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Анотація. В постменопаузальному віці якість статевого життя значно погіршується. На сьогоднішній день не існує
ефективних методів корекції сексуальної дисфункції (СД) у жінок цього віку. Метою роботи було порівняти клінічну ефективність традиційних препаратів для менопаузальної гормонотерапї (МГТ) - тиболону та комплексного препарату, що
містить 1 мг естрадіолу та 5 мг дідрогестерону, у жінок з СД в постменопаузі. Під наглядом перебували 69 жінок постменопаузального віку з СД: 37 - основна група (ОГ), 32 - група порівняння (ГП). Жінки ОГ отримували лікування препаратом, що
містить тиболон, в режимі 1 таблетка 1 раз на день. Жінкам ГП призначали МГТ препаратом, що містить 1 мг естрадіолу
та 5 мг дідрогестерону. Якість статевого життя визначали до лікування та через 1 місяць після лікування за спеціально
розробленим опитувальником та шкалою оцінки менопаузи (MRS). Статистичні дані обробляли за допомогою LibreOffice
Calc (Mozilla Public License v 2.0). Порівняння кількісних даних двох зв'язаних груп (до та після лікування) здійснили за
допомогою непараметричного критерію Вілкоксона для парних вибірок. При обліку результатів в альтернативній формі
(наявність або відсутність певної ознаки використали кутове перетворення Фішера. Попарні порівняння груп проводили за
допомогою критерію Манна-Уітні при p<0,05. При лікуванні СД у жінок ОГ мала місце редукція усіх симптомів; у пацієнток ГП
- спостерігали покращення лише одного показника. В ОГ через 1 місяць на тлі корекції СД кількість жінок, задоволених своїм
статевим життям збільшилась у 2,4 рази (p<0,05), а у ГП - в 1,4 рази (р>0,05). В обох групах жінок після лікування спостерігали достовірну редукцію більшості симптомів менопаузи. За психоневрологічними показниками та атрофічними змінами піхви різниця між ОГ та ГП після лікування не виявлена (р>0,05). Крім того, встановлено кращу корекцією вегетативних
розладів у ГП у порівняно з ОГ (р<0,05). У ОГ відмічене достовірне покращання порушень фізичного та психічного здоров'я;
дискомфорту у суглобах та м'язах у порівнянні з ГП (р<0,05). Відновлення порушень сечовиділення за місяць терапії препаратами МГТ у жодній групі досліджуваних жінок не спостерігали. Таким чином, препарат на основі тиболону можна рекомендувати для корекції сексуальної дисфункції у жінок постменопаузального віку.
Ключові слова: сексуальна дисфункція, корекція, постменопаузальний вік.

Вступ
Більшість жінок у віці 50 років і старше має збережене статеве життя. Такий вік відповідає постменопаузальному періоду життя жінки. У цей час в організмі жінки
відбуваються інволютивні процеси у всіх органах і тканинах, в тому числі, в репродуктивній системі, що спричиняє
стрімке зниження синтезу статевих гормонів і появу численних проявів клімактеричного синдрому. На цьому тлі
виникає сексуальна дисфункція, перебіг якої погіршує
урогенітальна атрофія, та можливі порушення сечовиділення [1, 18]. І, якщо, за даними літератури, вегето-судинні та психоневрологічні порушення відмічають 50-60%
жінок у віці 45-55 років [3, 4], то на розлади статевої функції
вказують 68-86,5% жінок цього віку [5, 7, 8]. Тому однозначно можна стверджувати, що у постменопаузі порушується не лише працездатність жінки, а й, інтимна сфера життя, що негативно впливає на різні аспекти її життєдіяльності [5, 8, 10]. Отже сьогодні особливо актуальним
є питання не лише успішного лікування клімактеричного
синдрому, а й корекції сексуальної дисфункції.
У наш час для корекції клімактеричних порушень
загальноприйнятним є використання менопаузальної
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гормональної терапії (МГТ) [3, 4, 10]. Сучасні препарати, які використовуються для МГТ, мають не однаковий
вплив на різні патогенетичні ланки клімактеричного
синдрому та випускаються у різних формах: пероральних, вагінальних, трансдермальних. Одні препарати
краще корегують вегетосудинні порушення, інші - психоневрологічні розлади, або ж статеву дисфункцію [11, 13,
15, 17]. Саме тому в основу нашого дослідження поставлено завдання порівняти вплив на статеву дисфункцію 2-х найбільш використовуваних для МГТ у жінок з
клімактеричним синдромом пероральних препаратів:
тиболону та комплексного препарату, що містить 1 мг
естрадіолу та 5 мг дідрогестерону.
Метою роботи було оцінити ефективність впливу
препарату, що містить тиболон та препарату, що містить
1 мг естрадіолу та 5 мг дідрогестерону на сексуальну
дисфункцію у жінок постменопаузального віку.

