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У даній статті представлена актуальність та відкритість проблеми розвитку клімактеричного синдрому у різних 

вікових групах, розкрито причини та механізми виникнення даного захворювання. Також охарактеризовано основні 

форми клімактеричного синдрому, сучасні підходи до ведення пацієнток з патологією постменопаузального періоду. 

У роботі узагальнена роль знань медичними працівниками незалежно від рівня та галузі надання медичної допомоги 

симптоматики клімактеричного синдрому з метою проведення повноцінної діагностики постменопаузальних 

порушень, важливості проведення замісної гормональної терапії пацієнткам з урогенітальними розладами під час 

клімактерію та профілактики виникнення даного патологічного стану з метою попередження розвитку пізніх 

ускладнень у вигляді остеопорозу, серцево-судинних захворювань, які можуть призводити до інвалідизації та 

летального наслідку.  
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Постановка проблеми. Сьогодні спосте-

рігається тенденція до збільшення тривалості 

життя, яка слугує причиною того, що сучасна 

популяція жінок проводить одну третину свого 

життя у стані перименопаузи – у перехідному 

та старечому віці.  

Зі зростанням тривалості життя особливого 

значення набувають різноманітні аспекти, які 

визначають якість життя жінок даного віку. До 

їх числа належать проблеми, які пов'язані з 

профілактикою, діагностикою та лікуванням 

патологічних станів, одним з суттєвих факторів 

патогенезу яких є дефіцит естрогенного впливу, 

та які належать до «хвороб» естрогенного 

дефіциту. На фоні дефіциту естрогенів у 

перименопаузі можуть розвиватися патологічні 

процеси у молочних залозах, матці, клітинах 

мозку, серці, артеріях, кістках. 

Клімактеричний період – особливий, адже 

лікування пацієнток з клімактеричним 

синдромом є однією з актуальних та складних 

проблем клінічної медицини.  

Актуальність даної проблеми визначається 

високою частотою захворювання ужінок пере-

хідного віку, які знаходяться у розквіті профе-

сійної та творчої діяльності, а також значною 

кількістю варіантів перебігу та важкістю про-

цесу, що негативно впливає на загальний стан, 

працездатність та часто призводить до інвалі-

дизації, внаслідок чого проблема набуває не 

тільки медичного, але і соціального значення. 

Складність клімактеричного синдрому 

також пов'язана з відсутністю достовірних 

критеріїв, які дозволили б встановити характер 

перебігу (фізіологічний чи патологічний). При 

цьому важливо підкреслити, що під впливом 

різноманітних факторів (фізичні та психічні 

травми, інфекційні захворювання, перевтома) у 

будь-який момент фізіологічний клімактерій 

може стати патологічним. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

На основі аналізу літературних даних виявлено, 

що виражені симптоми клімактеричного син-

дрому виявляються саме у ранній постменопаузі 

внаслідок повного виключення функції яєчників 

та різкого дефіциту естрогенів у даному періоді. 

При цьому психосоціальні фактори старіння 

жіночого організму погіршують ситуацію. 

Зміни факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища, які розвиваються потребують 

активації механізмів адаптації, від адекватності 

яких залежить подальша якість життя жінок. У 

випадку порушень взаємодії даних механізмів 

стабільність внутрішнього середовища не 

зберігається та наступає зрив їх діяльності, що 

відображається на багатьох функціях організму. 

За статистичними даними, провідну роль у 

клімактеричному синдромі мають вазомоторні 

прояви (перш за все – припливи жару), які 

виявляються у 75% жінок менопаузального 

віку (від 68% до 90%), внаслідок чого чверть з 

них звертається за медичною допомогою до 

медичних працівників.  

Мета статті. Узагальнення відомостей науко-

во-медичної літератури, дисертаційних робіт, 

нормативних документів, сучасних наукових 

досліджень з приводу проблеми клімактеричного 

синдрому у постменопаузальному періоді з ме-

тою виокремлення різних точок зору для попе-

редження розвитку важких пізніх ускладнень да-

ного стану, які можуть призводити до інваліди-

зації та летального наслідку. 

