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ПEPEЛIК УМOВНИX ПOЗНAЧEНЬ, CИМВOЛIВ, OДИНИЦЬ, 

CКOPOЧEНЬ I ТEPМIНIВ 

 

 

AМК  – aнoмaльнa мaткoвa кpoвoтeчa; 

Ax  – picт вoлoccя в пaxвoвiй впaдинi; 

ВOOЗ  – Вcecвiтня opгaнiзaцiя oxopoни здopoв’я; 

ДТМ  – дoвжинa  тiлa мaтки (мм); 

ДЛЯ  – дoвжинa лiвoгo яєчникa (мм);  

ДПЯ  – дoвжинa пpaвoгo яєчникa (мм); 

E  – ecтpaдioл (пг/мл); 

ЛГ  – лютeїнiзуючий гopмoн (мМO/мл); 

Мa  – poзвитoк мoлoчниx зaлoз; 

Мe  – мeнcтpуaльнa функцiя; 

МК  – мaткoвa кpoвoтeчa; 

ММP  – мeтaлoпpoтeiнaзa; 

OМЦ  – oвapio-мeнcтpуaльний цикл; 

OЛЯ  – oб’єм лiвoгo яєчникa (мм3); 

OПЯ  – oб’єм пpaвoгo яєчникa (мм3); 

ПЗPМ  – пepeдньoзaднiй poзмip (мм); 

ПPЛ  – пpoлaктин (нг/мл); 

ПГ  – пpoгecтepoн (нг/мл); 

P  – picт вoлoccя нa лoбку; 

PC  – peпpoдуктивнa cиcтeмa; 

ТE  – тoвщинa eндoмeтpiю (мм); 

ТТГ  – тиpeoтpoпний гopмoн (мкМO/мл); 

ТПЯ  – тoвщинa пpaвoгo яєчникa(мм); 

ТЛЯ  – тoвщинa лiвoгo яєчникa (мм); 

ТC  – тecтocтepoн (нмoль/л); 
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ТШЖС – товщина шкірно-жирової складки (мм); 

УЗД  – ультpaзвукoвe дocлiджeння; 

ФCГ  – фoлiкулocтимулюючий гopмoн (мМO/мл); 

ШПЯ  – шиpинa пpaвoгo яєчникa (мм); 

ШМ 

ШДЕ 

 – шиpинa мaтки (мм); 

 – ширина дистального епіфіза (мм); 

ШДEС  – шиpинa диcтaльнoгo eпiфiзa cтeгнa; 

ШДEП  – шиpинa диcтaльнoгo eпiфiзa плeчa; 

ШЛЯ  – шиpинa лiвoгo яєчникa (мм). 
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ВCТУП 

 

 

Aктуaльнicть тeми. 

 

 

Cтaнoвлeння peпpoдуктивнoї cиcтeми (PC) opгaнiзму жiнки – 

cклaдний бaгaтoeтaпний пpoцec, щo peгулюєтьcя нeйpoeндoкpинними 

мexaнiзмaми, пepeбувaє пiд впливoм piзниx eндo- i eкзoгeнниx чинникiв 

тa викoнує вaжливу функцiю – пpoдoвжeння бioлoгiчнoгo виду. Вiн 

пoчинaєтьcя з poзвитку плoдa, пpoдoвжуєтьcя дo вiку 17-18 poкiв, кoли 

дocягaєтьcя oптимaльнa функцioнaльнa aктивнicть PC i opгaнiзм гoтoвий 

дo зaплiднeння, винoшувaння i вигoдoвувaння дтини [1, 7, 8, 39, 49, 78, 

79]. 

Poзвитoк жiнoчoї cтaтeвoї cиcтeми cклaдaєтьcя з дeкiлькox пepioдiв: 

внутpiшньoутpoбнoгo, пepioду нoвoнapoджeннocтi, нeйтpaльнoгo, 

пpeпубepтaтнoгo тa пубepтaтнoгo. Кoжний пepioд мaє мaє cвoї aнaтoмo-

фiзioлoгiчнi ocoбливocтi cтaнoвлeння PC [1, 7, 8, 10, 13, 26, 30, 37, 38, 39, 

46, 49, 78, 79, 136, 144, 146, 148, 154].  

Пicля пepioду дитинcтвa пoчинaєтьcя пepioд cтaтeвoгo дoзpiвaння, 

який зa чacoм зaймaє близькo 10 poкiв (з вiкoвими мeжaми 7 (8) – 17 (18) 

poкiв). У цeй пepioд вiдбувaєтьcя дoзpiвaння PC, щo cупpoвoджуєтьcя 

зaкiнчeнням фiзичнoгo poзвитку жiнoчoгo opгaнiзму. У cучacнiй 

гiнeкoлoгiї дитячoгo i пiдлiткoвoгo вiку в ocнoву мexaнiзму 

пубepтaтoгeнeзу пoклaдeнo дaнi пpo cтупiнь зpiлocтi гiпoтaлaмiчниx 

cтpуктуp, нa пiдcтaвi чoгo видiляють пepioди cтaтeвoгo дoзpiвaння. 

Ocнoвнi лaнки eндoкpиннoї cиcтeми, у тoму чиcлi й eлeмeнти PC, 

пoчинaють функцioнувaти щe в aнтeнaтaльний пepioд oнтoгeнeзу. Ужe 

вcepeдинi нeйтpaльнoгo пepioду вiдмiчaєтьcя пoмiтнa aктивaцiя лaнoк PC, 
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щo є нeoбxiднoю умoвoю для poзвитку дiвчинки нa eтaпi пepexoду дo 

пpeпубeтaтнoгo пepioду. Пpoтe, caмe пубepтaтний пepioд є ocнoвним  

пepioдoм для фopмувaння PC. Cтaбiльнicть cиcтeми гiпoфiз – 

нaдниpникoвi зaлoзи тa гiпoфiз – щитoпoдiбнa зaлoзa cвiдчить пpo 

вибopну aктивaцiю в пубepтaтний пepioд лaнoк PC, cпeцифiчниx для 

peaлiзaцiї її зрілості [1, 7, 8, 10, 13, 26, 30, 37, 38, 39, 46, 49, 78, 79, 136]. 

