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РЕТРОСПЕКТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ 
ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ
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Retrospective results of the complex methods of diagnosis and treatment of uterine leiomyoma
Kaminskiy V.V., Dunaevskaya V.V.
National medical academy of postqualifying education named by P.L.Shypik, Kyiv
The objective. To learn the opportunities of three-dimensional echography and sonoelastography under differentiated 
hysteromyoma diagnostics. To define the effectiveness of usage the vasoactive preparations during operative intervention.
Materials and methods. As diagnostic tools, besides the standard procedures three-dimensional sonography and 
flexography are applied. The group of the investigated patients was undertaken hysteroresectoscopy. Doppler ultrasound 
and color Doppler Mapping method was applied to determine the efficiency of vasoactive drugs during surgery. 
Results.Clinical studies have shown significant opportunities of sonoelastography by differentiated diagnosis of uterine 
leiomyoma, three-dimensional sonography has significant advantages over two-dimensional and gives an informative 
picture of the location, relative position and size myomatous nodes, also state of the endometrium and myometrium. 
Conclusion. Due to the advantages of each of the diagnostic techniques one can significantly reduce false conclusions 
about the condition of patients, also conduct more thorough preparation for surgery. Application of Remestyp by surgical 
intervention provides an opportunity to reduce the duration of surgery, reduce material costs associated with its 
implementation, to prevent postoperative complications.
Key words: leiomyoma, ultrasound, three-dimensional sonography, sonoelastography, Doppler, Color Mapping, 
hysteroresectoscopy, remestyp, blood loss.
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Ретроспективные результаты комплексной методики диагностики и  лечения лейомиомы матки
Каминский В.В., Дунаевская В.В.
Национальная медицинская академия последипломного образования 
имени П. Л. Шупика, г.Киев, Украина

Цель. Изучить возможности трехмерной эхографии и соноэластографии при дифференцированной диагностике 
миомы матки. Определить эффективность использования вазоактивных препаратов во время оперативного вмеша-
тельства.
Материал и методы. В качестве диагностических средств кроме стандартных процедур применены трехмер-
ная эхография, соноэластография. Части исследуемых больных  была проведена гистерорезектоскопия. УЗИ с доп-
плерометрией и методикой цветного допплеровского картирования применены для определения эффективности 
использования вазоактивных препаратов во время оперативного вмешательства. 
Результаты. Клинические исследования показали значительные возможности соноэластографии при дифферен-
цированной диагностике миомы матки, трехмерная эхография имеет значительные преимущества перед двухмер-
ной и позволяет составить информативную картину локализации, взаимного расположения и размеров 
миоматизных узлов, состояния эндометрия и миометрия. 
Заключение. За счет преимуществ каждой из диагностических методик удается значительно сократить ложные 
выводы относительно состояния больных, провести более тщательную подготовку к оперативному вмешательству. 
Использование Реместипа позволяет сократить продолжительность оперативного вмешательства, уменьшить 
материальные затраты, связанные с его проведением, предупредить послеоперационные осложнения.
Ключевые слова: лейомиома, УЗИ, трехмерная эхография, соноэластография, допплерометрия, цветное кар-
тирование, гистерорезектоскопия, реместип, кровопотеря.
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Міома матки до теперішнього часу залишається 
серйозною проблемою репродуктивного здоров'я жінок 
– на її частку в структурі гінекологічних захворювань 
припадає 15-20%. Дослідження останніх років вказують 
на тенденцію до «омолодження» даної патології; зростає 
кількість жінок, які страждають цим захворюванням у 
віці до 30 років, тобто в активному репродуктивному 
періоді. Поширеність міоми матки в репродуктивному 
віці досить висока і коливається від 13 до 27%. Міома 
матки займає одне з лідируючих місць серед причин 
невиношування і безпліддя.