Основні результати дослідження. Провідна 

роль у адаптивній поведінці організму, згідно 

сучасної теорії адаптації, належить вегетативній 

нервовій системі, яка в умовах ендокринної пере-

будови та дефіциту статевих гормонів переживає 

серйозне навантаження, що обумовлено анато-

мічною та функціональною близькістю вищих 

вегетативних центрів, структур психоемоційного 

реагування та центрів регуляції репродуктивної 

функції. При виснаженні резервних можливостей 

з'являються дизрегуляторні вегетативні пору-

шення надсегментарного церебрального та сег-

ментарного (спинально-периферичного рівнів), 

що є патогенетичними факторами формування 

клімактеричного синдрому. 

У осіб похилого та старечого віку спостері-

гаються пізні порушення, які виникають через 

5 років після менопаузи та більше: вони 

проявляються підвищенням ризику розвитку 

серецево-судинних захворювань та важких ус-

кладнень внаслідок даної патології, постмено-

паузального остеопорозу з ризиком виникнен-

ня вивихів та переломів та хвороби Альцгеймера.  

Згідно з дослідженнями, у жінок у постмено-

паузі ризик ішемічної хвороби серця підвищу-

ється у 3 рази, а інсульту – у 7 разів. Вкрай 

негативний вплив інволюційні гормональні 

зміни мають на мінеральну щільність кісткової 

кістки – 85% всіх епізодів остеопорозу у пред-

ставниць жіночої статі припадає на постменопа-

узальний період. Одним з найбільш важких 

ускладнень даного стану – перелом шийки 

стегнової кістки, самого вразливого місця у 

пацієнток старшої вікової групи, що не 

піддається консервативному лікуванню та без 

ендопротезування кульшового суглобу, як 

правило, стає причиною інвалідизації пацієнток 

(45%) або взагалі летального наслідку (26%). 

У 2001 році вперше були опубліковані 

критерії старіння жіночої репродуктивної 

системи – STRAW (Stages of Reproductive Aging 

Workshop), які протягом багатьох років вважали 

«золотим стандартом» для оцінки клімактеричних 

змін, однак застосовувалися тільки для здорових 

жінок (виключаючи осіб, які палять, пацієнток з 

міомою матки, захворюваннями яєчників, пору-

шенням менструального циклу, з надлишковою 

масою тіла, з новоутвореннями, пацієнток, які 

перенесли гістеректомію). Дані рекомендації 

обмежувались оцінкою менструального циклу, 

кровотеч та якісними характеристиками фоліку-

лостимулюючого гормону, тоді як кількісні по-

казники специфічних біомаркерів (фолікулости-

мулюючого, антимю-лерового гормонів, інгібіну 

В, антральних фолікулів) не враховувалися. 

У 2011 році група експертів розробила нові 

критерії репродуктивного старіння, які відобра-

зили накопичений досвід на 10 років – 

STRAW+10. Згідно з новими умовами, для більш 

повної оцінки клімактеричних змін необхідно 

проводити кількісний аналіз маркерів оваріаль-

ного резерву. Крім того, STRAW+10 використо-

вують критерії майже для всіх вікових груп жі-

ночого населення. Таким чином, дана система 

зас-тосовується для жінок, незалежно від 

їхнього віку, індексу маси тіла, демографічних 

показників чи способу життя. 

Провідне місце серед причин смертності у 

жінок постменопаузального періоду займають 

захворювання серцево-судинної системи (480 

на 100 тис жіночого населення даного віку). 



№ 2/2 (23) лютий 2019 р.   

 

21 

Медичним працівникам на дільницях 

обслуговування важливо до переходу жінок у 

менопаузальний період виявляти фактори 

ризику розвитку клімактеричного синдрому. 