Матеріали та методи
Під нашим наглядом перебували 69 жінок постменопаузального віку з клімактеричними порушеннями та
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збереженим статевим життям. Із них 37 жінок ввійшли
до основної групи (ОГ), 32 - у групу порівняння (ГП). Письмову згоду жінок основної групи на участь у дослідженні
отримано.
Жінки основної групи та групи порівняння перебували у віці 50-62 роки. Із 69 обстежених нами жінок 18
(26,1%) пацієнток отримували раніше лише препарати
для лікування клімактеричного синдрому, але без акценту на статеву дисфункцію.
За критеріями STRAW+10 [3, 4], жінки основної групи розподілились так: на стадії +1a перебувало 18
(48,7%) жінок, на стадії +1b перебувало 12 (32,4%) жінок,
на стадії +1c перебувало 7 (18,9%) жінок. До групи порівняння відібрано 15 (46,9%) жінок на стадії +1a, 12
жінок (37,5%) на стадії +1b і 5 (15,6%) пацієнток на стадії
+1c.
Для оцінки характеру СД ми розробили спеціальний опитувальник з бінарною системою оцінки (так/ні),
який кожна жінка заповнювала самостійно. В якості
зразка використали опитувальник, за яким розраховують індекс жіночої статевої функції [16]. Питання стосувались статевого життя: наявність регулярних статевих
контактів (> 2 рази на тиждень), лібідо, статевого збудження, оргазму, дискомфорту чи болю під час статевого
акту, загальне задоволення своїм статевим життям та
ін. [15, 16]. Оскільки, частина жінок крім статевих розладів мала й інші клімактеричні порушення, тому для
загальної оцінки ступеню важкості цих проявів використали шкалу оцінки менопаузи MRS. Ця шкала передбачає суб'єктивну оцінку жінкою важкості кожного симптому від 0 до 4 балів [9]. Жінки, що мали органічні зміни в
малому тазу, які супроводжувались больовим синдромом під час статевих контактів, а також із протипоказами до МГТ у дослідження не включались.
Жінкам основної групи в якості основного лікування
СД запропоновано препарат, що містить тиболон, в режимі 1 таблетка на день - 1 місяць. Препарат рекомендували приймати на ніч. Жінкам групи порівняння призначали традиційну МГТ препаратом, що містить 1 мг
естрадіолу та 5 мг дідрогестерону per os 1 раз на день також 1 місяць. Обидва препарати призначались per
os в безперервному режимі.
Оцінку ефективності терапії проводили за допомогою того ж опитувальника та менопаузальної рейтингової шкали (MRS) через місяць після безперервного
прийому препаратів.
Порівняння кількісних даних двох зв'язаних груп (до
та після лікування), здійснили за допомогою непараметричного критерію Вілкоксона для парних вибірок
(Wilcoxon signed rank test). При обліку результатів в альтернативній формі (наявність або відсутність певної ознаки використали кутове перетворення Фішера. Якщо
різниця була виявлена, виконували попарні порівняння груп за допомогою критерію Манна-Уітні. Відмінності
вважали статистично значущими при p<0,05 [12]. Статистичні дані обробляли за допомогою LibreOffice Calc
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(Mozilla Public License v 2.0), пристосованої для медичних та біологічних досліджень.

