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SMD (SUPPORT IN MARKET DEVELOPMENT) 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ, БИЗНЕС-АНАЛИЗ, 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, КОНСАЛТИНГ

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КОМАНДЫ  
И БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ  
ПОЗВОЛЯЕТ НАШИМ КЛИЕНТАМ:
• объективно оценивать потенциал  
фармацевтического рынка и его отдельных сегментов;
• выполнять глубокий и всесторонний  
анализ конкурентного окружения;
• успешно выводить на рынок новые препараты  
и эффективно управлять известными брендами; 
• планировать работу персонала и осуществлять  
контроль его деятельности
• оптимально распределять ресурсы и управлять  
продажами на различном административно- 
территориальном уровне от национального до уровня Брика);
• выявлять скрытые возможности рынка и его сегментов. 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 
• аудит закупок и продаж аптечных учреждений
• аудит закупок госпитальных учреждений
• аудит вторичной дистрибуции
• анализ импорта медикаментов
• анализ врачебных назначений
• Ad Hoc исследования
• аналитические услуги



ИСТОРИЯ
Компания SMD (Support in Market Development) была создана в 2003 году и уже 
в скором времени представила результаты своих первых исследований - данные 
аудита розничного и госпитального сегментов фармацевтического рынка Украины.

Существенно увеличив выборку, в 2007 году SMD продемонстрировала результа-
ты розничного аудита фармрынка в виде отдельных обзоров 192-х административ-
но-территориальных единиц (Бриков), объединенных на основе системы почтовых 
кодов (индексов NZipC).

К этому времени успешно стартовали другие украинские проекты компании: 
Аудит вторичной дистрибуции и Анализ импорта медикаментов.

Исследования зарубежных фармацевтических рынков были начаты в 2007 году -  
в Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Молдове. На сегодняшний день в линейке 
продуктов SMD представлены обзоры 11 стран.

В 2013 году был дан старт новому проекту - Анализ тендерных закупок по Украине, 
основанные на данных открытых источников о закупках лекарственных препаратов 
и изделий медназначения за бюджетные деньги.

СТРУКТУРА И СОТРУДНИКИ
Высокопрофессиональная команда SMD, имеющая более десяти лет опыта работы 
в области маркетинговых исследований фармацевтических рынков, насчитывает 
сегодня свыше 50 человек.

Организацией и контролем поступления первичных данных занимаются регио-
нальные представители компании и зарубежные партнеры. В киевском офисе SMD 
работают операторы, программисты, эксперты, аналитики, математики, специалисты 
в области статистических исследований, маркетологи.

КЛИЕНТЫ
Продуктами и услугами SMD пользуются ведущие украинские и зарубежные фар-
мацевтические фирмы, производители парафармацевтических товаров, крупные 
аптечные сети и дистрибуторы, консалтинговые и финансовые компании.

SMD (Support in Market Development) – это компания с десятилет-
ним опытом работы на рынке маркетинговых исследований фар-
мацевтического рынка. C момента основания нашей компании мы 
прошли долгий путь развития и совершенствования и на данный 
момент занимаем одну из лидирующих позиций в своей отрасли.

Мы не просто посредники между вами и данными. Наша коман-
да способствует развитию вашей компании. Данные в наших руках 
из простых сухих чисел превращаются в оружие ваших продаж.

Работая с заказчиками по всему миру, мы предоставляем 
результаты исследований высокого качества для международных 
организаций, правительственных учреждений, фармацевтических 
корпораций, дистрибьюторов, аптечных сетей и неприбыльных 
организаций.

Данные исследований представлены в едином унифициро-
ванном формате базы данных разработанной компанией SMD. 
Стандартизированная форма нашей базы повышает эффектив-
ность её использования и в значительной мере сокращает ваше 
время затраченное на освоение новых данных.

Область охвата нашей базы очень обширна. Только у нас вы 
сможете получить данные о фармацевтическом рынке таких стран 
как: Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Но мы не 
останавливаемся на этом и  активно работаем над расширением 
своей географии.

Наш юридический адрес: Украина Киев 03680 ул. Боженко 86-«И», 3-й этаж, 2-й подъезд
Наш фактический адрес: Украина Киев 04053 пер. Кияновский 3-7, 2-й этаж, офис 219  

     Телефон: +380 44 272 25 26 Факс: +380 44 272 18 54 Е-mail: office@smd.net.uaФ
от

о:
 w

w
w

.fi
re

st
oc

k.
ru



– Насколько актуальна проблема 
климактерических расстройств сегод-
ня?

– Актуальность данной проблемы на 
сегодняшний день достаточно высока, 
поскольку женщин старше 50 лет ста-
новится с каждым годом все больше и 
больше. По данным ВООЗ, уже в 2015 
году 46 % женщин на планете состави-
ли женщины в возрасте старше 45 лет 
(пери- и постменопаузальный перио-
ды), среди женщин Украини – это почти 
половина (13,2 млн). Актуальность про-
блемы еще обуславливается и тем, что 
в Украине средний возраст женщин, 
вступающих в данный период, – это  
45 (+) лет. Это, конечно же, возраст 
максимальной активности женщины в 
обществе и семье. Поэтому крайне важ-
но хорошее самочувствие женщины, 
ведь те симптомы, которые составляют  
симптомокомплекс  климактерических 
расстройств, значительным образом 
влияют на качество ее жизни.

Сама по себе менопауза является 
естественным переходом в нерепродук-
тивный период в жизни женщины, одна-
ко накопленные к этому времени сома-
тические и психологические проблемы, 

А. О. Исламова , канд. мед. наук, врач высшей категории, 
гинеколог-эндокринолог
Институт педиатрии акушерства и гинекологии
Отделение эндокринной гинекологии

ПО ДАННЫМ 

ВООЗ, 
УЖЕ В 

2015 ГОДУ 
46 % 

ЖЕНЩИН НА 
ПЛАНЕТЕ СОСТАВИЛИ 

ЖЕНЩИНЫ 
В ВОЗРАСТЕ 

СТАРШЕ 

45 ЛЕТ 

ЖЕНСКИЕ ГОРМОНЫ  
И ГОРМОНАЛЬНЫЕ СБОИ  

ПРИ КЛИМАКСЕ

выражающиеся в гормональных и мета-
болических изменениях, у 48 % женщин 
приводят к развитию климактерических 
расстройств разной степени выражен-
ности.  Также к наступлению менопаузы 
у большинства женщин, к сожалению, 
накапливаются сопутствующие сома-
тические заболевания, ухудшающие и 
психологическое, и физиологическое 
здоровье, и соответственно, течение кли-
мактерического периода. Наиболее часто 
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встречающиеся патологии – сахарный 
диабет (СД) 2-го типа, ожирение, арте-
риальная гипертензия (АГ), ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС), хроническая 
ишемия головного мозга (ХИМ), остео-
пороз и др. заболевания.

Следовательно, проблема сохране-
ния и укрепления здоровья, улучшения 
качества и продолжительности жизни 
этой категории населения приобретает 
сегодня, можно сказать, планетарные 
масштабы и достаточно высокую акту-
альность.

– Каковы клинические проявления 
менопаузы?

На сегодняшний день принято выде-
лять четыре фазы климактерия:
Пременопауза  – период вариа-

бельности менструальных циклов.
Менопауза – период 12 месяцев 

после последней менструации. 
Перименопауза  –  период менопа-

узального перехода и 12 месяцев после 
последней менструации.
Постменопауза – период после 

менопаузы и до конца жизни.
Менопауза может носить естест-

венных характер, т. е. это постепенное 

і



физиологическое угасание репродуктив-
ной системы, или быть медикаментозно 
или хирургически обусловлена раз-
личными заболеваниями, требующими 
серьезного консервативного или хирур-
гического лечения, например удаление 
миомы матки или другие хирургические 
вмешательства на органах репродуктив-
ной системы (кистэктомии и пр.).

Пременопауза начинается у женщин 
в возрасте 40–45 лет и заканчивается с 
наступлением менопаузы. Этот период 
характеризуется появлением вазомотор-
ных и психоэмоциональных симптомов, 
обусловленных начинающимся дефици-
том эстрогенов. Также для этого периода 
характерен вариабельный уровень фол-
ликулостимулирующего гормона (ФСГ), 
эстрадиола (Е2), снижение уровня про-
гестерона, а также уменьшение уровней  
ингибина В и антимюллерового гормо-
на (АМГ), которые являются маркерами 
инволюции репродуктивной системы.

С клинической точки зрения очень 
важным является выделение перимено-
паузы, когда, с одной стороны, доктору 
необходимо решать вопрос о начале как 
немедикаментозной, так и медикамен-
тозной профилактики и лечения  именно 
климактерических нарушений, с другой 
стороны, начинается развитие цело-
го ряда сопутствующих заболеваний. 
Соответственно, это период тесной рабо-
ты эндокринных гинекологов, семейных 
врачей и других смежных специалистов 
(маммолог, кардиолог, эндокринолог, 
травматолог и др.). 

Начальный период перименопаузы 
характеризуется преобладанием проге-
стеронового дефицита над эстрогенным, 
что связано с учащением ановулятор-
ных циклов без образования желтого 
тела, что приводит к возникновению 
прогестероновой недостаточности. 
Вследствие этого возникает относитель-
ная гиперэстрогения и развитие эстро-
гензависимых проблем (нарушения 
менструального цикла, возникновение 
и рост лейомиомы матки, гиперплазия 
эндометрия, аномальные маточные кро-
вотечения, дисгормональные заболева-
ния молочных желез и др.). Дальнейшее 
снижение активности яичников обуслав-
ливает снижение выработки эстрогенов, 
что подтверждается при лабораторном 
исследовании снижением уровня эстра-
диола и повышением ФСГ. Клинически 
эстрогенный дефицит проявляется в 
виде вегетососудистых, психоэмоцио-
нальных и обменно-эндокринных кли-
мактерических проявлений. Довольно 

В УКРАИНЕ 
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

ЖЕНЩИН, 
ВСТУПАЮЩИХ 

В ПЕРИОД 
МЕНОПАУЗЫ, 

– ЭТО  
45 (+) ЛЕТ.

часто развиваются урогенитальные 
нарушения (инконтиненция, хрониче-
ские рецидивирующие воспалительные 
процессы, нарушение мочеиспускания, 
дизурия и т. д.) и расстройства сексуаль-
ной функции. Об этом непринято гово-
рить, но острота проблемы остается, что 
неблагоприятно отражается не только на 
качестве жизни женщины в этом возра-
сте, но и на ее семейном (частые разво-
ды), и социальном статусе (проблемы на 
работе).

С другой стороны, период периме-
нопаузы характеризуется непрогнози-
руемой флюктуацией уровней половых 
гормонов. Клиническим ответом на эту 
эндокринную нестабильность является 
изменение характера менструальных 
циклов и обострение гормонзависимых 
заболеваний в органах-мишенях, вклю-
чая опухолевый рост. 

Начавшийся вслед за прогестероно-
вым эстрогенный дефицит связывают с 
появлением нейровегетативных и психо-
эмоциональных симптомов и с развити-
ем, так называемого, климактерического 
синдрома (КС), который в той или иной 
степени возникает у 40–80 % женщин в 
возрасте 40–50 лет. 

До сих пор окончательная причина 
развития КС остается неопределена, 
и мнения, высказанные различными 
исследователями, достаточно проти-
воречивы. Сегодня климактерический 
синдром рассматривают как мульти-

факторное патологическое состояние, в 
развитии которого большую роль играют 
как наследственность и факторы окружа-
ющей среды, так и соматический статус 
женщины до наступления менопаузы.

– Расскажите, пожалуйста, более 
детально о симптомокомплексе кли-
мактерических расстройств.

– Все жалобы, возникающие у женщин 
в климактерическом периоде, можно 
разделить на три группы: ранневремен-
ные, средневременные и поздневремен-
ные. К ранневременным относятся те, с 
которыми женщина как раз чаще всего и 
обращается к специалисту, поскольку ее 
начинает беспокоить психоэмоциональ-
ная лабильность – раздражительность, 
плаксивость, нервозность, тревожность, 
нарушение сна, ухудшение памяти и 
концентрации внимания; вазомоторные 
нарушения – приливы, потливость, сла-
бость учащенное сердцебиение, повы-
шение артериального давления; обще-
физические недомогания – головная 
боль, боль в мышцах и суставах и др.  И 
если женщина в этот период не нахо-
дит объяснения своему состоянию, она  
становится пациенткой ряда смежных 
специалистов, пока, в конечном итоге, не 
обратится к гинекологу-эндокринологу.

Следующими изменениями идут уро-
генитальные и сексуальные расстройст-
ва. Это изменение либидо за счет сухости 
влагалища, диспареуния, недержание, 
что опять-таки делает женщину крайне 
уязвимой, значительно нарушая ее пси-
хоэмоциональное состояние и качество 
жизни.  Необходимо также отметить, что 
на сегодняшний день очень часто кли-
мактерический синдром наблюдается у 
женщин с  метаболическими расстрой-
ствами. Проблема метаболического 
синдрома в менопаузе очень важна, и 

ПРЕМЕНОПАУЗА 
НАЧИНАЕТСЯ 
У ЖЕНЩИН 
В ВОЗРАСТЕ 

40–45 ЛЕТ 
И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
С НАСТУПЛЕНИЕМ 

МЕНОПАУЗЫ. 
ЭТОТ ПЕРИОД 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
ПОЯВЛЕНИЕМ 

ВАЗОМОТОРНЫХ И  
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

СИМПТОМОВ,  
ОБУСЛОВЛЕННЫХ  
НАЧИНАЮЩИМСЯ  

ДЕФИЦИТОМ  
ЭСТРОГЕНОВ. 
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связано это с тем, что быстрая прибавка 
массы тела в перименопаузе отмечается 
примерно у 60 % женщин. По данным 
исследования здоровых женщин (Healthy 
Women’s Study), в первые три года после 
менопаузы масса тела увеличивается в 
среднем на 2,3 кг (у 20 % женщин – на 4,5 
кг и более), а через восемь лет – на 5,5 кг.

И поздневременные симптомы – это те 
же урогенитальные расстройства за счет 
атрофии слизистой, вагинальное жже-
ние, зуд и сухость, диспареуния, частое 
и ургентное мочеиспускание, и, конечно 
же, остеопороз. 

Остеопороз, по сути, на сегодняшний 
день является достаточно глобальной 
проблемой, характерной для климакте-
рического синдрома постменопаузы. Он 
составляет 85 % в структуре первичного 
остеопороза и может развиваться у трети 
женщин в период пери- и постменопаузы. 
В развитии постменопаузального остео-
пороза играют роль два фактора: кост-
ная масса до начала периода менопаузы 
и дальнейшая скорость потери костного 
вещества. Потеря костной ткани может 
происходить быстро. Это происходит в 
первые пять лет постменопаузы, теряет-
ся 3–5 % костной ткани в позвоночнике 
и где-то с 55 лет у женщин начинается 
медленная фаза. Она характеризуется 
потерей 0,5–1,5 % костной ткани в зави-
симости от отдела позвоночника.

Интенсивность климактерических 
симптомов может варьировать от легкой 
степени или полного отсутствия клиниче-
ских проявлений до тяжелых состояний. У 
половины женщин наблюдается тяжелое 
течение климактерических расстройств, 
у трети – климактерические расстройства 
носят умеренный характер и около 16 % 
имеют легкую степень течения КС. 

– Каков механизм запуска климакте-
рических расстройств?

– Все эти изменения появляются вслед-
ствие изменения гормонального фона 
женщины с возрастом. Где-то после 40 лет 
у женщины начинает снижаться уровень 
прогестерона, и соответственно, превали-
ровать клиника гиперпролиферативных 
состояний, обусловленная  относитель-
ной гиперэстрогенией. Эта относительная 
гиперэстрогения дает ряд манифестных 
гиперпролиферативных состояний – это 
и кисты яичников, прогрессирующий 
рост леймиомы, обострение аденомиоза 
(и эндометриоза в целом), повышение 
риска развития диффузной фиброзно-
кистозной мастопатии или фиброадено-
матоза молочных желез, т. е. те состояния, 
которые являются эстрогензависимыми 
и коррелируют с уровнем прогестерона. 
Следует отметить, что повышение уровня 
пролактина и изменение функциональ-
ной активности щитовидной железы 
могут не только сопутствовать данной 
проблеме, но и усугублять ее.

Клиника климактерического синдрома 
у женщин с сопутствующими патологиями 
протекает намного тяжелее.

– Расскажите, пожалуйста, об осо-
бенностях эндокринологии климакте-
рического периода.

Большинство исследователей в сов-
ременной концепции репродуктив-
ного старения женщины отдают веду-
щую роль постепенному истощению 
фолликулярного аппарата яичников. 
Известно, что к моменту рождения в 
яичниках девочки находится около 2 
млн ооцитов, к пубертатному периоду 
– около 300–400 тысяч, а к 50 годам у 
большинства женщин их лишь несколь-
ко сотен. 

С возрастом, наряду с истощением 
фолликулов, также снижается число 
рецепторов к гонадотропинам. Это 
способствует снижению чувствитель-
ности яичников к собственным гона-
дотропным стимулам и уменьшению 
частоты овуляторных циклов. Ко вре-
мени наступления менопаузы гормо-
нальные изменения отражают умень-
шение числа фолликулов в яичниках. 
С изменением регулярности циклов (в 
возрасте около 46 лет) в наличии име-
ется лишь несколько тысяч фолликулов. 
По мере приближения менопаузы запас 
фолликулов составляет менее 1 тыся-
чи, что недостаточно для обеспечения 
циклических гормональных процессов, 
необходимых для менструации. Особое 
ускорение истощения фолликулов начи-
нается в возрасте 37–38 лет. Изменения 
в гипоталамо-гипофизарной системе, 
связанные со снижением функции яич-
ников и фертильности, возникают за 
много лет до менопаузы, начиная с 35 
лет. При этом обычно сохраняются регу-
лярные овуляторные циклы.

С уменьшением числа фолликулов 
отмечается селективное снижение 
секреции иммунореактивного ингибина 
в яичниках, что чаще предшествует сни-

ПО ДАННЫМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗДОРОВЫХ 
ЖЕНЩИН 

(HEALTHY WOMEN’S 
STUDY), 

В ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА 
ПОСЛЕ МЕНОПАУЗЫ 

МАССА ТЕЛА 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

В СРЕДНЕМ 

НА 2,3 КГ 
(У 20 % ЖЕНЩИН – 
НА 4,5 КГ И БОЛЕЕ), 

А ЧЕРЕЗ 

ВОСЕМЬ ЛЕТ – 
НА 5,5 КГ.

ИЗВЕСТНО, 
ЧТО К МОМЕНТУ 

РОЖДЕНИЯ В ЯИЧНИКАХ 
ДЕВОЧКИ НАХОДИТСЯ 

ОКОЛО 2 МЛН 
ООЦИТОВ,

 К ПУБЕРТАТНОМУ 
ПЕРИОДУ – 

ОКОЛО 300–400 
ТЫСЯЧ, 

А К 50 ГОДАМ У БОЛЬ-
ШИНСТВА ЖЕНЩИН 

ИХ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО 
СОТЕН. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ГИПОТАЛАМО-
ГИПОФИЗАРНОЙ 

СИСТЕМЕ,
 СВЯЗАННЫЕ 

СО СНИЖЕНИЕМ 
ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ 

И ФЕРТИЛЬНОСТИ, 
ВОЗНИКАЮТ ЗА МНОГО
 ЛЕТ ДО МЕНОПАУЗЫ, 

НАЧИНАЯ 

С 35 ЛЕТ. 
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жению секреции эстрадиола. Поэтому 
ранним маркером предшествующей 
менопаузы является повышение уровня 
ФСГ, т. к. между ингибином и ФСГ суще-
ствует обратная связь. Поскольку секре-
ция ЛГ не взаимосвязана с ингибином, 
то повышение ЛГ наступает позже и сте-
пень повышения его меньше, чем ФСГ.   
Как эндокринный маркер овариально-
го старения вместе с игибином В и ФСГ 
может использоваться и АМГ, концентра-
ция которого у женщины коррелирует с 
числом антральных фолликулов и возра-
стом, и лучше всего отражает снижение 
репродуктивной функции у здоровых 
женщин с доказанной фертильностью. 
Концентрация АМГ и ингибина В кор-
релирует с количеством нерегулярных 
менструальных циклов в период мено-
паузы, при этом совместное использо-
вание этих двух маркеров после уточ-
нения возраста имеет соответствую-
щую диагностическую ценность (0,92). 
Именно АМГ является перспективным, 
цикл-независимым, в отличие от ФСГ, 
ЛГ и эстрадиола, маркером в прогнозе 
менопаузы на ближайшие годы. 

– Диагностика и обследование кли-
мактерия.

– При диагностике следует учиты-
вать тот факт, что отсутствие месячных 
еще не является симптомом менопаузы. 
Нужно исключать беременность, гипер-
пролактинемическую аменорею, амено-

рею гипоталамического плана и на фоне 
заболевания щитовидной железы. Ведь 
очень часто жалобы на усталость, раздра-
жительность, депрессию могут быть мар-
керами заболевания щитовидной железы. 
Кроме того, нужно учитывать наличие 
сахарного диабета 2-го типа, метаболи-
ческих заболеваний, анемии и пр. 

Диагностируя климактерические рас-
стройства, врач в первую очередь должен 
провести полную оценку состояния здо-
ровья женщины. Подробно изучить гине-
кологический анамнез: наличие месячных  
(когда они начались, сколько дней проте-
кают, продолжительность цикла, были 
ли они регулярными) выяснить, были ли 
какие-либо оперативные вмешательст-
ва на органах репродуктивной системы, 
количество беременностей, родов, абор-
тов; тщательно изучить соматический 
анамнез:  тромбоэмболические ослож-
нения, наличие в семейном анамнезе 
онкозаболеваний (рака молочной желе-
зы и др.), болезни щитовидной железы, 
диабета, ожирения, кардиоваскулярных 
заболеваний, остеопороза, психосома-
тических заболеваний, послеродовой 
депрессии, болезней печени и состоя-
ние мочевыводящих путей. Также врачу 
необходимо обратить внимание на соци-
альный анамнез женщины – ее востребо-
ванность в обществе и семье, активность 
личной жизни, самодостаточность.

Необходимо провести измерение 
веса и роста для расчёта индекса массы 
тела, контроль артериального давления, 
гинекологический осмотр, кольпоско-
пию и взятие цитологии, ультразвуко-
вое исследование органов малого таза. 
Если женщине планируется назначение 
заместительной гормональной терапии 
эстрогенами, предварительно необходи-
мо провести следующие обследования: 
маммографию, УЗИ малого таза, цитоло-
гическое исследование шейки матки, а 
также оценку факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, а 
также изучение состояния гепатобил-
лиарной системы. При необходимости 
обследование молочных желез может 
включать тонкоигольную аспираци-
онную биопсию. Также крайне важно 
провести ультразвуковое исследование 
щитовидной железы и оценить ее функ-
циональное состояние (гормональные 
изменения). При наличии соответству-
ющих проблем, необходимо направить 
женщину к смежным специалистам для 
дальнейшего обследования. 

Кроме того, крайне важно провести 
дифференциальную диагностику других 

причин урогенитальных заболеваний, 
остеопороза, приливов, эмоциональных 
расстройств.

– Какие анализы являются необхо-
димыми при клинике климактериче-
ских расстройств?

– Обязательными анализами при диаг-
ностике и обследовании женщин с кли-
никой климактерических расстройств 
при сохраненном менструальном цикле 
на 3–5 дни цикла являются ФСГ, ЛГ, эстра-
диол и пролактин, и на 20–22 день цикла 
(в среднем) женщина должна сдать ана-
лизы на прогестерон. Если клиника кли-
мактерических расстройств присутству-
ет, а менструации нет, то анализы можно 
сдавать в любой день. Сдаются те же ана-
лизы – ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин и 
прогестерон. Еще очень важно сдать АМГ, 
а также анализы на витамин D (общий и 
25-гидрокси-витамин D3). Потому что у 
витамина D прямая корреляция с антим-
мюлеровым гормоном. Витамин D влия-
ет не только на кальциево-фосфорный 
обмен, т. е. состояние костной ткани, а 
и на липидный спектр, на углеводный 
обмен, и на гормональный фон в целом. 
В связи с этим можно сказать, что витамин 
D – крайне важный показатель, поэтому 
его необходимо назначать при обследо-
вании женщин с КС. 

Также маркерно можно провести 
обследование на гомоцистеин – нали-
чие недостаточности фолиевой кислоты. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
АНАЛИЗАМИ ПРИ 

ДИАГНОСТИКЕ 
И ОБСЛЕДОВАНИИ 

ЖЕНЩИН 

С КЛИНИКОЙ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ 
ПРИ СОХРАНЕННОМ 
МЕНСТРУАЛЬНОМ 
ЦИКЛЕ НА 3–5 ДНИ 
ЦИКЛА ЯВЛЯЮТСЯ  

ФСГ, ЛГ, 
ЭСТРАДИОЛ 

И ПРОЛАКТИН, 
И НА 20–22 ДЕНЬ 

ЦИКЛА (В СРЕДНЕМ) 
ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА 

СДАТЬ АНАЛИЗЫ 
НА ПРОГЕСТЕРОН.

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
АМГ  

И ИНГИБИНА В  
КОРРЕЛИРУЕТ 

С КОЛИЧЕСТВОМ 

НЕРЕГУЛЯРНЫХ 
МЕНСТРУАЛЬНЫХ 

ЦИКЛОВ 
В ПЕРИОД 

МЕНОПАУЗЫ, ПРИ ЭТОМ 
СОВМЕСТНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭТИХ ДВУХ 

МАРКЕРОВ ПОСЛЕ 
УТОЧНЕНИЯ ВОЗРАСТА 

ИМЕЕТ 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 
ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ 

ЦЕННОСТЬ 
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Рис. 1. Алгоритм обследования женщин в климактерическом периоде (Jane F.M., Davis S.R., 2014)*
*Национальный консенсус относительно ведения пациенток в климактерии
«Репродуктивная эндокринология», 2016 № 1 (27)

ЩО НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ

ПОВНА ОцІНкА сТАНУ зДОРОВ’я жІНкИ

ПРЕмЕНОПАУзА
ПерименоПауза і рання 

ПостменоПауза
ПостменоПауза

Вік до 60 рокіВ або не більше 10 рокіВ Після меноПаузи

• Обтяжений особистий або сімейний анамнез

• Загальні рекомендації/лікування хвороб (зміни способу життя: фізична активність, 
зменшення споживання алкоголю, відмова від паління, раціональне харчування

Корекція:
• Менопаузальних симптомів
• Урогенітальної атрофії
• Сексуальної дисфункції
• Профілактика остеопорозу

АНАМНЕЗ
Гінекологічний анамнез:
• Характер кровотечі під час останньої  
менструації
• Оперативні втручання, гістеректомія або 
оофоректомія
• Використання гормональної терапії
• Необхідність контрацепції
Загальні хвороби:
• Венозний тромбоемболізм
• Рак молочних залоз/рак ендометрія
• Хвороби щитоподібної залози
• Кардіо-/цереброваскулярні  
захворювання, в т. ч. гіпертензія
• Остеопороз
• Цукровий діабет
• Депресія/тривожність/післяпологова 
депресія
• Рецидивуючі інфекції сечостатевих шляхів
• Хвороби печінки
Сімейний анамнез:
• Кардіо-/цереброваскулярні захворювання
• Остеопороз/перелом
• Деменція
• Рак
Паління/вживання алкоголю
Медикаменти, які постійно приймаються
Соціальний анамнез

ОБСТЕЖЕННЯ:
• Маса тіла, зріст, ІМТ,  
окружність талії
• Артеріальний тиск
• Гінекологічний огляд  
із цитологічним дослідженням 
мазків з шийки матки
• Клінічне обстеження  
молочних залоз
• Обстеження  
щитоподібної залози

ГОРМОНИ У КРОВІ:
ФСГ/естрадіол
• Використовують рідко
• Значення неінформативні в 
пацієнток, які приймають КОК
Рівні прогестерону/ЛГ/АМГ
Не мають діагностичного  
значення

Обстеження жінок ≥ 50 років:
• Цитологічне обстеження мазків з 
шийки матки
• УЗД генеталій
• Гістероскопія і біопсія ендометрія 
за показаннями
• Мамографія
• ЕКГ
• Коагулограма
• Тиреотропний гормон
• Біохімічний аналіз крові (глюкоза, 
креатинін, білірубін, АЛТ, АСТ, ліпі-
дограма)
• Загальний аналіз крові, ферити за 
показаннями
• Колоноскопія за показаннями
• Денситометрія за показаннями

• Необхідність контрацепції
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Этот анализ проводят как маркер риска 
развития кардиоваскулярных забо-
леваний и тромбоэмболических рас-
стройств. 