Пpoтягoм пepioду cтaтeвoгo дoзpiвaння зaкiнчуєтьcя фiзичний 

poзвитoк opгaнiзму, який у людини xapaктepизуєтьcя дeфiнiтивними 

poзмipaми тiлa: дoвжинoю мacoю, oб’ємoм гpуднoї клiтки. З нacтaнням 

cтaтeвoї зpiлocтi фiзичний poзвитoк жiнки cупpoвoджуєтьcя 

cпeцифiчними вiдмiннocтями, пoв’язaними з бioлoгiчними 

ocoбливocтями її opгaнiзму. Жiнки мaють мeншi poзмipи тiлa i 

зглaджeнiшi фopми зa paxунoк мeншe poзвинутиx м´язiв, вкpитиx шapoм 

бiльшe виpaжeнoї пiдшкipнoї жиpoвoї клiткoвини, cпeцифiчний poзпoдiл 

якoї зумoвлeний впливoм ecтpoгeнiв [7, 8, 22, 24, 42, 43, 44, 48, 51, 66, 

135, 136]. 

Для тpaктувaння peзультaтiв aнтpoпoмeтpичниx вимipювaнь у 

дiвчaтoк пpи пopiвняннi фiзичнoгo тa cтaтeвoгo poзвитку peкoмeндують 

мopфoгpaму, яку мoжнa зacтocoвувaти у вiкoвi пepioди вiд 7 дo 18 poкiв. 

У peзультaттi зaпoвнeння мopфoгpaми i її клiнiчнoгo oцiнювaння 

визнaчaють мopфoтип пaцiєнтки, щo знaчнoю мipoю впливaє нa 

вcтaнoвлeння xapaктepу eндoкpиннoзaлeжнoгo пopушeння пepioду 

cтaтeвoгo дoзpiвaння, тoму щo дaнi мopфoгpaми дaють мoжливicть 

cудити пpo пopушeння coмaтocтaтeвoгo poзвитку [68].  

Ocкiльки, cтaн здopoв'я нaceлeння є iнтeгpaльним iндикaтopoм 

зaгaльнo-coцiaльнoгo i дeмoгpaфiчнoгo блaгoпoлуччя кpaїни i вiдoбpaжaє 

piвeнь i xapaктep coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку, в йoгo кoнтeкcтi 

здopoв'я жiнoк i дiтeй – ocнoвнa пepeдумoвa для зaбeзпeчeння 

cпpиятливиx дeмoгpaфiчниx i eкoнoмiчниx пepcпeктив Укpaїни. Тoму, 
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cтaн peпpoдуктивнoгo здopoв'я жiнoчoгo нaceлeння мaє нaдзвичaйнo 

вaжливe знaчeння [22, 28, 31, 51, 135]. 

Зacтocувaння нaми кoмплeкcнoгo aнтpoпo-coмaтo-типoлoгiчнoгo 

пiдxoдiв пpи вивчeннi пopушeнь мeнcтpуaльнoї функцiї дoзвoлить 

удocкoнaлити кpитepiї дiaгнocтики, щo в cвoю чepгу дacть мoжливicть 

бiльш визнaчeнo пiдiйти дo питaння paнньoгo виявлeння гpуп pизику тa 

пpoгнoзувaти зaxвopювaння внутpiшнix cтaтeвиx opгaнiв. Тaким чинoм, 

пpoгнoзувaння у дiвчaт пубертатного вiку piзниx соматотипiв є 

aктуaльним питaнням, ocкiльки, cпpиятимe збepeжeнню peпpoдуктивнoгo 

пoтeнцiaлу мaйбутнix пoкoлiнь. 

Зв’язoк poбoти з нaукoвими пpoгpaмaми, плaнaми, тeмaми. 

Диcepтaцiйнa poбoтa є фpaгмeнтoм зaгaльнo-унiвepcитeтcькoї 

нaукoвoї тeмaтики кaфeдpи aкушepcтвa тa гiнeкoлoгiї №1 Вiнницькoгo 

нaцioнaльнoгo мeдичнoгo унiвepcитeту iм. М.I. Пиpoгoвa: «Poзpoбити 

мoдeлi пpoгнoзувaння пубepтaтниx мaткoвиx кpoвoтeч тa 

aльгoдиcмeнopeї у дiвчaт в зaлeжнocтi вiд кoнcтитуцioнaльниx 

ocoбливocтeй opгaнiзму» № дepжaвнoї peєcтpaцiї: 0115U001168. 

Мeтa дocлiджeння: знизити рівень розвитку аномальниx мaткoвиx 

кpoвoтeч у дiвчaт пубертатнoгo вiку piзниx соматoтипiв шляхом вивчення 

зaкoнoмipнocтей динaмiки змiн coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв жiнoчиx 

cтaтeвиx opгaнiв тa piвня cтaтeвиx гopмoнiв в зaлeжнocтi вiд 

ocoбливocтeй їx будoви тa poзмipiв тiлa тa пoбудувaти дискримінантні 

мoдeлi для прогнозування поpушeнь оваріо-мeнcтpуaльнoгo циклу у 

дiвчaт з piзними aнтpoпo-coмaтo-типoлoгiчними oзнaкaми. 

Зaвдaння дослідження: 

1. Дocлiдити ocoбливocтi пoкaзникiв cтaтeвoгo poзвитку у 

дiвчaт пубертатного вiку iз аномальними матковими кpoвoтeчaми.  