Результати. Обговорення
На основі заповненого опитувальника, СД виявили у
35 (94,6%) жінок основної групи та у 31 (96,9%) пацієнтки із групи порівняння. У 2-х (5,4%) пацієнток ОГ та у 1ї (3,1%) ГП статевої дисфунції не виявлено. Регулярне
статеве життя (?2 статевих контактів на тиждень)
відмічали 26 (70,3%) пацієнток основної групи і 20
(62,5%) жінок групи порівняння. Ще 11 (29,7%) жінок ОГ
та 12 (37,5%) пацієнток ГП вказували на нерегулярне
статеве життя. Загальну вдоволеність своїм статевим
життям відмічали 10 (27,0%) жінок основної групи та 7
(21,9%) жінок із групи порівняння. Достовірних відмінностей за цими показниками між досліджуваними групами не виявили (р>0,05).
Через місяць на тлі лікування ситуація змінилась
таким чином: регулярне статеве життя (>2 статевих контактів на тиждень) відмічали 29 (78,4%) пацієнток основної групи і 21 (65,6%) жінка групи порівняння. Нерегулярне статеве життя залишилось у 8 (21,6%) жінок ОГ
та в 11 (34,4%) пацієнток ГП. За цими показниками
різниці між групами не було (р>0,05). Загальну вдоволеність своїм статевим життям відмітили 24 (64,9%)
жінки основної групи та 10 (31,3%) жінок із групи порівняння (p<0,05). Тобто на тлі корекції СД у жінок постменопаузального віку ОГ уже через 1 місяць кількість
жінок задоволених своїм статевим життям збільшилась
у 2,4 рази (p<0,05), тоді як у ГП - лише в 1,4 рази (р>0,05).
У структурі СД у жінок обох досліджуваних груп переважали: зниження статевого потягу, відсутність оргазму,
відсутність задоволення від сексу (рис. 1).
У жінок основної групи та групи порівняння за кожним показником шкали MRS (на основі заповнення анкети) обчислювали оцінку в балах до лікування та через
1 місяць після лікування (табл. 1).
В основній групі та групі порівняння на тлі проведеного лікування стан хворих значно поліпшився, про що
свідчить достовірне зниження бальної оцінки більшості
симптомів менопаузи (табл. 1).
Якщо за показниками корекції дискомфорту у ділянці
серця, відчуття дратівливості, безпричинної стурбованості, покращення сну та лікування атрофічних змін піхви
різниці між ОГ та ГП після лікування не було (р3-4>0,05),
то за корекцією вегетативних розладів препарат на основі естрадіолу та дідрогестерону був достовірно кращим (р 3-4<0,05). У жінок ОГ з СД через місяць на тлі
лікування достовірне покращення відбулось за всіма
показниками (рис. 1), а у ГП - відмічено лише покращення лібідо, тобто проблеми в інтимній сфері краще
корегують препарати на основі тиболону (р<0,05). Достовірну відмінність (р3-4<0,05) між ОГ і ГП після лікування спостерігали за показниками порушення фізичного
та психічного здоров'я; дискомфорту у суглобах та м'язах (табл. 1): в ОГ показники були значно кращі.
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Корекція сексуальної дисфункції у жінок постменопаузального віку

Рис. 1. Характеристика сексуальної дисфункції у жінок постменопаузального віку основної групи та групи порівняння до
лікування та через місяць на тлі лікування (* - p<0,05).
Таблиця 1. Оцінка клімактеричних розладів по шкалі MRS (бали) у жінок постменопаузального віку до лікування та через 1
місяць на фоні лікування.
До лікування (M m)
№
з/п

Скарги

Після лікування (M m)

ОГ, n=37

ГП, n=32

ОГ, n=37

ГП, n=32

1

2

3

4

p

1

Припливи (раптові напади жару та пітливості)

3,0±0,4

3,1±0,3

0,6±0,09

0,3±0,08

p1-3<0,05
p2-4<0,05
p3-4<0,05

2

Дискомфорт у ділянці серця (відчуття серцебиття, аритмії,
тахікардії, стиснення у грудній клітці)

1,5±0,4

1,6±0,7

0,9±0,1

0,8±0,09

p1-3<0,05
p2-4<0,05
p3-4>0,05

3

Порушення сну (безсоння, тривожний сон, важкість
засинання, завчасне прокидання)

3,1±0,6

2,9±0,6

1,1±0,08

1,0±0,08

p1-3<0,05
p2-4<0,05
p3-4>0,05

4

Депресивний настрій (пригніченість, плаксивість, сум,
перепади настрою, апатія)