Еще необходимо обратить внима-
ние на наличие в анамнезе женщины 
обильных месячных. Если такой факт 
присутствует, то необходимо обсле-
довать уровень ферритина – это депо 
железа и на фоне хронической анемии 
изучение этого показателя крайне важ-
но для оценки состояния и коррекции 
здоровья женщины. 

– Каким образом осуществляется 
коррекция состояний менопаузальных 
расстройств?

– Очень важно корректировать данное 
состояние у женщин, потому что метабо-
лические, сердечно-сосудистые измене-
ния, остеопороз, манифест аутоиммунных 
патологий после 40 лет – это все эстроген-
зависимые процессы, и изменение уровня 
эстрогенов ведет к целому ряду сопутст-
вующих заболеваний. 

Общими рекомендациями для всех 
этапов менопаузы есть: укрепление 
физического здоровья, подвижный и 
активный образ жизни (у физически 
активных женщин отмечается лучший 
метаболический профиль, мышечная 
сила, когнитивные функции и качество 
жизни. При этом кардиоваскулярные 
нарушения, инсульты, переломы, рак 
молочной железы и толстой кишки зна-
чительно менее часты). Необходимо 
рекомендовать следить за весом, соблю-
дать правильное и сбалансированное 
питание, поскольку обменные процессы 
уже не на должном уровне.  Основными 
элементами здорового питания явля-
ются: потребление несколько раз в 
день фруктов и овощей, клетчатки 
цельного зерна, рыбы дважды в неде-
лю и общее сокращение потребления 
жиров (оливковое масло рекомендует-
ся). Потребление соли нужно сократить, 
а суточная порция алкоголя не должна 
превышать 20 г для женщин, курение 
запрещено. Также важна социальная 
активность женщины – востребован-
ность на работе и в семье.

Кроме того, коррекция симптомов 
менопаузы включает в себя профилак-
тику вульвовагинальной атрофии, сексу-
альной дисфункции, остеопороза. 

Менопаузальная гормональная тера-
пия (МГТ) остается «золотым стандар-
том» и главным патогенетически обо-
снованным медикаментозным методом 
лечения климактерических расстройств.
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Само лечение (в случае сохраненной 
матки) заключается в назначении МГТ –
эстрогенов (17β эстрадиол, эстрадиола 
валерат, эстриол), могут быть и перо-
ральные, и трансдермальные формы 
– совместно с гестагенами перораль-
но или внутриматочно. При удаленной 
матке в лечении используются только 
эстрогены в любом виде: или трансдер-
мально, или перорально. Гестагены в 
данном случае не назначаются, но если 
в анамнезе есть аутоиммунные заболе-
вания, то назначение чистых эстрогенов 
считается нецелесообразным. Следует 
отметить целесообразность раннего 
начала и малых доз при назначении 
заместительной гормональной терапии.

Вся менопаузальная гормональная 
терапия преимущественно базируется 
на назначении натуральных эстрогенов, 
но если есть какие-то противопоказания 
к назначению натуральных эстрогенов, 
например эстрогенчувствительные 
раки, назначаются синтетические пре-
параты.

При коррекции климактерического 
синдрома, урогенитальных расстройств 
используют краткосрочные курсы МГТ (в 
течение 1–5 лет). С целью профилакти-
ки и лечения остеопороза МГТ проводят 
более длительно: в течение 3 и более 
лет (при необходимости в сочетании с 
бифосфонатами). Длительность лечения 

ОБЩИМИ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 

ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ 
МЕНОПАУЗЫ ЕСТЬ: 

УКРЕПЛЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ, 

ПОДВИЖНЫЙ 
И АКТИВНЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ 
(У ФИЗИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ЖЕНЩИН 
ОТМЕЧАЕТСЯ ЛУЧШИЙ 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ, 

МЫШЕЧНАЯ СИЛА, 
КОГНИТИВНЫЕ 

ФУНКЦИИ 
И КАЧЕСТВО  

ЖИЗНИ.

КРАЙНЕ ВАЖНО 
ОТМЕТИТЬ ТО, 

ЧТО РАННЕЕ НАЧАЛО 

МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ 
– ЭТО 

ПРОФИЛАКТИКА 
РЯДА СТАРЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ: 
БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА, 

ОСТЕОПОРОЗА 
И КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ 

ПАТОЛОГИИ. 

определяется патологией, по поводу 
которой были рекомендованы гормо-
нальные препараты. 

Конечно, нужно сочетать гормональ-
ную терапию с назначением централь-
ных препаратов, которые улучшают 
кровообращение в структурах голов-
ного мозга, нормализуют работу сер-
дечно-сосудистой системы, метаболи-
ческие препараты, т. е. по показаниям.

Если имеют место противопоказания 
к гормональной терапии, например, 
вагинальное кровотечение неясного 
генеза, тяжелые заболевания печени, 
артериальная гипертензия без лечения, 
тромбофилия, женщины после 60 лет, 
тогда назначается симптоматическое 
лечение.

Кроме того, возможно назначе-
ние препаратов, содержащих фито-
эстрогены. Для изучения клинической 
эффективности изофлавоноидов был 
проведен ряд достаточно масштабных 
исследований. Конечно, данные пре-
параты не приравниваются к МГТ, но 
в качестве лечебно-профилактических 
средств их можно назначать определен-
ным курсом. Если, например, женщина 
чувствует себя практически хорошо, 
то с профилактической целью можно 
назначать фитопрепараты, содержащие 
фитоэстрогены, и поливитаминные ком-
плексы, специально разработанные для 
женщин в климактерии. 

Крайне важно отметить то, что ран-
нее начало менопаузальной гормо-
нальной терапии – это профилактика 
ряда старческих заболеваний: болезнь 
Альцгеймера, остеопороза и кардиова-
скулярной патологии. 
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Климактерический синдром, а точнее 
предклимактерический, начинается у жен-
щины задолго до того, как исчезают месяч-
ные. Возраст женщины может быть разноо-
бразным: климактерический синдром может 
начаться и в 35, и в 40, и в 45 лет. На возник-
новение климактерического синдрома вли-
яет множество факторов: это и образ жизни, 
который ведет данная женщина, ее сексу-
альная жизнь, питание, экология, стрессо-
вые ситуации, низкий уровень образования, 
отсутствие родов, генетическая предраспо-
ложенность, оперативные вмешательства, 
хронические воспалительные заболевания, 
дисгормональные расстройства и пр.

В наше время мы очень часто наблюдаем 
климактерические проявления у пациенток 
более молодого возраста, которые зачастую 
связаны именно с отсутствием регулярной 

Н. Ф. Власенко, канд. мед. наук, врач-гинеколог высшей 
категории, заведующая акушерско-гинекологическим 
отделением медицинской сети «Добробут»
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половой жизни, наличием множества 
стрессов, а также наличием эндокринных 
заболеваний или же заболеваний других 
органов и систем у женщин, которые при-
нимают большое количество различных 
медикаментозных средств. В результате 
воздействия данных негативных факторов 
блокируется функция яичников, блокирует-
ся овуляция, не вырабатывается достаточ-
ное количество эстрогенов, нарушается 
гормональный фон, и начинают появлять-
ся симптомы менопаузы. Климакс – это не 
только вазомоторные симптомы, приливы, 
потливость, тревожность; при климаксе 
страдает сердечно-сосудистая система, 
костная система, нервная система, страда-
ют кожа, волосы женщины, т. е. очень много 
изменений в организме женщины происхо-
дит на фоне вот такого гормонального дис-

Наступление менопаузы (как естественной, так и искусственной) у женщин зачастую сопровождается климактериче-
ским синдромом, которому сопутствуют такие симптомы, как нерегулярные менструации, тревожность, вазомоторные 

симптомы, приливы, потливость, аномальные маточные кровотечения, диспареуния, вагинальная сухость, бессонница, 
снижение либидо, боль в суставах, абдоминальное ожирение и пр. Данные симптомы могут быть достаточно выраженными 

и ухудшать качество жизни женщины. Наиболее эффективным методом лечения климактерического синдрома является 
гормонозаместительная терапия, однако она возможна не во всех случаях (противопоказания, нежелание женщины прини-

мать гормоны, побочные эффекты), что заставляет разрабатывать негормональные методы лечения этого  распростра-
ненного состояния.

НЕГОРМОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ  
ЛЕЧЕНИЯ КЛИМАКТЕРИЧЕ-

СКОГО СИНДРОМА  
ПРИ МЕНОПАУЗЕ

баланса. И естественно, с этой проблемой 
думающий гинеколог сталкивается очень 
рано. И если женщина регулярно ходит к 
гинекологу, то он сможет корректировать 
у нее данные процессы и не допускать 
более глобальных изменений в организме, 
которые нарушают её жизненный ритм и 
влияют на качество её жизни. Часто жен-
щины обращаются к специалисту доволь-
но поздно, когда у них уже есть приливы, 
тревожные состояния, проблемы с весом, 
снижением либидо и прочие неприятные 
симптомы, которые значительно ухудша-
ют качество ее жизни. И когда специалист 
проводит более детальную диагности-
ку, собирает анамнез заболевания, то на 
самом деле оказывается, что у женщины 
этот период длится, например, уже около 
пяти лет. 



Основные моменты, на которые нуж-
но обращать внимание специалисту при 
выявлении ранних проявлений климак-
терического синдрома, когда к нему при-
ходит на прием пациентка по поводу пло-
хого самочувствия: имеются ли какие-то 
проблемы в плане колебания давления, 
нарушение ритма сердца, нарушение 
сна, раздражительность, плаксивость и 
пр. Это симптомы, которые проявляются 
довольно рано, и, как правило, женщины 
не связывают их с началом менопаузы, 
а приписывают стрессовым ситуациям 
на работе, проблемам в семье, социаль-
ной обстановкой и пр. Однако, на самом 
деле это взаимосвязанные процессы. И 
задача гинеколога – вовремя заметить 
изменения, происходящие в организме 
женщины, и правильно их распознать и 
скорректировать. Поскольку в период, 
когда у пациентки ещё работают яични-
ки, есть эндометрий, идет менструация, 
специалист может это корректировать 
более щадящими методами: общие реко-
мендации по способу жизни, физическим 
нагрузкам, питанию, физиотерапевтиче-
ские методы коррекции, а также фито-
препараты. Это возможно тогда, когда еще 
нет тяжелых состояний, когда у женщины 
присутствует матка и яичники.

Если мы говорим о тяжелом протека-
нии климактерического синдрома или 
проявлениях средней тяжести, а также 
хирургической менопаузе (при удалении 
матки или яичников), то в таком случае 
мы сразу же назначаем заместительную 
гормонотерапию (ЗГТ). Здесь очень важ-
но правильно подобрать необходимый 
препарат. На сегодняшний день, у нас 
имеется 16-летний опыт применения 
такого препарата, как «Фемастон», кото-
рый, в принципе, хоть и гормональный, 
но получен из природных компонентов, 
из сои и ямса, и он очень хорошо перено-
сится пациентами. Работая с этим препа-
ратом уже длительное время, мы не стал-
кивались ни с одним побочным действи-
ем, которое бы вызвал данный препарат 
у женщины при гормонозаместительной 
терапии. Обычно он хорошо переносит-
ся, и женщина прекрасно себя чувствуют 
при его приеме. Этот препарат хорош 
тем, что врач может варьировать его 
дозировку в зависимости от потребности 
пациентки, ситуации, а также состояния 
здоровья женщины. На сегодняшний 
день существует много других препара-
тов для ЗГТ, но возможность варьировать 
дозировку при их применении остается 
основным стандартом выбора того или 
иного препарата ЗГТ.

Если по каким-либо причинам (про-
тивопоказания, нежелание женщины 
принимать гормоны, побочные эффек-
ты) женщина не может принимать ЗГТ, 
тогда применяются негормональные 
методы коррекции данного состояния. 
Климактерические изменения в орга-
низме женщины происходят в связи с 
возникающим дефицитом эстрогена. 
Эстроген вырабатывают яичники, и когда 
не созревает яйцеклетка, эстрогены не 
вырабатываются в достаточном количест-
ве. Абсолютно все системы нашего орга-
низма требуют этот гормон, потому что 
ни костная ткань не формируется так, как 
это необходимо, ни хрящевая, страдают 
кожа, волосы, нервная система и прочие 
системы организма. То есть, абсолютно 
везде нужен эстроген. И когда его нет, мы 
должны принести его извне. В каком виде? 
Это могут быть гормональные препараты 
или в фитопрепараты.

эффективности в борьбе с климактери-
ческим синдромом у женщин (остеопо-
роз, горячие приливы и ночное потение), 
изофлавоны обладают метаболическими и 
антиканцерогенными свойствами, а также 
благотворно влияют на сердечно-сосуди-
стую систему и кожу.

Promensil также хорош в плане гормо-
нальной коррекции для женщин с кли-
мактерическим синдромом тем, что есть 
вариабельность дозировки. И в зависимо-
сти от того, в какой фазе менопаузы нахо-
дится женщина, какая выраженность у нее 
симптомов климактерического синдро-
ма, мы выбираем ту или иную дозировку. 
Promensil предоставляет возможность его 
использования у более молодых женщин, 
у которых только начинают появляться 
симптомы. В таком случае мы назначаем 
40 мг, то есть более низкую дозировку. 
Более зрелым женщинам или с более 
выраженными симптомами – назнача-
ем по 80 мг, снижая в дальнейшем дозу в 
зависимости от состояния самочувствия 
женщины. Вариабельность дозировки 
данного препарата является одним из его 
преимуществ.

И вот на сегодняшний день, работая с 
Promensil, мы получаем очень хороший 
положительный результат. Данный пре-
парат действительно содержит нужную 
дозировку эстрогенов, которая позволя-
ет женщинам прекрасно себя чувство-
вать. Даже те женщины, у которых уже 
были явные климактерические проявле-
ния, имелись приливы, была нарушенна 
форма сна, прибавка в весе – при приеме 
Promensil данные симптомы практически 
исчезали. Если, допустим, на гормональ-
ной терапии нам достаточно двух-трех 
недель, чтоб мы увидели необходимые 
нам изменения, то при приеме  Promensil 
понадобится месяц-два, но результат 
будет не хуже – женщина чувствует себя 
лучше. У нее не развивается остеопороз, 
улучшается качество хрящевой ткани, 
уходит нервное напряжение, уменьша-
ется депрессивность и в конечном итоге 
чувствует она себя гораздо лучше. 

Мы действительно видим результаты. 
Конечно, мы не можем проверить это 
по анализу крови, определить уровень 
эстрогена или прогестина в крови, но мы 
видим насколько исчезают симптомы, 
которые уже появились. В данном случае 
мы не можем говорить о плацебо, конеч-
но, но мы можем наблюдать это клиниче-
ски. Ведь, в первую очередь, гинеколог 
должен быть клиницистом, а лаборатор-
ную базу использовать для уточнения 
клинической картины.
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И на сегодняшний день мы получили 
прекраснейший препарат – Promensil, 
который содержит в себе природные 
эстрогены, полученные из красного кле-
вера и сои. Клевер, как любой фитоэстро-
ген, оказывает общее воздействие на весь 
организм. Изофлавоны красного клевера 
в Promensil природного происхождения, а 
не полученные путем химического синтеза. 
Эти вещества относят к группе фитоэстро-
генов: их структура подобна эстрогенам 
человека. Помимо их широко известной 

і

PROMENSIL MENOPAUSE
DOUBLE STRENGTH 30S



ФитоизоФлавоны
Такие растения, как красный клевер и соя богаты на естественные растительные 
изофлавоны (фитоэстрогены). Изофлавоны помогают достичь баланса женских 
гормонов, имитируя воздействие эстрогенов на организм, что, в свою очередь, 
помогает поддерживать на определенном уровне и контролировать распростра-
ненные симптомы менопаузы.

Литература:
1. Muir MM., Siva D., Dai D., Mason RS. The Effect of Isoflavones on 
Human Osteoblast Proliferation, Activity and Life-span in vitro. Presented 
at Menopause 2002, 24-26th October, Sydney, NSW, Australia.

2. Dubey RK., Gillespie DG., Imthurn B., Rosselli M., Jackson EK. and 
Keller PJ. Phytoestrogens inhibit growth and MAP kinase activity in human 
aortic smooth muscle cells. Hypertension 1999; 33 (1 Pt 2):177-82

3. Peterson G. and Barnes S. Genistein and biochanin A inhibit the 
growth of human prostate cancer cells but not epidermal growth factor 
receptor tyrosine autophosphorylation. Prostate 1993; 22(4):335-45.

Литература:
Food Additives and Contaminants, May 2008; 25(5): 534-547. Determination of phytoestrogens in dietary supplements by LC-MS/MS. D.B. Clarke, V. Bailey, & A. S. 
Lloyd. Department for Environment, Food and Rural Affairs, General Science Laboratory, Sand Hutton, York, UK. (Received 11 May 2007; accepted 21 August 2007).

Основное различие между изофлавонами красного клевера и сои состоит в том, что красный клевер содержит четыре типа 
изофлавонов (генистеин, дайдзеин, биоханин А и формононетин, в то время как соя содержит только два (генистеин и дайдзеин).

сОя

кРАсНый клЕВЕР сОя

кРАсНый клЕВЕР

Генистеин

 Красный клевер

40мг
изофлавоны

40мг
изофлавоны

40мг
Активные

изофлавоны

25мг
Активные

изофлавоны

15мг
Сахар

Соя

дайдзеин 

дайдзеин БИОХАНИН А

БИОХАНИН А ФОРмОНОНЕТИН

ИсслЕДОВАНИя ПОкАзАлИ, чТО

ФОРмОНОНЕТИНГенистеин

--

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ИЗОФЛАВОНАМИ  
КРАСНОГО КЛЕВЕРА И СОИ  

 Red Clover Biochemistry and Pharmacology

СоСтав

Структура

• Защищает кровенос-
ные сосуды и сердечно-
сосудистую систему(1) 

• Подавляет рост рака 
простаты(2), стимули-
рованный ЭФР (эпидер-
мальный  фактор роста) 

• Количество фитоэстрогенов, указанных для Променсила 
(40 мг и 80 мг), относится к компоненту фитогормона, 
единственному активному компоненту.
• Изофлавоны красного клевера не нуждаются в предва-
рительном гидролизе ферментами в кишечнике и попада-
ют в кровоток уже через 15 минут после приема.

• Количество фитоэстрогенов, указанное на упаковке сои, 
также включает неактивную часть сахаров (40 мг глико-
зидных фитоэстрогенов = около 20 мг активных изофла-
вонов)
• Изофлавоны сои нуждаются в предварительном гидро-
лизе ферментами в кишечнике.

Сейчас широко известно, что действие изофлавонов 
выражается не только посредством конечного метаболита 
(эквол), но также через плейотропное действие присутст-
вующих предшественников

• Способствует проли-
ферации остеобластов(3)

Количество принятых 
изофлавонов

Количество изофлавонов 

в кровотоке

Количество принятых  
изофлавонов

Количество изофлавонов 

в кровотоке

Изофлавоны в Красном 
Клевере присутствуют в 
форме агликонов (неса-

харное соединение)

Изофлавоны в  Сое 
присутствуют в  форме 

гликозидов

Импортер: ООО «Климед Украина», Украина, 04112, г. Киев, ул. Дегтяревская, 62, оф. 58 «А»,  
тел.: +38 044 232 87 72, info@kleemed. com.ua www.kleemed.com.ua 



Связывание рецепторов и транСактивация
В генно-инженерных экспериментах была рассчитана трансактивационная активность экстракта красного клевера при 
воздействии на рецепторы эстрогена. Результаты показали, что экстракт красного клевера в 45 раз активнее активирует 
рецепторы эстрогена по сравнению с эквивалентным экстрактом сои.

Литература:
1. Dornstauder E. Estrogenic activity of two standardized red clover extracts intended for large scale use in hormone replacement therapy. J. Steroid 
Biochem. Mol. Boil. 2001; 78(1): 67-75

2. Howes J. Long-term pharmacokinetics of an extract of isoflavones from red clover (Trifolium pratense). J. Altern. Complement Med 2002 Apr; 8(2): 135-42

3. Watanabe S. Pharmacokinetics of soybean isoflavones in plasma and urine feces of men after ingestion of 60 g baked soybean 
powder (kinako) J. Nutr. 1998 Oct; 128(10): 1710-5

Литература:
Pfitscher A, Reiter E, Jungbauer A. Receptor binding and transactivation activities of red clover isoflavones and their metabolites. J Steroid 
Biochem Mol Biol. 2008 Nov;112(1-3):87-94

сОя сОя

сОя

T мАкс (ч)

T мАкс: ВРЕмя ДО ДОсТИжЕНИя мАксИмАльНОй кОНцЕНТРАцИИ В кРОВИ (чАсы)

T 1/2: ПОлУПЕРИОД жИзНИ мАксИмАльНОй кОНцЕНТРАцИИ В кРОВИ (чАсы)

T 1/2 (ч)

кРАсНый клЕВЕР

кРАсНый клЕВЕР

кРАсНый клЕВЕР

www.promensil.co.uk

3ч 30’
T макс (час.)

6ч 10’
T макс (час.)

17ч 20’
T макс (час.)

7ч 5’
T макс (час.)

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ИЗОФЛАВОНАМИ  
КРАСНОГО КЛЕВЕРА И СОИ  

 Red Clover Biochemistry and Pharmacology

 Фармакокинетика

Активность рецептора

45 1

Активность рецептора

3ч 30’

17ч 20’

6ч 10’ 7ч 5’



ЕСТЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МЕНОПАУЗОЙ

кОНТРОлИРОВАНИЕ ПРИлИВОВ – Практические меры самоПомощи При ПрилиВах manage hot flushes

УПРАВлЕНИЕ ДОлгОсРОчНым зДОРОВьЕм В мЕНОПАУзЕ – меры, ПозВоляющие защитить здороВье сердечно- 
сосудистой и костной систем и решать коГнитиВные Проблемы и Проблемы, сВязанные с мочеисПусканием 

ЭТОТ ИНФОРмАцИОННый лИсТОк Был сОсТАВлЕН сОВмЕсТНО с кОРОлЕВскОй кОллЕгИЕй гРУППы мЕДсЕсТЕР, ОсУЩЕсТВляюЩИХ УХОД ПРИ мЕНОПАУзЕ

 Ограничьте или избегайте употребления  
кофеина (например, чая, колы и кофе) и алкоголя

 Избегайте острой пищи

 Снизьте стресс/тревогу и практикуйте рассла-
бление

 Регулярные умеренные физические упражнения

 Контролируйте вес/избегайте набора веса 

 Бросить курить

 Предвидеть нахождение в жаркой среде и 
изменения температуры – надевать многослойную 
тонкую одежду/одежду для сна,     иметь при себе 
прохладные влажные салфетки, носить с собой 
портативный фен

 Рассмотреть альтернативные виды лечения, 
например, рефлексотерапию, акупунктуру, арома-
терапию. Они могут дать общее улучшение состо-
яния

 Принимайте сбалансированную, разнообразную 
пищу, включающую:

- По меньшей мере, пять порций цветных фруктов 
и овощей в день
- Пишу, богатую фитоэстрогенами, например, сою, 
бобы, чечевицу, соевое молоко
- Жирную рыбу дважды в неделю или раститель-
ные источники омега-3 жирных кислот, например, 
семена льна 
- 600 мл молока/молочный продуктов для кальция.