Тривале лікування безпліддя і міоми матки призводить 
до того, що вагітність настає у віці старше 30 років і вини-
кає проблема ведення вагітності та розродження літніх 
первородящих. При цьому вагітність сприяє збільшенню 
розмірів міоматозних вузлів, що може призвести до 
здавлення та порушення функції суміжних органів, пору-
шення харчування пухлини.

Зростання кількості і різке «омолодження» хворих дик-
тують необхідність продовження досліджень у напрямку 
органозберігаючого оперативного лікування хворих з 
лейоміомою матки.

Ефективність проведення лікувальних заходів при 
наявності лейоміоми матки багато в чому визначається 
точністю діагностики даного захворювання.

В даний час для діагностики об'ємних утворень внут-
рішніх статевих органів широко застосовується ультра-
звукове сканування, однак використання ультразвуко-
вих методів дослідження, як правило, обмежується 
рутинною ехографією, в той час як величезний потен-
ціал ехографічного моніторингу на всіх етапах діагности-
ки, лікування та післяопераційного спостереження за 
хворими практично не застосовується .

У зв'язку з цим впровадження нових ультразвукових 
методів, таких як кольорове допплерівське картування, 
тривимірна ехографія, соноеластографія, що дозволя-
ють оцінити структурні особливості, характер тканин та 
кровопостачання міоматозного вузла для вибору такти-
ки оперативного лікування й оцінки її ефективності у 
хворих з міомою матки, є актуальним в теоретичному і 
практичному відношенні.

Мета дослідження. Метою дослідження була апроба-
ція системи діагностично-лікувальних заходів з метою 
поліпшення органозберігаючого лікування лейоміоми 
матки.

Матеріали та методи дослідження. Задля досягнен-
ня поставленої мети було відібрано 150 пацієнток з 
підозрою, або з поставленим діагнозом лейоміоми матки. 
Дана група жінок формувалася з загального потоку 
пацієнток, направлених на обстеження і лікування в 
центр загальної гінекології, гінекологічної ендокриноло-
гії та репродуктивної медицини КЛ "Феофанія" м. Київ.

Обстеження пацієнток проводилося за загальноприй-
нятою схемою, починаючи зі збору скарг, даних анамне-

зу, обліку супутніх загальносоматичних та гінекологічних 
захворювань, особливостей менструальної, статевої та 
репродуктивної функцій, результатів гінекологічного, 
лабораторних та ультразвукових методів дослідження.

Під нашим спостереженням перебувало 120 пацієнток 
з лейоміомою матки та 30 здорових жінок. Всі хворі 
пацієнтки були розділені на дві підгрупи: I підгрупу скла-
ли 85 жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки, II 
підгрупу склали 35 жінок, що хворіють на лейоміому 
матки, але також з підозрою на злоякісні утворення.

Перша група була сформована для вивчення нормаль-
ної картини матки. Вона складалася з 30 жінок, які знахо-
дилися в гінекологічних і урологічних відділеннях лікар-
ні з приводу різних захворювань органів малого таза і 
зачеревного простору, що не мають гінекологічних 
захворювань. У дану групу увійшли 15 жінок репродук-
тивного періоду і 15 жінок в період менопаузи. 

У другій групі (120 пацієнток) було виділено 2 підгрупи: 
до першої підгрупи були віднесені доброякісні утворен-
ня матки, які спостерігалися у 85 жінок (71%), до другої 
підгрупи – 35 хворих з підозрою на злоякісні утворення 
матки (29%). 

Середній вік пацієнток 2 групи становив 40,7±7,5 року. 
75 жінок перебували в репродуктивному періоді і 45 - в 
період менопаузи: у 26 пацієнток період менопаузи три-
вав менше 5 років, у 10 жінок тривалість менопаузи 
склала від 5 до 10 років і у 9 жінок період менопаузи 
склав понад 10 років. 

Результати дослідження та їх обговорення. На етапі 
клінічного обстеження особливу увагу звернено на скар-
ги хворих і дані анамнезу. Характер основних скарг 
представлений в табл. 1.