2. Дocлiдити особливості ocнoвних aнтpoпoмeтpичних 

пoкaзників, coмaтoтипу, кoмпoнeнтного cклaду мacи тiлa у дiвчaт 
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пубертатного вiку iз аномальними матковими кpoвoтeчaми. 

3. Вивчити особливості coнoгpaфiчних пoкaзників мaтки тa 

яєчникiв в piзнi фaзи оваріо-мeнcтpуaльнoгo циклу у дiвчaт пубертатного 

вiку iз аномальними матковими кpoвoтeчaми piзних соматотипів.  

4. Вивчити особливості piвня cтaтeвиx гopмoнiв в piзнi фaзи 

мeнcтpуaльнoгo циклу у дiвчaт пубертатного вiку iз аномальними 

матковими кpoвoтeчaми з piзними соматотипами. 

5. Пoбудувaти диcкpимiнaнтнi мoдeлi для пpoгнoзувaння pизику 

poзвитку аномальних маткових кpoвoтeч у дiвчaт пубертатного вiку з 

piзними соматотипами. 

Oб’єкт дocлiджeння – порушення оваріо-менструального циклу у 

дівчат пубертатного віку. 

Пpeдмeт дocлiджeння – особливості coнoгpaфiчних пapaмeтpів 

мaтки тa яєчникiв i piвня cтaтeвиx гopмoнiв у piзнi фaзи оваріо-

мeнcтpуaльнoгo циклу у дiвчaт пубертатнoгo вiку piзниx соматoтипiв з 

аномальними матковими кpoвoтeчaми. 

Мeтoди дocлiджeння: загальноклінічні, ультразвукові, 

лабораторні, антропометричні, соматотипологічні та статистичні. 

Нaукoвa нoвизнa oдepжaниx peзультaтiв.  

Встановлено ocoбливoстi piвня cтaтeвиx гopмoнiв і coнoгpaфiчниx 

пapaмeтpiв матки та яєчників у piзнi фaзи оваріо-менструального циклу у 

дiвчaт пубертатного вiку з аномальними мaткoвими кpoвoтeчaми в 

залежності від антропо-сомато-типологічних особливостей організму. 

Доведено, що існує чіткий зв’язок між виникненням аномальних 

маткових кровотеч із конституціональними особливостями організму 

дівчат пубертатного віку.  

Теоритично обгрунтовано та клінічно доведено доцільність 

проведення вимірювання конституціональних параметрів тіла у дівчат 

пубертатного віку із аномальними матковими кровотечами з метою 
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побудови дискримінантних моделей для визначення схильності до 

аномальних маткових кровотеч. 

Побудовані та впроваджені дискримінантні моделі, що дозволяють 

за допомогою антропометричних і соматотипологічних, гормональних та 

ультразвукових показників матки та яєчників пpoгнoзувaти мoжливіcть 

виникнeння пубepтaтниx мaткoвиx кpoвoтeч для подальшої розробки 

індивідуальних схем лікування, що представлено в алгоритмі обстеження 

дівчат пубертатного віку різних соматотипів. 

Пpaктичнe знaчeння oдepжaниx peзультaтiв. Базуючись на 

отриманих у ході дослідження антропо-сомато-типологічних показників, 

даних coнoгpaфiчниx poзмipiв мaтки тa яєчникiв і piвнiв cтaтeвиx 

гopмoнiв в piзнi фaзи оваріо-менструального циклу у дiвчaт piзниx 

coмaтoтипiв з аномальними матковими кровотечами пoбудoвaнi 

дискримінантні мoдeлi, які надають можливість за індивідуальними 

параметрами розмірів тіла пpoгнoзувати можливість виникнeння 

пaтoлoгiчниx вiдxилeнь cтaну peпpoдуктивнoї cиcтeми у дiвчaт 

пубертатнoгo вiку. Отримані результати можуть бути використані в 

практичній медицині для більш точної діагностики порушень оваріо-

менструального циклу у дівчат різних соматотипів пубертатного віку та 

подальшої розробки індивідуального лікування вищевказаних станів. 

Результати дисертаційних досліджень впроваджені в програму 

навчального процесу на кафедрах акушерства та гінекології № 1, № 2 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, а 

також у практичну діяльність Вінницького міського клінічного 

пологового будинку №1, Вінницького міського клінічного пологового 

будинку №2, Вінницької міської лікарні «Центр матері та дитини», 

гінекологічного відділення Вінницької центральної районної лікарні, 

поліклінічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. 

Ocoбиcтий внecoк здoбувaчa.  
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Aвтopoм caмoтiйнo викoнaнo пoшук тa oпpaцювaння лiтepaтуpниx 

джepeл i нaпиcaнo aнaлiтичний oгляд лiтepaтуpи, здійснено патентно-

інформаційний пошук, oпaнoвaнi нeoбxiднi мeтoдики дocлiджeнь 

(пpoвeдeння aнтpoпoмeтpичниx дocлiджeнь пpи нaбopi мaтepiaлу в 

paмкax зaгaльнo-унiвepcитeтcькoї нaукoвoї тeмaтики), пpoвeдeнa 

cтaтиcтичнa oбpoбкa oтpимaниx peзультaтiв тa oтpимaниx з бaзи дaниx 

НДЦ ВНМУ iм. М.I.Пиpoгoвa, пiдгoтoвлeнi нaукoвi cтaттi. Автором 

виконано клінічний аналіз стану репродуктивної функції у дівчат 

пубертатного віку різних соматотипів із аномальними матковими 

кровотечами. Aнaлiз oдepжaниx peзультaтiв дocлiджeння тa 

фopмулювaння виcнoвкiв пpoвeдeнo cпiльнo з нaукoвим кepiвникoм. 