 Делайте упражнения для тазового дна для 
сохранения силы мочевого пузыря

 Регулярно используйте вагинальные увлажняю-
щие средства для облегчения сухости влагалища 
– смазки, используемые во время полового акта, 
также могут снизить дискомфорт

 Посвятите, по меньшей мере, 20 минут три раза в 
неделю для здоровья сердца

- Для силы костей - упражнения с динамической 
нагрузкой, на поддержание равновесия и упраж-
нения с сопротивлением для усиления мышц 

 Контролируйте вес путем разумного питания и 
регулярных упражнений

 Снижайте стресс – попробуйте йогу, массаж, 
техники релаксации, медитации, тай-чи

 Ограничьте алкоголь до трех порций в день с 
несколькими днями без потребления алкоголя

 Бросьте курить

Nachtigall L, Baber R, Barentsen R, Durand N, Panay N, Pitkin J, van de Weijer PHM, Wysocki S.  
Представлено на Съезде акушеров и гинекологов Канады, июнь 2005 года
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КОНСЕРВАТИВНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СИМПТОМОВ МЕНОПАУЗЫ

ПАцИЕНТАм слЕДУЕТ ОцЕНИТь ТяжЕсТь ВАзОмОТОРНыХ сИмПТОмОВ ОТ слАБыХ ДО ТяжЕлыХ

ОцЕНИВАТь чЕРЕз 3 мЕсяцА, зАТЕм ЕжЕгОДНО ИлИ кАк ТОгО ТРЕБУЕТ ПАцИЕНТкА

сО слАБымИ  
сИПТОмАмИ 

ОТВЕРгАЕТ гзТ 
ИлИ ИмЕюТся ПРО-

ТИВОПОкАзАНИя

ОТВЕРгАЕТ гзТ 
ИлИ ИмЕюТся ПРО-

ТИВОПОкАзАНИя

ПОНИмАЕТ РИскИ/
ВыгОДы гзТ

ПОНИмАЕТ РИскИ/
ВыгОДы гзТ

с УмЕРЕННымИ  
сИмТОмАмИ 

ПЕРВАя лИНИя

ВТОРАя лИНИя

с ТяжЕлымИ  
сИмПТОмАмИ

ПАцИЕНТкА с сИмПТОмАмИ мЕНОПАУзы*
исключите друГие Возможные Причины симПтомоВ, наПример, тиреоидные, деПрессию, диабет, дефицит железа

ОБсУДИТЕ ВсЕ ДОсТУПНыЕ ВАРИАНТы лЕчЕНИя Для ВАзОмОТОРНыХ сИмПТОмОВ, ВключАя ОБРАз жИзНИ, ДАм И 
РЕцЕПТУРНыЕ ПРЕПАРАТы (гОРмОНАльНыЕ И НЕгОРмОНАльНыЕ)

НЕУДОВлЕТВОРИТЕльНыЕ РЕзУльТАТы чЕРЕз 12 НЕДЕль

Изменения обра-
за жизни
• Основная темпе-
ратура тела
• Физическая 
активность
• Отказ от курения
• Расслабление

и
Дополнительные 
терапии
• Изофлавоны 
красного клевера
• Изофлавоны сои
• Цимицифуга

Изменения образа жизни
• Основная температура тела
• Физическая активность
• Отказ от курения
• Расслабление

и
Дополнительные терапии
• Изофлавоны красного клевера
• Изофлавоны сои
• Цимицифуга

Рецептурные  
препараты, не  
относящиеся  
к ГЗТ
•Антидепрессанты
•Габапентин
•Антигипертензивы 

и/или
Образ жизни и 
дополнительные 
препараты
•Изофлавоны 
красного клевера
•Изофлавоны сои
•Цимицифуга

Рецептурные пре-
параты, не относя-

щиеся к ГЗТ 
и/или

Образ жизни и 
дополнительные 

препараты

        ГЗТ

•Низко-
дозированый  
эстроген +/-  
прогестерон

        ГЗТ

•Низко-
дозированый  
эстроген +/-  
прогестерон

ГЗТ = Гормоно-заместительная терапия   ДАМ = Дополнительная альтернативная медицина
* Женщин в менопаузе, имеющих  остеопению, остеопороз или преждевременную овариальную недостаточность, следует 
лечить на индивидуальной основе
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КЛИНИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА АКТИВНОСТИ ИЗОФЛАВОНОВ КЛЕВЕРА
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• Частота приливов/ночного потения и значения показателя Купермана 
были снижены на 75,4 % после 90-дневного приема 80 мг изофлавонов 
Рандомизированное, двойное слепое исследование с контролем плацебо

The effect of Red Clover isoflavone 
supplementation over vasomotor and 
menopausal symptoms in postmenopausal 
women. Lipovac, Chedraui, Gruenhut, Gocan, 
Kurz, Neuber&Imhof Informa 2011;0951-3590

Isoflavone therapy for menopausal flushes: A 
systematic review and meta-analysis. Howes LG 
et al. Maturitas 2006;55:203-211

Isoflavones from Red Clover (Promensil) 
significantly reduce menopausal hot flush 
symptoms compared to placebo. Van de Weijer 
PHM and Barentsen R. Maturitas 2002;  
42:187-193
The effect of Red Clover isoflavones on 
menopausal symptoms, lipids and vaginal 
cytology in menopausal women: A randomized 
double-blind, placebo controlled study. Hidalgo 
LU et al. Gyn Endo 2005;21(5):257-264

The use of an isoflavone supplement to 
relieve hot flushes. Jeri A. The Female Patient 
2002;27:35-37

Complementary and hormonal therapy for 
vasomotor symptom relief: a conservative 
clinical approach. Nachtigall LE et al. JOGC 
2006;28(4):279-289

Non-prescription alternative to hormone 
replacement therapy.NachtigallLetal.
TheFemalePatient1999;24:45- 50

Red Clover isoflavones are safe and well 
tolerated in women with a family history of 
breast cancer. Powles T. et al. Menopause Int. 
2008;14:6-12

Red Clover-derived isoflavones and 
mammographic breast density; a double-blind, 
randomised, placebo controlled trial. Atkinson C 
et al. Breast Cancer Res 2004;6(3):170-9

Isoflavones and women’s health. Powles T. 
Breast Cancer Res 2004;6(3):140-142

A double-blind randomised study of the effects 
of Red Clover isoflavones on the endometrium. 
Hale et al, Menopause 2001; 8(5):338-346

Effects of a Red Clover extract (MF11RCE) 
on endometrium and sex hormones in post-
menopausal women. Imhof M et al. Maturitas 
2006; 55: 76-81

Randomised placebo controlled trial of an 
isoflavone supplement and menopausal 
symptoms in women. Baber R et al. Climacteric 
1999;2:85-92
Effects of Red Clover isoflavones (Promensil) 
versus placebo on uterine endometrium, vaginal 
maturation index and the uterine artery in healthy 
postmenopausal women. Woods R et al. J Br 
Menopause Soc, Suppl S2, 2003:23

Lipovac M et al. Improvement of post 
menopausal depressive and anxiety symptoms 
after treatment with isoflavones derived from 
Red Clover extracts. Maturitas 2010;65:258-261

Geller S E et al. Safety and efficacy of Black 
Cohosh and Red Clover for the management of 
vasomotor symptoms: a randomised controlled 
trial. Menopause 2009; 16(6):1156-1166

• Значительное снижение частоты приливов, в особенности у женщин 
с частыми приливами
Мета-анализ и системный обзор 17 рандомизированных исследований с 
контролем плацебо изофлавонов сои и красного клевера.

• Снижение приливов на 60 % 
• У 73 % женщин отмечено значительное снижение приливов в течение 
шести недель
Рандомизированное, двойное слепое исследование с контролем плацебо

• Значительное снижение симптомов менопаузы (значения показателя 
Купермана)
Рандомизированное, двойное слепое исследование с контролем плацебо

• Частота приливов снижена на 48,5 %
• Тяжесть приливов снижена на 47 %
 Рандомизированное, двойное слепое исследование с контролем плацебо

• Изофлавоны красного клевера, наряду с изменениями образа жизни 
– рекомендуемый выбор для женщин с симптомами от слабых до уме-
ренных. Клинический алгоритм лечения вазомоторных симптомов

• Снижение частых приливов на 56 %
• Уменьшение тяжести приливов на 43 %
• Уменьшение тяжести ночного потения на 52 %

• У женщин, имеющих родственников первой степени родства с 
раком груди, не было отмечено эстрогенного повышения плотности 
груди через три года после приема изофлавонов красного клевера 
(Променсил) по сравнению с плацебо 

• Отсутствие повышения плотности груди через 12 месяцев
Рандомизированное, двойное слепое исследование с контролем плацебо

• Отсутствие эстрогенного повышения плотности груди при использо-
вании изофлавонов красного клевера указывает на малую вероятность 
того, что они повышают риск рака груди
Комментарий эксперта

• Отсутствие утолщение эндометрия, определяемое путем биопсии 
эндометрия через три месяца
Рандомизированное, двойное слепое исследование с контролем плацебо

• Значительное снижение толщины эндометрия на 14,7 % у женщин в 
постменопаузе
Рандомизированное, двойное слепое исследование с контролем плацебо

• Отсутствие изменения толщины эндометрия через 12 недель
Рандомизированное, двойное слепое исследование с контролем плацебо

• Отсутствие увеличения толщины эндометрия через восемь недель
Рандомизированное, двойное слепое исследование с контролем плацебо

• Изофлавоны красного клевера значительно снизили симптомы 
депрессии и тревожности, приблизительно на 80 % по общему баллу 
Госпитальной шкалы тревожности и депрессии HADS
Рандомизированное, двойное слепое перекрестное исследование с конт- 
ролем плацебо у 190 женщин в постменопаузе в течение 6 месяцев

• Изофлавоны красного клевера значительное улучшили со временем 
баллы тревожности по Грину,  указывающие на снижения тревожно-
сти  (P=0,04) Рандомизированное, двойное слепое исследование с конт- 
ролем плацебо



КЛИНИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА АКТИВНОСТИ ИЗОФЛАВОНОВ КЛЕВЕРА
ОБлАсТь ТИП ИсслЕДОВАНИя И РЕзУльТАТы ИНФОРмАцИя О ПУБлИкАцИяХ

 к
О

с
Т

И

В
Е

с
П

м
с

Б
О

л
ь

 В
 

гР
У

Д
И

с
Т

А
Н

Д
А

Р
Т

И
з

А
ц

И
я

А
Т

Р
О

Ф
И

я
 В

л
А

гА
л

И
Щ

А
с

Е
Р

Д
Е

ч
Н

О
-

с
О

с
У

Д
И

с
Т

ы
Е

Д
Р

У
гИ

Е
 

П
У

Б
л

И
к

А
ц

И
И

Д
О

П
О

л
Н

И
Т

Е
л

ь
Н

ы
Е

 И
с

с
л

Е
Д

О
В

А
Н

И
я

Импортер: ООО «Климед Украина», Украина, 04112, г. Киев, ул. Дегтяревская, 62, оф. 58 «А»,  
тел.: +38 044 232 87 72, info@kleemed. com.ua www.kleemed.com.ua 

• Ослабление остеопороза поясничного отдела позвоночника изофла-
вонами красного клевера (красный клевер от Novogen /Променсил)
Рандомизированное, двойное слепое исследование с контролем плацебо у 
177 женщин в течение 12 месяцев

• Значительное улучшение (до 4,1 %) в плотности кости проксимальной 
части предплечья у женщин в постменопаузе через шесть месяцев
Рандомизированное исследование с контролем плацебо

• Значительное снижение триглицеридов
Рандомизированное, двойное слепое исследование с контролем плацебо

• Отсутствие значимого воздействия на индекс массы тела (ИМТ) или 
вес через 12 месяцев нутритивной поддержки

• Отсутствие значимого воздействия на индекс массы тела через 12 
месяцев по сравнению с плацебо
• Отсутствие значимого воздействия на состав тела, включая распре-
деление в теле жировой и мышечной ткани 

• Анализ Министерства окружающей среды, продовольствия и сель-
ского хозяйства Великобритании (DEFRA) подтверждает, что изофла-
воны красного клевера от Novogen (Променсил) содержат стандарти-
зованный уровень 40 мг изофлавонов красного клевера
• 19 из 28 (70 %) добавок изофлавонов в Великобритании содержат 
меньше требуемого 40 мг их минимального эффективного уровня 
изофлавонов

• Значительное снижение некоторых предменструальных симптомов, в 
особенности, психологических симптомов
Рандомизированное, двойное слепое исследование с контролем плацебо

• Снижение связанной с менструальным циклом боли в груди на 44 % 
по сравнению с 13 % для плацебо в двух менструальных циклах

• Через восемь недель индекс зрелости влагалища (ИЗВ) значительно 
улучшился в группе изофлавонов красного клевере (Променсил) по 
сравнению с плацебо в отношении изменения от исходного уровня про-
цента клеток в поверхностном слое 
Рандомизированное, двойное слепое исследование с контролем плацебо

• Позитивное эстрогенное воздействие на влагалище
• Значительно улучшенные показатели кариопикноза, кератинизации и 
созревания базальных клеток
Рандомизированное, двойное слепое исследование с контролем плацебо

The effects of phytoestrogen isoflavones 
on bone density in women: a double-blind, 
randomized placebo controlled trial. Atkinson C 
et al. Am J Clin Nutr 2004;79:326-33

The effect of isoflavones extracted from Red 
Clover (Rimostil) on lipid and bone metabolism. 
Clifton-Bligh PB et al. Menopause 2001;8:259-
265

The effect of Red Clover isoflavones on 
menopausal symptoms, lipids and vaginal 
cytology in menopausal women: A randomized 
double-blind, placebo controlled study. Hidalgo 
LU et al. Gyn Endo 2005; 21(5):257-264

The effect of Red Clover isoflavones on 
menopausal symptoms, lipids and vaginal 
cytology in menopausal women: A randomized 
double-blind, placebo controlled study. Hidalgo 
L U et al .Gyn Endo 2005; 21(5):257-264

The effects of phytoestrogen isoflavones 
on bone density in women: a double-blind, 
randomized placebo controlled trial. Atkinson C 
et al, Am J Clin Nutr 2004;79:326-33

Determination of phytoestrogens in dietary 
supplements by LC-MS/MS. Clarke DB et al. 
Food Add Contam 2008; 25(5):534-547

Randomised placebo controlled pilot study 
comparing Red Clover (P-07) versus placebo for 
the treatment of premenstrual syndrome. Taher 
S et al. Maturitas 2009; 63(S1):S114

A double-blind randomized controlled trial of 
isoflavones in the treatment of cyclical mastalgia. 
Ingram D et al. The Breast 2002;11:170-174

Effects of Red Clover isoflavones (Promensil) 
versus placebo on uterine endometrium, vaginal 
maturation index and the uterine artery in healthy 
post-menopausal women. Woods R et al. J Br 
Menopause Soc Suppl S2, 2003:23

The effect of Red Clover isoflavones on 
menopausal symptoms, lipids and vaginal 
cytology in menopausal women: A randomized 
double-blind, placebo controlled study. Hidalgo 
LU et al. Gyn Endo 2005;21(5):257-264

• Climacteric Journal 2011;14(Suppl2):8–12. Panay N, Taking an integrated approach: Managing women with phytoestrogens.
• Climacteric Journal 2011; 14(Suppl2):8–12. Johnston J, Managing the menopause: Practical choices faced in primary care.
• Royal College of Obstetricians &amp;Gynaecologists. Panay N, Rees M. May 2006. Scientific Advisory Committee  
Opinion Paper 6: Alternatives to HRT for management of symptoms of the menopause.
• The Journal of the British Menopause Society, Volume 10 Supplement 1, 2004: Red Clover isoflavones and menopausal women – 
today andtomorrow.
• The Journal of the British Menopause Society, Volume 7 Supplement 1, 2001: Isoflavones in the management of the menopause.
• Clinician’s Guide, Novogen2009.
• Promensil - a clinical summary.



Який діагноз найчастіше ставлять жін-
кам, які звертаються зі скаргами на 
будь-які проблеми з молочною зало-
зою? Безумовно, мастопатія, не задуму-
ючись відповість переважна більшість 
наших лікарів. У мене ж цей діагноз 
завжди викликав сумніви та питання. 
У перекладі з грецької (μαστός – «гру-
ди» + πάθος – «страждання, хвороба») 
мастопатія означає хворобу грудей. А 
чому тоді, наприклад, гайморит разом 
з іншими захворюваннями носоглотки 
не називають «носопатією», проблеми 
зі шлунково-кишковим трактом «живо-
топатією»? Ще в 1984 році Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я було 
прийнято термін фіброзно-кістозна 
хвороба (ФКХ). Це дисгормональне 
доброякісне захворювання молоч-
них залоз, яке спричинене порушен-
ням співвідношень епітеліального та 
сполучнотканинного компонентів, 
широким спектром проліферативних 
(пов’язаних з розростанням ткани-
ни організму шляхом розмноження 
клітин) і регресивних змін тканин. 
Клінічно розрізняють близько 50 видів 
ФКХ, які об’єднують у дві великі групи 
– дифузну та вузлову. Вузлова ФКХ – це 
поява в молочній залозі ущільнення. 
При дифузній ФКХ у молочних зало-

І. С. Ковальчук, заслужений лікар України, хірург-мамолог Київського міського клінічного  
ендокринологічного центру, головний лікар Київської міської фізіотерапевтичної поліклініки №1
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ:  
ПОГЛЯД МАМОЛОГА

З ФІЗІОЛОГІЧНОЇ  
ТОЧКИ ЗОРУ,  

ОСНОВНА ПРИЧИНА 
ЗАХВОРЮВАНЬ  

МОЛОЧНОЇ  
ЗАЛОЗИ –  

ЦЕ ПОРУШЕННЯ  
ГОРМОНАЛЬНОГО  

БАЛАНСУ:  
НАДЛИШОК  
ЕСТРОГЕНІВ  

НА ТЛІ НЕСТАЧІ  
ПРОГЕСТЕРОНУ. 

і

Вік людини - це не катастрофічна зміна молодості на старість, як іноді здається, а повільній перехід  
в інші формації жіттєдіяльності організму. Жінки особливо чутливі до вікових змін. Як використовувати  

сучасні можливості медицини для збереження жіночого здоров’я?

зах визначається безліч невеликих 
дифузних ущільнень. При вузловій від-
бувається розростання залозистої тка-
нини та утворювання ущільнень,  часто 
вона розвивається з дифузної ФКХ. Такі 
доброякісні новоутворення  молочної 
залози, як фіброаденоми, кісти, папі-
ломи виокремлюють в окрему групу 
захворювань.

Говорячи про причини виникнення 
ФКХ, я б на перше місце поставив неме-

дичні причини – емоційний, духовний, 
фізичний, соціальний голод та холод, 
які відчуває жінка, причому тим біль-
ший, чим вищий її інтелектуальний та 
культурний рівень, соціальний статус. 

З фізіологічної точки зору, основна 
причина захворювань молочної залози 
– це порушення гормонального балан-
су: надлишок естрогенів на тлі нестачі 
прогестерону. 

Схильність до розвитку фіброзно-
кістозної хвороби визначають такі 
фактори:

• вік після 40 років;
• розвиток доброякісних утворень  

у молочній залозі у родичів;
• ендокринні захворюванння та 

порушення менструального циклу;
• стреси та пов'язані з ними порушен-

ня роботи гіпоталамо-гіпофізарно-яєч-
никової та надниркової систем;

• ожиріння, гіпертонія, цукровий діа-
бет;

• аборти та викидні;
• пізня вагітність або пологи (після  

30 років);
• відсутність вагітностей та пологів;
• відмова від годування грудьми.
Чи можна вважати ФКХ передрако-

вих станом? Однозначної відповіді з 
цього питання немає. Все залежить від 



ступеня зміни тканини в конкретному 
місці, її проліферативної активності 
(схильності до онкоросту). Так, вузло-
ва ФКХ може перетворитися на рак. 
А ось фіброаденома, як правило, не 
перетворюється на злоякісну пухли-
ну (ступінь ризику 0,2–3 %). Проте рак 
може розвиватися біля фіброаденом, в 
осередку ушкодження, і тривалий час 
ніяк себе не проявляти, не виявлятися 
при пальпації. 

У світовій практиці існує певна 
градація постановки онкодіагнозу 
по шести рівням:

0 – Не можу оцінити 
1 – Без патологічних змін
2 – Доброякісне  новоутворення 
3 – Виглядає як доброякісне, але по- 

требує додаткового обстеження 
4 – Підозра на злоякісне новоутво-

рення 
5 – Злоякісне новоутворення за 

даними УЗД або мамографії 
6 – Діагностовано раніше онкологіч-

не захворювання, яке моніториться в 
динаміці.

Таким чином, від початкового при-
пущення до остаточного діагнозу 
необхідно провести повний комплекс 
досліджень: УЗД, мамографію (при 
необхідності магнітно-резонансна та 

Ж Е Н С К О Е  З Д О Р О В Ь Е

www.ozdorovie.com.ua    21  
            ISSN 2524-0846  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ФАРМАЦЕВТОВ № 4, 2016 г.

М
О

Н
О

Л
О

Г
 В

Р
А

Ч
А

ГОРМОНАЛЬНИЙ  
ФОН ЖІНОЧОГО  

ОРГАНІЗМУ –  
ЦЕ 18 ГОРМОНІВ  
У 70 ВАРІАНТАХ  
КОМБІНАЦІЙ ТА  
300 ПІДВИДІВ.  

САМЕ ВІН ЗАДАЄ ТОН  
У РОБОТІ ВСЬОГО 

ОРГАНІЗМУ, ТІЄЮ ЧИ 
ІНШОЮ МІРОЮ  

ВПЛИВАЮЧИ НА  
ДІЯЛЬНІСТЬ КОЖНОГО 
ОРГАНУ ТА СИСТЕМИ. 

серед яких не останню чергу посіда-
ють захворювання молочної залози, у 
тому числі й онкологічні.

Старіння жіночого організму при-
родно завершується менопаузою, 
яка часто супроводжується клімак-
теричним синдромом з відповідною 
симптоматикою: припливи, пітливість, 
роздратованість, зниження лібідо, 
підвищення артеріального тиску, різке 
збільшення маси тіла, безсоння тощо. 
Причому зазначені симптоми можуть 
мати як прихований характер,  так і 
значною мірою впливати на якість 
життя жінки, завдаючи їх фізичних та 
психологічних страждань.  

Зазначається, що в цей період, 
наприклад, на 25 % підвищується ризик 
серцево-судинних захворювань, на  
45 % остеопорозу з переломами кісток 
кінцівок, також суттєво підвищується 
ризик розвитку злоякісних утворень 
та інших захворювань.  У зв’язку з цим, 
питання  щодо вибору методів корегу-
вання клімактеричного синдрому на 
сьогодні досить актуальне. 

Одним з ефективних методів корек-
ції є замісна гормонотерапія, яка вже не 
один десяток років має масове успіш-
не застосування в розвинутих країнах 
світу. З кожним роком з’являються нові 
препарати та методики їхнього застосу-
вання в залежності від індивідуальних 
особливостей організму жінки.

і

комп’ютерна томографія), лаборатор-
ні дослідження (біохімічні, онкомар-
кери, імуногістологічні тести) та інші. 
Причому, результати УЗД або МРТ, які 
проведені в діагностичному центрі 
широкого профілю або непрофільній 
клініці, можуть мати лише характер 
передбачення та служити приводом 
для звернення в спеціалізований ліку-
вальний заклад.

ПРО ЛЮБОВ ДО СЕБЕ,  
АБО ДИСКУСІЇ НАВКОЛО  
ЗАМІСНОЇ ГОРМОНОТЕРАПІЇ
У будь-якому віці жінка має залиша-
тися жінкою, відчувати себе коханою, 
бажаною, шанованою, любити себе й 
створювати навколо себе ауру любові 
та гармонії. Вік – це багаж мудрості та 
досвіду,  а не втоми та недугів. Так має 
бути, бо активне, якісне, повноцінне 
життя не повинне затьмарюватись дис-
комфортом, болем, відчуттям власної 
безпорадності.

Як відомо, важливу роль у стані 
здоров’я та формуванні гарного само-
почуття (як фізичного, так й психоло-
гічно-емоційного) у тому чи іншому 
віці відіграють гормони, точніше варіа-
ції їх численних комбінацій, які постій-
но змінюються під впливом різних 
факторів. Гормональний фон жіночого 
організму – це 18 гормонів у 70 варіан-
тах комбінацій та 300 підвидів. Саме він 
задає тон у роботі всього організму, 
тією чи іншою мірою  впливаючи на 
діяльність кожного органу та системи. 

Гормональний дисбаланс, виклика-
ний віковими змінами та іншими різно-
манітними факторами, може спрово-
кувати розвиток низки захворювань, 

і
У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ ІСНУЄ 

ПЕВНА ГРАДАЦІЯ  
ПОСТАНОВКИ 

ОНКОДІАГНОЗУ ПО ШЕСТИ 
РІВНЯМ:

0 – НЕ МОЖУ ОЦІНИТИ 
1 – БЕЗ ПАТОЛОГІЧНИХ 

ЗМІН
2 – ДОБРОЯКІСНЕ  
НОВОУТВОРЕННЯ 
3 – ВИГЛЯДАЄ ЯК  

ДОБРОЯКІСНЕ, АЛЕ  
ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОГО 

ОБСТЕЖЕННЯ 
4 – ПІДОЗРА НА ЗЛОЯКІСНЕ 

НОВОУТВОРЕННЯ 
5 – ЗЛОЯКІСНЕ НОВОУТ-

ВОРЕННЯ ЗА ДАНИМИ УЗД 
АБО МАМОГРАФІЇ 

6 – ДІАГНОСТОВАНО  
РАНІШЕ ОНКОЛОГІЧНЕ 
ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКЕ 

МОНІТОРИТЬСЯ   
В ДИНАМІЦІ.

і
ОДНИМ  

З ЕФЕКТИВНИХ  
МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ Є 

ЗАМІСНА  
ГОРМОНОТЕРАПІЯ,  

ЯКА ВЖЕ НЕ ОДИН  
ДЕСЯТОК РОКІВ МАЄ 

МАСОВЕ УСПІШНЕ  
ЗАСТОСУВАННЯ  
В РОЗВИНУТИХ  
КРАЇНАХ СВІТУ.  

З КОЖНИМ РОКОМ 
З’ЯВЛЯЮТЬСЯ  

НОВІ ПРЕПАРАТИ ТА 
МЕТОДИКИ  

ЇХНЬОГО  
ЗАСТОСУВАННЯ  

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ  
ОСОБЛИВОСТЕЙ  

ОРГАНІЗМУ ЖІНКИ.
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ЗАМІСНА  
ГОРМОНОТЕРАПІЯ –  
ЦЕ ОБОВ’ЯЗКОВА  

СУМІСНА СПІВПРАЦЯ ТА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛІКА-

РЯ ТА ЖІНКИ.  
ЖІНКА ПОВИННА 

РОЗУМІТИ ВАЖЛИВІСТЬ 
ДОТРИМАННЯ  

СХЕМИ ПРИЙОМУ  
ЛІКІВ,  

КОНТРОЛЮВАННЯ  
СВОГО СТАНУ,  

ПРОВЕДЕННЯ РЕГУЛЯР-
НИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ 

ОБСТЕЖЕНЬ.

КЛІНІЧНО ВСТАНОВЛЕНО, 
ЩО ЗАМІСНА  

ГОРМОНОТЕРАПІЯ  
З КОЖНИМ РОКОМ 
ПІДВИЩУЄ РИЗИК  
РОЗВИТКУ РАКУ  

МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ  
НА 2,3 %. ОДНАК,  

З ІНШОГО БОКУ, ЦЕЙ 
ПОКАЗНИК ВІДОБРАЖАЄ 

Й РІСТ РІВНЯ  
РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ 

ЗАХВОРЮВАННЯ,  
ЩО ПОВ’ЯЗАНО  

З ПРОВЕДЕННЯМ 
ОБОВ’ЯЗКОВИХ  

РЕГУЛЯРНИХ  
ОБСТЕЖЕНЬ. 
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Безумовно, ми не можемо стверд-
жувати, що замісна гормонотерапія, 
навіть ретельно індивідуально піді-
брана, не несе в собі будь-які ризики 
для здоров’я жінки. Однак потрібно 
говорити про виважену оцінку ризиків, 
а головне – про шляхи їхньої мініміза-
ції. Безумовно, призначення замісної 
гормонотерапії передбачає система-
тичний контроль основних показників 
стану здоров’я жінки:  щорічне прове-
дення лабораторного та ультразвуко-
вого досліджень статевих органів та 
мамографії молочної залози, а також 
оцінку гормонального стану організ-
му. При цьому, перше контрольне 
обстеження необхідно здійснити через   
місяць після початку терапії, подальші 
– кожні шість  місяців.  

Клінічно встановлено, що замісна 
гормонотерапія з кожним роком підви-
щує ризик розвитку раку молочної 
залози на 2,3 %. Однак, з іншого боку, 
цей показник відображає й ріст рівня 
ранньої діагностики захворювання, що 
пов’язано з проведенням обов’язкових 
регулярних обстежень. Тому ці щоріч-
ні 2,3 % росту виявлення раку можуть 
якраз зіграти на користь ранньої 
діагностики та усіх переваг лікування 
захворювання на ранніх стадіях. Таким 
чином, грамотно підібрана за індиві-
дуальними потребами замісна гормо-
нотерапія не тільки значно покращує 
якість життя жінки, знижує ризик роз-
витку низки серцево-судинних, ендо-
кринних та інших захворювань, а й 

вимагає від неї більш відповідального 
ставлення до власного здоров’я.

