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Р
епродуктивна система 

жіночого організму 

починає працювати у віці 

7–8 років і припиняє 

свою роботу ще за активного 

життя жінки, у віці 60–65 років 

або значно раніше. Спочатку 

припиняється дітородна функція, 

потім – менструальна, після чого 

настає період, який в медицині 

називають клімактеричним. 

Триває він 10 і більше років, а іноді 

становить до третини життя жінки. 

Групи 
клімактеричного 
синдрому

За характером проявів і ча-

сом виникнення симптоми 

клімактеричного синдрому 

поділяють на три групи. 

1. Перша з них – це так звані 

ранні симптоми. Можуть 

бути вазомоторними (при-

пливи жару, підвищена 

пітливість, головний біль, 

гіпотонія або гіпертензія, 

озноб, прискорене серце-

биття), а також емоційно-

психічними (дратівливість, 

сонливість, слабкість, 

занепокоєння, депресія, 

забудькуватість, неуваж-

ність, зниження лібідо). 

2. Другу групу називають 

середньочасовими 

симптомами. Це, зо-

крема, урогенітальні по-

рушення: сухість піхви, 

біль при статевому акті, 

відчуття свербежу і печін-

ня, уретральний синдром, 

цисталгія, нетримання 

сечі, а також погіршення 

стану шкіри (наприклад, 

сухість, поява зморшок), 

ламкість нігтів, сухість 

і випадіння волосся. 

3. До третьої групи пізніх об-

мінних порушень нале-

жать остеопороз і серцево-

судинні захворювання. 

Зокрема, у 40% жінок ар-

теріальна гіпертензія вперше 

виявляється у клімактеричний 

період. Понад 70% жінок в період 

пре- та менопаузи скаржаться 

на прискорене серцебиття, пере-

бої в роботі серця, серцевий біль 

різного характеру, що супрово-

джуються змінами на електро-

кардіограмі, які часто помилково 

приймають за стенокардію або 

навіть інфаркт міокарда. У цей 

період вкрай важливими є пра-

вильна своєчасна діагностика 

та грамотна терапія. Адже ліку-

вання згаданих вище симптомів 

без урахування гормонального 

статусу пацієнтки часто при-

зводить до втрати часу, неви-

правданого призначення великої 

кількості лікарських засобів і від-

сутності очікуваного результату.

Перебіг 
клімактеричного 
синдрому

Якщо жіночий організм функці-

онує нормально, менопауза є фі-

зіологічною, тобто минає без не-

гативних симптомів. Так зазвичай 

відбувається у жінок із необтяже-

ною спадковістю, з нормальним 

перебігом вагітностей і пологів, 

у жінок без зайвої маси тіла, тих, 

що регулярно підтримують фі-

зичну активність, раціонально 

організовують режим праці та від-

починок, позбавлені професійних 

шкідливих умов. Якщо ж на тлі 

загальних вікових змін виникають 

згадані вище скарги, йдеться про 

патологічний перебіг клімаксу 

або клімактеричний синдром.

Негативні чинники
Необхідно зважати на чинни-

ки, які можуть погіршувати стан 

жінки в клімактеричний період. 

Один із найвпливовіших – курін-

ня, який негативно впливає на 

процес засвоєння кальцію. Ніко-

тин перешкоджає нормальному 

утворенню статевих гормонів, 

а кадмій (важкий метал, який на-

копичується в організмі курців) 

спричинює значне розрідження 

кісткової тканини. Було прове-

дено дослідження, які показали, 

що у жінок-курців менопауза на-

стає зазвичай на 5 років раніше 

ніж у тих, хто не курить. Куріння 

є найнебезпечнішою шкідливою 

звичкою для жінок клімактерич-

ного віку, адже воно провокує 

звуження судин і утворення тром-

бів, знижує доступ кисню до сер-
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«…Жінка – чарівне слово. 

Жінка – життя прикраса. 

Жінку віншуєм знову. 

І непідвладна жінка часу. 

Жінка – кохана й мати, 

Жінка – сестра й бабуся, 

Жінка – життєве свято, 

Жінка – любов і втіха…»
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цевого м’яза. Крім того, у кров 

потрапляють токсичні речовини, 

які діють на ендотелій судин, зу-

мовлюючи стоншення їх стінок, по-

рушуючи функцію ендотеліоцитів. 