2,7±0,8

2,5±0,9

0,5±0,07

0,9±0,06

p1-3<0,05
p2-4<0,05
p3-4<0,05

5

Відчуття дратівливості (внутрішня напруга, нервозність,
агресивність)

1,3±0,4

1,2±0,5

0,5±0,09

0,6±0,07

p1-3<0,05
p2-4<0,05
p3-4>0,05

6

Безпричинна стурбованість (паніка, внутрішній неспокій)

1,1±0,5

1,3±0,6

0,3±0,09

0,3±0,04

p1-3<0,05
p2-4<0,05
p3-4>0,05

7

Порушення фізичного та психічного здоров'я (погіршення
загальної працездатності, послаблення пам'яті,
забудькуватість, зниження концентрації)

3,6±0,7

3,3±0,9

1,4±0,08

1,7±0,05

p1-3<0,05
p2-4>0,05
p3-4<0,05

8

Проблеми у інтимній сфері (зниження сексуальної
активності, сексуального потягу та задоволення від сексу)

3,8±0,9

3,9±0,7

1,1±0,09

2,1±0,1

p1-3<0,05
p2-4<0,05
p3-4<0,05

9

Порушення сечовиділення (нетримання сечі, часте
сечовиділення, утруднене сечовиділення)

1,7±0,6

1,9±0,8

1,1±0,1

1,1±0,09

p1-3>0,05
p2-4>0,05
p3-4>0,05

10

Атрофічні зміни слизової оболонки піхви (дискомфорт при
статевих контактах, відчуття сухості та печіння у піхві)

2,9±0,5

3,2±0,4

2,0±0,1

1,9±0,09

p1-3<0,05
p2-4<0,05
p3-4>0,05

11

Дискомфорт у суглобах та м'язах (біль у суглобах, судоми,
скарги, подібні до ревматизму)

2,2±0,4

2,1±0,5

1,3±0,2

1,7±0,1

p1-3<0,05
p2-4>0,05
p3-4<0,05

Примітка: попарні порівняння по кожному симптому (критерій Манна-Уітні) р 1-2>0,05.
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Наявність достовірної різниці (р<0,05) між основною
групою та групою порівняння за параметрами СД після
лікування доводить, що для корекції проблем у інтимній
сфері жінки (зниження сексуальної активності, сексуального потягу та задоволення від сексу) краще підходять препарати на основі тиболону.
Що стосується порушень сечовиділення (нетримання сечі, частого сечовиділення, утрудненого сечовиділення), то за місяць терапії препаратами МГТ у жодній
групі досліджуваних жінок достовірного (р 3-4>0,05) покращення симптомів ми не спостерігали (табл. 1). Вірогідно, для корекції цього виду менопаузальних порушень
така тривалість лікування є недостатньою. Або ж МГТ у
таких жінок слід комбінувати з препаратами, що корегують дизуричні явища та стресове нетримання сечі [1, 2,
14].
У Cochrane Database of Systematic Reviews ми знайшли дослідження, де порівнювався вплив тиболону з
плацебо та з препаратами комбінованої МГТ на вазомоторні симптоми, появу кровотеч, раку ендометрію та
молочної залози, венозний тромбоемболізм, серцевосудинні та церебральні порушення, та ін. [6]. Однак, у
цих роботах не вивчався вплив цих препаратів на сексуальну дисфункцію. Ще одне дослідження порівнює вплив
тиболону з препаратами комбінованої МГТ на основі
0,625 мг кон'югованого кінського естрогену + 2,5 мг медроксипрогестерону при СД у жінок в менопаузі. Доведено, що тиболон достовірно краще впливав на статеві
домени бажання, збудження та оргазму (p<0,001) [19]
Однак, в Україні така комбінація МГТ практично не використовується, натомість широко практикується застосування комплексного препарату, що містить 1 мг естрадіолу та 5 мг дідрогестерону. Та, як показує наше
дослідження, для корекції СД у жінок постменопаузального віку він підходить менше, ніж препарат на основі
тиболону.
Таким чином, місячний курс запропонованого лікування препаратами на основі тиболону достовірно зменшує усі прояви СД і покращує статеве життя жінок, тоді
як комплексний препарат, що містить 1 мг естрадіолу