Коли слід починати замісну гормоно-
терапію? Світова тенденція останнього 
десятиріччя доводить, що підготовку 
організму до вікового «затухання» 
діяльності репродуктивної та інших 
систем доцільно починати за 10–12 
років до початку менопаузи – у період 
найбільшого розквіту жінки, тобто у 
35–37 років. Процес плавного повіль-
ного переходу суттєво пом’якшує, а 
іноді й практично усуває фізіологічні та 
психологічні стреси, сприяє комфорт-
ній адаптації до вікових змін. Можна, 
звичайно, говорити, що це спірний під-
хід, відстоювати позиції невтручання до 
природних процесів  без явних проявів 
відхилення у стані здоров’я та самопо-
чуття. Однак статистика доводить, що 
середня тривалість життя жінок у краї-
нах Західної Європи сягає 83–85 років, у 
США – 81, Японії – наближується до 86, 
а  в Україні – поки ще 74 роки. 

При цьому необхідно зазначити, що 
замісна гормонотерапія не обмежуєть-
ся тільки препаратами синтетичних 
гормонів. Сьогодні існує вибір препа-
ратів на основі гормонів тваринного 
походження. Набирає популярності 
негормональна фітотерапія, яка дає 

змогу у деяких випадках (протипо-
казання, небажання жінки приймати 
гормони) зовсім не призначати гормо-
нотерапію або призначати локальну 
гормонотерапію у низьких дозах.

Необхідно відзначити, що перелік 
абсолютних протипоказань до замісної 
гормонотерапії за останні роки скоро-
тився. Наприклад, рак молочної зало-
зи та ендометрію сьогодні вважаєть-
ся відносним протипоказанням. При 
цьому головним протипоказанням я 
би назвав недостатній кваліфікаційний 
рівень деяких фахівців, яким простіше 
пропонувати жінці перетерпіти при-
родні вікові негаразди або скориста-
тися бабусиними порадами, ніж брати 
на себе відповідальність щодо вико-
ристання сучасних методів лікування. 
Ще більша небезпека приховується в 
призначенні гормональних препаратів 
для симптоматичного лікування без 
відповідного обстеження та вивчення 
індивідуальних особливостей стану 
здоров’я жінки – супутніх захворювань 
та факторів ризику.

Необхідно також відзначити, 
що замісна гормонотерапія – це 
обов’язкова сумісна співпраця та 
відповідальність лікаря та жінки. 
Жінка повинна розуміти важливість 
дотримання схеми прийому ліків, 
контролювання свого стану, прове-
дення регулярних профілактичних 
обстежень. Тому я вважаю, що поки в 
Україні немає уніфікованих клінічних 
протоколів з використання замісної 
гормональної терапії, які розроблені 
на підставі адаптованих клінічних уста-
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СВІТОВА ТЕНДЕНЦІЯ 

ОСТАННЬОГО  
ДЕСЯТИРІЧЧЯ ДОВОДИТЬ, 

ЩО ПІДГОТОВКУ  
ОРГАНІЗМУ ДО ВІКОВОГО 

«ЗАТУХАННЯ»  
ДІЯЛЬНОСТІ  

РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА 
ІНШИХ СИСТЕМ  

ДОЦІЛЬНО ПОЧИНАТИ  
ЗА 10–12 РОКІВ ДО  

ПОЧАТКУ МЕНОПАУЗИ –  
У ПЕРІОД НАЙБІЛЬШОГО 

РОЗКВІТУ ЖІНКИ,  
ТОБТО У 35–37 РОКІВ. 
ПРОЦЕС ПЛАВНОГО 

ПОВІЛЬНОГО ПЕРЕХОДУ 
СУТТЄВО ПОМ’ЯКШУЄ, 
А ІНОДІ Й ПРАКТИЧНО 
УСУВАЄ ФІЗІОЛОГІЧНІ  

ТА ПСИХОЛОГІЧНІ  
СТРЕСИ, СПРИЯЄ  

КОМФОРТНІЙ АДАПТАЦІЇ 
ДО ВІКОВИХ ЗМІН.



Ж Е Н С К О Е  З Д О Р О В Ь Е

www.ozdorovie.com.ua    23  
            ISSN 2524-0846  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ФАРМАЦЕВТОВ № 4, 2016 г.

і
ТРЕТЮ ГРУПУ ФАКТОРІВ 
СТАНОВЛЯТЬ ЧИННИКИ, 
ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З РОЗЛА-
ДАМИ ГОРМОНАЛЬНОГО  

ФОНУ ТА ОБМІНУ  
РЕЧОВИН, СУПУТНІМИ 

ВРОДЖЕНИМИ ТА  
НАБУТИМИ ВАДАМИ 

ЗДОРОВ’Я. ТАКІ ЖІНКИ 
МАЮТЬ БУТИ В ПОЛІ ЗОРУ 

ОСОБЛИВОЇ УВАГИ ЯК 
ЛІКАРІВ, ТАК І ВЛАСНОЇ. 
ПРИ ЦЬОМУ ФАКТОРИ, 
НА ЯКІ МИ НЕ МОЖЕМО 

ВПЛИВАТИ, МИ МОЖЕМО 
КОНТРОЛЮВАТИ ЧЕРЕЗ 
ПРОГРАМИ СКРИНІНГІВ 

ДЛЯ ПЕВНИХ ГРУП  
НАСЕЛЕННЯ, ПЕРВИННОЇ 

ТА ВТОРИННОЇ  
ПРОФІЛАКТИКИ, ОСВІТНІХ 

ЗАХОДІВ, ЯКІ  
СПРЯМОВАНІ НА  

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
ІНФОРМОВАНОСТІ  

НАСЕЛЕННЯ. 
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нов доказової медицини, цим питанням 
мають займатися у спеціалізованих 
центрах фахівці відповідної кваліфіка-
ції – гінекологи-ендокринологи під 
ретельним спостереженням мамолога-
онколога або онкологи з регулярним 
обстеженням згідно з локальними про-
токолами. 

ФАКТОРИ РИЗИКУ, АБО ПРО  
ЩО ТРЕБА РОЗПОВІДАТИ 
ПАЦІЄНТАМ 
Вік – це головний фактор ризику роз-
витку більшості онкологічних захворю-
вань, зокрема раку молочної залози. І 
якщо сучасна медицина та тенденція 
зростання в суспільстві свідомого при-
йняття здорового способу життя спри-
яють підвищенню продовження життя, 
то треба розуміти, що ложкою дьогтю у 
цієї приємній бочці меду буде  зростан-
ня рівня онкологічних захворювань. Чи 
можливо якось вплинути на цей при-
родний процес? Безумовно, так! Треба 
чітко поділити фактори ризику на три 
групи:

•перша, на які ми не маємо впливу;
•друга, на які може впливати сама 

жінка;
•третя, на які можна впливати мето-

дами сучасної медицини за наявності 
осмисленого бажання самої жінки.

До першої групи факторів ризику 
відносяться статево-вікові, генетичні, 
репродуктивні (ранній початок мен-
струацій – до 12 років, пізня менопауза 
– після 55 років). Спадковій схильно-
сті належить близько 10 % серед усіх 
випадків раку молочної залози (вияв-
лення мутацій в BRCA-1 і BRCA-2 генах 
доводить високий рівень ризику роз-
витку захворювання, при чому більш 
активно у молодому віці). 

Друга група – це спосіб життя, хар-
чування та режим праці, наявність 
шкідливих звичок (паління, надмірне 
споживання алкоголю, гіподинамія), 
соціально-економічний статус, пла-
нування власного статевого життя та 
вагітностей, годування груддю, гео-
графічно-екологічні фактори. І якщо 
на наслідки екологічно-техногенних 
катастроф на кшталт Чорнобильської, 
на вплив іонізуючої радіації населення 
практично не може впливати, то місце 
проживання, місце роботи та відпочин-
ку – це вже свідомий вибір самої жінки. 

Як відомо, найбільш високий ризик 
захворюваності на рак молочної 
залози відзначається сьогодні у краї-
нах Європи та Північної Америки, що 
пов’язано зі специфікою способу життя 
європейок та американок, особливо-
стями харчування. Для них характер-
не пізнє заміжжя, пізні перші пологи 
(після 30 років), відсутність сім'ї (самот-
ні жінки), відсутність пологів. Робота 
більшості з них пов’язана  з підвище-
ними розумовими навантаженнями чи 
є позмінною, що, як зазначалося, нега-
тивно впливає на стан молочних залоз.   

Традиційні особливості харчуван-
ня суттєво відрізняються  у мешканок 
різних континентів та етнічних груп. 
Їжа, яка багата на тваринні жири, біл-
ки, сприяє появі надлишку маси тіла та 
ожирінню, що істотно впливає на гор-
мональний обмін. Саме такий тип хар-
чування притаманний європейкам та 
американкам. У той же час споживання 
рослинної їжі (клітковини, білків, полі-
ненасичених жирів, фітоестрогенів) 
позитивно впливає на обмін речовин, 
гормональний фон, масу тіла. Таке хар-
чування більш традиційне для країн 
Азії, Африки, Латинської Америки. 

З іншого боку,  саме в країнах 
Європи та Північної Америки високий 
рівень надання медичної допомоги та 
освіченості населення частково ніве-
лює  високий рівень захворюваності 
на тлі відносно низьких показників 
смертності. 

і
ДО ПЕРШОЇ ГРУПИ  
ФАКТОРІВ РИЗИКУ  

ВІДНОСЯТЬСЯ  
СТАТЕВО-ВІКОВІ,  

ГЕНЕТИЧНІ, 
РЕПРОДУКТИВНІ  

(РАННІЙ ПОЧАТОК  
МЕНСТРУАЦІЙ –  

ДО 12 РОКІВ, ПІЗНЯ  
МЕНОПАУЗА – ПІСЛЯ 

55 РОКІВ). СПАДКОВІЙ 
СХИЛЬНОСТІ  

НАЛЕЖИТЬ БЛИЗЬКО  
10 % СЕРЕД УСІХ  
ВИПАДКІВ РАКУ  

МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 
(ВИЯВЛЕННЯ МУТАЦІЙ  

В BRCA-1 І BRCA-2 ГЕНАХ 
ДОВОДИТЬ ВИСОКИЙ 

РІВЕНЬ РИЗИКУ  
РОЗВИТКУ  

ЗАХВОРЮВАННЯ, ПРИ 
ЧОМУ БІЛЬШ АКТИВНО  

У МОЛОДОМУ ВІЦІ). 

Третю групу факторів становлять 
чинники, які пов’язані з розладами гор-
монального фону та обміну речовин, 
супутніми вродженими та набутими 
вадами здоров’я. Такі жінки мають бути 
в полі зору особливої уваги як лікарів, 
так і власної. При цьому фактори, на які 
ми не можемо впливати, ми можемо 
контролювати через програми скринін-
гів для певних груп населення, первин-
ної та вторинної профілактики, освітніх 
заходів, які спрямовані на підвищення 
рівня інформованості населення. 

Як відомо, у країнах Західної Європи, 
США, Канади смертність від онкологіч-
них захворювань почала зменшувати-
ся якраз після того, як на державному 
рівні були введені обов’язкові скринін-
гові обстеження всього населення та 
особливо осіб з високими фактора-
ми ризику захворювань. За даними 
Національного інституту раку (Бетезда, 
США), при своєчасному виявленні раку 
молочної залози вдається вилікувати 
98,1 % жінок. Однак необхідно зазначи-
ти, що в цьому випадку важливу роль 
відіграє менталітет населення, яке на 
відміну від наших співвітчизників зав-
жди набагато відповідальніше ставить-
ся до власного здоров’я.
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Застосування
• Дисбактеріоз ШКТ, відновлення мікрофлори

• Підтримання імунної системи

• Покращення травлення

• Покращення вагінальної мікрофлори

Переваги 
• Бактерії Lactocare® у вигляді живих мікрокапсульованих спор лактобактерій Bacillus 
coagulans зберігають терапевтичну концентрацію корисних мікроорганізмів після впли-
ву шкідливих агентів ШКТ (шлункового соку, шлункових ферментів, жовчної кислоти, 
фенольних сполук тощо).

• Lactocare® - синбіотик. Це "два в одному" пробіотик і пребіотик: бактерії і поживне сере-
довище для їхнього розмноження, у тій кількості, що достатня для активації ліофілізованих 
живих бактерій після потрапляння в організм, їхнього розмноження і метаболізму.

LACTOCARE®

7 мільярдів живих  
мікрокапсульованих спор  
лактобактерій Bacillus  
coagulans (пробіотик)

0, 4 г. розчинних харчо-
вих пребіотичних волокон 
Арабіногалактан (пребіотик)

Існує МІЛЬЯРД вагомих причин,  щоб вибрати LACTOCARE®

Сучасний італійський синбіотик (пробіотик+пребіотик) 
 для відновлення балансу мікрофлори кишечнику

Склад
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LACTOCARE® забезпечує
• Збільшення кількості бактерій, що мають антагоністичну  
      активність щодо патогенних та умовно патогенних бактерій 

• Нормалізацію процесів травлення і всмоктування в кишечнику 

• Підвищення системного імунітету

• Підвищення місцевого імунітету слизової кишечнику і зниження  
      чутливості кишкового епітелію до патогенних бактерій 

• Нормалізацію балансу бактеріальної мікрофлори на шкірному  
      покриву, покращення стану шкіри

• Нормалізацію балансу вагінальної мікрофлори

LACTOCARE® сприяє відновленню балансу  
мікрофлори при його порушенні  
(при дисбактеріозі) внаслідок:

• лікування антибіотиками

• кишкових інфекцій

• зниження імунітету

• згубного впливу стресів 

• нерегулярного и незбалансованого харчування, переїдання

• відсутності якісної питної води

• змін звичного раціону харчування під час мандрівок

Інформація призначена для професійної діяльності фахівців охорони здоров’я 
Не є лікарським засобом

Протокол випробувань харчової продукції  № 8/860 від 07.04.2016



ВВЕДЕНИЕ 
Сухость слизистой оболочки влагалища 
является наиболее частым симптомом 
атрофического вагинита. Так, по дан- 
ным эпидемиологичского исследования  
В. Е. Балан (1998 г.), было установлено, 
что у женщин в возрасте 45–60 лет пер-
вым симптомом, проявляющимся у 10 % 
женщин еще в пременопаузе, является 
ощущение сухости влагалища [1]. Также 
сухость влагалища может появиться в 
качестве нежелательного явления при 
приеме оральных контрацептивов или 
барбитуратов, при местном лечении 
вагинитов антисептиками, а также в 
послеродовой период и период кор-
мления грудью. Жалобы на сухость вла-
галища, как правило, сопровождаются 
жалобами на диспареунию. Согласно 
ряду авторов [2, 3], именно с этими сим-
птомами женщины связывают снижение 
сексуальности, которое встречается у  
70 % женщин с урогенитальными рас-
стройствами на фоне возрастного 
дефицита половых гормонов. При этом, 
зачастую женщины считают это есте-
ственным проявлением старения и не 
обращаются за помощью к врачу.

Общепринятым подходом к терапии 
урогенитальной атрофии в менопау-
зальный период является назначение 
заместительной гормонотерапии (ЗГТ) 
(системно и/или локально).  В ряде слу-
чаев, при наличии противопоказаний 
к ЗГТ, рекомендованы растительные 
средства системного действия на осно-

С. И. Роговская1, Е. Н Семенова 2
1Профессор кафедры акушерства и гинекологии РМАПО, вице-президент РАГИН,  
замдиректора «Евро-клиник».
2Учебный мастер кафедры госпитальной терапии РУДН

ПО ДАННЫМ 
ЭПИДЕМИОЛО- 

ГИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ  

В. Е. БАЛАН (1998 Г.),  
БЫЛО УСТАНОВЛЕНО,  

ЧТО У ЖЕНЩИН  
В ВОЗРАСТЕ  

45–60 ЛЕТ  
ПЕРВЫМ СИМПТОМОМ, 

ПРОЯВЛЯЮЩИМСЯ  

У 10 % ЖЕНЩИН  
ЕЩЕ В ПРЕМЕНОПАУЗЕ, 

ЯВЛЯЕТСЯ  
ОЩУЩЕНИЕ СУХОСТИ 

ВЛАГАЛИЩА

ве фитоэстрогенов сои, экстракта цими-
цифуги или красного клевера.  Вместе 
с тем сформулированы рекомендации, 
предлагающие в качестве первой линии 
терапии у женщин с вагинальной атро-
фией негормональные увлажняющие 
препараты, использующиеся длительно 
и/или во время полового акта (уровень 
доказательности А) [4]. 

 На сегодняшний день для устране-
ния сухости влагалища представляется 
интересным применение новых разра-
боток на основе гиалуроновой кислоты. 
Высокая биосовместимость и биологиче-
ская активность гиалуроновой кислоты, 
отсутствие антигенных свойств позво-
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ляют широко использовать ее в таких 
областях медицины, как транспланто-
логия, офтальмология, вертебрология, 
комбустиология, эстетическая меди-
цина, а теперь еще и в гинекологии. 
Одним из таких препаратов является 
Муважель® (Laboratories Envencia) – гель 
на липосомной основе, содержащий 
гиалуронат натрия, экстракты ромашки 
и мальвы, растительные фосфолипиды 
сои и красного клевера и витамин Е 
(токоферол ацетат).  

СТРОЕНИЕ И СТРУКТУРА  
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Гиалуронан – международный тер-
мин, который объединяет гиалуроно-
вую кислоту и ее соли – гиалуронаты. 
Гиалуронан – это натуральный анион-
ный полисахарид, простейший пред-
ставитель гликозаминогликанов. Чаще 
используемый термин «гиалуроновая 
кислота»: «hyaloid» (стекловидный) и 
«uronic acid» (уроновая кислота) берет 
свое начало от 1934 г. Мейер выделил 
гиалуроновую кислоту из стекловид-
ного тела бычьих глаз. Гиалуроновая 
кислота – линейный полисахарид, 
состоящий из чередующихся частей 
D-глюкуроновой кислоты и N-aцетил-
D-гликозамина. Молекула гиалуро-
новой кислоты может содержать до 
25 000 таких дисахаридных звеньев. 
Природная гиалуроновая кислота 
имеет молекулярную массу от 5 000 до  
20 000 00 кДа.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ  
СУХОСТИ ВЛАГАЛИЩА  

У ЖЕНЩИН

і



Являясь по строению полианионом, 
молекула гиалуроновой кислоты спо-
собна связывать и удерживать за счет 
водородных связей от 200 до 1 000 (по 
некоторым источникам)  молекул воды. 
Поскольку гиалуроновая кислота нес-
табильна в форме кислоты, ее обычно 
получают и очищают как натриевую соль 
(гиалуронат натрия).

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (ГК) 
И ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ БАРЬЕР
Вопрос о том, проникает ли гиалуро-
новая кислота сквозь эпидермальный 
барьер, до сих пор вызывает дисскусии. 
В настоящее время существуют две про-
тивоположные точки зрения. Согласно 
одной из них, комплекс гиалуроновой 
кислоты оказывает лишь поверхностный 
эффект, создавая проницаемую пленку, 
под которой активно протекают естест-
венные процессы. Согласно другой, она 
способна проникать в глубокие слои 
кожи и слизистых оболочек, способствуя 
переносу других веществ.

В авторитетном академическом изда-
нии Journal of Investigative Dermatology 

ЯВЛЯЯСЬ ПО СТРОЕНИЮ 

ПОЛИАНИОНОМ, 
МОЛЕКУЛА 

ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ СПОСОБНА 

СВЯЗЫВАТЬ 
И УДЕРЖИВАТЬ ЗА СЧЕТ 

ВОДОРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ОТ 

200 ДО 1 000 
МОЛЕКУЛ ВОДЫ. 

были опубликованы результаты иссле-
дования абсорбции кожей радиоактив-
но меченого высокомолекулярного ком-
плекса гиалуроновой кислоты [5]. Опыты 
проводились in vivo на мышах и людях-
добровольцах, которым наносился гель 
с ГК. Авторадиографическим методом 
было показано, что уже через 30 минут 
после аппликации гиалуроновая кис-
лота достигает дермы. Было отмечено, 
что в более глубоких слоях эпидерми-
са, в дерме и эндотелии лимфатических 
сосудов часть гиалуроновой кислоты 
захватывается клетками. Абсорбция ГК 
через кожу подтвердилась хроматогра-
фическим анализом крови, мочи, пече-
ночной ткани и кожи, в которых были 
найдены меченые гиалуроновая кисло-
та и ее метаболиты, свободные ацетаты 
и вода. Прохождение гиалуроновой кис-
лоты сквозь кожу было также показано в 
отсутствие полиэтиленгликоля, который 
обычно присутствует в препаратах мест-
ного применения.

 Оказалось, что сквозь кожу проника-
ют не такие уж и маленькие комплексы 
ГК: в крови и коже были обнаружены 
комплексы с молекулярной массой 360–
400 кДа. Последнее обстоятельство гово-
рит о том, что прохождение ГК сквозь 
эпидермальный барьер представляет 
собой скорее активный транспорт, чем 
пассивную диффузию. Данный экспери-
мент подтверждает, что гиалуроновая 
кислота может не только сама достигать 
глубоких слоев кожи, но и служить пере-
носчиком для других биоактивных ком-
понентов [5, 7].

Избыточное количество ГК, превыша-
ющее пропускную способность эпидер-
миса, остается на поверхности кожи или 
слизистой и образует вязкий защитный 
слой. Этот слой, обладающий кислот-
ными свойствами, создает неблагопри-

ятные условия для жизнедеятельности 
бактерий и одновременно создает влаж-
ную среду, что необходимо для обмена 
информацией между клетками. 

В 2014 г. в поликлиническом отделе-
нии ГБУЗ МОНИИАГ впервые проведено 
исследование по оценке влияния геля 
Муважель®, содержащего 0,1 % гиалуро-
нат натрия и растительные экстракты на 
начальные  проявления урогенитальной 
атрофии. Авторами данного исследова-
ния было показано положительное вли-
яние на ряд объективных показателей: 
наблюдалось снижение рН влагалищного 
содержимого до 3,5–4,5, что способство-
вало нормализации микрофлоры, повы-
шалась эластичность и увлажненность 
у всех пациенток. Через один месяц 
применения Муважеля®  у 63,3 % жен-
щин исчезли жалобы на диспареунию, 
а через три месяца – данный симптом 
отсутствовал у 80 % пациенток [4].  При 
этом Муважель® достаточно применять 
всего два раза в неделю. Это очень удоб-
но.  Помимо гиалуроната натрия в состав 
Муважеля® входят экстракты ромашки и 
мальвы, которые обладают выражен-
ным противовоспалительным действи-
ем. Изофлавоны сои и красного клевера 
оказывают эстрогеноподобное действие, 
способствуя восстановлению клеток и 
стимулируя выработку эндогенной гиа-
луроновой кислоты и коллагена. 
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Рис. 1. Строение гиалуроновой кислоты
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На сегодняшний день известно мно-
жество свойств гиалуроновой кислоты 
[6, 7]:
1.  Гиалуроновая кислота, являясь компо-
нентом межклеточного матрикса, созда-
ет физиологическую среду для мигра-
ции, деления, дифференцировки клеток 
и оптимальные условия для нормально-
го клеточного и тканевого гомеостаза;
2. Обеспечивает выведение продуктов 
жизнедеятельности и транспорт пита-
тельных веществ и сигнальных молекул 
от сосудов к клеткам, способствуя дрена-
жу и детоксикации тканей; 
3.   Оказывает иммуномодулирующее дей-
ствие, повышает резистентность тканей к 
свободно-радикальному воздействию, 
стимулирует репаративный потенциал 
кожи, усиливает фагоцитоз, изменяет 
функциональную активность лимфоцитов;
4.  Стимулирует ангиогенез и синтетиче-
скую активность фибробластов, опос-
редованно участвует во внеклеточном 
этапе синтеза коллагена и эластина и 
потенцирует выработку эндогенной гиа-
луроновой кислоты;
5.  Обеспечивает регенерацию тканей и 
репарацию повреждений (пластическая 
функция);
6.  Регулирует процессы кератинизации 
и морфогенез тканей в период эмбрио-
нального развития;
7.  Участвуя в создании внутридермаль-
ного давления, поддерживает тургор, 
обеспечивая упругость и создавая депо 
влаги для дермы и эпидермиса;
8.  Снижает показатели эндогенной ин- 
токсикации;
9.  Акцептирует активные формы кисло-

рода, блокируя свободнорадикальное 
окисление липидов;
10.  Активизирует бактерицидные факто- 
ры на поверхности кожи, противодей-
ствует дальнейшему распространению 
бактерий;
11. Обладает противовирусной актив- 
ностью;
12.   Предотвращает образование рубцо- 
вой ткани, стимулируя миграцию эпи-
дермальных клеток и, снижая продук-
цию коллагена, способствует равномер-

ному заполнению дефекта новообразо-
ванной тканью.

Неоценима роль гиалуроновой 
кислоты не только как самостоятель-
ного лекарственного препарата, но и 
как средства транспортировки других 
лекарственных веществ к органам и 
тканям, а также их контролируемого 
освобождения. Нанесенная на кожу 
или слизистую гиалуроновая кисло-
та проникает в нее, увлекая за собой 
вещества, ковалентно связанные с ней 
или просто включенные в ее сетчатую 
структуру. При этом ГК не только повы-
шает терапевтическую эффективность 
лекарств, но и уменьшает их побочные 
эффекты и токсичность [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Множество свойств ГК позволяют исполь-
зовать ее в таких областях медицины, как 
трансплантология, офтальмология, верте-
брология, комбустиология, эстетическая 
медицина  и гинекология. Так, препарат 
Муважель® на основе глюкуроната натрия 
в сочетании с растительными экстракта-
ми  ромашки, мальвы, сои, красного кле-
вера успешно применяется при сухости 
влагалища, в том числе на фоне уроге-
нитальной атрофии. Муважель® удобно 
применять всего два раза в неделю. При 
этом происходит омоложение слизистой 
влагалища (увеличивается эластичность, 
повышается складчатость, снижается рН), 
у 63–80 %  пациенток исчезает диспареу-
ния, что существенно улучшает качество 
жизни женщины. 

МНОЖЕСТВО 
СВОЙСТВ 

ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ 
ПОЗВОЛЯЮТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ 
В ТАКИХ ОБЛАСТЯХ 

МЕДИЦИНЫ, 
КАК ТРАНСПЛАНТОЛО-
ГИЯ, ОФТАЛЬМОЛОГИЯ, 

ВЕРТЕБРОЛОГИЯ, 
КОМБУСТИОЛОГИЯ, 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА  

И ГИНЕКОЛОГИЯ. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ФАРМАЦЕВТОВ № 4, 2016 г.28    www.ozdorovie.com.ua  
       ISSN 2524-0846

Ж Е Н С К О Е  З Д О Р О В Ь Е
Г

И
Н

Е
К

О
Л

О
Г

И
Я

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Балан В. Е. Урогенитальные расстройства в климактерии : автореф. дис. докт. мед. наук. 

– М., 1998.– С. 40.