Не менш небезпечним чинни-

ком для жінок в період клімаксу 

є вживання алкоголю. Спиртні 

напої спричиняють втрату в ор-

ганізмі фосфору, а це, у свою 

чергу, призводить і до втрати 

кальцію. Крім того, пригнічується 

функція ферментів, що усклад-

нює процеси обміну речовин. 

Засвоєнню кальцію заважає 

ще один чинник – хронічні за-

хворювання, набуті жінкою до 

настання клімактеричного віку. 

Пептична виразка шлунка, хроніч-

ний ентероколіт, гастрит значно 

погіршують процеси всмоктування 

кальцію у шлунку. Інші захворю-

вання змушують жінку приймати 

лікарські засоби, які можуть впли-

вати на міцність кісток. Зокрема, 

прийом будь-яких антибіотиків або 

сечогінних засобів зумовлює виве-

дення кальцію із сечею. Особливо 

негативно на структуру і ріст кіс-

ток впливає прийом тетрацикліну. 

Також причиною виведення каль-

цію є вживання антацидів – лікар-

ських засобів, дія яких спрямована 

на нейтралізацію підвищеної кис-

лотності. Прийом антацидів час-

то пов’язаний із дискомфортом, 

спричиненим переїданням або 

незбалансованим харчуванням.

Надзвичайно важливим чин-

ником, який слід брати до уваги 

в контексті причин клімактерич-

ного синдрому – надмірна маса 

тіла. Жінки частіше за чоловіків 

мають надмірну масу тіла, що по-

гіршує перебіг клімаксу. Якщо 

маса тіла на 30% перевищує 

оптимальну, збільшується ризик 

серцево-судинних захворювань. 

Одночасно з підвищенням на-

вантаження на серцево-судинну 

систему зростає й рівень хо-

лестерину ліпопротеїдів низької 

щільності (ЛПНЩ). Контроль маси 

тіла у жінок клімактеричного 

віку має відбуватися під нагля-

дом лікаря, адже неправильне 

надто швидке схуднення може 

призвести до втрати кісткової 

маси, тобто спричинити розвиток 

остеопорозу. Це питання є дуже 

актуальним, адже зі зниженням 

продукції статевих гормонів від-

бувається зниження активності 

метаболічних процесів в організ-

мі жінки. Сповільнюється осно-

вний обмін, в жировій тканині 

активуються процеси вироблення 

статевих гормонів з метою попо-

внення фізіологічного дефіциту 

естрогенів, знижуються витрати 

енергії і, як наслідок, спостері-

гається збільшення маси тіла 

на 3–4 кг за рік, а іноді й більше.

Захворювання 
клімактеричного 
періоду

Одне з найпоширеніших за-

хворювань клімактеричного 

віку – первинний остеопороз, 

тобто синдром прискореної втра-

ти маси кісткової тканини з по-

дальшим підвищенням ламкості 

кісток, який тривалий час може 

мати безсимптомний перебіг. 

Основною ознакою цього син-

дрому може бути біль у кістках, 

переважно поперекового або 

грудного відділів хребта, який 

часто схожий на прояви ради-

куліту. Переломи кісток є піз-

нім проявом остеопорозу. Вони 

можуть виникати при незна-

чній травмі, наприклад, падінні 

з висоти росту або різкому по-

вороті тіла. Зважаючи на тяж-

кі наслідки деяких переломів, 

необхідно своєчасно визначати 

наявність втрати кісткової маси. 

Для цього, зокрема, використо-

вують лабораторну діагностику 

і денситометричне досліджен-

ня, які рекомендовані всім жін-

кам у період постменопаузи. 

У клімактеричний період нерід-

ко розвивається або проявляється 

цукровий діабет, що найчастіше 

має латентний перебіг. Також 

у цей період порушується функ-

ція щитоподібної залози, печінки, 

жовчного міхура і кишечника час-

тіше, ніж у жінок молодшого віку, 

які більш схильні до пієлонефриту.