Дані анамнезу свідчать, що в I підгрупі другої групи 
скарги пред'являли 70,6% хворих, а в II підгрупі - всі 
пацієнтки.

Хворі пред'являли по 2-3 скарги, причому основними 
по частоті в I підгрупі були больовий синдром і порушен-
ня менструального циклу.

Ультразвукове дослідження проводилося на апараті 
EUB-HI VISION 900 (Hitachi Medical Corporation) з вбудова-
ною програмою еластографії з використанням ендокаві-
тального датчика з частотою 8-4 MHz (EUP - V53W, Hitachi) 
та спеціалізованими тривимірними датчиками: трансва-

Скарги I підгрупа n=85 II підгрупа n=35
Присутність  скарг 60 (70,6%) 35 (100%)
Порушення менстру-
ального циклу

19 (22,4%) 31 (88,6%)

Порушення функцій 
суміжних органів

13 (15,3%) 17 (48,6%)

Больовий синдром 44 (51,8%) 27 (77,1%)
Втомлюваність, слаб-
кість, порушення  

18 (21,2%) 13 (37,1%)

Відсутність  скарг 25 (29,4%) 0 (0%)

Таблиця 1
Скарги досліджуваних хворих
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гінальним RIC-5-9 і абдомінальним-RAB 4-8 р. Спочатку 
всім жінкам проводилося стандартне ТВУЗІ в B-режимі, 
дво- та тривимірна ехографія. Після відповідної оцінки і 
вимірів - дослідження ультразвукової еластографії, шля-
хом її активації на тому ж ультразвуковому апараті ендо-
кавітальним датчиком.

Дослідження проводилося в день звернення в різні дні 
менструального циклу. Підготовки пацієнтів для прове-
дення ТВУЗІ не вимагалося, дослідження виконувалось з 
випорожненим сечовим міхуром.

Використання ультразвукових методів дослідження у 
хворих з лейоміомою матки дозволяє визначити кіль-
кість, розміри і локалізацію вузлів міоми, обсяг пухлин-
ної маси, стан ендометрію, міометрію і порожнини матки, 
особливості кровопостачання органу та окремих вузлів, 
що має важливе значення при виборі раціональної так-
тики лікування та післяопераційного спостереження [1].

Новітні комп'ютерні технології заклали основу рево-
люційного перетворення класичного двомірного скану-
вання в реальному часі, результатом якого стало ство-
рення тривимірної ехографії [2].

Тривимірна ехографія має значні переваги перед зви-
чайною двовимірною при обстеженні пацієнток перед 
міомектомією, продемонструвавши 100% точність у ви-
значенні кількості, локалізації та взаємини вузлів з вели-
кими судинами, шийкою і порожниною матки [3,4 ].

Тривимірна ехографія була проведена 55 пацієнткам 
першої підгрупи другої групи та 20 пацієнткам другої під-
групи першої групи з метою визначення діагностичних 
можливостей методу щодо візуалізації гіперпластичної 
патології міометрію. Ультразвуковий сканер - EUB-HI VISION 
900, на якому проводилися дослідження, оснащений спе-
ціальними програмами тривимірного сканування.

Для отримання тривимірного зображення матки було 
використано механічний підхід - за допомогою посту-
пального переміщення трансвагінального датчика. 
Створення та відтворення тривимірного зображення 
були засновані на таких етапах: збір об'ємної інформа-
ції, побудова тривимірного зображення, пошаровий 
аналіз окремих секційних зображень, обробка об'ємної 
інформації.

Тривимірна ехографія виявилась більш точним діагнос-
тичним методом в порівнянні з двовимірною при дифе-
ренціальній діагностиці лейоміоми матки та супутніх 
процесів ендометрія та міометрія. Застосування три-
вимірної ехографії в передопераційній диференційній 
діагностиці дозволяє вибрати адекватний метод опера-
тивного лікування і зменшити кількість рецидивів при 
застосуванні традиційного діагностично-лікувального 
алгоритму. 