2. Al-Baghdadi O. Topical estrogen therapy in the management postmenopausal vaginal atrophy: an 
up-to-date overview // Climacteric. – 2009. – Vol. 12. – № 2. – P. 91–105.

3. Руководство по климактерию / под ред. В. И. Кулакова, В. П. Сметник. – М., МИА, 

2001. – С. 685.

4. Балан В. Е., Журавель А. С., Злотникова Ю. П. Возможности негормональной терапии ваги-
нальной атрофии // Газета для практикующих гинекологов «Женская консультация». – 2015. 
–  № 1. С. 13–14.

5. Волков В. Г., Строителев В. В., Федорищев И. А. Гиалуроновая кислота и основные направ-
ления ее применения в медицине // Вестн. новых мед. технол. –  2001. – № 8 (1). – С. 67–70.

6. Строителев В. Гиалуроновая кислота – биологически активное вещество, обладающее 
защитными и иммуномодулирующими свойствами // Вестн. новых мед. технол. – 1997. – № 3 
– С. 98–104.

7. Федорищев И. А. Биофизическая характеристика модифицированной гиалуроновой кис-
лоты : автореф. дис. канд. биол. наук. – Тула, 2006. – С. 42.

НЕОЦЕНИМА РОЛЬ 

ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ 

НЕ ТОЛЬКО КАК 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

 ЛЕКАРСТВЕННОГО  
ПРЕПАРАТА,  

НО И КАК 

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТИРОВКИ  

ДРУГИХ 
 ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ВЕЩЕСТВ  
К ОРГАНАМ 
И ТКАНЯМ,  

А ТАКЖЕ ИХ 
КОНТРОЛИРУЕМОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ. 

і

і



www.ozdorovie.com.ua    29  
            ISSN 2524-0846  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ФАРМАЦЕВТОВ № 4, 2016 г.



Кевін Дж. Дуді (Kevin J. Doody), д-р. мед. наук 1 
Вікі Л. Шнелл (Vicki L. Schnell), д-р. мед. наук 2

 Рассел А. Фоулк (Russell A. Foulk), д-р. мед. наук 3, 
Чарльз Е. Міллер (Charles E. Miller), д-р. мед. наук 4

Бредфорд А. Колб (Bradford A. Kolb), д-р. мед. наук 5 

Емілі Дж. Блейк (Emily J. Blake), д-р. мед. наук 6 
Володимир І. Янков , д-р. мед. наук 6

1 Центр допоміжної репродукції, Бедфорд, Техас; 
2 Центр репродуктивної медицини, Вебстер, Техас; 
3 Невадський центр репродуктивної медицини, Ріно, Невада; 
4 Charles Miller & Associates, Арлінгтон Хайтс, Іллінойс;
5 Репродуктивний центр ім. Хантінгтона, Пасадена, Каліфорнія; 
6 Ferring Pharmaceuticals, Inc., Парсіппені, Нью-Джерсі.

Ж Е Н С К О Е  З Д О Р О В Ь Е

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ФАРМАЦЕВТОВ № 4, 2016 г.30    www.ozdorovie.com.ua  
       ISSN 2524-0846

А
К

У
Ш

Е
Р

С
Т

В
О ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕНДОМЕТРИН 

ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ЛЮТЕЇНОВОЇ ФАЗИ  
В РАНДОМІЗОВАНОМУ, КОНТРОЛЬОВАНОМУ, ВІДКРИТОМУ 

ПРОСПЕКТИВНОМУ КЛІНІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ПРОТОКОЛІВ ЕКЗ  
З ВИКОРИСТАННЯМ КОМБІНАЦІЇ ПРЕПАРАТІВ 
МЕНОПУР І БРАВЕЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬОВАНОЇ 

СТИМУЛЯЦІЇ  ФУНКЦІЇ  ЯЄЧНИКІВ

Fertil Steril® 2009; 91: 1012-7. Том 91, №4, квитень 2009
©2009 Американське товариство репродуктивної медицини, Published by Elsevier inc.

Мета. Оцінювання ефективності і безпеки вагінальних таблеток 
прогестерону (P4)  (Ендометрин) для підтримання лютеїнової фази 
при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

Методи дослідження. Багатоцентралізоване, рандомізоване, від-
крите (експертно сліпе) клінічне дослідження фази III.

Місце. 25 центрів ДРТ в США.
Пацієнт(и). Всього 1211 пацієнток, що проходять ДРТ, було 

рандомізовано у три групи: Ендометрин 100 мг двічі на добу (n – 
404), Ендометрин 100 мг тричі на добу (n – 404) і P4 90 мг 8 % гель 
щоденно (n – 403).

Втручання. Екстракорпоральне запліднення і перенесення 
ембріона проводились відповідно до протоколів конкретних 
пацієнтів. Через день після забору яйцеклітин  починали засто-
сування Ендометрину або вагінального P4 гелю для підтримання 
лютеїнової фази, що тривало до 10 тижнів вагітності.

Основні критерії оцінювання.  Біохімічні, клінічні показники, а також 
показники вагітності, що розвивається і народжуваності живої дитини.

Результат(и). Показники настання вагітності були високими і подіб-
ними в усіх досліджуваних групах, біохімічні показники перевищува-
ли 50 %, клінічні показники і показники вагітності, що розвивається >  
40 %, а показники народження живої дитини – 35–38 %. Профілі побіч-
них явищ були схожими в усіх групах.

Висновки. Показники настання вагітності і показники народження 
живої дитини при застосуванні Ендометрину двічі на добу і тричі 
на добу були високими і схожими з показниками, отриманими при 
використанні P4 гелю. Профілі побічних явищ для обох режимів 
дозування були подібними до показників, отриманих при викори-
станні P4 гелю і в основному, пов’язаними з стимуляцією під час 
ЕКЗ і забору яйцеклітин. Ендометрин був безпечним і добре пере-
носився. 



При проведенні екстракорпорально-
го запліднення (ЕКЗ) та інших допоміж-
них репродуктивних технологій (ДРТ), 
лікування часто пов’язано з пригні-
ченням нормальної функції яєчників. 
Прогестеронова (P4) підтримка лютеї-
нової фази при проведенні циклів ЕКЗ 
стала стандартною процедурою [1, 2] на 
додаток до ендогенного синтезу проге-
стерону жовтим тілом, який може бути 
порушений під час протоколів лікуван-
ня. Було показано, що додавання проге-
стерону покращує показники настання 
вагітності під час ЕКЗ [3].

Екзогенний P4 можна вводити пе- 
рорально, вагінально і у вигляді внутрішньо- 
м’язових ін’єкцій. Враховуючи ефект 
первинного метаболізму в печінці, пе- 
роральне введення вимагає високих 
доз прогестерону, які можуть призвести 
до побічних ефектів. Внутрішньом’язові 
ін’єкції не регламентовані FDA (Комітет 
контролю якості та безпеки лікарських 
засобів і харчових продуктів США) і є 
болючими. Вагінальні форми більш ком-
фортні і зручні для застосування і, крім 
того, дають змогу провести таргетну 
доставку препарату до матки [4]; оскіль-
ки  згідно з теорією, поглинання через 
стінки піхви надає можливість досягти 
високого рівня прогестерону безпо-
середньо в матковому кровообігу, тим 
самим забезпечуючи високий рівень P4 в 
тканині ендометрію. Проте, супозиторії з 
додаванням прогестерону забезпечують 
різні і ненадійні рівні P4 [5]. І навпаки, 
вагінальні таблетки Ендометрин (Ferring 
Pharmaceuticals, Parsippany, NJ) забезпе-
чують відтворювані рівні і демонструють 
меншу варіабельність, ніж вагінальний P4 
гель під час фармакінетичних досліджень, 
де вимірюються концентрації препарату в 
сироватці крові з плином часу [6].

Метою даного дослідження було порів-
няння ефективності і безпеки мікронізо-
ванного P4 природного походження у 
формі вагінальних таблеток Ендометрин із 
вагінальним P4 гелем для підтримки вагіт-
ності у жінок, що проходять ЕКЗ, з викори-
станням комбінації препаратів Менопур 
і Бравель (обидва – виробництва Ferring 
Pharmaceuticals) для стимуляції функції яєч-
ників. Ендометрин 100 мг вводили двічі або 
тричі на добу [7] за допомогою аплікатора; 
обидва режими порівнювали зі щоденним 
застосуванням вагінального P4 гелю.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ
Це багатоцентрове, рандомізоване, від-
крите (експертно сліпе) дослідження фази 
ІІІ в паралельних групах у жінок, що прохо-
дять ЕКЗ (з використанням комбінації пре-
паратів Менопур і Бравель) проводилось 
для порівняння показників настання вагіт-
ності після підтримання лютеїнової фази за 
допомогою мікронізованного P4 природ-
ного походження у формі вагінальних таб-
леток (Ендометрин двічі або тричі на добу) 
або вагінального P4 гелю щоденно відпо-
відно до інструкцій у анотації. Дослідження 
проводилося в 25 центрах у США з липня 
2005 по квітень 2006 року.

Дозвіл Інституційної спостережної 
ради було отримано від усіх центрів до 
початку дослідження. Перед проведен-
ням будь-яких конкретних процедур 
дослідження була отримана письмова 
інформована згода від усіх пацієнток. 
Кожен центр дотримувався протоколу 
ЕКЗ, розробленого в практиці клініки. Всі 
пацієнтки отримували досліджуваний 
препарат протягом щонайменше двох 
тижнів, а в разі настання вагітності, про-
довжували прийом досліджуваного пре-
парату протягом 10 тижнів.
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ПРОЦЕДУРИ 
СКРИНІНГУ 
СКЛАДАЛИСЯ 
З МЕДИЧНОГО 
АНАМНЕЗУ ТА 

ІСТОРІЇ БЕЗПЛІДДЯ, 
ФІЗИЧНОГО 

ТА ГІНЕКОЛОГІЧНОГО 
ОБСТЕЖЕННЯ, 

ТРАНСВАГІНАЛЬНОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВЕОГО 

ОБСТЕЖЕННЯ, 

ОЦІНЮВАННЯ 
РІВНІВ ГОРМОНІВ 

ТА АНАЛІЗУ 
СПЕРМИ. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 

ЕКЗ, ДРТ, підтримка лютеїнової фази, прогестерон, додаткове введення прогестерону, вагітність. 

ВІДБІР ПАЦІЄНТОК
Здорові жінки в пременопаузі і у віці 
від 18 до 42 років, з ІМТ < 34 кг/м2, з 
базовим рівнем ФСГ < 15 МО/мл, що 
мали в анамнезі безпліддя, що вимагає 
ЕКЗ, могли взяти участь у досліджен-
ні, якщо вони мали нормальну  матку і 
придатки, відповідні для ДРТ за резуль-
татами трансвагінального УЗД, і сперму 
партнера або донора з результатами 
аналізу сперми, відповідними для ЕКЗ. 
Пацієнтки з рецидивами невиношуван-
ня в анамнезі (що визначалось як три 
або більше спонтанних абортів), ано-
мальними матковими кровотечами нев-
становленого походження або поганою 
реакцією на гонадотропіни в анамнезі 
(два або менше зрілі фолікули), або дво-
ма попередніми перерваними циклами, 
виключались з дослідження. Пацієнтки з 
клінічно значущими системними захво-
рюваннями або партнерами з вираже-
ною лейкоспермією або ознаками інфек-
ції в зразку сперми також виключались з 
дослідження. Будь-яка пацієнтка, в якої 
було неможливо отримати не менш ніж 
три яйцеклітини в циклі дослідження, не 
підлягала рандомізації і не продовжу-
вала участі в дослідженні підтримання 
лютеїнової фази.

ПРОЦЕДУРА ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження було розподілене на дві 
фази: попередня фаза і рандомізація/
лікування. Попередня фаза містила: 
скринінг, пригнічення агоністами ГнРГ, 
стимуляцію функції яєчників, введення 
ГХЛ і забір яйцеклітин.

Процедури скринінгу складалися з  
медичного анамнезу та історії безплід-
дя, фізичного та гінекологічного обсте-
ження, трансвагінального ультразвуко-
веого обстеження, оцінювання рівнів 
гормонів та аналізу сперми. Після успіш-
ного завершення процедури скринінгу 
проводили пригнічення функції гіпофіза/
яєчників шляхом введення агоніста ГнРГ 
(не антагоніста), використовуючи довгий 
протокол з ініціацією лютеїнової фази і 
щоденними ін’єкціями (не депо-форм), 
відповідно до звичайного протоколу від-
повідного центру. До початку лікування 
гонадотропіном вимагалась докумен-
тація щодо перебігу даун-регуляції, що 
підтверджувалось рівнем E2 в сироватці 
крові <50 пг/мл, товщиною ендометрію 

і
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<7 мм і відсутністю ознак активності яєч-
ників при трансвагінальному ультразву-
ковому обстеженні. 

Терапія гонадотропінами здійснюва-
лася відповідно до стандартного про-
токолу ЕКЗ у кожному центрі, з єдиною 
умовою – застосування мінімум одного 
флакона лМГ (Менопур) щоденно в ком-
бінації з ФСГ (Бравель) для забезпечення 
належної  ЛГ-активності у всіх пацієн-
ток. Крім того, центри могли поєднува-
ти Бравель і Менопур в одному шприці 
і вводити їх у формі однієї ін’єкції один 
раз на добу. Введення лМГ/ФСГ у формі 
однієї ін’єкції один раз на добу проводи-
лось приблизно у 2/3 пацієнток (n – 777), 
а іншим ін’єкції проводились двічі на 
добу. Стимуляцію препаратами Бравель 
і Менопур припиняли, коли середній 
діаметр основного фолікула був > 18 мм. 
Одноразове внутрішньом’язове введен-
ня ГХЛ (Novarel, Ferring Pharmaceuticals) 
використовувалося для індукції овуляції. 
Забір яйцеклітин здійснювався протягом 
36 годин після введення ГХЛ відповідно 
до процедур конкретного центру.

Після попередніх процедур пацієнток 
у довільному порядку розподіляли до 
однієї з трьох груп лікування: Ендометрин 
100 мг двічі на добу, Ендометрин 100 мг 
тричі на добу або препарат порівняння, 
P4 вагінальний гель 8 % (Crinone; Serono 

Pharmaceuticals, Рокленд, Масачусетс). 
Зважаючи на вплив віку і яєчникового 
резерву на лікування гормонами, дослід-
ження було розділене і розподілене 
апріорі за віком відповідно до категорій 
Товариства допоміжних репродуктив-
них технологій (SART) (<35, 35–37, 38–40 
і 41–42 років) і за яєчниковим резервом, 
що визначався за базовими рівнями ФСГ 
(<10 і 10–15 МО/л). Розподіл до груп ліку-
вання здійснювався за допомогою елек-
тронної системи інтерактивних голосових 
відповідей по телефонну, що забезпечило 
рівну кількість пацієнток у групах лікуван-
ня по всіх дослідницьких центрах і факто-
рах стратифікації.

Розподіл пацієнток за даними групами 
проводився або в день забору ооцитів, 
або на наступний день. Застосування 
досліджуваного препарату (Ендометрин 
двічі на добу, Ендометрин тричі на добу 
або гель) починали через день після забо-
ру яйцеклітин. Перенесення ембріонів 
(ПЕ) проводилось на 3-ій або 5-ий день, 
відповідно до локальних протоколів 
клінік. Єдиним обмеженням щодо ПЕ було 
те, що не більше трьох ембріонів (3 день 
після забору) або не більше двох бласто-
цист (5 день після забору) могли бути 
перенесені одній пацієнтці, та викори-
стовувались лише свіжі ембріони з циклу.

Приблизно через 14 днів після ПЕ про-
водився сироватковий тест на вагітність 
для підтвердження біохімічної вагітності. 
Зважаючи на змінність графіку ПЕ, для 
забезпечення гнучкості планування, пер-
ший тест на вагітність проводили через 
14 ± 5 днів після ПЕ. У разі позитивних 
результатів проводився додатковий сиро-
ватковий тест на вагітність через два дні. 
Якщо перший тест був негативним, лікар 
міг провести додатковий підтверджуваль-

ний тест. Якщо в пацієнтки не настава-
ла підтверджена біохімічна вагітність, 
їй проводились процедури контролю, 
після чого її виводили з дослідження. 
Через 14 ± 5 днів після другого позитив-
ного сироваткового тесту на вагітність 
проводили трансвагінальне ультраз-
вукове обстеження для підтвердження 
клінічної вагітності, що визначається як 
наявність внутрішньоматкового плідно-
го яйця. Триваюча вагітність, що визна-
чається як наявність руху серця у плода, 
підтверджувалась під час цього ультраз-
вукового дослідження або пацієнтка 
продовжувала приймати досліджува-
ний препарат, і друге трансвагінальне 
ультразвукове обстеження проводили 
приблизно на шостому тижні вагітності, 
щоб визначити рух серця в плода.

Хоча досліджуваний препарат вводи-
ли відкрито, дослідження проводилось 
експертно-сліпим методом, тобто особа, 
яка проводила трансвагінальне ультраз-
вукове дослідження для підтвердження 
клінічної та триваючої вагітності, не 
мала інформації про розподіл пацієн-
ток за групами лікування. Після настан-
ня вагітності пацієнтки продовжували 
прийом досліджуваного препарату 
протягом 10 тижнів, до 12-тижневого 
гестаційного віку. Останній візит вста-
новлювався після завершення десято-
го тижня дослідження (у день прийо-
му останньої дози або протягом трьох 
днів з моменту прийому останньої дози 
препарату). Крім того, досліджуваний 
центр зв’язувався з кожною пацієнткою 
по телефону або поштою в очікуваний 
час пологів для отримання даних про 
народження.

і

і

і

ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНІХ 
ПРОЦЕДУР ПАЦІЄНТОК 

У ДОВІЛЬНОМУ 
ПОРЯДКУ РОЗПОДІЛЯЛИ 
ДО ОДНІЄЇ З ТРЬОХ ГРУП 

ЛІКУВАННЯ: 

ЕНДОМЕТРИН 100 МГ 
ДВІЧІ НА ДОБУ, 

ЕНДОМЕТРИН 100 МГ 
ТРИЧІ НА ДОБУ 

АБО ПРЕПАРАТ 
ПОРІВНЯННЯ, 

P4 ВАГІНАЛЬНИЙ 
 ГЕЛЬ 8 % 

(CRINONE; SERONO 
PHARMACEUTICALS, 

РОКЛЕНД, 
МАСАЧУСЕТС). 

РОЗПОДІЛ ДО ГРУП  
ЛІКУВАННЯ ЗДІЙСНЮВАВСЯ 

ЗА ДОПОМОГОЮ 
ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ 

ІНТЕРАКТИВНИХ 
ГОЛОСОВИХ 

ВІДПОВІДЕЙ ПО 
ТЕЛЕФОННУ, ЩО 

ЗАБЕЗПЕЧИЛО РІВНУ  
КІЛЬКІСТЬ ПАЦІЄНТОК 
У ГРУПАХ ЛІКУВАННЯ 

ПО ВСІХ  
ДОСЛІДНИЦЬКИХ  

ЦЕНТРАХ І ФАКТОРАХ  
СТРАТИФІКАЦІЇ.

ПРИ НАСТАННІ 
ВАГІТНОСТІ 
ПАЦІЄНТКИ 

ПРОДОВЖУВАЛИ 
ПРИЙМАННЯ 

ДОСЛІДЖУВАНОГО 
ПРЕПАРАТУ 

ПРОТЯГОМ 10 ТИЖНІВ, 

ДО 12-ТИЖНЕВОГО 
ГЕСТАЦІЙНОГО 

ВІКУ.
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ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Ефективність визначалася за розвитком 
вагітності. Встановлювалась біохімічна 
вагітність (що визначалась як позитивні 
результати тесту за показником бета-
ГХЛ через 12–14 днів після ПЕ), клінічна 
вагітність (що визначалась як наявність 
плідного яйця на УЗД приблизно через 
чотири тижні після ПЕ), триваюча вагіт-
ність (що визначалась як наявність рухів 
серця у плода приблизно через шість 
тижнів після ПЕ) та показники народжу-
ваності живої дитини.

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Первинний аналіз було проведено 
для встановлення частоти настання 
вагітності для кожного режиму засто-
сування Ендометрину порівняно з пре-
паратом порівняння, використовуючи 
двосторонній довірчий інтервал 95 % і 
попередньо визначену нижню межу до  
10 %. Використовувалась процедура 
поетапного зменшення. Спершу порів-

і
ВІДПОВІДНО 

ДО РОЗРАХУНКІВ, 
ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

ПРИНАЙМНІ 

80 % ВЕЛИЧИНИ, 
ЯКА ДЕМОНСТРУЄ, 
ЩО ЕНДОМЕТРИН 

Є НЕ МЕНШ 
ЕФЕКТИВНИМ 
ЗА ПРЕПАРАТ 
ПОРІВНЯННЯ 

ПО ВІДНОШЕННЮ ДО 
ПОКАЗНИКІВ 
ТРИВАЮЧОЇ 
ВАГІТНОСТІ, 

НЕОБХІДНА ВИБІРКА 

НЕ МЕНШЕ 
330 ПАЦІЄНТОК, 
ЩО ПІДДАЮТЬСЯ

 ОЦІНЦІ, У КОЖНІЙ ГРУПІ 
ЛІКУВАННЯ. 
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ДЕМОГРАФІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗПЛІДДЯ|
ТАБЛИЦА 1

Расаa             .786

Європеоїдна    304 (75)   299 (74)   306 (76)

Афроамериканці    20 (5)   24 (6)   30 (7)

Азіати     20 (5)   21 (5)   20 (5)

Латиноамериканці    40 (10)   43 (11)   34 (8)

Латиноамериканці    40 (10)   43 (11)   34 (8)

Інші     20 (5)   17 (4)   13 (3)

Вік (р), середній (SD)b   33.1 (4.30)  33.0 (4.40)  33.1 (4.34) .987

Чоловічий фактор    139 (34)   147 (36)   144 (36)  .836

Трубний фактор    117 (29)   138 (34)   132 (33)  .260

Ендометріоз     94 (23)   76 (19)   100 (25)  .100

Овуляторна дисфункція   81 (20)   85 (21)   80 (20)  .915

Матковий фактор    10 (2)   13 (3)   16 (4)  .467

Безпліддя невстановленої етіології   83 (21)   91 (23)   90 (22)  .765

Діагноз безпліддяc

Характеристика

Ендометрин

100 мг двічі

на добу (n [ 404)

Ендометрин 100 мг

P(n [ 403)

P4 8% гельтричі на добу

(n [ 404)

і

Примітка. Значення вказані у числовому (процентному) форматі, якщо не визначено інше.
a P значення від c2 тесту.
b P значення від одностороннього дисперсійного аналізу.
c P значення від точного критерію Фішера.

нювались показники триваючої вагіт-
ності між режимами Ендометрин тричі 
на добу і препарат порівняння. При 
виявленні не гірших результатів при 
цьому порівнянні показники вагітності, 
пов’язані з Ендометрином двічі на добу, 
порівнювали з препаратом порівнян-
ня. Аналогічну процедуру поетапного 
зменшення проводили для біохімічних 
і клінічних показників настання вагітно-
сті і показників народжуваності живої 
дитини. Аналіз ефективності проводив-
ся серед всіх рандомізованих пацієнток 
(популяція «всі пацієнтки, що почали 
отримувати лікування» [ITT]) і серед 
рандомізованих пацієнток, що прохо-
дили ПЕ (популяція визначення ефек-
тивності).

Відповідно до розрахунків, для отри-
мання принаймні 80 % величини, яка 
демонструє, що Ендометрин є не менш 
ефективним за препарат порівняння по 
відношенню до показників триваючої 
вагітності, необхідна вибірка не менше 
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330 пацієнток, що піддаються оцінці, у кож-
ній групі лікування. Цей розмір вибірки з 
використанням маржі не меншої ефектив-
ності 10 % грунтувався на частоті настан-

ня вагітності 30 %. При підвищенні частоти 
настання вагітності збільшується і необхід-
ний розмір вибірки.

Для всіх аналізів даних використовува-
лось статистичне програмне забезпечен-
ня (SAS 8,2 або вище; SAS Institute, Кері, 
Північна Кароліна).

РЕЗУЛЬТАТИ
Загалом було рандомізовано 1211 
пацієнток після забору ооцитів: з них 
404 пацієнтки були в групі, якій вводився 
Ендометрин двічі на добу і Ендометрин 
тричі на добу, та 403 пацієнтки – у групі 
препарату порівняння. Пацієнтки були 
віком від 19 до 42 років. 

Як очікувалось, у великій популяції ЕКЗ 
більшість пацієнток була віком <35 років 
і мала достатній  яєчниковий резерв, що 
підтверджувалось вихідними рівнями ФСГ 
<10 МО/л. Етіологією безпліддя був «чоло-
вічий фактор» у приблизно однієї третини 
пацієнток і «фізіологічний фактор» у при-
близно однієї третини. 

ЯК ОЧІКУВАЛОСЬ,  
У ВЕЛИКІЙ ПОПУЛЯЦІЇ  

ЕКЗ БІЛЬШІСТЬ  

ПАЦІЄНТОК БУЛА  
ВІКОМ <35 РОКІВ  

І МАЛА ДОСТАТНІЙ  
ЯЄЧНИКОВИЙ РЕЗЕРВ, 

ЩО ПІДТВЕРДЖУВАЛОСЬ 
ВИХІДНИМИ РІВНЯМИ  

ФСГ <10 МО/Л. 
ЕТІОЛОГІЄЮ  

БЕЗПЛІДДЯ БУВ  
«ЧОЛОВІЧИЙ ФАКТОР» У 
ПРИБЛИЗНО ОДНІЄЇ ТРЕ-

ТИНИ ПАЦІЄНТОК І  

«ФІЗІОЛОГІЧНИЙ  
ФАКТОР»  

У ПРИБЛИЗНО ОДНІЄЇ 
ТРЕТИНИ. 
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ЗАГАЛОМ БУЛО 
РАНДОМІЗОВАНО 

1211 ПАЦІЄНТОК 
ПІСЛЯ ЗАБОРУ ООЦИТІВ: 

З НИХ 404 ПАЦІЄНТКИ 
БУЛИ В ГРУПІ, ЯКІЙ

ВВОДИВСЯ ЕНДОМЕТРИН 
ДВІЧІ НА ДОБУ І 

ЕНДОМЕТРИН ТРИЧІ НА 
ДОБУ, ТА 403 ПАЦІЄНТКИ – 

У ГРУПІ ПРЕПАРАТУ 
ПОРІВНЯННЯ. 

ПАЦІЄНТКИ БУЛИ ВІКОМ 

ВІД 19 ДО 42 РОКІВ. 