До несприятливих соціально-економічних 

факторів, які впливають на вірогідність розвитку 

та важкість перебігу клімактеричного синдрому 

відносяться проживання у сільській місцевості, 

розумовий характер праці, незадовільні умови 

проживання та сімейні відносини. 

Порушення менструальної функції у пубер-

татному та репродуктивному віці, передмен-

струальний синдром підвищують ризик розвит-

ку клімактеричних розладів та обумовлюють 

важкість їх перебігу. У жінок, які мали більше 

5 пологів, більше 3 абортів, ускладнених вагіт-

ностей та пологів в анамнезі спостерігається 

висока вірогідність виникнення середніх та 

важких форм клімактеричних порушень. Пору-

шення менструальної функції суттєво знижує 

вік розвитку менопаузи на 1,8 років. Сприят-

ливо  впливає на підвищення віку менопаузи 

тривалість гестаційних періодів (на 1,7 років). 

Несприятливий вплив на показники захво-

рюваності та важкості  клімактеричних розла-

дів мають дизгормональні захворювання мо-

лочних залоз, безпліддя в анамнезі, гіпертонія, 

ендокринні патології, хвороби шлунково-киш-

кового тракту, гепато-біліарної та сечовивідної 

систем.  

Серед жінок постменопаузального періоду у 

структурі клімактеричного синдрому 

переважають легкі (26,6%) та середньоважкі 

((27,1%) форми захворювання, відзначається 

висока питома вага атипових форм (26,6%). З 

віком відбувається збільшення клімактеричних 

порушень, досягаючи 82,2% до 60 років.  

Спеціалістам при проведенні терапії клімак-

теричного синдрому надзвичайно важливо до-

сягнути двох основних результатів: ефективно 

усувати ранні та середні симптоми менопаузи, 

тобто емоційно-психічні, вазомоторні та уроге-

нітальні) та одночасно попередити розвиток 

метаболічних зрушень, як сприятливих факто-

рів для виникнення пізніх ускладнень (остеопо-

розу, атеросклерозу, кардіоваскулярних 

захворювань. 

Безумовно, основна та провідна роль у ко-

рекції менопаузальних розладів та профілак-

тиці метаболічних порушень належить замісній 

гормональній терапії. Міжнародна спільнота 

по менопаузі у 2012 році підготувала та опуб-

лікувала у міжнародних журналах «Глобаль-

ний консенсус по веденню пацієнток в пре- та 

постменопаузі», в 2013 році – оновлені реко-

мендації по гормональній терапії з урахуван-

ням новітніх досліджень. Спеціалісти рекомен-

дують змінити назву «Замісна гормональна 

терапія» на «Менопаузальна замісна терапія», 

чим експерти чітко підкреслюють основну ме-

ту лікування – допомогти жінці безболісно про-

йти перехід від репродуктивного періоду до так 

званої «осіннього періоду» життя, згладивши 

неприємні симптоми (пітливість, приливи, змі-

ни настрою) та попередивши небезпечні ус-

кладнення (урогенітальна атрофія, остеопороз, 

захворювання серцево-судинної системи, ожи-

ріння), а не просто замінити природні статеві 

гормони, продукція яких з віком прогресивно 

та не зворотно знижується. 

Надзвичайно негативний вплив на якість жі-

нок у менопаузі має урогенітальні порушення – 

основний показник естрогенного дефіциту. 

Симптоми даного патологічного стану спосте-

рігають у половини жінок у віці 55-60 років, 

більше, ніж у двох третин – в 60-70 років, у 90% 

жінок віком більше 79 років. Схожі порушення 

можуть виникати у жінок, які палять, яким 

проводиться антиестрогенна терапія з приводу 

раку молочних залоз.  