Соноеластографія в нашому дослідженні використо-
вується для диференційної діагностики лейоміоми 
матки. Після дослідження патології, при стандартному 
УЗ-дослідженні, для оцінки еластичності міометрія, ендо-

метрія і виявлення утворень, в режимі реального часу 
активізувався режим тканинної еластографії.

Еластографічне зображення досягалося за допомогою 
помірної компресії датчиком досліджуваної ділянки та 
накладення на зображення в В-режимі кольорового 
кодування еластичності (статичний метод еластографії). 
Дві секції екрану представляли стандартний В-режим і 
соноеластографічну інтерпретацію. Ділянка інтересу 
знаходиться у вікні опитування (region of interest - ROI), 
де відображається кольорове кодування соноеластогра-
фії. Вікно опитування включало не менше трьох четвер-
тих референтної - незміненої тканини в зону зацікавле-
ності, так як дана методика заснована на порівняльному 
аналізі щільності тканин.

Оцінка отриманих зображень еластограм проводила-
ся за якісними критеріями еластичності утворень, за 
допомогою кольорового фарбування, що відбиває щіль-
ність утворення. Результати класифікувалися за допомо-
гою схеми еластографічних зображень [5,6].

Дослідження проводилося серед трьох груп жінок: 
контрольної групи, до якої входило 30 здорових жінок; 
другої групи з 39 жінок з лейоміомою матки (без злоякіс-
них утворень) в репродуктивному віці; третьої групи, до 
якої входило 17 пацієнток з різного роду злоякісними 
утвореннями тканин матки (рак эндометрію, рак шийки 
матки, саркома матки).

Відомо, що далеко не у всіх випадках вдається точно 
диференціювати при ультразвуковому дослідженні суб-
мукозний міоматозний вузол і поліп ендометрію. У нашій 
роботі в 4 сумнівних випадках при метрорагії та внутріш-
ньопорожнинних утвореннях неясної природи методи-
ка соноеластографії допомогла диференціювати поліп 
ендометрію і субмукозний міоматозний вузол. На відмі-
ну від високоеластичних поліпів субмукозні міоматозні 
вузли мали більш високу щільність і картографувалися 
переважно 4 типом. Грунтуючись на результатах прове-
деного дослідження роль соноеластографії при міомах 
матки полягає в диференційній діагностиці субмукозних 
міоматозних вузлів і поліпів ендометрію, а також в дифе-
ренційній діагностиці міоми з вузловими формами аде-
номіозу. Певну допомогу соноеластографія надає в оцін-
ці стану ендометрію при множинних міомах матки, 
деформуючих порожнину. 

Рис. 1. Еластограма двох міоматозних вузлів
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Результати соноеластографії матки при лейоміомі дозво-
лили виділити основні диференційно-діагностичні кри-
терії, характерні для злоякісного і доброякісного росту.

Еластографічні зображення злоякісних пухлин відріз-
нялися від еластограм доброякісних утворень за раху-
нок більш високої щільності тканин. При злоякісних 
утвореннях в 88% (в 15 з 17) визначався щільний тип 
еластограмми, у 1 (6%) хворих визначався еластичний 
тип еластограми і у 1 (1%) пацієнтки з 17 було виявлено 
змішаний-щільний тип.

При аналізі результатів дослідження пацієнток з допо-
могою СЕГ встановлено, що виявлення щільного типу є 
достовірною ознакою злоякісного процесу, а виявлення 
еластичного типу - доброякісного.

