість випадків 

аномальних маткових кровотеч у жінок І.1 підгрупи, в той час як у жінок І.2 

підгрупи, яким була призначена емпірична гормонотерапія, кровотечі 

спостерігалися 3 рази частіше, альгодисменорея мала місце у жінок І.1 

підгрупи в 1,5 рази рідше, ніж у респонденток І.2 підгрупи. 

 В І.1 підгрупі 40 (69%) жінок мали репродуктивні плани, бажана 

вагітність настала в 27 (67,5%) випадках, із 19 (59,4%) жінок з 

репродуктивними планами І.2 підгрупи завагітніло 11 (57,9%) пацієнток. 

Частіше вагітність у жінок  І.1 та І.2 підгруп наступала в перший рік після 

проведеного лікування. Також, у жінок І.2 підгрупи достовірно частіше 

зустрічалась загроза передчасних пологів по відношенню до жінок І.1 підгрупи 

(р<0,05). Фізіологічні пологи відбувалися частіше у жінок І.1 підгрупи, ніж у 

жінок І.2 підгрупи (р<0,05). Патологічні пологи шляхом операції кесарева 

розтину частіше відбувалися у жінок І.2 підгрупи (40%), ніж у жінок  І.1 

підгрупи (34,6%). 



 У дисертаційній роботі вперше доведено та науково обґрунтовано 

необхідність впровадження диференційованої етапної системи ведення жінок 

репродуктивного віку хворих на лейоміому матки з урахуванням сучасних 

методів діагностики стану гормонального гомеостазу і застосування 

патогенетично обґрунтованих методів корекції, що безперечно, дозволить 

покращити якість життя та збереження і відновлення репродуктивного 

потенціалу даного контингенту жінок.  

 Для лікувальних установ та практикуючих лікарів розроблено алгоритм 

поетапної системи патогенетично обґрунтованої системи ведення жінок 

репродуктивного віку з лейоміомою матки до, під час та після хірургічного 

лікування для запобігання прогресування захворювання на лейоміому матки, 

зниження випадків непліддя та частоти перинатальних ускладнень. 

 Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладені у 11 

публікаціях. Опубліковано 8 наукових статей, з них 2 – одноосібно, 2- 

англійською мовою, 5 статей у наукових фахових виданнях України відповідно 

до «Переліку наукових фахових видань України», 1 – у закордонному 

періодичному науковому виданні (РФ, м. Москва, 2012), 1 – у закордонному  

наукометричному виданні SCOPUS (Georgia, 2019), 1 – у періодичному 

науковому виданні держави, яка входить до Європейського Союзу (Естонія, м. 

Таллін, 2020). Крім того, опубліковано 1 тези доповідей за матеріалами 

конгресів та науково-практичних конференцій, зроблено 1 стендову доповідь у 

матеріалах науково-практичних конференції з міжнародною участю та 

отримано 1 деклараційний патент на корисну модель, зареєстрований у 

Державному реєстрі патентів України на винаходи «Спосіб лікування 

лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку» №69885 від 10.05.2012. 
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 This dissertation is devoted to the improvement of diagnosis and uterine 

leiomyoma treatment methods in women of child bearing age based on the results of 

clinical and instrumental examination, anatomical and morphofunctional justification 

of therapeutic decision depending on the location, morphological form, sensitivity of 

receptor apparatus lieomyomatic nodes on the background of hormonal change 

dynamics. 

 The uterine leiomyoma is a benign hormone-dependent tumor that develops 

in muscular layer of uterus and occupies a special place in the structure of tumors of 

female genital area: it accounts for 10-20% of all gynecological pathology and is 

diagnosed in 10-30% of women of child bearing age. It is known that each 4-5th  

woman in the world suffers from uterine fibroids [4, 5]. The annual level of primary 

ultrasound diagnosis of uterine fibroids for women aged 25 to 44 is 12.8% per 1000 

women/years [110]. The presence of fibroids often causes menstrual, secretory and 

generative disfunctions, brings about uterine bleeding and other complications 

(including pregnancy, childbirth and the postpartum period), and is also one of the 

causes of infertility. 