і

і

НАСЛІДКИ ВАГІТНОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ І ЯЄЧНИКОВОГО РЕЗЕРВУ
ТАБЛИЦА 3

Вік <35 р .    (n ¼ 247)    (n ¼ 247)   (n ¼ 243)

Показники триваючої вагітності  111 (45)    117 (47)   108 (44)

Показники народжуваності живої дитини  102 (41)    109 (44)   98 (40)

Вік 35–37 р.    (n ¼ 89)    (n ¼ 93)   (n ¼ 98)

Показники триваючої вагітності  27 (30)    37 (40)   41 (42)

Показники народжуваності живої дитини  23 (26)    31 (33)   37 (38)

Вік 38–40 р.    (n ¼ 55)    (n ¼ 46)   (n ¼ 53)

Показники триваючої вагітності  16 (29)    12 (26)   16 (30)

Вік 41–42 р.    (n ¼ 13)    (n ¼ 18)   (n ¼ 9)

Показники триваючої вагітності  2 (15)    5 (28)   5 (56)

Показники народжуваності живої дитини  2 (15)    5 (28)   4 (44)

ФСГ <10 МО/л    (n ¼ 350)    (n ¼ 347)   (n ¼ 350)

Показники триваючої вагітності  140 (40)    150 (43)   147 (42)

Показники народжуваності живої дитини  127 (36)    136 (39)   133 (38)

ФСГ 10–15 МО/л    (n ¼ 46)    (n ¼ 51)   (n ¼ 49)

Показники триваючої вагітності   16 (35)    20 (39)   23 (47)

Показники народжуваності живої дитини  14 (30)    17 (33)   20 (41)

Показники народжуваності живої дитини  14 (26)    9 (20)   14 (26)

Змінна

Ендометрин

100 мг двічі

на добу (n [ 404)

Ендометрин 100 мг

(n [ 403)

P4 8% гельтричі на добу

(n [ 404)

і

Примітка. Значення вказані у числовому (процентному) форматі.
Doody. Ендометрин для підтримки лютеїнової фази. Fertil Steril 2009.
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У Таблиці 1 (див. табл. 1) представлені 
характеристики пацієнток та діагно-
зи безпліддя в кожній групі лікування. 
Демографічні дані та діагнози безпліддя 
були схожі у всіх трьох групах лікування, 
без статистично значущих відмінностей.

Всі пацієнтки отримували комбінацію 
препаратів Бравель і Менопур з першо-
го дня фази стимуляції. У цілому, вони 
мали хорошу реакцію на цю комбінацію 

гонадотропінів. Тривалість стимуля-
ції становила у середньому 10,2 днів. 
Середня кількість забраних ооцитів 
становила 13,8. Перенесення ембріо-
ну мало місце у 97 % з пацієнток, всь-
ого було перенесено в середньому 2,4 
ембріонів, а саме: в середньому 2,6 на 
3-й день і 2,0 на 5-й день.

Із 1211 рандомізованих пацієнток 36 
(3 %) не проводилось ПЕ. Із 1175 пацієн-
ток, що мали ПЕ (популяція визначення 
ефективності), у 54 % були позитивні 
результати тесту за показником бета-ГХЛ.
Показник біохімічної вагітності для всіх 
рандомізованих пацієнток (популяція 
ITT) становив 52 %. Клінічні показники 
настання вагітності були подібними і 
високими в усіх трьох групах і перевищу-
вали 40 %. Показники триваючої вагітно-
сті становили приблизно 40 % в кожній 
групі лікування, а загальні показники 
народжуваності живої дитини – 37 %. 
Серед пацієнток, в яких була зареєстро-
вана триваюча вагітність, у 90 % в кожній 
групі лікування народилась жива дитина. 
Серед груп не було клінічно значущих 
відмінностей за біохімічними, клінічними 
показниками або показниками триваючої 
вагітності або народження живої дитини 
(див. табл. 2). Незважаючи на обмеження 
загальної кількості ембріонів, які дозволя-
лось переносити кожній пацієнтці, показ-
ники вагітності і пологів були високими.

Виходячи з нижньої межі 95 % довір-
чого інтервалу, Ендометри двічі на добу 
і тричі на добу був не менш ефективним, 
ніж препарат порівняння щодо показни-

ків триваючої вагітності і народжуваності 
живої дитини і дав зіставні результати.

На момент рандомізації пацієнтки були 
розділені за специфічними критеріями 
віку (SART) та вихідними рівнів ФСГ, оскіль-
ки відомо, що ці фактори впливають на 
показники настання вагітності. Проте це 
дослідження не передбачало аналіз цих 
підкатегорій. Дані підгруп для двох кате-
горій представлені у Таблиці 3 (див. табл. 3). 

КЛІНІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ НАСТАН-

НЯ ВАГІТНОСТІ 
БУЛИ ПОДІБНИМИ 

І ВИСОКИМИ 
В УСІХ ТРЬОХ 

ГРУПАХ І ПЕРЕВИЩУВАЛИ 

40 %. 
ПОКАЗНИКИ 

ТРИВАЮЧОЇ ВАГІТНОСТІ 
СТАНОВИЛИ 
ПРИБЛИЗНО 

40 % 
В КОЖНІЙ ГРУПІ 

ЛІКУВАННЯ, 
А ЗАГАЛЬНІ 
ПОКАЗНИКИ 

НАРОДЖУВАНОСТІ 
ЖИВОЇ ДИТИНИ – 

37 %. 

ІЗ 1211 
РАНДОМІЗОВАНИХ 

ПАЦІЄНТОК
 36 (3 %) 

НЕ ПРОВОДИЛОСЬ ПЕ. 

ІЗ 1175 
ПАЦІЄНТОК, 
ЩО МАЛИ ПЕ 
(ПОПУЛЯЦІЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ  
ЕФЕКТИВНОСТІ), 

У 54 % 
БУЛИ  

ПОЗИТИВНІ  

РЕЗУЛЬТАТИ 
ТЕСТУ ЗА  

ПОКАЗНИКОМ  
БЕТА-ГХЛ.
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ПОКАЗНИКИ НАСТАННЯ ВАГІТНОСТІ І НАРОДЖЕННЯ ЖИВОЇ ДИТИНИ ЗА РЕЖИМАМИ ЛІКУВАННЯ
ТАБЛИЦА 2

Показники біохімічної вагітності   198 (49)    225 (56)   212 (53)

Різниця між Ендометрином і гелем  [-10.5]    [-3.8]

Показники клінічної вагітності  163 (40)    183 (45)   174 (43)

Різниця між Ендометрином і гелем  [-9.6]    [-4.7]

Показники триваючої вагітності  156 (39)    171 (42)   170 (42)

Різниця між Ендометрном і гелем  [-10.3]    [-6.7]

Показники народжуваності живої дитини  141 (35)    154 (38)   153 (38)

Різниця між Ендометрином і гелем  [—9.7]    [—6.5]

Змінна

Ендометрин

100 мг двічі

на добу (n [ 404)

Ендометрин 100 мг

(n [ 403)

P4 8% гельтричі на добу

(n [ 404)

і

Примітка. Значення вказані у числовому (процентному) форматі [з 95 % нижньою межею довірчого інтервалу для різниці].

іі
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Частота багатоплідних вагітностей була 
однаковою в трьох групах лікування. 
Більшість пацієнток мали одноплідну 
вагітність, 14–18 % пацієнток – двій-
ню і 1–2 % пацієнток мали трійню. 
Багатоплідних вагітностей більше трійні 
не було.

Побічні явища виникали у 53 % 
пацієнток в групі, що отримувала 
Ендометрин двічі на добу, 54 % в групі, 
що отримувала Ендометрин тричі на 
добу і 52 % в групі, що отримувала пре-
парат порівняння. 

Профілі побічних ефектів були схо-
жими в усіх групах. Інформація про всі 
побічні ефекти збиралась і повідомлялась, 
включаючи ті, що могли бути пов’язані з 
використанням вагінальних P4 препаратів 
(наприклад, вагінальне подразнення, 
виділення, кровотечі, труднощі при введен-
ні); це були не найбільш поширені явища. 
Найбільш частими небажаними явищами 

під час дослідження в цілому були: біль 
після забору ооцитів (26 %), болі в животі 
(12 %), нудота (8 %) і синдром гіперстиму-
ляції яєчників (7 %). Це все відомі небажані 
явища, пов’язані з ЕКЗ стимуляцією і забо-
ром яйцеклітин (див. табл. 4).

Жодних небажаних явищ, пов’язаних 
з досліджуваним препаратом, не було 
(див. табл. 4).

ОБГОВОРЕННЯ
Пацієнтки, що проходять ЕКЗ, зазвичай 
отримують прогестерон у лютеїновій 
фазі для підвищення шансу настання 
вагітності після контрольованої гіпер-
стимуляції функції яєчників; було вста-
новлено, що додаткове введення P4 
покращує показники настання вагітно-
сті [1–3]. У цьому дослідженні пацієн-
тки мали добру реакцію на стимуляцію 
функції яєчників при використанні ком-
бінації препаратів Бравель і Менопур, 
що дала високі загальні показники три-

ЧАСТОТА 
БАГАТОПЛІДНИХ 

ВАГІТНОСТЕЙ БУЛА 
ОДНАКОВОЮ 

В ТРЬОХ ГРУПАХ 
ЛІКУВАННЯ. 

БІЛЬШІСТЬ ПАЦІЄНТОК 
МАЛИ 

ОДНОПЛІДНУ 
ВАГІТНІСТЬ, 

14–18 % 
ПАЦІЄНТОК – 

ДВІЙНЮ І 1–2 % 
ПАЦІЄНТОК МАЛИ 

ТРІЙНЮ. 
БАГАТОПЛІДНИХ 

ВАГІТНОСТЕЙ БІЛЬШЕ 
ТРІЙНІ НЕ БУЛО.
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ПЕРЕНОСИМІСТЬ: НЕБАЖАНІ ЯВИЩА І СЕРЙОЗНІ НЕБАЖАНІ ЯВИЩА.
ТАБЛИЦА 4

Суб’єкти з > 1 небажаним явищем  215 (53)    217 (54)   210 (52)

По максимальній ступені тяжкості

Незначні     128 (32)    138 (34)   141 (35)

Помірні     71 (18)    72 (18)   62 (15)

Значні     16 (4)    7 (2)   7 (2)

Небажані явища по зв’язку 

З лікуванням не пов’язані    178 (44)    174 (43)   161 (40)

Не визначено    34 (8)    38 (9)   45 (11)

Найчастіші небажані явища

Біль після забору ооцитів   115 (28)    102 (25)   102 (25)

Болі в животі    43 (11)    45 (11)   62 (15)

Нудота      32 (8)    29 (7)   31 (8)

Синдром гіперстимуляції яєчників  30 (7)    27 (7)   26 (6)

Здуття живота    18 (4)    17 (4)   18 (4)

Головний біль    15 (4)    13 (3)   18 (4)

Серйозні небажані явища (не  
пов’язані з досліджуваним препаратом)  14 (3)    8 (2)   9 (2)

Імовірно     3 (1)    5 (1)   4 (1)

Небажані явища

Ендометрин

100 мг двічі

на добу (n [ 404)

Ендометрин 100 мг

(n [ 403)

P4 8% гельтричі на добу

(n [ 404)

і

Примітка. Значення вказані у числовому (процентному) форматі.

Doody. Ендометрин для підтримки лютеїнової фази. Fertil Steril 2009.
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ваючої вагітності і народження живої 
дитини: 41 % і 37 %, відповідно.

Ці показники є особливо хорошими, 
враховуючи ліберальні критерії вклю-
чення у дослідження: вік до 42 років, 
ІМТ до 34 кг/м2, вихідний рівень ФСГ до  
15 МО/л і статус курця. Між трьома група-
ми лікування не було клінічно значущих 
відмінностей за показниками настання 
вагітності або народжуваності живої 
дитини. У всіх групах лікування біохімічні 
показники настання вагітності перевищу-
вали 49 %; клінічні показники настання 
вагітності становили не менше 40 %, показ-
ники триваючої вагітності – не менше 39 %, 
а показники народжуваності живої дитини 
– не менше 35 % (див. табл. 2).

Показники народжуваності живої 
дитини були високими і подібними в усіх 
групах лікування: 35 % в групі, що отри-
мувала Ендометрин двічі на добу, і 38 % 
в групі, що отримувала Ендометрин тричі 
на добу, і препарат порівняння.

Багато факторів впливають на фер-
тильність і на показники успіху лікуван-
ня безпліддя. Примітно, що вік і яєчнико-
вий резерв (про що свідчить рівень ФСГ 
в сироватці крові) сильно корелюють з 
показниками успішної вагітності і є пер-
винними клінічними чинниками у виз-
наченні індивідуальної схеми лікування 
для кожної пацієнтки. Було визнано, що 
для старших жінок і для жінок із зниже-
ним яєчниковим резервом, як правило, 

потребуються більш високі дози гонадо-
тропіну (ФС Г> 10 МО/л). Крім того, у цих 
жінок часто збільшується доза додатко-
вого P4 [8].

Зважаючи на вплив віку і яєчнико-
вого резерву на реакцію на гормональ-
не лікування, досліджувана група була 
попередньо розділена і рандомізована 
відповідно до віку і вихідного рівня ФСГ. 
Як очікувалось, у великій популяції ЕКЗ 
більшість пацієнток була віком <35 років  
(61 %) і мала ФСГ <10 МО/л (88 %). У цих 
двох підгрупах була достатня кількість 
пацієнток, що давала можливість досто-
вірного порівняння Ендометрину з пре-
паратом порівняння, у той час як в інших 
підгрупах – ні. У підгрупі жінок віком <35 
років біохімічні показники настання вагіт-
ності при застосуванні Ендометрину і пре-
парату порівняння становили не менше 
56 %, і показники народжуваності живої 
дитини – 40 % або більше (див. табл. 3).

Ці дані показують, що застосування 
Ендометрину для підтримки лютеїно-
вої фази при ДРТ забезпечує відмінні 
показники настання вагітності за один 
цикл, порівняно з даними, отримани-
ми з Центрів з контролю і профілакти-
ки захворювань [9], навіть незважаючи 
на обмеження кількості перенесених 
ембріонів і дуже ліберальні критерії 
включення у дослідження. Відносно 
високі показники успішності в цьому 
дослідженні є наслідком багатьох фак-
торів, включаючи успішну стимуляцію 
функції яєчників при використанні ком-
бінації препаратів Менопур і Бравель з 

ПОКАЗНИКИ  
НАРОДЖУВАНОСТІ  

ЖИВОЇ ДИТИНИ  
БУЛИ ВИСОКИМИ  

І ПОДІБНИМИ  
В УСІХ ГРУПАХ  

ЛІКУВАННЯ:  

35 % В ГРУПІ,  
ЩО ОТРИМУВАЛА 

ЕНДОМЕТРИН  
ДВІЧІ НА ДОБУ,  

І 38 % В ГРУПІ,  
ЩО ОТРИМУВАЛА 

ЕНДОМЕТРИН ТРИЧІ  
НА ДОБУ, 
І ПРЕПАРАТ 

ПОРІВНЯННЯ.

У ВСІХ ГРУПАХ 
ЛІКУВАННЯ 

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
НАСТАННЯ 
ВАГІТНОСТІ 

ПЕРЕВИЩУВАЛИ 

49 %; 
КЛІНІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

НАСТАННЯ ВАГІТНОСТІ 
СТАНОВИЛИ НЕ МЕНШЕ 

40 %,  
ПОКАЗНИКИ  

ТРИВАЮЧОЇ ВАГІТНОСТІ – 
НЕ МЕНШЕ  

39 %,  
А ПОКАЗНИКИ НАРОДЖУ-
ВАНОСТІ ЖИВОЇ ДИТИНИ –  

НЕ МЕНШЕ  
35 %
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1-го дня фази стимуляції. Ендометрин  
очевидно забезпечує більш ніж достат-
ню підтримку лютеїнової фази, що було 
встановлено при порівнянні показ-
ників народжуваності живої дитини 
з клінічними показниками настання 
вагітності. Насамкінець, Ендометрин є 
безпечним і ефективним методом під-
тримання лютеїнової фази під час ЕКЗ, 
що добре переноситься жінками.

і і



Ендометрин – спеціально створена 
вагінальна форма з урахуванням pH1

   максимально ефективний в мінімальних дозах2

        рекомендований  до 36 тижня вагітності1

               зручний в застосуванні, 1таб. 2 рази на добу1

Ендометрин – збереження вагітності 
без зайвих навантажень гормонами1

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ СХЕМА ДОЗУВАННЯ

ЗАГРОЗА ВИКИДНЯ 1 таб. 2-3 рази на добу

ПРОФІЛАКТИКА ЗВИЧНОГО ВИКИДНЯ 1 таб. 2 рази на добу

ЗАГРОЗА ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ 1 таб. 2-3 рази на добу

НЕДОСТАТНІСТЬ ЛЮТЕЇНОВОЇ ФАЗИ

Часткова НЛФ 1 таб. 2 рази на добу
протягом 10 днів з 17 по 26-й день циклу

При повній недостатності лютеїнової фази:
1 таб. 2 рази на добу з 15 по 25-й день циклу

на добу2
1. Згідно з інструкцією до медичного застосування препарату Ендометрин. 2. Doody et al., Endometrin for lutheal phase support in 
randomised controlled open-label prospective IVF trial using a combination of Menopur and Bravelle for COH., Fertil Steril ; 91: 1012 - 1017;
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IНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЕНДОМЕТРИН (ENDOMETRIN)

Склад: діюча речовина: прогестерон;
1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 100 мг;
допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; крохмаль прежелатинізований кукурудзяний; кислота 
адипінова; натрію бікарбонат; повідон; магнію стеарат; натрію лаурилсульфат; кремнію діоксид 
колоїдний безводний.
Лікарська форма. Таблетки вагінальні.
Фармакотерапевтична група. Гестагени. Прогестерон. Код АТС G03D A04.
Клінічні характеристики.
Показання. Додаткова або замісна терапія прогестероном:

- дизовуляцiя;
- при лікуванні безпліддя у жінок; 
- при штучному заплідненні;
- профілактика та лікування звичного викидня або загрози спонтанного викидня; 
- загроза передчасних пологів при прогестероновій недостатності.

Протипоказання. 
- Підвищена чутливість до прогестерону або до будь-якого компонента препарату.
- Недіагностовані вагінальні кровотечі.
- Наявність позаматкової вагітності або вагітність, що завмерла.
- Тяжкі захворювання печінки. 
- Наявність злоякісної пухлини молочної залози і репродуктивних органів або підозра на її наявність.
- Активна фаза артеріальної або венозної тромбоемболії або тяжкого тромбофлебіту, 
   а також ці стани в анамнезі.
- Порфірія.

 Спосіб застосування та дози.
Ендометрин застосовують вагінально в положенні лежачи на спині за допомогою пластикового аплі-
катора. У середньому доза прогестерону становить по 1 таблетці 2 або 3 рази на добу.
При частковій недостатностi лютеїнової фази: по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 10 днiв  
(з 17-го по 26-й день циклу).
При повній недостатності лютеїнової фази: доза прогестерону становить 100 мг вранці і ввечері з 
15-го по 25-й день циклу. Починаючи з 26-го дня, в разі ранньої діагностики вагітності,  дозу збіль-
шують на 100 мг прогестерону на добу, досягаючи максимальної дози - 300 мг на добу, яку розподі-
ляють на три прийоми. Цього дозування слід дотримуватися до 60-го дня.
При застосуванні ДРТ: по 1 таблетці 2 або 3 рази на добу, починаючи з дня імплантації ембріона.
Загроза викидня або профiлактика звичних викиднiв та загрози передчасних пологів на тлi недо-
статностi прогестерону: по 1 таблетці 2 або 3 рази на добу до встановлення стабільної секреції 
прогестерону.
Побічні реакції.

Класифікація за 
системами органів

Часто 
(≥ 1/100 і < 1/10)

Нечасто
(≥1/1000 і <1/100) Невідомо

З боку нервової 
системи Головний біль Запаморочення, безсоння Підвищена 

втомлюваність

З боку шлунково-
кишкового тракту

Здуття живота, біль у 
животі, нудота 

Діарея, запор Блювання

З боку шкіри та 
підшкірних тканин Кропив’янка, висип Реакції 

гіперчутливості

Порушення з боку 
репродуктивної 
системи та молочних 
залоз

Синдром 
гіперстимуляції 
яєчників, спазми 
м’язів матки* 

Вульвовагінальний 
дискомфорт, вагінальне 
печіння, вагінальні 
виділення, вульвовагінальна 
сухість, вагінальна кровотеча, 
вагінальний мікоз, біль, 
чутливість і набухання 
молочних залоз, свербіж 
генітальний

Інфекційні і 
паразитарні 
захворювання

Інфекції 
сечовидільної 
системи

Загальні порушення Периферичний набряк

*При проведенні ДРТ .
Під час лікування прогестероном можуть спостерігатися різкі перепади настрою, 
дратівливість та сонливість.
Передозування.  Передозування малоймовірне. 
Лікування: симптоматична і підтримуюча терапія.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Вагітність. Ендометрин призначають для збереження вагітності при недостатньому виробленні 
ендогенного прогестерону. При достатній секреції прогестерону плацентою немає необхідності за-
стосовувати Ендометрин. Існують дані про можливий ризик розвитку гіпоспадії при застосуванні 
прогестагенів під час вагітності для профілактики звичного викидня або загрози викидня на тлі 
лютеїнової недостатності, про що потрібно поінформувати пацієнтку.
Період годування груддю. При обстеженні реєструється проникнення прогестерону в грудне молоко. 
Тому слід утримуватися від застосування препарату в період годування груддю.
Діти. Препарат не призначений для використання в педіатричній практиці. Клінічні дані про засто-
сування препарату у дітей відсутні. 
Особливості застосування.Лікар повинен стежити за можливим проявом ранніх ознак інфарк-
ту міокарда, цереброваскулярних порушень, артеріальної та венозної тромбоемболії (венозної 
тромбоемболії та тромбоемболії легеневої артерії), тромбофлебіту та тромбозу судин сітківки. При 
підозрі на будь-який з цих станів застосування Ендометрину слід припинити.З обережністю слід за-

стосовувати у пацієнтів з порушеннями функції печінки легкого та середнього ступеня.За наявності 
в анамнезі депресивних станів слід ретельно спостерігати за пацієнткою і при появі тяжких проявів 
депресії відмінити препарат. Оскільки прогестерон деякою мірою сприяє затримці рідини, потрібно 
систематично контролювати стани, що провокуються цим чинником (наприклад епілепсія, мігрень, 
бронхіальна астма, серцева або ниркова недостатність). У деяких випадках відмічались прояви зни-
ження толерантності до глюкози. При застосуванні комбінованих естроген-гестагенних препаратів 
механізм цього ефекту не відомий. Тому пацієнток з цукровим діабетом в анамнезі потрібно спо-
стерігати в період проведення лікування. Використання статевих стероїдів може також збільшити 
ризик ураження судин сітківки. З обережністю слід застосовувати пацієнтам у віці старше 35 років, 
у курців, а також у осіб з факторами ризику розвитку атеросклерозу. Використання повинно бути 
припинено у випадку транзиторних ішемічних проявів, появи раптової сильної головної болі або по-
рушень зору, пов’язаних з папілярним набряком або крововиливом у сітківку ока. Різке припинення 
застосування препарату може призвести до підвищеної тривожності, нервозності та підвищеної 
чутливості до судом.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі 
з іншими механізмами. Ендометрин має незначний вплив на здатність впливати на швидкість 
реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Прогестерон може викли-
кати сонливість і/або запаморочення.  
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Офіційні дослідження взаємодії Ендометрину з іншими лікарськими засобами не проводилися. 
Відомі індуктори системи цитохрому печінки Р450 3А4 (такі як рифампіцин, карбамазепін) можуть 
збільшувати виведення прогестерону. Вплив супутнього застосування інших вагінальних препаратів 
на дію прогестерону Ендометрину не вивчався. Не рекомендується застосовувати Ендометрин од-
ночасно з іншими вагінальними препаратами (такими як протигрибкові засоби), оскільки це може 
впливати на вивільнення прогестерону з вагінальних таблеток та його всмоктування.
Фармакологічні властивості. 
Фармакодинаміка. Прогестерон – це природний стероїд, який секретується яєчниками, плацентою 
та наднирковими залозами. У присутності достатньої кількості естрогенів, прогестерон зумовлює 
перехід ендометрія з проліферативної фази в секреторну. Прогестерон необхідний для підвищення 
сприйнятливості ендометрія до імплантації ембріона. Після імплантації ембріона прогестерон забез-
печує підтримку та збереження вагітності.
Фармакокінетика. Всмоктування. Концентрація прогестерону в сироватці крові підвищувалася 
після застосування вагінальних таблеток Ендометрину в 12 здорових жінок передменопаузального 
віку. Після вагінального введення 100 мг прогестерону середня Сmax була 17,0 нг/мл у групі жінок, 
які отримували Ендометрин 2 рази на день, і 19,8 нг/мл у групі жінок, які отримували Ендометрин 
3 рази на день. При багаторазовому застосуванні рівноважна концентрація досягалася приблизно 
через 1 день після початку застосування препарату. Обидва режими застосування Ендометрину 
дозволяли досягнути середньої концентрації прогестерону в сироватці крові більше 10 нг/мл на 5-й 
день застосування.Середні фармакокінетичні параметри прогестерону в сироватці крові представ-
лені в таблиці.

Таблиця.

Фармакокінетичний 
параметр (одиниці)

Ендометрин 100 мг 2
 рази на день (N = 6)

Ендометрин 100 мг 
3 рази на день (N = 6)

Одноразове застосування

Cmax (нг/мл)
Tmax (год)
AUC0-24(нг год/мл)

17,0 ± 6,5
24,0 ± 0,0
217 ±113

19,8 ± 7,2
17,3 ± 7,4
284 ± 143

Багаторазове застосування, 5-й день

Cmax (нг/мл)
Tmax (год)
Cmin (нг/мл)
Cavg (нг/мл)
AUC0-24(нг год/мл)

18,5 ± 5,5
18,0 ± 9,4
8,9 ± 4,5
14,0 ± 4,8
327 ± 127

24,1 ± 5,6
18,0 ± 9,4
10,9 ± 6,5
15,9 ± 4,3
436 ± 106

Cmax (нг/мл) – максимальна концентрація прогестерону в сироватці крові.
Tmax (год) – час досягнення максимальної концентрації прогестерону в сироватці крові.
Cmin (нг/мл) – мінімальна концентрація прогестерону в сироватці крові.
Cavg (нг/мл) – середня концентрація прогестерону в сироватці крові.
AUC0-24(нг год/мл) – площа під кривою «концентрація - час» в інтервалі часу від 0 до 24 годин після 
застосування.