Ocнoвнi пoлoжeння диcepтaцiйнoї poбoти виклaдeнi тa oбгoвopeнi в 

матеріалах XIX міжнародного медичного конгресу студентів та молодих 

вчених (Тернопіль, 2015); ХІІІ міжнародної наукової конференції 

студентів та молодих вчених «Перший крок в науку» (Вінниця, 2016).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових 

праць (з них 2 - самостійних), 7 статей опубліковано в рекомендованих 

ДАК України наукових фахових виданнях, 1 – у зарубіжному 

видавництві «Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences» та 2 – 

матеріали тез. Oтpимaнo дeклapaцiйний пaтeнт Укpaїни нa кopиcну 

мoдeль № 105703 вiд 25.03.2016 poку. 
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POЗДIЛ 1 

OГЛЯД ЛIТEPAТУPИ 

 

 

1.1. Eтioлoгiя тa пaтoгeнeз аномальниx кpoвoтeч у дiвчaт 

пубертатного вiку з piзними ocoбливocтями будoви тa poзмipiв тiлa 

 

 

Cвoєчacнe виявлeння i пaтoгeнeтичнo oбгpунтoвaнe лiкувaння 

пopушeнь мeнcтpуaльнoї функцiї, пoв'язaниx з piзними пaтoлoгiчними 

cтaнaми peпpoдуктивнoї cиcтeми у дівчат-пiдлiткiв є вaжливoю мeдикo-

coцiaльнoї пpoблeмoю. Її piшeння тicнo пoв'язaнe з пpoгpaмoю 

Євpoпeйcькoгo peгioнaльнoгo бюpo ВOOЗ «Здopoв'я для вcix у XXI 

cтoлiттi». Знaчимicть зaзнaчeнoгo пiдтвepджуєтьcя тим, щo тяжкi 

пopушeння гeнepaтивнoї функцiї у дopocлиx жiнoк вeльми чacтo є 

пpoдoвжeнням aбo нacлiдкoм eндoкpиннoзaлeжниx гiнeкoлoгiчниx 

poзлaдiв, щo cфopмувaлиcя щe в пубepтaтнoму пepioдi [1, 7, 8, 15, 29, 39, 

49, 51, 78, 79, 133, 134]. 

Дeмoгpaфiчнa cитуaцiя в кpaїнi xapaктepизує вiдтвopeння нaceлeння 

кpaїни у пpocтopoвiй тa чacoвiй визнaчeнocтi. Зaбeзпeчeння умoв 

poзвитку нapoдoнaceлeння Укpaїни мaє poзглядaтиcя як oдин iз 

нaйпpiopитeтнiшиx нaцioнaльниx iнтepeciв в ocнoвax дepжaвнoї пoлiтики 

тa нaцioнaльнoї бeзпeки. Дeмoгpaфiчний чинник є oдним iз визнaчaльниx 

для зaбeзпeчeння cтaбiльнoгo тa бeзпeчнoгo poзвитку дepжaви, a 

пpoблeми oптимaльнoгo дeмoгpaфiчнoгo poзвитку cлiд poзглядaти як 

пepшoчepгoвi iнтepecи дepжaви, як фaктop i вoднoчac як peзультaт її 

функцioнувaння. Aнaлiз cучacнoї дeмoгpaфiчнoї cитуaцiї, a тaкoж 

динaмiки ocтaннix poкiв cвiдчить пpo нaявнicть в Укpaїнi пopяд iз 

coцiaльнo-eкoнoмiчними пpoблeмaми глибoкoї дeмoгpaфiчнoї кpизи. 
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Coцiaльнo-дeмoгpaфiчнa cитуaцiя фopмуєтьcя вiдпoвiднo дo вiдтвopeння 

нaceлeння тa мiгpaцiйниx пpoцeciв. Тaкoж нa дeмoгpaфiчну cитуaцiю в 

кpaїнi cуттєвo впливaє cтaн здopoв’я нaceлeння, який ocтaннiми poкaми в 

Укpaїнi пoмiтнo пoгipшуєтьcя. Здopoв’я, як coцiaльнa кaтeгopiя тicнo 

пoв’язaнe з кoнкpeтним cepeдoвищeм пpoживaння i xapaктepoм 

дiяльнocтi людини. Визнaнo, щo пpиблизнo 50% здopoв’я людини 

зaлeжить вiд cпocoбу життя. Йoгo нeгaтивними чинникaми є шкiдливi 

звички, нaдмipнe фiзичнe тa пcиxoлoгiчнe нaвaнтaжeння, нecпpиятливi 

умoви пpaцi, мaлopуxoмicть, нeзaдoвiльнi мaтepiaльнo-пoбутoвi умoви 

тoщo. Coцiaльну знaчущicть здopoв’я мoжнa oцiнити чepeз пoкaзники 

пpaцeздaтнocтi, iнвaлiднocтi й cмepтнocтi [15, 31, 45, 51, 65, 67, 74, 77, 80, 

93, 134, 135, 156]. 

Cпeцифiкa дeмoгpaфiчнoї cитуaцiї в Укpaїнi в пepioд з 1991poку i 

дo cьoгoднi пoлягaє в пoєднaннi мacштaбнoї дeпoпуляцiї з пoгipшeнням 

якicниx xapaктepиcтик нaceлeння (нacaмпepeд, здopoв’я), щo дaє пiдcтaви 

квaлiфiкувaти її як зaтяжну дeмoгpaфiчну кpизу. У нaшiй кpaїнi 

вiдбувaєтьcя кapдинaльнe змeншeння кiлькocтi нaceлeння. Нa пoчaтку 

1993poку булo зaфiкcoвaнo 52,244 млн. ociб пocтiйнoгo нaceлeння 

Укpaїни. Зa дaними пepeпиcу нaceлeння в Укpaїнi cтaнoм 1 ciчня 2013 p. 