В результаті проведеного дослідження 2 і 3 групи 
пацієнток була вивчена еластографічна семіотика захво-
рювання на лейоміому матки порівняно зі злоякісними 
утвореннями. Отримано дані, що свідчать про високий 
ступінь кореляції щільності утворення з характером 
структурних змін в тканині матки. Злоякісні новоутво-
рення характеризувалися високим ступенем жорсткості 
тканини, що знаходить своє відображення на еластогра-
мі у вигляді картування відтінками синього, доброякісні 
утворення картуються переважно зеленим або черво-
ним кольором.

Вищесказане підтверджує значні можливості соно-
еластографіі в диференційній діагностиці лейоміоми 
матки. 

При проведенні порівняльної оцінки інформативності 
тривимірної ехографії та СЕГ у виявленні патології міо-
метрію в досліджуваній групі пацієнток (n = 36) діагнос-
тична точність методик склала 96% в обох випадках. При 
застосуванні тривимірної ехографії кількість хибнопози-
тивних результатів скоротилася на 3%, специфічність 
тривимірної ехографії та соноеластографії в діагностиці 
патології міометрію склала 95% і 98% відповідно.

Аналізуючи отримані результати інформативності три-
вимірної ехографії та соноеластографії можна зробити 
висновок, що діагностична точність тривимірної ехогра-
фії та соноеластографії в діагностиці патології міометрія 
не має достовірно значущих відмінностей. Достовірно 
значуще зниження показників діагностичної точності 
при застосуванні двомірної ехографії зазначено у пацієн-
ток з деформацією порожнини матки - необхідно відзна-
чити, що при застосуванні тривимірної ехографії у даних 
пацієнток достовірно значущого зниження діагностич-
ної точності виявлено не було.

Одним з малоінвазивних оперативних методів лікуван-
ня субмукозної лейоміоми є міомектомія за допомогою 
резектоскопу. Оперативне лікування за цією методикою 
дозволяє в багатьох випадках відновити фертильну фун-
кцію. Однак часті післяопераційні ускладнення диктують 
необхідність розвитку самої методики проведення гісте-
рорезектоскопії. 

В даній частині дослідження взяли участь 38 жінок 
віком від 25 до 37 років, яким на попередніх етапах 
дослідження було поставлено діагноз субмукозної (під-
слизової) лейоміоми матки. 

Показаннями для включення в групу оперативно-
го лікування за допомогою гістероскопічної міомек-
томії були:

- необхідність збереження фертильності;
- порушення репродуктивної функції, викликані 

розвитком субмукозного міоматозного вузла; мат-
кові кровотечі.

Гістероскопію здійснювали за допомогою ендоскопіч-
ної техніки фірми «Karl Storz» (Німеччина) та відеокомп-
лексу «Sony» (Японія), що забезпечує проектування зоб-
раження на екрані монітора в 6-8-кратному збільшенні. В 
якості середовища розтягування порожнини матки 
використовували тільки рідкі середовища (0,9% розчин 
хлориду натрію). Гістероскопію проводили за методи-
кою, запропонованою А.Н. Стрижаковим і А.І. Давидовим 
(1997). Для створення герметичності між тубусом теле-
скопа і стінками шийного каналу його розширення здій-
снювали у відповідності з зовнішнім діаметром тубуса 
телескопа, що дозволило вирішити наступні завдання:

- забезпечити регуляцію внутрішньоматкового тиску 
шляхом зміни просвіту аспіраційного каналу;

- запобігти зайвої витрати рідини (через простір між 
тубусом і шийковим каналом);

- з високою точністю оцінити кількість неврахованої 
рідини безпосередньо під час операції (рідину, що 
вийшла через аспіраційний канал, збирають у мірну 
ємність і за різницею між вихідним і кінцевим обся-
гами розчину встановлюють втрату рідини).

Фармакологічна підтримка гістерорезектоскопії з 
метою зниження крововтрати була заснована на 
використання Реместипу, що є синтетичним аналогом 
вазопресину. 