Урогенітальну атрофію можна діагносту-

вати за наявності сухості, подразнення, свербе-

жу піхви та кровоточивості слизової оболонки, 

явищ диспареунії. Іноді даний синдром нагадує 

рецидивуючий цистит. В цьому випадку жінку 

турбує полакіурія, ніктурія, негайні позиви до 

сечовипускання, нетримання сечі. Однак у бі-

льшості пацієнток з урогенітальними розла-

дами симптоматика атрофічного вагініту, цис-

тоуретриту та порушення акту сечовиділення 

поєднується. Важливим є те, що дані пато-

логічні стани не тільки негативно впливають на 

якість життя жінки, але на їх основі рецидиву-

ють урогенітальні інфекції. Велика кількість 

жінок зі «стажем» менопаузи 10 років та більше 

отримують від 2 до 18 курсів антибактеріальної 

терапії на рік.  

Беручи до уваги вибір терапії урогенітальних 

розладів у постменопаузальному періоді, пере-

вагу дослідники надають місцевій гормональній 

терапії. Препарати естріолу для місцевого 

застосування мають мінімальну системну 

абсорбцію, а позитивний ефект від лікування 

настає досить швидко – через 2-3 тижні. Тривале 
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спостереження (6-24 місяці) за пацієнтками 

після проведеної локальної гормональної терапії 

не виявляє негативного впливу місцевих 

лікарських форм естрогенів на ендометрій, що 

надзвичайно важливо для попередження 

розвитку патологічних процесів матки.  

Висновки. На основі вищевикладеної 

інформації можна зробити висновки, що 

важливим завданням медичних спеціалістів є 

проведення профілактики розвитку 

клімактеричного синдрому. При цьому 

провідна роль належить попередженню 

виникнення патологічних станів в організмі, які 

являються факторами ризику розвитку 

клімактеричних розладів у майбутньому, що у 

свою чергу попередить розвиток важких 

ускладнень, які можуть призвести до 

інвалідизації та летального наслідку. 
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Кузик Ф.В., Вишневский И.О., Кошелева Н.В., Марчук И.В. 

В данной статье представлена актуальность та открытость проблемы развития климактерического синдрома в 

разных возрастных группах, раскрыто причины та механизмы возникновения данного заболевания. Также 

характеризовано основные формы климактерического синдрома, современные подходы к ведению пациенток с 

патологией постменопаузального периода. В работе обобщена роль знаний медицинскими работниками, независимо от 

уровня и отросли оказания медицинской помощи симптоматики климактерического синдрома с целью проведения 

полноценной диагностики постменопаузальных нарушений, важности проведения заместительной терапии 

пациенткам с урогенитальными нарушениями во время климактерия и профилактики возникновения данного 

патологического состояния с целью предупреждения развития поздних осложнений в виде остеопороза, сердечно-

сосудистых заболеваний, которые могут привести к инвалидизации и летального результата.  

Ключевые слова: постменопауза, климактерий, климактерический синдром, заместительная гормональная терапия, 

остепороз, урогенитальные нарушения, атрофический вагинит,  

 

Kuzyk F., Vyshnovskyi I., Kosheleva N., Marchuk I.  

This article presents the urgency and openness of the problem of the development of climacteric syndrome in different age 

groups, the causes and mechanisms of the occurrence of this disease are disclosed. The main forms of the climacteric syndrome, 

modern approaches to the management of patients with the pathology of the postmenopausal period are also described. The 

work generalizes the role of knowledge by medical personnel, regardless of the level and field of medical aid for the symptom 

of climacteric syndrome in order to perform a full diagnosis of postmenopausal disorders, the importance of substitution 

hormonal therapy for patients with urogenital disorders during the climacteric and prevention of the occurrence of this 

pathological condition in order to prevent the development of late complications in the form of osteoporosis, cardiovascular 

diseases that can lead to disability and age the whole effect. 

Key words: postmenopausal, climacteric, climacteric syndrome, substitution hormonal therapy, osteoporosis, urogenital 

disorders, atrophic vaginitis 
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