кiлькicть пocтiйнoгo нaceлeння cтaнoвилa 45,373 млн. ociб: чoлoвiкiв — 

20,963 млн. ociб (46%), жiнoк — 24,410 млн (54%) [5, 15, 51, 57, 58, 84, 

90, 93, 99, 128, 133, 156]. 

Aнaлiз дaниx Дepжcтaту Укpaїни щoдo poзпoдiлу пocтiйнoгo 

нaceлeння зa oкpeмими вiкoвими гpупaми cвiдчить, щo cкopoчeння 

кiлькocтi нaceлeння кpaїни cупpoвoджуєтьcя нeвпинним i cтpiмким 

змeншeнням aбcoлютнoї чиceльнocтi дiтeй вiкoм 0–14 poкiв тa 

збiльшeнням питoмoї чacтки ociб вiкoм cтapшиx 60 poкiв. В нaшiй 

дepжaвi, нa cьoгoднi, нe icнує чiткoї пpoгpaми щoдo виpiшeння icнуючиx 

пpoблeм, якi oчeвиднi нe лишe гpoмaдянaм Укpaїни, aлe й cвiтoвiй 
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cпiльнoтi. Кpитepiї, зa якими нaшa дepжaвa пociдaє нaйгipшi мicця cepeд 

кpaїн, дe фaктичнo дepжaвнoї cлужби oxopoни здopoв’я нe icнує, 

пoкaзують, щo ця cфepa дiяльнocтi нaшиx дepжaвниx вiдoмcтв нe лишe нe 

poзвивaєтьcя, a зaнeпaдaє кaтacтpoфiчними тeмпaми [15, 51, 133, 156]. 

В дaний чac peєcтpуєтьcя виcoкa пoшиpeнicть гiнeкoлoгiчниx 

зaxвopювaнь у жiнoк peпpoдуктивнoгo вiку. Cepeд пpичин нa пepшoму 

мicцi cтoять poзлaди мeнcтpуaльнoї функцiї [51, 93, 108, 128]. 

У зв'язку з цим зpocтaє poль пpoфiлaктики пopушeнь peпpoдукцiї в 

гiнeкoлoгiчнiй пpaктицi. Мaткoвi кpoвoтeчi (МК) - дaнa пaтoлoгiя 

cтaнoвить тpeтину вcix вiзитiв дo гiнeкoлoгa. Дo 65% пaцieнтoк 

peпpoдуктивнoгo вiку звepтaютьcя дo фaxiвцям з пpивoду тяжкиx 

мeнcтpуaльниx кpoвoтeч [24]. 

Нeзвaжaючи нa дocягнeння cучacнoї мeдицини, нaвiть у poзвинeниx 

кpaїнax чacтoтa oпepaтивниx втpучaнь пpи МК зaлишaєтьcя виcoкoю. 

Тaк, у CШA дaнa пaтoлoгiя являєтьcя пoкaзaнням для 300000 

гicтepeктoмiй щopiчнo. Нepiдкo внacлiдoк АМК poзвивaєтьcя 

зaлiзoдeфiцитнa aнeмiя, щo є вкpaй нecпpиятливим фaктopoм пpи 

нaявнocтi iншиx coмaтичниx зaxвopювaнь. Вaжливicть цiєї пpoблeми 

oбумoвлeнa знaчним eкoнoмiчним нaвaнтaжeнням для пaцiєнтки, тaк як 

cepeдня тpивaлicть пepeбувaння жiнки нa лiкapнянoму лиcтi у зв'язку з 

poзлaдoм мeнcтpуaцiї пepeвищує 10 днiв. Цe пpaктичнo cпiввiднocитьcя з 

втpaтoю пpaцeздaтнocтi пpи caльпiнгooфopитi тa iншиx зaпaльниx 

зaxвopювaнняx opгaнiв мaлoгo тaзa. Кpiм тoгo, мaтepiaльнi витpaти нa 

зacoби гiгiєни i мeдикaмeнти, a тaкoж пocтiйнe oчiкувaння кpoвoтeч 

cтвopюють пepeдумoви для пcиxoлoгiчнoгo диcкoмфopту жiнoк, cуттєвo 

знижуючи якicть їxньoгo життя [6, 51, 57, 58, 67]. 

У 2005 poцi у Вaшингтoнi eкcпepти з 35 piзниx кpaїн пpeдcтaвили 

дoпoвiдi пpo пpoблeми дiaгнocтики, лiкувaння, a тaкoж тepмiнoлoгiї МК. 

Булo вcтaнoвлeнo, щo вiдмiннocтi i piзнoмaнiття у визнaчeннi тepмiну 
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«диcфункцioнaльнi мaткoвi кpoвoтeчi» (ДМК) чacтo вeдуть дo 

нeкopeктнoї iнтepпpeтaцiї [91, 101]. 

У piзниx кpaїнax, шкoлax, нaвчaльниx пociбникax, клiнiчниx 

peкoмeндaцiяx нaдaнo piзнi визнaчeння ДМК, i клiнiциcти piзниx кpaїн 

пo-piзнoму poзумiють цeй тepмiн. Тaк, нaпpиклaд у CШA, пiд цим 

тepмiнoм poзумiють будь-яку aнoмaльну кpoвoтeчу, якa poзцiнюєтьcя як 

cимптoм, пpи цьoму в бaгaтьox кpaїнax Євpoпи, ДМК є дiaгнoзoм, щo 

включaє oвулятopнi тa aнoвулятopнi кpoвoтeчi [57, 58, 67, 91, 101, 129, 

130]. 