Ще одна недуга, яка може 

розвинутися у клімактеричному 

віці – подагра. У клімактерич-

ний період в організмі жінки у 

зв’язку з гормональною пере-

будовою відбувається порушення 

обміну речовин, і у крові підви-

щується концентрація сечокис-

лих солей. Вони відкладаються 

переважно у дрібних суглобах 

кінцівок, що й зумовлює розви-

ток подагри, одного з різновидів 

артриту. Як наслідок, виникає 

запалення суглобів, набряки, 

порушення функції, з’являється 

надмірна чутливість і різкий біль.

Застосування 
замісної 
гормональної терапії 

Як підтримувати своє здоров’я 

за клімактеричного синдрому? 

Проводити замісну гормональну 

терапію (ЗГТ). Для жінок клімак-

теричного віку, що належать до 

групи високого ризику серцево-

судинних захворювань, прийом 

естрогенів може знизити цей 

ризик майже вдвічі. Дослідники 

висловлюють думку, що захисний 

ефект естрогенів – їхня здат-

ність впливати на обмін ліпідів 

в організмі: підвищувати рівень 

ліпопротеїдів високої щільності 

(ЛПВЩ), знижуючи одночасно 

рівень ЛПНЩ. Естрогени, ре-

гулюючи обмін холестерину, 

ефективно впливають на норма-

лізацію його рівня, протидіють 

утворенню тромбів, зберігають 

еластичність артерій та стиму-

люють кровообіг, покращують 

процеси мікроциркуляції. Проте 

ЗГТ не може призначати лікар-

терапевт, до якого жінка насам-

перед звертається зі скаргами, 

властивими клімактеричному 

періоду. ЗГТ може призначити 

лікар-гінеколог після проведення 

повного клінічного обстеження. 
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Позитивний 
ефект і негативні 
наслідки замісної 
гормональної терапії

Позитивними моментами такої 

терапії є зменшення ризику розви-

тку серцево-судинних захворювань 

та атеросклерозу, покращення 

самопочуття та настрою. Проте 

існують певні протипоказаня для 

проведення ЗГТ, зокрема наявність 

злоякісних новоутворень. Серед 

негативних наслідків ЗГТ – по-

бічна дія гормональних препаратів 

(під час лікування можливе від-

новлення менструацій, збільшен-

ня маси тіла, порушення роботи 

шлунково-кишкового тракту), під-

вищення ризику розвитку злоякіс-

них новоутворень, зокрема раку 

молочної залози. Препарати ЗГТ 

не можна приймати за наявності 

інсульту, інфаркту, тромбофлебі-

ту, тяжких захворювань печінки. 

За результатами проведено-

го американського дослідження, 

в рамках якого вивчався рівень 

кон’югованих естрогенів, виді-

лено низку проблем, пов’язаних 

із застосуванням ЗГТ. Дослід-

ники відзначали збільшення 

частоти розвитку гострої коро-

нарної недостатності, інсульту, 

при цьому негативний вплив ЗГТ 

не врівноважувався зниженням 

частоти переломів стегна і коло-

ректального раку. Зважаючи 

на отримані дані дослідження 

«Ініціатива заради здоров’я жін-

ки», американські дослідники 

не рекомендують гормональну за-

місну терапію для профілактики 

серцево-судинних захворювань. 

В Європі жінки з великою пере-

сторогою ставляться до препаратів 

ЗГТ, відмовляються від їх прийому 

приблизно в 70% випадків, час-

то необ’єктивно. Адже є дані, що 

застосування ЗГТ в період пост-

менопаузи має як достовірний 

ризик, так і безсумнівну користь. 

А отже пошуки ідеального препа-

рату тривають, бо відомо, що жінки, 

які одержують ЗГТ після настання 

клімаксу, зазвичай живуть довше 

за тих, хто від неї відмовляється. 

Застосування 
препаратів 
рослинного 
походження

Зважаючи на те, що застосу-

вання ЗГТ не завжди є можливим, 

перспективним є вивчення клініч-

ної ефективності препаратів рос-

линного походження, що містять 

фітоестрогени. Висока біологічна 

активність фітоестрогенів відома 

дуже давно. За історичними дани-

ми, для лікування клімактеричних 

ускладнень традиційно викорис-

товували екстракт з кореневищ 

циміцифуги. Препаратами вибору 

в лікуванні жінок з клімактерич-

ним синдромом є Клімадинон та 

Клімадинон Уно німецької фітоні-

рингової компанії «Біонорика АГ». 