Розподіл. Прогестерон приблизно на 96 - 99 % зв’язується з білками сироватки, головним чином з 
альбуміном сироватки та кортикостероїдзв’язуючим глобуліном.
Метаболізм. Прогестерон метаболізується переважно в печінці, в основному до прегнандіолів та 
прегнанолонів. Прегнандіоли та прегнанолони кон’югуються в печінці з метаболітами – глюкуро-
нідами і сульфатами. Метаболіти прогестерону, які екскретуються в жовч, можуть декон’югуватися 
та далі метаболізуватися в кишечнику шляхом відновлення, дегідроксилювання та епімеризації.
Виведення. Прогестерон виводиться із сечею та жовчю. Після ін’єкції поміченого прогестерону  
50 - 60% метаболітів виводиться із сечею, приблизно 10 % – з жовчю і калом. Загальне виведення 
поміченої речовини становить 70 % від уведеної дози. Лише незначна частина прогестерону в незмі-
неному вигляді виводиться з жовчю.
Фармацевтичні характеристики.
Основні фізико-хімічні властивості: овальні довгасті таблетки без запаху білого або злегка жов-
туватого кольору без оболонки із злегка глянсовою поверхнею.
Термін придатності. 5 років.
Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальному контейнері, в недо-
ступному для дітей місці.
Упаковка. По 6 або по 30 таблеток у контейнері з аплікатором для внутрішньовагінального вве-
дення у картонній коробці.
Категорія відпуску. За рецептом.
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Резюме. Антагоніст рецепторів гонадотропін-рилізинг-гормону (ГнРГ) дегарелікс має декілька унікальних характеристик у порівнянні 
з аналогами рилізинг-гормону лютеїнізуючого гормону (ЛГРГ), які застосовуються в лікуванні раку передміхурової залози. Серед поміт-
них відмінностей антагоністів рецепторів ГнРГ відсутність транзиторного погіршення клінічних проявів пухлин, більш швидка супресія 
тестостерону, лютеїнізуючого гормону (ЛГ), фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) і простат-специфічного антигену (ПСА) у порівнянні 
з аналогами РФЛГ. Незважаючи на наявність доказів, що підтверджують застосування антагоністів рецепторів ГнРГ у порівнянні з більш 
широко використовуваними аналогами ЛГРГ у лікуванні раку простати, лікарі іноді відмовляються призначати дегарелікс. Іноді вони 
стурбовані скаргами хворих щодо виникнення реакцій у місцях ін’єкцій (ВРМІ). Підшкірні ін’єкції дегареліксу були пов’язані з більш 
високою частотою ВРМІ у порівнянні з внутрішньом’язовими ін’єкціями аналогів ЛГРГ. У цій статті описано техніки і стратегії, розроблені 
лікарями і медичними сестрами задля зменшення дискомфорту, пов’язаного з підшкірним введенням дегареліксу.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДШКІРНОЇ ІН’ЄКЦІЇ 
АНТАГОНІСТУ РЕЦЕПТОРІВ  

ГОНАДОТРОПІН-РИЛІЗИНГ-ГОРМОНУ 
ДЕГАРЕЛІКСУ

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 

антагоністи рецепторів ГнРГ, побічні ефекти, реакції в місці ін’єкції, техніка підшкірних ін’єкцій

ВСТУП
Дегарелікс – це селективний антагоніст 
(блокатор) рецепторів гонадотропін-
рилізинг-гормону (ГнРГ), здатний конку-
рентно і оборотно зв’язувати гіпофізарні 
ГнРГ-рецептори. Це призводить до швид-
кого та різкого скорочення вивільнення 
лютеїнізуючого гормону (ЛГ) та фоліку-
лостимулюючого гормону (ФСГ), що, від-
повідно, знижує секрецію тестостерону у 
сім’яниках. Дегарелікс призначають для 
пригніченння секреції тестостерону у 
хворих з прогресуючим гормонозалеж-

ним раком простати, для яких андроген-
на депривація є виправданою і показа-
ною терапією.

Дегарелікс (торгова назва «Фірмагон») 
був схвалений Управлінням США з конт- 
ролю за продуктами харчування та лікар-
ських засобів у 2008 р. та Міністерством 
охорони здоров’я Канади у 2009 р. 
Відповідно до стандарту клінічної пра-
ктики, початкова доза дегареліксу стано-
вить 240 мг; хворим вводять дві окремі 
підшкірні ін’єкції по 120 мг у концентра-
ції 40 мг/мл у різні ділянки живота. Після 

і
ДЕГАРЕЛІКС – 
ЦЕ СЕЛЕКТИВНИЙ 

АНТАГОНІСТ (БЛОКАТОР) 
РЕЦЕПТОРІВ  

ГОНАДОТРОПІН-
РИЛІЗИНГ-ГОРМОНУ (ГНРГ), 

ЗДАТНИЙ КОНКУРЕНТНО  
І ОБОРОТНО ЗВ’ЯЗУВАТИ 

ГІПОФІЗАРНІ ГНРГ-
РЕЦЕПТОРИ.
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від ін’єкцій – пояснення процедури під-
шкірного введення лікарського засобу 
хворим безпосередньо перед ін’єкцією 
задля зменшення потенційного неспо-
кою і страху [7].

САМОУТВОРЕННЯ ДЕПО  
ДЕГАРЕЛІКСУ ТА ЧАС ВВЕДЕННЯ
Дегарелікс постачається у вигляді 
порошку; щойно його відновлено (розве-
дено) у воді, молекули дегареліксу скуп-
чуються і формують поперечні міжмоле-
кулярні зв’язки гелеутворюючої мережі, 
внаслідок чого утворюється гідрогель. 
Хімічна та фізична стабільність розчину 
під час використання демонструвалася 
протягом двох годин після додавання 
розчинника [1].

У водних середовищах процес фор-
мування депо відбувається відносно 
повільно, але в інтерстиціальному сере-
довищі після підшкірної ін’єкції фор-
мування депо відбувається практично 
миттєво. Лікарський засіб слід вводити 
хворим одразу після відновлення.

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО 
ВВЕДЕННЯ ДЕГАРЕЛІКСУ
Відповідно до інструкції для медичного 
застосування препарату, дегарелікс слід 
вводити методом глибокої підшкірної 
ін’єкції у черевну ділянку, уникаючи вну-
трішньошкірного введення та змінюючи 
місце ін’єкції між чотирма квадрантами 
передньої черевної стінки (більш доклад-
ну інформацію наведено в інструкції для 
медичного застосування препарату) [1]. 
Так само як і у випадках з іншими препа-
ратами, які вводять за допомогою під-
шкірних ін’єкцій, місце ін’єкції слід час від 
часу змінювати. Ін’єкції необхідно робити 
на ділянках тіла, на які не чиниться тиск; 
отже, бажано обирати місця подалі від 
ділянки попереку, талії або ребер [1]. 
Задля забезпечення ефективності ліки, 
які вводяться за допомогою підшкірних 
ін’єкцій, слід доставляти до підшкір-
ної жирової тканини, а не до дерми чи 
м’язів. Введення дегареліксу обмежуєть-
ся черевною порожниною, на відміну від 
інших лікарських засобів, які можуть вво-
дитися підшкірно в черевну ділянку, бічні 
поверхні плечей та стегон, або спину та 
нижню частину попереку [7].

Живіт – це найкраще та найопти-
мальніше місце для ін’єкцій дегареліксу, 
оскільки шкіра в цій ділянці має най-
більший шар підшкірної тканини [7], 
який здатний знизити ризик екстрава-
зації введеного препарату в площину 

початкової дози вводять щомісяч-
ну підтримуючу дозу 80 мг у вигляді 
однієї підшкірної ін’єкції у концентрації  
20 мг/мл [1].

Під час лікування антагоністом ГнРГ-
рецептора не спостерігається транзи-
торного погіршення клінічних проявів 
пухлин, натомість відбувається більш 
швидка супресія тестостерону, лютеїні-
зуючого гормону (ЛГ), фолікулостиму-
люючого гормону (ФСГ) і простат-спе-
цифічного антигену (ПСА) у порівнянні 
з аналогами ЛГРГ, наприклад, леупролі-
дом [2, 3].

Також повідомлялося, що в порів-
нянні з широко використовуваними 
аналогами ЛГРГ, дегарелікс асоціюєть-
ся з більш низьким ризиком розвитку 
серцево-судинних ускладнень, надто 
у чоловіків з попередніми захворю-
ваннями серцево-судинної системи 
[4]. Дослідження також показали, що 
протягом одного року спостерігало-
ся клінічно значуще підвищення рів-
ня виживаності без прогресування 
захворювання під час супресії ПСА за 
допомогою дегареліксу в порівнянні з 
аналогами ЛГРГ [5].

Незважаючи на потенційні пере-
ваги антагоністів ГнРГ-рецепторів у 
порівнянні аналогами ЛГРГ у лікуван-
ні раку простати, лікарі часто неохо-
че призначають дегарелікс. Пацієнти 
можуть скаржитися на виникнен-
ня реакцій у місцях ін’єкцій (ВРМІ). 
Повідомлялося, що підшкірне вве-
дення дегареліксу пов’язане з більш 
високою частотою ВРМІ у порівнянні 
з внутрішньом’язовими ін’єкціями 
аналогу ЛГРГ леупроліду (40 % у порів-
нянні з < 1 %; р < 0,001, відповідно) [2]. 
Оскільки дегарелікс вводять щоміся-
ця, потенційні ВРМІ становлять значну 
проблему.

Найбільш поширені небажані явища 
(НЯ), які виникають у хворих внаслідок 
лікування дегареліксом, пов’язані з 
появою реакцій у місцях ін’єкцій. Серед 
таких реакцій: біль, еритема, набряк та 
вузликові стовщення (у 31 %, 21 %, 8 % 
та 7 % хворих, відповідно) [6]. Більшість 
реакцій виникає після першої ін’єкції; 
за повідомленнями, 31 % з 276 почат-
кових доз дегареліксу (240 мг) був 
пов’язаний з виникненням реакцій 
у місцях ін’єкцій. Кількість випадків 
зменшилася після введення наступ-
них доз; 2,5 % з 9 142 підтримуючих 
доз дегареліксу (80 мг) були пов’язані 
з виникненням реакцій. У цілому, 12 
з 544 хворих (2 %), які отримували 

дегарелікс, припинили лікування через 
виникнення реакцій у місцях ін’єкцій.

Незважаючи на те що введення 
наступних доз дегареліксу після початко-
вої дози може бути пов’язане зі знижен-
ням виникнення реакцій у місцях ін’єкцій, 
а показник припинення лікування доволі 
низький, бажано розробити техніки 
підшкірних ін’єкцій, які б мінімізували 
виникнення реакцій у місцях ін’єкцій, 
включаючи біль, але разом з тим допо-
магали б досягти бажаного клінічного 
ефекту.

Серед основних причин виникнен-

ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ  
АНТАГОНІСТОМ  

ГНРГ-РЕЦЕПТОРА  
НЕ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ 

ТРАНЗИТОРНОГО  
ПОГІРШЕННЯ  

КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ  
ПУХЛИН,  

НАТОМІСТЬ  
ВІДБУВАЄТЬСЯ БІЛЬШ 

ШВИДКА СУПРЕСІЯ  
ТЕСТОСТЕРОНУ,  

ЛЮТЕЇНІЗУЮЧОГО  
ГОРМОНУ (ЛГ),  

ФОЛІКУЛОСТИМУЛЮЮ-
ЧОГО ГОРМОНУ (ФСГ) І 

ПРОСТАТ-СПЕЦИФІЧНОГО 
АНТИГЕНУ (ПСА)  
У ПОРІВНЯННІ  

З АНАЛОГАМИ ЛГРГ, 
НАПРИКЛАД,  

ЛЕУПРОЛІДОМ.
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ня реакцій у місцях ін’єкцій дегареліксу 
такі: вибір неоптимального місця вве-
дення, механічне пошкодження навко-
лишніх тканин та контакт пептиду з 
дермою. Локальний ефект – це реакція 
запалення, яка призводить до інфільтра-
ції макрофагів та утворення гранульоми. 
Таким чином, щоб запобігти болю та міс-
цевим побічним ефектам, більш ефек-
тивні стратегії введення ін’єкцій мають 
містити: обрання правильного місця 
ін’єкції, положення пацієнта, швидко-
сті та часу проведення ін’єкцій, а також 
застосування певних технік введення 
лікарських засобів, зокрема таких, що 
обмежують кількість лікарського засобу, 
який контактує зі шкірою. Ще один дуже 
важливий спосіб зниження дискомфорту 



поверхневої тканини [8, 9]. Холодний 
компрес може сприяти вазоконстрикції 
у місці ін’єкції, сповільнити приплив кро-
ві і обмін речовин та зменшити запаль-
ний процес з місцевими фізіологічними 
ефектами, таким чином полегшуючи біль 
та дискомфорт [9], хоча й не обов’язково 
зменшуючи частоту виникнення чи роз-
мір синців [10, 11]. Так само як і у випад-
ках з іншими ін’єкційними препаратами, 
слід використовувати асептичні техніки 
ін’єкцій. Приготування та введення лікар-
ського засобу слід проводити в рукавич-

Рис. 1. Порівняння комбінованих та окремих технік ін’єкції дегареліксу (n = 231)

ках. Рекомендована техніка ін’єкції дега-
реліксу описана в Схемі 1.

Схема  1. Рекомендована техніка 
ін’єкції дегареліксу

•Обережно візьміть шкіру живота хво-
рого великим та вказівним пальцями; 
підніміть підшкірну тканину та тримайте 
її міцно.

•Введіть голку в шкіру хворого між 
великим та вказівним пальцями; глибо-
ко введіть лікарський засіб під кутом не 
менше 45 градусів. Найкраще робити 
ін’єкцію під кутом 90 градусів, щоб забез-
печити більш глибоке проникнення пре-
парату крізь дерму, таким чином зменшу-
ючи можливий вплив пептиду.

•М’яко потягніть плунжер назад, щоб 
переконатися у відсутності крові. Якщо 
кров потрапила у шприц, лікарський 
засіб не можна вводити хворому; при-
пиніть процедуру ін’єкції та утилізуйте 
шприц і голку (потім приготуйте нову 
дозу для введення хворому).

•Робіть ін’єкцію дегареліксу повільно.
•Після ін’єкції видаліть голку, тримаю-

чи шприц під тим самим кутом.
•Натискайте на місце ін’єкції приблиз-

но протягом 10 секунд. Не розтирайте.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ 
МІНІМІЗАЦІЇ ВИНИКНЕННЯ 
РЕАКЦІЙ У МІСЦІ ІН’ЄКЦІЇ
Виникнення реакцій у місці ін’єкції мож-
на мінімізувати, якщо ін’єкції робити-
муть досвідчені працівники галузі охо-
рони здоров’я. Накладання холодного 
марлевого компресу може полегшити 
симптоми реакцій у разі їхнього виник-
нення. Важливо обрати місце для ін’єкції 
на достатній відстані від лінії попереку 
чи талії, оскільки, якщо реакції у місці 
ін’єкції виникають у нижніх квадрантах 

живота, трохи вище лінії талії чи попе-
реку, процес сидіння та вигини тіла 
чинитимуть подальший тиск. Введення 
дегареліксу хворим у положенні лежа-
чи на спині збільшує контроль доставки 
лікарського засобу (тобто спостерігаєть-
ся підвищена стаціонарність та стабіль-
ність пацієнта і руки медичного праців-
ника), надто під час повільної доставки 
та в разі застосування інших описаних 
нижче комбінованих технік. Дослідження 
показали, що повільне введення підшкір-
ної ін’єкції зменшує утворення синців та 
інтенсивність болю в місці ін’єкції. Це 
може бути пов’язано з тим, що більш 
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 Z-track – 7%

 «Бульбашка позаду» (back 
bubble) – 2 %

 «Правило 30 секунд» – 39 %

 Інші / не зазначено – 1 %

ДЕГАРЕЛІКС 
ПОСТАЧАЄТЬСЯ 

У ВИГЛЯДІ ПОРОШКУ; 
ЩОЙНО ЙОГО 
ВІДНОВЛЕНО 
(РОЗВЕДЕНО) 

У ВОДІ, МОЛЕКУЛИ 
ДЕГАРЕЛІКСУ 

СКУПЧУЮТЬСЯ 
І ФОРМУЮТЬ 
ПОПЕРЕЧНІ 

МІЖМОЛЕКУЛЯРНІ 
ЗВ’ЯЗКИ 

ГЕЛЕУТВОРЮЮЧОЇ 
МЕРЕЖІ, ВНАСЛІДОК 
ЧОГО УТВОРЮЄТЬСЯ 

ГІДРОГЕЛЬ. 
ХІМІЧНА ТА ФІЗИЧНА 

СТАБІЛЬНІСТЬ РОЗЧИНУ 
ПІД ЧАС 

ВИКОРИСТАННЯ 
ДЕМОНСТРУВАЛАСЯ 

ПРОТЯГОМ ДВОХ ГОДИН 
ПІСЛЯ ДОДАВАННЯ РОЗ-

ЧИННИКА.

і
ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЛІКИ, ЯКІ ВВОДЯТЬСЯ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 
ПІДШКІРНИХ ІН’ЄКЦІЙ, 

СЛІД ДОСТАВЛЯТИ 
ДО ПІДШКІРНОЇ 

ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ, 
А НЕ ДО ДЕРМИ 

ЧИ М’ЯЗІВ. ВВЕДЕННЯ 
ДЕГАРЕЛІКСУ 

ОБМЕЖУЄТЬСЯ 
ЧЕРЕВНОЮ 

ПОРОЖНИНОЮ, НА 
ВІДМІНУ ВІД ІНШИХ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, 
ЯКІ МОЖУТЬ ВВОДИТИСЯ 

ПІДШКІРНО В ЧЕРЕВНУ 
ДІЛЯНКУ, БІЧНІ 

ПОВЕРХНІ ПЛЕЧЕЙ 
ТА СТЕГОН, АБО СПИНУ 

ТА НИЖНЮ ЧАСТИНУ 
ПОПЕРЕКУ 

і
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на бульбашка» (air sandwich/double 
bubble) рекомендується як стратегія під-
шкірної ін’єкції для уникнення дисеміна-
ції подразнюючого лікарського засобу до 
пункційного каналу і зменшення реакцій 
у місці ін’єкції [14].

Техніка «подвійної бульбашки» – це 
комбінація технік «бульбашка попере-
ду» та «бульбашка позаду», описаних у 
цій статті, – тобто повітряна бульбашка 
за лікарським засобом (біля плунжера 
шприца) і суха голка, яка містить лише 
повітря. (Не виштовхуйте повітря в голку 
перед ін’єкцією). Лікарський засіб вво-
дять підшкірно.

ТЕХНІКА Z-TRACK
Так само як і техніка «бульбашка позаду», 
техніка Z-track [13] має на меті мініміза-
цію зворотного витоку через пункційний 
канал [15]. Її зазвичай рекомендують для 
внутрішньом’язових ін’єкцій, але вона 
може бути адаптована і для підшкірних 
препаратів, оскільки вважається, що ця 
техніка зменшує біль і практично усуває 
ризик витікання ліків назад до пункційно-
го каналу [16].

Відповідно до техніки Z-track шкіра та 
підшкірна тканина зміщуються в бічному 
напрямі до того, як вводять голку, яка 
переміщує шкірні та підшкірні тканини 
на 1–2 см. Потім вводять голку і роблять 
ін’єкцію. Після видалення голки тканина 
повертається на місце, пункційний канал 
затягується, що запобігає витоку в місці 
ін’єкції. Техніку Z-track описано в Схемі 3. 
[13, 15].

Схема 3. Техніка Z-track для підшкір-
них ін’єкцій (на основі застосування для 
внутрішньом’язових ін’єкцій)

•Недомінантною рукою змістіть шкіру 
пацієнта та підшкірну клітковину, потя-
гнувши шкіру в бічному напрямку або 
донизу від місця ін’єкції.

•Міцно тримаючи шкіру, швидко і 
плавно введіть голку під кутом не менше 
45 градусів у тому місці, де знаходився 
ваш палець перед зміщенням шкіри вбік.

•Міцно тримайте шкіру недомінант-
ною рукою.

•Домінантною рукою набирайте в 
шприц лікарський засіб протягом 5–10 
секунд.

•Якщо кров не повертається з аспіра-
цією, повільно введіть лікарський засіб 
(зі швидкістю 10 с/мл). Якщо ви поміти-
ли кров у шприці, витягніть голку, 
належним чином утилізуйте лікарсь-
кий засіб і шприц та підготуйте ще одну 
дозу для ін’єкції.

повільне введення зменшує тиск у місці 
ін’єкції, у такий спосіб зменшуючи трав-
мування тканин [12].

«ЯК Я ЦЕ РОБЛЮ» З ТОЧКИ ЗОРУ 
МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
Медсестри, які мають досвід роботи з 
підшкірними ін’єкціями дегареліксу, 
застосовують декілька простих технік 
окремо або в комбінаціях, які мінімізують 
кількість лікарського засобу, що контак-
тує з дермою, таким чином знижуючи 
ризик виникнення реакцій у місці ін’єкції. 
Техніки, які можуть використовуватися 
для введення потенційних подразників, − 
це техніки «повітряної бульбашки» («буль-
башка позаду» – back bubble, «бульбашка 
попереду» – front bubble, та «повітряний 
сандвіч» чи техніка «подвійної бульбаш-
ки» – air sandwich/double bubble), техніка 
Z-track, та техніка уповільненого виве-
дення голки після ін’єкції («Правило 30 
секунд»), наведені в Схемі 2.

Схема 2. Техніки, до яких вдаються 
медичні сестри для зменшення реакцій у 
місцях ін’єкцій дегареліксу.

1.Техніки «повітряної бульбашки»:
•«бульбашка позаду» (back bubble);
•«бульбашка попереду» (front bubble);
•«повітряний сандвіч» або «подвій-

на бульбашка» (air sandwich / double 
bubble).

2.Техніка Z-track.
3.«Правило 30 секунд» – уповільнене 

виймання голки після ін’єкції.
Дані про використання цих технік вве-

дення дегареліксу 231 хворому зібрали 
під час дослідження, яке проводили у 
25 центрах на території Канади (неопу-
бліковані дані від компанії «Феррінг»). Це 
дослідження, яке вивчало найкращі пра-
ктики, що застосовуються для оптимізації 
підшкірної доставки дегареліксу, показа-
ло, що комбіновані методи ін’єкцій вико-
ристовувалися у 51 % хворих. З усіх окре-
мих технік найчастіше застосовувалося 
«Правило 30 секунд» (див. рис.1).

Вивчення окремих та комбінованих 
технік підшкірної ін’єкції дегареліксу 
показало, що «Правило 30 секунд» було 
частиною техніки у 68 % випадків, за попу-
лярністю йому поступалися техніка Z-track 
(55 %) та техніка «бульбашка позаду» (back 
bubble) (39 %).

ТЕХНІКА «БУЛЬБАШКА ПОЗА-
ДУ» (BACK BUBBLE)
Техніка «бульбашка позаду» передбачає 
залишення невеличкої повітряної буль-

башки у шприці (біля плунжера). У шприці 
(повітряному шлюзі) залишається до 0,2–
0,3 мл повітря, і під час ін’єкції в підшкір-
ну тканину спершу вводять увесь обсяг 
лікарського засобу, а потім – повітря [9, 
13]. Основною метою техніки «бульбашка 
позаду» є створення розриву в пункцій-
ному каналі та герметична ізоляція лікар-
ського засобу під місцем розриву задля 
сприяння формуванню депо та мініміза-
ції витоку і контакту лікарського засобу з 
дермою.

ТЕХНІКА «БУЛЬБАШКА ПОПЕРЕ-
ДУ» (FRONT BUBBLE)
Після набирання розведеного вмісту 
ампули у шприц і приєднання до нього 
сухої голки у стрижні голки утворюється 
повітряний простір (передня повітряна 

ВВЕДЕННЯ  
ДЕГАРЕЛІКСУ  

ХВОРИМ  
У ПОЛОЖЕННІ  

ЛЕЖАЧИ НА СПИНІ  
ЗБІЛЬШУЄ КОНТРОЛЬ  

ДОСТАВКИ  
ЛІКАРСЬКОГО  

ЗАСОБУ (ТОБТО  
СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ  

ПІДВИЩЕНА  
СТАЦІОНАРНІСТЬ  
ТА СТАБІЛЬНІСТЬ  
ПАЦІЄНТА І РУКИ  

МЕДИЧНОГО  
ПРАЦІВНИКА), НАДТО  
ПІД ЧАС ПОВІЛЬНОЇ 

ДОСТАВКИ ТА  
В РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ІНШИХ ОПИСАНИХ  
НИЖЧЕ КОМБІНОВАНИХ 

ТЕХНІК.

і

бульбашка) [14]. Він утворюється дуже 
просто, якщо не підштовхувати лікарсь-
кий засіб до стрижня голки. Стрижень 
голки, у якому немає лікарського засобу 
(тобто в ньому є лише повітря), мінімізує 
втрату лікарського засобу зі шприца під 
час ін’єкції і гарантує, що дерма не кон-
тактуватиме з пептидом після введення 
лікарського засобу в місце ін’єкції.

ТЕХНІКА «ПОДВІЙНОЇ БУЛЬ-
БАШКИ» (DOUBLE BUBBLE)
Техніка «повітряний сандвіч» або «подвій-



•Після повного введення лікарського 
засобу зачекайте 10 секунд, перш ніж 
виймати голку, щоб лікарський засіб рів-
номірно поширився в тканині.

•Витягніть голку плавним, спокійним 
рухом під тим самим кутом, під яким її 
було введено.

•Відпустіть шкіру, щоб вона поверну-
лася до звичайного положення, створю-
ючи зигзагоподібний пункційний канал. 
Горизонтальне ковзання площин тканини 
запобігає витіканню лікарського засобу з 
місця ін’єкції.

•За допомогою сухої марлі легенько 
притисніть місце пункції.

•Ніколи не масажуйте місце ін’єкції 
методом Z-track, оскільки це може приз-
вести до виникнення подразнень.

•Огляньте місце ін’єкції на наявність 
ускладнень та перевірте його знову за 
2–4 години, якщо це можливо.

•Попросіть пацієнта не носити одяг, 
який щільно прилягає до тіла або обме-
жує рухи, тому що це може витіснити вве-
дений лікарський засіб.

УПОВІЛЬНЕНЕ 
ВИТЯГАННЯ  
ГОЛКИ ПІСЛЯ ІН’ЄКЦІЇ 
(«ПРАВИЛО 30 СЕКУНД»)
За допомогою цієї техніки, після вве-
дення дегареліксу голку не виймають, 
а залишають на місці принаймні протя-
гом 30 секунд, щоб утворилося гелево-
матричне депо. Утворення матриці дега-
реліксу мінімізує кількість лікарського 
засобу, який повертається назад крізь 
голку і контактує з дермою. Щоб зачека-
ти 30 секунд, можна тихенько заспівати 
пісеньку «З днем народження» («Happy 
Birthday»). Гучний спів, безумовно, від-
воліче і збентежить пацієнта!

ВИСНОВОК
Ці підшкірні методи ін’єкцій («бульбашка 
позаду», «бульбашка попереду», Z-track 
та «Правило 30 секунд»), що використо-
вуються окремо або в комбінаціях, спри-
яють кращому утворенню депо, мінімізу-
ють контакт лікарського засобу з більш 
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ЯКІ МАЮТЬ ДОСВІД 
РОБОТИ 

З ПІДШКІРНИМИ 
ІН’ЄКЦІЯМИ 

ДЕГАРЕЛІКСУ, 
ЗАСТОСОВУЮТЬ 

ДЕКІЛЬКА ПРОСТИХ 
ТЕХНІК, ОКРЕМО 

АБО В КОМБІНАЦІЯХ, 
ЯКІ МІНІМІЗУЮТЬ 

КІЛЬКІСТЬ ЛІКАРСЬКОГО 
ЗАСОБУ, ЩО 

КОНТАКТУЄ З ДЕРМОЮ, 
ТАКИМ ЧИНОМ 

ЗНИЖУЮЧИ РИЗИК 
ВИНИКНЕННЯ РЕАКЦІЙ 

У МІСЦІ ІН’ЄКЦІЇ.