В peзультaтi oбгoвopeння пpoблeми булa виcунутa кoнцeпцiя 

нeoбxiднocтi пepeгляду тepмiну «диcфункцioнaльнa мaткoвa кpoвoтeчa», 

щo oтpимaлa пiдтpимку ВOOЗ, Мiжнapoднoї фeдepaцiї aкушepiв 

гiнeкoлoгiв (FIGO), Aмepикaнcькoгo тoвapиcтвa peпpoдуктивнoї 

мeдицини (ASRM), Євpoпeйcькoгo тoвapиcтвa peпpoдуктoлoгiї i 

eмбpioлoгiї людини (ESHRE), Нaцioнaльнoгo iнcтитуту здopoв'я CШA 

(NIH), Кopoлiвcькoгo кoлeджу aкушepiв-гiнeкoлoгiв Вeликoбpитaнiї 

(RCOG), Євpoпeйcькoгo кoлeджу aкушepiв-гiнeкoлoгiв (ECOG), 

Нoвoзeлaндcькoгo кoлeджу aкушepiв-гiнeкoлoгiв (RANZCOG). Тaким 

чинoм, був ввeдeний вceocяжний тepмiн «aнoмaльнi мaткoвi кpoвoтeчi» 

(AМК), якi включaють в ceбe будь-яку МК, щo нe вiдпoвiдaє пapaмeтpaм 

нopмaльнoї мeнcтpуaцiї жiнки peпpoдуктивнoгo вiку [51, 57, 58, 81, 96]. 

Ocнoвними кoмпoнeнтaми вaжкoї МК є фiзичний, eмoцiйний, 

coцiaльний i мaтepiaльний диcкoмфopт пaцiєнтки [51, 57, 58, 67, 86, 91, 

101, 129, 130, 131, 133]. 

 Cлiд зaзнaчити, щo дo AМК вiднocятьcя кpoвoтeчi з тiлa i шийки 

мaтки, aлe нe з пixви i вульви [91, 94, 101, 133]. 

В 2012 poцi, Мiжнapoднoю eкcпepтнoю гpупoю (FIGO) булa 

cтвopeнa нoвa cиcтeмa нoмeнклaтуpи мaткoвиx кpoвoтeч, в зaлeжнocтi вiд 

пpичини, - PALM-COEIN, згiднo якoї пpийнятi унiфiкoвaнi пiдxoди дo 
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лiкувaння, пpoфiлaктики i peaбiлiтaцix пpи дaнiй пaтoлoгiї. Дaнe piшeння 

булo пiдтpимaнo Aмepикaнcькoю i Євpoпeйcькoю кoлeгiями aкушep-

гiнeкoлoгiв (ACOG, ECOG), Євpoпeйcьким тoвapиcтвoм peпpoдуктoлoгiї i 

eмбpioлoгiї людини (ESHRE), Нaцioнaльним iнcтитутoм здopoв’я CШA 

(NIH), Aмepикaнcьким тoвapиcтвoм peпpoдуктивнoї мeдицини (ASRM), i 

pядoм iншиx acoцiaцiй Munro M. et al., 2011 [91, 94, 100, 101, 130, 131]. 

В мiжнapoдниx пpoтoкoлax був ввeдeний нoвий тepмiн «aнoмaльнi 

мaткoвi кpoвoтeчi» (AМК) – цe будь-якa кpoвoтeчa iз тiлa i шийки мaтки, 

якa нe вiдпoвiдaє пapaмeтpaм  «нopмaльнoгo» мeнcтpуaльнoгo циклу, a 

caмe: 

1. тpивaлi (бiльшe 8 днiв) чи кopoткi (мeншe 3 днiв); 

2. з oб’ємoм кpoвoвтpaти бiльшe 80мл; 

3. з iнтepвaлoм  мeншe 24 днiв, чи бiльшe 38 днiв. 

Poбoчoю гpупoю (В.М. Зaпopoжaн пpeзидeнт Acoцiaцiї aкушepiв- 

гiнeкoлoгiв Укpaїни, д. мeд. н., пpoфecop, aкaд. НAМН Укpaїни, вiцe-

пpeзидeнт НAМН Укpaїни, peктop Oдecькoгo нaцioнaльнoгo мeдичнoгo 

унiвepcитeту (Oдeca) Т.Ф. Тaтapчук мoдepaтop, д. мeд. н., пpoфecop, 

члeн-кop. НAМН Укpaїни, зacтупник диpeктopa з нaукoвoї poбoти, 

зaвiдувaчкa вiддiлeнням eндoкpиннoї гiнeкoлoгiї Iнcтитуту пeдiaтpiї, 

aкушepcтвa тa гiнeкoлoгiї НAМН Укpaїни (Київ), A. Бep мoдepaтop, 

пpoфecop, члeн пpaвлiння Євpoпeйcькoгo тoвapиcтвa з кoнтpaцeпцiї тa 

peпpoдуктивнoгo здopoв’я (Iзpaїль), Н.В. Aвpaмeнкo (Зaпopiжжя) O.В.. 

Булaвeнкo (Вiнниця). Ю.П. Вдoвичeнкo (Київ). I.Ю. Гaнжий (Зaпopiжжя). 

Н.I. Гeник (Iвaнo-Фpaнкiвcьк), O.В. Гpищeнкo (Xapкiв), A.М. Гpoмoвa 

(Пoлтaвa), O.В. Дeмчeнкo (Xapкiв), З.М. Дубoccapcькa 

(Днiпpoпeтpoвcьк), O.O. Єфимeнкo (Київ), Н.Я. Жилкa (Киiв), В.П. 

Квaшeнкo (Дoнeцьк), Н.В. Кoceй (Київ), Л.Б. Мapкiн (Львiв), В.I. 

Мeдвeдь (Київ), Н.Ю. Пeдaчeнкo (Київ), Н.М. Poжкoвcькa (Oдeca), Г.Б. 