 It was previously thought that uterine fibroids are the disease of women of 

late reproductive (35-45 years) and perimenopausal (46-55 years) age. Nowadays, we 

can observe a "rejuvenation" of this disease - 80% of women aged 30-40 are at high 

risk of uterine fibroids, oftenly uterine fibroids are detected in women aged 20-25 

and younger, which, according to the most of experts, is threatening. 



 Despite a significant progress in diagnosing of uterine fibroids and numerous 

hypotheses explaining its origin and course, the disease continues to be the most 

common cause for surgical treatment in gynecology, accounting for up to 80% of the 

planned surgeries [2]. 

 There are several main risk factors that contribute to emergence of uterine 

leiomyoma: late menarche, heavy menstruation, high frequency of artificial 

abortions, the presence of extragenital pathology, especially vascular, as well as 

gynecological diseases [8]. A genetic predisposition by autosomal recessive type of 

inheritance is observed when assessing the risk of uterine fibroids [9]. 

 Leiomyomas can be asymptomatic or combined with various symptoms, 

which are usually conditioned by location, size and number of nodes. The women 

with fibroids suffer from abnormal uterine bleeding, hypermenorrhea, pelvic pain, 

dysuria, dysmenorrhea, infertility, habitual miscarriage and premature birth [114]. 

 In pathogenesis of leiomyomas, researchers allocate a significant place to 

hormonal imbalance of steroid hormones and their receptors, gonadotropic 

hormones, secondary immunodeficiency, thyroid and adrenal dysfunction, heredity 

and other factors that are a background for development of pathological process in 

the uterus [194, 204]. 

 Ultrasound, Doppler, hysteroscopy and laparoscopy are used as diagnostic 

methods for detecting the myoma, determining its location and excluding malignancy 

[56, 57, 58]. During morphological and immunohistochemical examination, 

histological types of nodes are established, and distribution and receptors expression 

levels for steroid reproductive hormones are assessed [176]. 

 The issue of treatment tactics in patients with uterine leiomyoma remains in 

the focus of domestic and foreign researchers [162, 163, 164]. 

 The main purpose of this dissertation was to improve methods of diagnosis 

and treatment of uterine leiomyoma in women of child bearing age based on the 

results of clinical and instrumental examination, anatomical and morphofunctional 

substantiation of therapeutic decision depending on the location, morphological form, 



sensitivity of the receptor apparatus on the background of hormonal change 

dynamics. 

 When performing the study, the main tasks were: determining risk factors, 

features of uterine leiomyoma in women of child bearing age, establishing 

characteristics of reproductive and gonadotropic hormones before and after hormonal 

treatment, determining the features of echostructure, vascularization and 

hemodynamics of leiomyomatic nodes, establishment of ultrasound semiotics for 

uterine leiomyoma, development and implementation of a pathogenetically justified 

treatment regimen and rehabilitation activities of reproductive function in women. 

 This research was carried out in two stages. The first stage was clinical, 

instrumental, ultrasound, histological immunohistochemical examination of 90 

women of child bearing age sick with uterine leiomyoma having different locations 

of leiomyomatic nodes, who were operated with minimally invasive surgery due to 

the lack or partial effect of previous conservative therapy. The control group 

consisted of 30 apparently healthy women who addressed for infertility test in their 

husbands.  

 The study analyzed and compared complaints of patients, family, somatic, 

gynecological and obstetric anamnesis data, detailed studies of clinical 

manifestations, gynecological examination data, pituitary-ovarian system indicators, 

ultrasound and hysteroscopic examination results, the results of a comprehensive 

morphological study which included histological, immunohistochemical and 

morphometric methods. 

 A comparative comprehensive study has shown that uterine leiomyoma 

manifestations intensity in women largely depends on childhood infectious diseases, 

burdened family history, adverse working conditions, continuous mental stress 

during intellectual and mental work, burdened gynecological obstetric history, 

diseases of the extragenital system, nodes size indicators and their locations, 

hormonal homeostasis disorders. 

 Morphological and immunohistochemical features of leiomyomatic nodes 

were systematically studied for the first time, taking into account sensitivity of the 



receptor apparatus to sex steroid hormones in women of reproductive age. Applying 

immunohistochemical determination of receptor expression levels to estrogen and 

progesterone in leiomatous nodes has detected a significant receptor mosaicism and 

allowed justifying a differentiated approach to selecting the hormone therapy. 