Ці препарати містять стандарти-

зований екстракт BNO 1055. Його 

активні компоненти мають орга-

носелективну, естрогеноподібну 

та допамінергічну дії. Це дозво-

ляє використовувати препарати 

для замісної терапії при дефіциті 

естрогенів як в період пре- та ме-

нопаузи, так і після хірургічної 

оваріектомії. Активні компоненти 

Клімадинону мають спорідненість 

з рецепторами естрогенів у гіпота-

ламусі, завдяки цьому комоненти 

призводять до зниження секреції 

лютеїнізуючого гормону в пере-

дній частині гіпофіза. Це усуває 

психоемоційні та вегетосудинні 

порушення (припливи жару, піт-

ливість, дратівливість, головний 

біль, запаморочення, порушення 

сну, тривожність, прискорене 

серцебиття, депресію), які вини-

кають у клімактеричний період 

і обумовлені різким зниженням 

продукції естрогенів. Досліджен-

нями виявлено позитивну дію пре-

парату Клімадинон на параметри 

кісткового метаболізму, що під-

тверджено впливом на біохімічні 

маркери репарації кісткової тка-

нини – інсуліноподібний чинник 

росту і кістково-специфічну лужну 

фосфатазу. Як і естрогени Клі-

мадинон стимулює проліферацію 

поверхневих клітин епітелію піх-

ви, проте не зумовлює зниження 

рівня фолікустимулюючого гор-

мона нижче за норму, що дозво-

ляє зберегти природну функцію 

яєчників і підтримує вироблення 

власних естрогенів. На відміну від 

естрогенів, Клімадинон не спри-

чинює проліферацію ендометрію 

і не здійснює стимулюючої дії на 

проліферацію клітин естрогенчут-

ливої карциноми молочної залози. 

Безпечність препарату Клі-

мадинон була переконливо до-

ведена у клінічному дослідженні, 

проведеному у 2005 році за участі 

400 жінок постменопаузального 

періоду протягом 52 тижнів [Raus 

et al., 2006]. Результати біопсії 

ендометрію і ендовагінальної уль-

трасонографії продемонстрували 

доведену безпечність Клімади-

нону, підтверджену відсутністю 

у пацієнток ознак гіперплазії або 

інших тяжких патологічних станів 

ендометрію. За даними дослі-

дження не було виявлено ознак 

негативного впливу препарату 

Клімадинон на функцію печінки. 

У всьому світі за останні 

16 років було прийнято понад 

270 млн. добових доз препарату 

Клімадинон. Його терапевтичний 

ефект з’являється вже через 

2 тижні після початку прийому.

***
Отже, згадуючи переклад 

з грецької слова «клімакс», що озна-

чає «драбина» або «сходинки», 

можна порівняти його з містком 

між активною життєвою діяльністю 

і щасливим довголіттям у той період, 

який називається клімактеричним. 

Дані дослідження «Ініціатива заради здоров’я жінки»

Зміна ставлення до ЗГТ обумовлена результатами достроково завершеного у травні 

2002 року першого рандомізованого плацебоконтрольованого клінічного дослідження «Ініціа-

тива заради здоров’я жінки» (WHI), яке проводилось в 40 клінічних центрах США (1993–1998). 

У дослідженні зроблена спроба оцінити співвідношення «користь/ризик» ЗГТ для профілак-

тики клімактеричних розладів у 16 608 здорових жінок з інтактною маткою в постменопаузі 

у віці 50–79 років.

Як препарат для ЗГТ використовували поєднання кон’югованих естрогенів та медрокси-

прогестерону ацетат (прогестин).

Під час дослідження було встановлено збільшення випадків гострої коронарної недо-

статності, інсульту, легеневої емболії, раку молочної залози у групі жінок, що приймали ЗГТ, 

на відміну від групи, в якій приймали плацебо. Цей негативний вплив не врівноважувався зни-

женням випадків колоректального раку і переломів стегна.
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