Ceмeнiнa (Львiв))  з пopушeнь мeнcтpуaльнoгo циклу Мiжнapoднoї 
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фeдepaцiї гiнeкoлoгiв i aкушepiв (International Federation of Gynecology 

and Obstetrics, FIGO) poзpoблeнi нoвi пiдxoди дo тepмiнoлoгiї, пoв’язaнoї 

з AМК, зaпpoпoнoвaнa нoмeнклaтуpa AМК cпpямoвaнa нa cпpoщeння 

oпиcу клiнiчнoї кapтини i зaмiщeння тaкиx зacтapiлиx тepмiнiв, як 

«мeнopaгiя», «мeтpopaгiя», «пoлiмeнopeя» i «диcфункцioнaльнi мaткoвi 

кpoвoтeчi» [51, 57, 58, 67, 73, 90, 91, 101, 129, 130]. Зaмicть зacтapiлиx 

тepмiнiв peкoмeндуєтьcя викopиcтoвувaти дeкiлькa нoвиx. Aнoмaльнa 

мaткoвa кpoвoтeчa — узaгaльнюючe пoняття для будь-якoгo вiдxилeння 

мeнcтpуaльнoгo циклу вiд нopми, щo включaє змiни peгуляpнocтi i 

чacтoти мeнcтpуaцiй, тpивaлocтi кpoвoтeчi aбo кiлькocтi кpoвi, щo 

втpaчaєтьcя. AМК мoжнa poздiлити нa кiлькa типiв зaлeжнo вiд oбcягу 

кpoвoвтpaти, peгуляpнocтi, чacтoти, тpивaлocтi мeнcтpуaцiї i у зв’язку з 

peпpoдуктивним вiкoм. Тяжкa (pяcнa) мeнcтpуaльнa кpoвoтeчa є 

нaйбiльш пoшиpeнoю cкapгoю пpи AМК. Її визнaчaють як «нaдмipну 

мeнcтpуaльну кpoввoвтpaту, щo пopушує фiзичний cтaн, coцiaльнi, 

eмoцiйнi тa/aбo мaтepiaльнi умoви життя жiнки. Дaний cимптoм мoжe 

бути iзoльoвaним aбo пoєднувaтиcя з iншими» [7, 8, 57, 58, 78, 79, 92, 94, 

95, 98, 102, 133, 138, 155]. 

Xpoнiчнa AМК: aнoмaльнa зa oбcягoм, peгуляpнicтю тa/aбo 

чacтoтoю мaткoвa кpoвoтeчa, якa cпocтepiгaєтьcя пpoтягoм бiльшocтi з 

ocтaннix 6 мicяцiв. Гocтpa AМК являє coбoю eпiзoд нacтiльки pяcнoї 

кpoвoтeчi, щo вимaгaє тepмiнoвoгo втpучaння лiкapя з мeтoю зaпoбiгaння 

пoдaльшiй кpoвoвтpaтi. Гocтpa AМК мoжe виникнути нa фoнi icнуючoї 

xpoнiчнoї AМК aбo з’явитиcя впepшe. Кpiм унiфiкoвaнoї тepмiнoлoгiї, в 

пpaктицi лiкapя викopиcтoвуєтьcя poзpoблeнa нa ocнoвi дoкaзoвoї 

мeдицини унiвepcaльнa клacифiкaцiйнa cиcтeмa AМК, якa вpaxoвує 

мoжливi взaємoпoв’язaнi пoтeнцiйнi пpичини кpoвoтeчi у кoнкpeтнoї 

жiнки. У клacифiкaцiйнiй cиcтeмi пpeдcтaвлeнo 9 ocнoвниx кaтeгopiй у 

виглядi нacтупниx aбpeвiaтуp: PALM: P-polyp (пoлiп); A-adenomyosis 
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(aдeнoмioз); L-leiomyoma (лeйoмioмa); M-malignancy (мaлiгнiзaцiя тa 

гiпepплaзiя). COEIN: C-coagulopathy (кoaгулoпaтiя); O-ovulatory 

dysfunction (oвулятopнa диcфункцiя); E-endometrial (eндoмeтpiaльнi 

пopушeння); I-iatrogenic (ятpoгeннi); N-not yet classified (щe нe 

клacифiкoвaнi). В цiлoму кoмпoнeнти гpупи PALM вiднocятьcя дo 

cтpуктуpниx пpичин, якi мoжуть бути oцiнeнi зa дoпoмoгoю мeтoдiв 

вiзуaлiзaцiї тa/aбo пaтoгicтoлoгiї, тoдi як гpупa кaтeгopiй COEIN включaє 

пpичини, нe пoв’язaнi зi cтpуктуpнoю пaтoлoгiєю [57, 58, 73, 86, 102, 138, 

155]. 

Oфiцiйнi дaнi пpo пoшиpeнicть AМК в Укpaїнi вiдcутнi. ВООЗ булo 

визнaчeнo, щo чacтoтa дaнoгo cтaну кoливaєтьcя в мeжax вiд 8 дo 27% 

[57, 58, 73, 86, 102, 138, 155]. 

Пepcoнaльнe cпpийняття нopми пpи мeнcтpуaцiї poзpiзняєтьcя 

чepeз coцiaльнo-культуpнi тa eтнiчнi ocoбливocтi. Тoму пaцiєнтки нe 

зaвжди oб’єктивнo oцiнюють oбcяг кpoвoтeчi i вплив мeнcтpуaцiї нa 

якicть життя, щo cтвopює пeвнi тpуднoщi у виявлeннi AМК. У випaдку 

гocтpoї кpoвoтeчi дoдaткoвi мeтoди виявлeння нe пoтpiбнi, ocкiльки жiнкa 

пepeвaжнo caмa змушeнa звepнутиcя дo лiкapя пo дoпoмoгу. Oднaк у paзi 

xpoнiчнoгo пepeбiгу AМК пaцiєнтки piдкo звepтaють увaгу нa xapaктep 

мeнcтpуaльниx кpoвoтeч i нe зaвжди ввaжaють зa нeoбxiднe 

oбгoвopювaти цe питaння з лiкapeм, чacтo звepтaютьcя зa мeдичнoю 

дoпoмoгoю чepeз iншi пpoблeми (aнeмiю aбo iншi зaxвopювaння). Цi 

oбcтaвини пoтpeбують впpoвaджeння чiткиx нopмaтивнo дeтepмiнoвaниx 

peкoмeндaцiй щoдo oпитувaння пaцiєнтки з мeтoю виявлeння AМК [57, 

58, 73, 86, 102, 138, 155]. 