 Thanks to the dissertation research, it was determined that women with 

uterine leiomyoma were much more likely to have menstrual irregularities, abnormal 

uterine bleeding, infertility, threatened abortion and abnormal childbirth than the 

women from the control group. The study allowed us to scientifically conclude that 

uterine leiomyoma contributes to the reduced fertility and is one of the etiological 

factors of infertility in women of child bearing age. 

 In the second stage of the study, in order to determine effectiveness of the 

proposed postoperative differentiated hormone therapy, the operated women were 

divided into subgroup I.1 (n = 58), in which the treatment was prescribed based on 

sensitivity of estrogen and progesterone receptors in the removed tissues and 

subgroup I.2 (n = 32), in which the treatment was empirical and was prescribed only 

on the basis of morphological studies. 

 The study analyzed patients survey data of both subgroups, examined the 

content of pituitary hormones and steroid sex hormones in 8 months after the surgery 

with a proposed course of hormone therapy. Evaluation of long-term results during 2 

years after the treatment, in presence of recurrence cases, pregnancy and its course. 

 While performing this dissertation research, the main task was to determine 

effectiveness of the proposed pathogenetically sound hormone therapy regimen by 

analyzing comparative characteristics of examination results in women from both 

subgroups after the treatment. 

 Analysis of studies has shown that all the women with uterine leiomyoma 

have resumed their regular menstrual cycle in 98.9% of cases after the course of 

hormonal treatment. On the background of prescribed hormone therapy, taking into 

account the expression degree of estrogen and progesterone receptors, the number of 

cases of abnormal uterine bleeding significantly decreased in women from subgroup 

I.1, while in women from subgroup I.2, who were prescribed empirical hormone 



therapy, the bleeding was observed 3 times more often, the painful menses were 

observed in women from subgroup I.1 by 1.5 times less than in the women from 

subgroup I.2. 

 In the subgroup I.1, 40 (69%) women had reproductive plans, the desired 

pregnancy occurred in 27 (67.5%) cases; of 19 (59.4%) women with reproductive 

plans from subgroup I.2, 11 became pregnant. (57,9%) of patients. More often the 

pregnancy in women from subgroups I.1 and I.2 occurred in the first year after the 

treatment. Also, the women from subgroup I.2 were significantly more likely to have 

premature births compared to the subgroup I.1. Physiological childbirth occurred 

more often in women from subgroup I.1 than in women from subgroup I.2. 

Pathological births by cesarean section were more common in women from subgroup 

I.2 than in women from subgroup I.1. 

 This dissertation work has first proved and scientifically substantiated the 

need for a differentiated stage system of disease management in women of 

reproductive age sick with uterine leiomyoma, taking into account modern methods 

of diagnosing hormonal homeostasis and the use of pathogenetically sound methods 

of correction, which will surely allow improving life and keeping and restoring 

reproductive potential in women of this cohort. 

 An algorithm has been developed for medical institutions and practitioners 

for a step-by-step system of pathogenetically sound disease management in women 

of reproductive age sick with uterine leiomyoma before, during and after the surgery 

to prevent progression of uterine leiomyoma, improve quality of life, reduce 

infertility and perinatal complications. 

 Publications. The main results of the dissertation are presented in 11 

publications. 8 scientific articles were published, including 2 - individually, 2- in 

English, 5 articles in scientific journals of Ukraine, according to the "List of scientific 

journals of Ukraine", 1 - in foreign periodicals (RF, Moscow, 2012), 1 - in the 

foreign scientometric publication SCOPUS (Georgia, 2019), 1 - in a periodical 

scientific publication of a country that is a member of the European Union (Estonia, 

Tallinn, 2020). In addition, 1 publication of the abstracts of reports on materials from 



congresses and scientific-practical conferences, 1 poster report was made on 

materials from scientific-practical conferences with international participation and 1 

declarative patent for a utility model was obtained. “Uterine lieomyoma treatment 

method in women of child bearing age” N69885 as of 10.05.2012. 

 

 Key words: uterine leiomyoma, estrogens, progesterone, 

immunohistochemical study, receptor expression, receptor mosaicism, hormone 
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