іі
 ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПОКАЗАЛИ, ЩО 

ПОВІЛЬНЕ  
ВВЕДЕННЯ 

ПІДШКІРНОЇ 
ІН’ЄКЦІЇ ЗМЕНШУЄ 

УТВОРЕННЯ СИНЦІВ 
ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ 

БОЛЮ 
В МІСЦІ ІН’ЄКЦІЇ.
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чутливим шкірним шаром та зворотний 
витік у місці пункції. За умови правиль-
ного застосування, ці методи, швидше 
за все, підвищать ступінь задоволеності 
пацієнта і дотримання режиму терапії, 
одночасно оптимізуючи повну доставку 
лікарського засобу.

Can J Urol 2016;23(1):8179-8183.
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ИНВЕСТИЦИЯ  
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Функционирование в условиях современного рынка требует от специалистов различных отраслей  
соответствующих навыков, знаний и умений. И представители Фармы – не исключение. Сегодня все большее их 

число задумывается о получении образования в сфере бизнеса – ведь это не только возможность сделать карьеру  
в крупной компании, но и получить практические навыки и теоретические знания для построения собственного 

дела. Причем сегодня бизнес-образование востребовано не только теми, кто пока лишь находится на старте своей  
карьеры, но и успешными бизнесменами, чиновниками, руководителями компаний.Что представляет из себя высшее  

бизнес-образование в Украине? Какие его преимущества перед традиционной системой образования? Что может  
дать бизнес-образование Фарме? Насколько сильна в нем сегодня потребность представителей фармсектора?  

На эти и другие вопросы  отвечает президент бизнес-школы МИМ-Киев, доцент кафедры  менеджмента  
и экономики, канд. экон. наук., МВА  Ирина Тихомирова.



– Почему бизнес-образование 
может быть так важно сегодня для 
представителей Фармы? В чем его 
преимущество?

– Здесь нужно говорить о развитии 
карьеры, и как себя видит человек. Если 
он занимается именно прикладными 
исследованиями, то вряд ли вопрос биз-
нес-образования будет для него акту-
альным. Специалист такого рода, как 
правило, погружен в научную сферу, и 
коммерциализацией результатов его 
исследований будут заниматься дру-
гие люди, поскольку ученые зачастую 
далеки от вопросов бизнеса. Но если 
карьера строится таким образом, что 
человек работает не в науке, а в бизнесе, 
в рынке, то тогда и назревает вопрос о 
бизнес-образовании. Поскольку то, чем 
ему приходится заниматься – это несов-
сем то, чему его учили в институте. Ведь 
учили его именно медицине, а ему нуж-
но эффективно коммуницировать, моти-
вировать людей, строить отношения, 
определять рыночные доли, выделять 
стратегические приоритеты, проводить 
маркетинговые исследования, ему нуж-
но следить за предпочтениями потреби-
телей, важно понимать, как они форми-
руются, как создаются тренды, а это всё 
составляющие бизнес-образования. 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ,  
КОТОРЫЕ СТРОЯТ  

КАРЬЕРУ  
В УПРАВЛЕНИИ,  

СТРЕМЯТСЯ СТАТЬ  
РУКОВОДИТЕЛЕМ,  
УХОДЯТ ИЗ НАУКИ  
В БИЗНЕС – ОЧЕНЬ  

АКТУАЛЬНЫМИ  
СТАНОВЯТСЯ ВОПРОСЫ 

ЭФФЕКТИВНОЙ  
КОММУНИКАЦИИ. 

Для людей, которые строят карь-
еру в управлении, стремятся стать 
руководителем, уходят из науки в биз-
нес – очень актуальными становятся 
вопросы эффективной коммуникации. 
Ведь как только у тебя появляются под-
чиненные, встают серьезные вопросы: 
как с ними говорить, говорить с теми, 
кто выше, с партнерами, с коллега-
ми, с инвесторами, понимать, чего от 
тебя хотят, отчитываться, доносить 
информацию до слушателя, понимать 
и эффективно взаимодействовать, как 
людей объединить, как для них стать 
лидером, что такое эффективное лидер-
ство – этому не учат в институте. Всегда 
считалось, что руководителем тебя 
делает жизнь – и это тоже правда, ведь 
в круговороте жизненных событий ты 
получаешь некий опыт и становишься 
эффективным руководителем. Но с дру-
гой стороны, существует намного более 
оперативный и действенный способ 
стать результативным руководителем 
– и это как раз бизнес-образование. 

– Какие программы по бизнес-
образованию есть сегодня на укра-
инском рынке? 

– Вы знаете, здесь можно сразу про-
вести разделение. Ведь рынок бизнес-
образования очень неоднородный. 
Возьмем, к примеру, семинары или тре-

нинги – это тоже бизнес- образование. 
И семинаров, и тренингов на сегодняш-
ний день очень много – они разные, 
читаются разными специалистами, и 
направлены на решение различных 
вопросов и проблем. Но чем отличают-
ся программы по бизнес-образованию 
от бизнес-семинаров? Семинар – это 
решение какой-то узкой конкретной 
проблемы, возможно, приобретение 
каких-то навыков. Рассмотрим пример 
с бухгалтерией. Наш парламент прини-
мает закон, в котором, к примеру, по-
другому считается какой-то налог – на 
рынке сразу проводятся семинары (их 
много) для бухгалтеров: как считать 
данный налог, как изменится  бухгал-
терский учет, как правильно отобра-
зить и заплатить этот налог. Когда мы 
говорим о бизнес-образовании, здесь, 
кроме рассмотрения таких конкретных 
примеров, дается некая система пони-
мания, как все устроено, как работа-
ют общие законы и принципы, какова 
их взаимосвязь, как эта взаимосвязь 
работает на практике и как ее можно 
использовать в работе. Главное – дает-
ся понимание того, что в бизнесе нет 
отдельной проблемы, здесь все про-
блемы взаимосвязаны. Увольнение 
сотрудника, казалось бы, вопрос HR – 
мы взяли и уволили сотрудника, но на 
самом деле, это вопрос более серьёз-
ный – это и финансовый, и маркетин-
говый вопрос. А если этот сотрудник 
работал в продажах и унес с собой базу 
данных, ушел к конкурентам – тогда это 
будет вопрос и конкурентной позиции. 
То есть, в бизнесе вопросы более тесно 
связаны. Как увидеть эту проблему во 
всех взаимосвязях – вопрос бизнес-
образования. А если нужно привлечь 
деньги под какой-то проект. Казалось 
бы, это вопрос финансовый.  Но на 

КОГДА МЫ ГОВОРИМ О 
БИЗНЕС- 

ОБРАЗОВАНИИ,  
ЗДЕСЬ, КРОМЕ  

РАССМОТРЕНИЯ ТАКИХ 
КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРОВ, 
ДАЕТСЯ НЕКАЯ СИСТЕМА 

ПОНИМАНИЯ, КАК ВСЕ 
УСТРОЕНО, КАК  

РАБОТАЮТ ОБЩИЕ  
ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ, 

КАКОВА ИХ  
ВЗАИМОСВЯЗЬ, КАК ЭТА 

ВЗАИМОСВЯЗЬ  
РАБОТАЕТ НА  

ПРАКТИКЕ И КАК ЕЕ 
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

В РАБОТЕ. ГЛАВНОЕ – 
ДАЕТСЯ ПОНИМАНИЕ 

ТОГО, ЧТО В БИЗНЕСЕ НЕТ 
ОТДЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ, 
ЗДЕСЬ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ 

ВЗАИМОСВЯЗАНЫ.

КАК ТОЛЬКО У ТЕБЯ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ  

ПОДЧИНЕННЫЕ, ВСТАЮТ 
СЕРЬЕЗНЫЕ ВОПРОСЫ: 
КАК С НИМИ ГОВОРИТЬ, 

ГОВОРИТЬ С ТЕМИ,  
КТО ВЫШЕ,  

С ПАРТНЕРАМИ,  
С КОЛЛЕГАМИ,  

С ИНВЕСТОРАМИ,  
ПОНИМАТЬ, ЧЕГО ОТ ТЕБЯ 
ХОТЯТ, ОТЧИТЫВАТЬСЯ, 

ДОНОСИТЬ  
ИНФОРМАЦИЮ  

ДО СЛУШАТЕЛЯ,  
ПОНИМАТЬ  

И ЭФФЕКТИВНО  
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ, 

КАК ЛЮДЕЙ  
ОБЪЕДИНИТЬ, КАК ДЛЯ 
НИХ СТАТЬ ЛИДЕРОМ, 

ЧТО ТАКОЕ  
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛИДЕР-

СТВО – ЭТОМУ НЕ УЧАТ В 
ИНСТИТУТЕ.

И Н Т Е Р Е С Н О  З Н А Т Ь
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На сегодняшний день существует 
некий глобальный стандарт бизнес-
образования, который говорит о том, 
что программа МВА – это самый доро-
гой бренд в образовании. Данная про-
грамма дает некий обязательный пере-
чень знаний, умений и навыков, кото-
рыми должен обладать выпускник МВА. 
И если программа называется МВА, то 
и в Африке, и в Азии, и в Австралии, и 
в Штатах, и в Европе понимают, какая 
квалификация есть у человека, закон-
чившего обучение по МВА. 

Каким образом можно подтвердить 
статус МВА, который признан во всем 
мире? В первую очередь, членством в 
ассоциациях, получением соответству-
ющей аккредитации; и после того, как 
данная аккредитация получена, мож-
но говорить о том, что тебя признали. 
МИМ-Киев – единственная школа, кото-
рая является членом так называемого 
пула международных ассоциаций: аме-
риканской Ассоциации по развитию 
университетских школ бизнеса (AACSB) 
и Европейского фонда развития менед-
жмента (EFMD).

Также мы имеем две глобальные 
аккредитации: первая – Международ- 
ной ассоциации программ МВА (АМВА), 
которая аккредитует именно про-
граммы, вторая – International Quality 
Accreditation от Ассоциации развития 
менеджмента стран Центральной и 
Восточной Европы (CEEMAN), аккреди-
тует бизнес-школу в целом.

К нам приезжают эксперты и прове-
ряют нашу деятельность: кто мы такие, 
что мы делаем, по каким программам 
учим? Вот, к примеру, у нас, кроме 
финансового аудита, проходит еще и 
операционный аудит от глобальных 
ассоциаций, одним из требований кото-
рого есть обновление курса обучения 
при следующем чтении на 20 %. Это 

требование контроля качества и одно 
из требований международной аккре-
дитации. 

Если говорить о партнерстве МИМ-
Киев с различными международными 
бизнес-школами, то кратко его можно 
охарактеризовать словами: «Скажи 
мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». 
МИМ-Киев является партнером таких 
грандов бизнес-образования, как 
IMD – Lausanne  [Институт развития 
менеджмента (Швейцария)]. Также 
мы сотрудничаем с Гарвардской биз-
нес-школой, Институтом стратегии и 
конкурентоспособности США (Harvard 
Business School – Institute For Strategy 
and Competitiveness), Лондонской биз-
нес-школой [London Business School 
(LBS)], Университетом Карнеги Меллон 
[Carnegie Mellon University (CMU)], 
Тепперской школой бизнеса (США) 
(Tepper School of Business at Carnegie 
Mellon University), бизнес-школой уни-
верситета Стелленбош [The University 
of Stellenbosch Business School (USB)], 
которая находится в ЮАР.

Сотрудничество с нашими партнера-
ми включает лекции иностранных про-
фессоров в МИМ-Киев, общие исследо-
вательские и научные проекты, а также 
стажировки студентов и преподавате-
лей МИМ-Киев. 

Все вышеперечисленное дает воз-
можность показать, что мы являемся 
международной школой в Украине, 
приносим сюда, с одной стороны, 
последние управленческие техноло-
гии, которые связаны с нашим рын-
ком, которые адаптированы к нашему 
рынку, а с другой, то, как мы проводим 

МИМ-КИЕВ –  
ЕДИНСТВЕННАЯ  

ШКОЛА, КОТОРАЯ  
ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ  
ТАК НАЗЫВАЕМОГО  

ПУЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АССОЦИАЦИЙ:  

АМЕРИКАНСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ  
ПО РАЗВИТИЮ  

УНИВЕРСИТЕТСКИХ 
ШКОЛ БИЗНЕСА  

(AACSB)  
И ЕВРОПЕЙСКОГО  
ФОНДА РАЗВИТИЯ 

МЕНЕДЖМЕНТА  

(EFMD).

НА СЕГОДНЯШНИЙ  
ДЕНЬ СУЩЕСТВУЕТ 

НЕКИЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ БИЗНЕС- 

ОБРАЗОВАНИЯ,  
КОТОРЫЙ ГОВОРИТ О 
ТОМ, ЧТО ПРОГРАММА  

МВА –  
ЭТО САМЫЙ  

ДОРОГОЙ БРЕНД  
В ОБРАЗОВАНИИ.

СОТРУДНИЧЕСТВО  
С НАШИМИ  

ПАРТНЕРАМИ  
ВКЛЮЧАЕТ ЛЕКЦИИ  

ИНОСТРАННЫХ  
ПРОФЕССОРОВ  
В МИМ-КИЕВ,  

ОБЩИЕ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНЫЕ  
ПРОЕКТЫ, А ТАКЖЕ  

СТАЖИРОВКИ  
СТУДЕНТОВ И  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
МИМ-КИЕВ. 
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самом деле это вопрос также и к мар-
кетингу, и к НR: какое наше уникальное 
предложение, что делают конкуренты, 
какие наши внутренние ресурсы, есть 
ли у нас для этого команда и время для 
реализации этого проекта? Вот на эти 
вопросы и отвечает бизнес-образова-
ние. Поэтому наши программы и стро-
ятся таким образом, чтобы дать ком-
плексные ответы на все эти вопросы.

– Чем отличаются ваши бизнес-
программы от программ других 
школ? Ваше конкурентное преиму-
щество. 

– К сожалению, бизнес-образование 
в Украине, это такой «гадкий утенок», 
который никак не станет «прекрасным 
лебедем».  При чем «гадкий утенок» для 
наших правительственных структур, 
которые вообще не думают о бизнес-
образовании как о таком, в отличие 
от наших соседей – России, Польши, 
Чехии, Венгрии – где бизнес-образова-
ние в фокусе и у правительства тоже. 
Именно поэтому рынок бизнес-обра-
зования у нас практически нерегули-
руемый. Так что серьёзно работающих 
в сфере бизнес-образования бизнес-
школ в Украине немного. Каждый год 
какие-то школы появляются, и также 
быстро исчезают. У нас всего четыре-
пять достойных бизнес-школ на всю 
страну. В таких городах, как Варшава 
или Москва, их гораздо больше, чем во 
всей Украине. 



обучение, – соответствует междуна-
родному глобальному стандарту, что 
позволяет нам достойно конкуриро-
вать и, самое главное, конвертировать 
наши дипломы на Западе. И я думаю, 
это самое важное. 

Мы не стремимся создать памятник 
самим себе. Что в результате получит 
наш слушатель? Это как в бизнесе: слу-
шатель рассматривает нас, как инвести-
цию. А поскольку инвестиция должна 
давать отдачу на вложенный капитал, 
отдачу на вложенное время и деньги, 
то эта отдача может быть конвертиро-
вана в карьеру, деньги, удовольствие от 
работы или сочетание всего этого. 

– Какая аудитория слушателей 
программ по бизнес-образованию? 
Как представлена Фарма?   

– Фармы всегда очень много. И мы 
гордимся тем, что у нас учатся пред-
ставители если не всех, то большинст-
ва фармацевтических компаний. Есть, 
безусловно, фамилии, которые очень 
значимы для фармацевтического рын-
ка: Игнатов, Заика, Диденко и другие, 
их очень много. У нас учились руко-
водители из «Артериума», «Дарницы», 
«Фармака», также много представите-
лей из «Бионорики». Когда-то мы раз-
рабатывали корпоративную программу 
для них.

Вопрос нашей аудитории очень 
важен. Если говорить о том, кто слуша-
ет программы, то мы можем по соста-

ву слушателей определить состояние 
нашей экономики – тот сектор эко-
номики наиболее активный, который 
учится, поскольку это значит, что он 
работает на будущее, развивается. И 
здесь можно сделать вывод о том, что 
фармсектор развивается – представи-
тели фармсектора есть, и они, кроме 
знаний, получают новые связи, вклю-
чается определенный нетворкинг. 
Представители украинских фарма-
цевтических производств тоже есть, и 
это радует. Сектор Фармы развивается 
очень активно и успешно.

– Какие программы по бизнес-
образованию для Фармы уже раз-
работаны МИМ-Киев? Опыт их реа-
лизации?

–  У нас есть опыт реализации кор-
поративных программ, которые раз-
рабатываются по запросу клиента. 
Например, программа для  «Байер», 
«Бионорики». И есть также опыт по 
созданию открытых программ, их 
называют еще дженералистскими. 
Например, «Такеда» отправляла учить-
ся своих сотрудников на открытую 
программу. Каждая из программ име-
ет свои преимущества. Преимущество 
открытых программ в том, что здесь 

будут сидеть рядом представители 
пищевой промышлености, химической, 
энергетики, фармацевтики, банковско-
го сектора. Таким образом слушатели 
могут узнать друг у друга о проблемах 
разных секторов экономики, о дру-
гих способах решения этих проблем, 
выслушивают различные точки зрения, 
взгляды, экспертное мнение и пр. Тогда 
приходит целостное понимание того, 
как развивается экономика и тренды. 
Ведь самые лучшие идеи часто прихо-
дят из другого сектора. 

Если говорить о корпоративных 
программах, то нужно сказать, что это 
достаточно длительный процесс по 
созданию такой программы: всё начи-
нается с оценки потребностей (чего 
хочет достичь руководство, какие про-
блемы есть, почему эта программа нуж-
на сейчас, на чем нужно акцентировать 
внимание), то есть программа строит-
ся под конкретные требования. Кроме 
того, производится отбор участников 
данной программы, а также оценка 
результатов студентов по завершении: 
что узнали, как усвоили, были ли реше-
ны поставленные задачи. Часто в этих 
программах принимают участие при-
глашенные эксперты. Это могут быть 
и эксперты компании, отрасли, и зару-
бежные эксперты, специалисты в дан-
ной конкретной проблеме. Например, 
для фармацевтики очень важна сер-
тификация: как развивается вся сер-

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ  
О КОРПОРАТИВНЫХ  

ПРОГРАММАХ,  
ТО НУЖНО СКАЗАТЬ,  

ЧТО ЭТО ДОСТАТОЧНО 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ  

ПРОЦЕСС ПО СОЗДАНИЮ 
ТАКОЙ ПРОГРАММЫ:  

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ  
С ОЦЕНКИ ПОТРЕБ-

НОСТЕЙ: ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДОСТИЧЬ РУКОВОДСТВО, 

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЕСТЬ, ПОЧЕМУ ЭТА  

ПРОГРАММА НУЖНА  
СЕЙЧАС, НА ЧЕМ  

НУЖНО АКЦЕНТИРОВАТЬ 
ВНИМАНИЕ, ТО ЕСТЬ  

ПРОГРАММА СТРОИТСЯ 
ПОД КОНКРЕТНЫЕ  

ТРЕБОВАНИЯ. 

ВОПРОС НАШЕЙ  
АУДИТОРИИ  

ОЧЕНЬ ВАЖЕН.  
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ  

О ТОМ, КТО СЛУШАЕТ 
ПРОГРАММЫ,  

ТО МЫ МОЖЕМ  
ПО СОСТАВУ  
СЛУШАТЕЛЕЙ  
ОПРЕДЕЛИТЬ  

СОСТОЯНИЕ НАШЕЙ  
ЭКОНОМИКИ –  

ТОТ СЕКТОР  
ЭКОНОМИКИ НАИБОЛЕЕ 

АКТИВНЫЙ, КОТОРЫЙ 
УЧИТСЯ, ПОСКОЛЬКУ  

ЭТО ЗНАЧИТ,  
ЧТО ОН РАБОТАЕТ  

НА БУДУЩЕЕ,  
РАЗВИВАЕТСЯ. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО  
ОТКРЫТЫХ ПРОГРАММ  

В ТОМ, ЧТО ЗДЕСЬ БУДУТ 
СИДЕТЬ РЯДОМ  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
ПИЩЕВОЙ  

ПРОМЫШЛЕНОСТИ,  
ХИМИЧЕСКОЙ,  
ЭНЕРГЕТИКИ,  

ФАРМАЦЕВТИКИ,  
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ  
СЛУШАТЕЛИ МОГУТ  

УЗНАТЬ ДРУГ У ДРУГА  
О ПРОБЛЕМАХ РАЗНЫХ  

СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ,  
О ДРУГИХ СПОСОБАХ  

РЕШЕНИЯ ЭТИХ  
ПРОБЛЕМ,  

ВЫСЛУШИВАЮТ  
РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ  
ЗРЕНИЯ, ВЗГЛЯДЫ,  

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ  
И ПР.

і



тификация, какие стандарты качества, 
какие тенденции развития. Если читать 
на открытой программе, то это будет 
слишком узкий вопрос, тогда же, как 
на программе для Фармы этот вопрос 
будет обязательным и уместным. 

– Не каждый работодатель в состо-
янии чётко и ясно изложить, каких 
знаний, умений и навыков он хотел 
бы от специалиста, проходящего 
бизнес-обучение. Задача МИМ-Киев 
– стараться понять экспертные мне-
ния отрасли и помогать отрасли фор-
мулировать свои требования. Что 
делает МИМ в этом направлении?

– Конечно, иногда компания обраща-
ется, и есть четкий перечень требований. 
У компании уже прошел этап оценки и 
они знают, что им нужно изменить. Но 
бывает и по-другому. Вначале предстоит 
этап ассессмента, диагностики, чтобы 
выявить потребности компании. Это 
наша работа. Данная диагностика может 
проходить в различных форматах. Иногда 
компания запрашивает, кроме всего про-
чего, чтоб мы провели оценку участников 
на входе: их удовлетворённость работой, 
склонность к определенному виду дея-
тельности, и потом, после обучения, на 
выходе: как изменился корпоративный 
дух, корпоративные взаимоотношения 
и пр. Ведь часто, кроме профессиональ-

ных, компании хотят решить вопросы 
командного образования, улучшение 
климата в коллективе. Но в любом слу-
чае, в начале идет ассессмент, а потом 
предложение. Для того чтобы ответить 
на запрос, нам нужно подготовить специ-
альное предложение.

– А было ли такое, что по оконча-
нию корпоративной программы у 
слушателей возникала потребность в 
открытых программах МВА? Вот они 
прослушали программу и решили для 
себя, что им необходимы ещё какие-
то дополнительные навыки, умения, 
знания? 

– Такие случаи бывали. После участия 
в корпоративных программах мно-
гие принимали решение продолжить 
обучение на МВА. Здесь все дело в том, 
что для себя хочет слушатель, когда он 
решает вопрос о дальнейшем обучении. 
Открытые программы – это программы, 
за которые, как правило, платит сам 
слушатель.  Эти программы достаточ-
но дорогие. Корпоративные програм-
мы, в переучете на одного человека, 
безусловно, дешевле для компании и 
решают какие-то конкретные задачи или 
вопросы, которые ставит предприятие.  

– Не каждый желающий может 
сегодня позволить себе обучение в 
МИМ-Киев. Но вы все-таки старае-
тесь предоставить открытый доступ 
к знаниям, новым технологиям, пра-
ктической информации. Как вы это 
осуществляете? 

– Да, у нас дорогой доступ к програм-
мам. Часто, к сожалению, наши менед-
жеры не подозревают, что они чего-то не 

знают. Поэтому МИМ-Киев предоставля-
ет желающим свободный доступ к сов-
ременным знаниям и технологиям. Это, 
скажем так, наша социальная миссия по 
свободному доступу к знаниям. В чем она 
заключается? Мы организовываем бес-
платные семинары, лекции с ведущими 
специалистами, которые можно посетить 
всего лишь зарегистрировавшись онлайн. 
Темы лекций различные: менеджмент, 
маркетинг, коучинг и пр. Это может быть 
просто встреча с интересным челове-
ком. К примеру, мы проводили встречу 
с Суннивой Сорби – первой женщиной, 
покорившей Антарктиду пешком. Также 
недавно МИМ-Киев выступил сооргани-
затором EU4Business Week – недели дело-
вых мероприятий для бизнес-ассоциаций 
и организаций поддержки предпринима-
тельства в рамках проекта Европейской 
Комиссии East Invest2. В ходе недельного 
форума международные донорские орга-
низации представляли свои проекты по 
поддержке малого и среднего предпри-
нимательства в Украине, а европейские 
эксперты – Индекс развития СМП. Данное 
мероприятие можно было посетить 
совершенно бесплатно.

Мы считаем, что доступ к новым техно-
логиям, практическим знаниям, познава-
тельной и актуальной информации дает 
возможность развивать рынок, дает участ-
никам рынка понимание того, что нужно, а 
главное можно учиться, и это – необходи-
мость для успешного личностного и про-
фессионального развития сегодня.

 ИНОГДА  
КОМПАНИЯ  

ЗАПРАШИВАЕТ,  
КРОМЕ ВСЕГО  

ПРОЧЕГО, ЧТОБ МЫ  
ПРОВЕЛИ  

ОЦЕНКУ  
УЧАСТНИКОВ  
НА ВХОДЕ:  

ИХ УДОВЛЕТВОРЁН- 
НОСТЬ РАБОТОЙ,  

СКЛОННОСТЬ  
К ОПРЕДЕЛЕННОМУ  

ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
И ПОТОМ, ПОСЛЕ  

ОБУЧЕНИЯ, НА ВЫХОДЕ: 
КАК ИЗМЕНИЛСЯ  
КОРПОРАТИВНЫЙ  

ДУХ, КОРПОРАТИВНЫЕ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

И ПР.

ПОСЛЕ УЧАСТИЯ В  
КОРПОРАТИВНЫХ  

ПРОГРАММАХ, МНОГИЕ 
ПРИНИМАЛИ РЕШЕНИЕ 

ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ 
НА МВА. ЗДЕСЬ ВСЕ ДЕЛО 

В ТОМ, ЧТО ДЛЯ СЕБЯ 
ХОЧЕТ СЛУШАТЕЛЬ,  
КОГДА ОН РЕШАЕТ 

ВОПРОС О ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ОБУЧЕНИИ. ОТКРЫТЫЕ 

ПРОГРАММЫ – ЭТО  
ПРОГРАММЫ, ЗА  

КОТОРЫЕ, КАК ПРАВИЛО, 
ПЛАТИТ САМ СЛУШАТЕЛЬ. 
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МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО 
ДОСТУП К НОВЫМ  

ТЕХНОЛОГИЯМ, ПРА-
КТИЧЕСКИМ ЗНАНИЯМ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
И АКТУАЛЬНОЙ  

ИНФОРМАЦИИ ДАЕТ  
ВОЗМОЖНОСТЬ  

РАЗВИВАТЬ РЫНОК,  
ДАЕТ УЧАСТНИКАМ  

РЫНКА ПОНИМАНИЕ 
ТОГО, ЧТО НУЖНО,  
А ГЛАВНОЕ МОЖНО 
УЧИТЬСЯ, И ЭТО –  

НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ 
УСПЕШНОГО ЛИЧНОСТ-
НОГО И ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

СЕГОДНЯ.
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