Хворих розподілили на дві порівняльні групи. Усі 
жінки пройшли загальноклінічне обстеження згідно з 
регламентуючими наказами МОЗ України. Діагностику 
субмукозної форми лейоміоми матки проводили з 
використанням ультразвукового дослідження з 
наступним виконанням гістерорезектоскопії. Хворим 
першої групи (19 жінок) проводили гістерорезектос-
копію з використанням Реместипу, який вводили інт-
рацервікально у дозі 0,400 мг у 10 мл фізіологічного 
розчину за 15 хв до оперативного втручання. 
Пацієнткам другої групи (19 жінок) гістерорезектос-
копію проводили за загальноприйнятою методикою. 

Аналіз даних показав, що під час виконання гістеро-
резекції субмукозних лейоматозних вузлів у 12 (63%) 
хворих другої групи розпочалася кровотеча з ложа 
вузла і використання пуговчатого електроду не завж-
ди дозволяло досягти гемостазу, що змушувало вико-
ристовувати окситоцин під час операції і етамзилат у 
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післяопераційному періоді. Призначення окситоцину 
приводило до скорочення матки і, як наслідок, до 
звуження оперативного внутрішньоматкового про-
стору. При цьому кровотеча з ложа потребувала 
додаткового промивання порожнини матки, що приз-
водило до перевитрати проточної рідини і збільшен-
ня тривалості операції. 

УЗД з доплерометрією і методикою кольорового 
доплерівського картирування використовували з 
метою аналізу ефективності дії вазоактивних препа-
ратів. 

Параметри кровотоку в судинах матки у спектраль-
ному допплерівському режимі значно відмінні як від 
типу досліджуваної судини (аркуатна, радіальна 
артерія, спіральна артеріола), так і від фази менстру-
ального циклу. Усіх жінок обстежили на 5-9-й день 
менструального циклу. Хворим першої групи прово-
дили ультразвукове дослідження маткового кровото-
ку до  і через 15 хвилин після введення Реместипу. 
Аналіз отриманих даних показав, що введення препа-
рату призводило до вираженого (у 2 рази) зниження 
загального кровотоку в судинах матки. 

В цілому можна констатувати, що використання 
Реместипу виглядає перспективним при виконанні 
гістерорезектоскопії та дозволяє скоротити три-
валість оперативного втручання, зменшити матеріаль-
ні витрати, пов'язані з його проведенням, попередити 
післяопераційні ускладнення. Виражений вазоконс-
триктивний та антигеморагічний ефект препарату дає 
змогу знизити частоту інтраопераційних кровотеч 
шляхом опосередкованої стимуляції скоротливої 
активності міометрія.

Висновки
Таким чином, за результатами дослідження можна 

констатувати, що застосування тривимірної 
ехографії дозволяє точно оцінити стан ендо-і 
міометрія, скласти інформативну картину 
локалізації, розмірів та структури міоматозних 
вузлів. Можливості тривимірної ехографії можуть 
бути використанні при плануванні вибору 
оперативного лікування лейоміоми матки. 
Включення методики соноеластографії в комплекс 
стандартної УЗД  дає можливість уже на першому 
етапі обстеження не тільки визначити наявність 
пухлини, її щільнісні характеристики, але й 
визначити характер розповсюдження процесу. Це 
дає змогу підвищити інформативність 
ультразвукового методу в локальному стадіюванні 
злоякісних процесів. Ультразвукова оцінка картини 
еластичності міоматозного вузла і оточуючих 
тканин може використовуватись для оцінки 
щільності тканин міоматозного вузла для 
моніторингу лікування міоми; диференційної 

діагностики субмукозних міоматозних вузлів і 
поліпів ендометрія; в оцінці стану ендометрія при 
множинних міомах матки, які деформують 
порожнину. Використання вазоактивних препаратів 
дозволяє скоротити тривалість оперативного 
втручання, скоротити матеріальні витрати пов’язані 
з їх проведенням, попередити інтраопераційні 
кровотечі, післяопераційні ускладнення.
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