та 5 мг дідрогестерону із всіх симптомів СД достовірно
зумовлює лише покращення лібідо.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. При лікуванні СД у жінок постменопаузального
віку зі збереженим статевим життям за допомогою препарату на основі тиболону (основна група) мала місце
редукція усіх симптомів; при традиційній МГТ препаратом, що містить 1 мг естрадіолу та 5 мг дідрогестерону
(група порівняння) - спостерігали лише достовірне покращення лібідо.
2. У жінок постменопаузального віку основної групи
через 1 місяць на тлі корекції СД кількість жінок, задоволених своїм статевим життям, збільшилась у 2,4 рази
(p<0,05), а у групі порівняння - в 1,4 рази (р>0,05).
3. В обох досліджуваних групах жінок на тлі проведеного лікування спостерігали достовірну редукцію
більшості симптомів менопаузи.
4. За показниками корекції дискомфорту у ділянці
серця, відчуття дратівливості, безпричинної стурбованості, покращення сну та лікування атрофічних змін піхви
різниця між основною групою та групою порівняння після
лікування не виявлена (р>0,05).
5. Виявлено перевагу препарату на основі естрадіолу та дідрогестерону над препаратом на основі тиболону за корекцією вегетативних розладів (р<0,05).
6. Препарат на основі тиболону достовірно краще
корегує порушення фізичного та психічного здоров'я;
дискомфорту у суглобах та м'язах у порівнянні з препаратом основі естрадіолу та дідрогестерону (р<0,05).
7. Відновлення порушень сечовиділення за місяць
терапії препаратами МГТ у жодній групі досліджуваних
жінок не спостерігали.
Оскільки наші висновки базуються на невеликій
вибірці, ця тема потребує більш масштабного дослідження. Крім того, перспективним є порівняння впливу
різних препаратів МГТ на окремі органи та системи
організму жінки.
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CORRECTION OF SEXUAL DYSFUNCTION IN POSTMENOPAUSAL WOMEN
Horbatiuk О., Shatkovska А., Dudikova L., Binkovska А., Vaskiv O., Gerich O., Pryimak I., Harbuziuk V.
Annotation. In the postmenopausal age, the quality of sexual life deteriorates significantly. To date, there are no effective methods for
correcting sexual dysfunction (SD) in women of this age. The aim of the study was to compare the clinical efficacy of traditional drugs
for menopausal hormone therapy (MHT) - tibolone and a complex drug containing 1 mg of estradiol and 5 mg of dydrogesterone for SD
in postmenopausal women. 69 postmenopausal women with SD were monitored: 37 - the main group (MG), 32 - the comparison group
(CG). MG women were treated a drug's containing tibolone, 1 pill once a day. Women with CG were prescribed traditional menopausal
hormone therapy (MHT) with a drug containing 1 mg of estradiol and 5 mg of dydrogesterone. The quality of sexual life was determined
before treatment and 1 month after treatment using a specially designed questionnaire and menopause rating scale (MRS). Statistics
were processed using LibreOffice Calc (Mozilla Public License v 2.0). Quantitative data from the two related groups (before and after
treatment) were compared using the Wilcoxon signed rank test. When considering the results in an alternative form (the presence or
absence of a certain feature used Fisher's angular transformation. Pairwise comparisons of groups were performed using the MannWhitney test at p <0,05. In the treatment of SD in women with MG there was a reduction of all symptoms; in patients with CG improvement of only one indicator was observed. In MG, after 1month treatment of SD, the number of women satisfied with their sexual
life increased 2.4 times (p<0.05), and in CG - 1.4 times (p>0.05). Significant reduction in most menopausal symptoms was observed
in both groups of women after treatment. According to psychoneurological indicators and atrophic changes of the vagina, the difference
between MG and CG after treatment was not detected (p>0.05). Besides, the best correction of climacteric vegetative disorders in CG
was found in comparison with MG (p<0.05). In MG has been noted significant improvement in physical and mental health disorders and
joint and muscle discomfort compared with СG (p <0.05). Recovery of urinary disorders during a month of therapy with MHT drugs was
not observed in any group of studied women. Thus, the drug based on tibolone can be recommended for the correction of sexual
dysfunction in postmenopausal women.
Keywords: sexual dysfunction, correction, postmenopausal age.
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