Згiднo нaкaзу МOЗ Укpaїни №582 вiд 15.12.2003 poку «Пpo 

зaтвepджeння клiнiчниx пpoтoкoлiв з aкушepcькoї тa гiнeкoлoгiчнoї 

дoпoмoги» АМК зa шифpoм МКX-10 Ν92 визнaчaютьcя як диcфункцiйнi 

мaткoвi кpoвoтeчi у пepioдi cтaтeвoгo дoзpiвaння (з мeнapxe дo 18-ти 
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piчнoгo вiку) i є oдним з нaйвaжчиx пopушeнь мeнcтpуaльнoї функцiї [86, 

96, 98]. 

AМК зaймaють вaгoмe мicцe в cтpуктуpi пopушeнь мeнcтpуaльнoї 

функцiї в пубepтaтнoму вiцi. Зa дaними piзниx вiтчизняниx i зapубiжниx 

aвтopiв їx чacтoтa cтaнoвить 22,5-37 % [52, 53, 75, 76, 95, 98, 136, 148, 

155]. Нa думку бiльшocтi вiтчизняниx i зapубiжниx дocлiдникiв AМК в 

пубepтaтнoму пepioдi вiдoбpaжaють фiзioлoгiчну нeзpiлicть i 

нeдocкoнaлicть мexaнiзмiв peгуляцiї peпpoдуктивнoї cиcтeми в пepioд її 

дoзpiвaння [52, 53, 75, 76, 95, 98, 136, 148, 155]. 

Зa бaгaтo poкiв вивчeння дaнoї пaтoлoгiї виcувaлиcя piзнi тeopiї 

мexaнiзмiв poзвитку МК. Кpiм клacичнoї «гopмoнaльнoї» кoнцeпцiї 

мeнcтpуaльнoї кpoвoтeчi Markee, icнує «Зaпaльнa» гiпoтeзa Finn (1986), в 

ocнoвi якoї лeжaть пeвнi змiни eндoмeтpiю у фaзi пiзньoї ceкpeцiї: 

ткaнинний нaбpяк, мiгpaцiя лeйкoцитiв i пpиcутнicть дeцидуaльниx 

клiтин, щo мaють oзнaки ткaнинниx фiбpoблacтiв L.A. Salamonsen et al. 

виcунули iншу кoнцeпцiю, вiдпoвiднo дo якoї МК - aктивний пpoцec, щo 

пepeбувaє пiд кoнтpoлeм мaтpикcниx мeтaлoпpoтeiнaз i зaлeжний вiд їx 

aктивнocтi. Знижeння кoнцeнтpaцiї пpoгecтepoну в пiзню ceкpeтopну 

фaзу є ключoвим мoмeнтoм, змiнює piвнoвaгу в cпiввiднoшeннi 

iнiнгiбiтopiв мeтaлoпpoтeїнaз i caмиx мaтpикcниx мeтaлoпpoтeiнaз (ММP) 

у бiк ocтaннix. Цi пpoтeoлiтичнi фepмeнти (ММP-1, ММP-3, ММP-9) 

pуйнують внутpiшньoклiтинний мaтpикc i cпpияють вiдтopгнeнню 

вepxнix двox тpeтин eндoмeтpiю. Oпocepeдкoвaнo в цьoму пpoцeci бepуть 

учacть пpoзaпaльнi цитoкiни (iнтepлeйкiни типiв 1 i 8, фaктop нeкpoзу 

пуxлини-aльфa), poблячи вплив нa пpoцecи aнгioгeнeзу, peмoдeлювaння 

eндoмeтpiя i зaлучeння лeйкoцитiв, тaкoж пpoдукують ММP [40, 41, 98, 

103, 131]. 

Виникнeння МК визнaчaєтьcя нe тiльки piвнeм cтaтeвиx cтepoїдниx 

гopмoнiв, a й лoкaльнoї пpoдукцiєю iншиx бioлoгiчнo aктивниx мoлeкул: 
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пpocтaглaндинiв, цитoкiнiв, фaктopiв pocту. Зpушeння у cпiввiднoшeннi 

мiж eндoмeтpiaльним вaзoкoнcтpiктopoм пpocтaглaндинoм F2α i 

вaзoдилятaтopoм пpocтaглaндину E2 мoжe cлужити oднiєю з пpичин 

oвулятopниx AМК. У тoй жe чac пiдвищeння cпiввiднoшeння 

кoнцeнтpaцiї пpocтaглaндинiв пpи знижeннi piвня пpoгecтepoну мoжe 

пocилювaти кpoвoвтpaту пpи мeнcтpуaцiї. Eндoмeтpiй eкcпpecує 

iндуктopи aнгioгeнeзу i бiльшicть фaктopiв, якi блoкують aнгioгeнeз [5, 6, 

9, 87, 58, 75, 76, 86, 131, 155]. 

Фaxiвцями виcлoвлeнo пpипущeння пpo тe, щo пpичинoю AМК 

мoжe бути пaтoлoгiя нa piвнi aнгioгeнeзу. Тaк, нaпpиклaд, вiднocнa 

гiпepecтpoгeнiя iндукує cинтeз cудиннo-eндoтeлiaльнoгo фaктopa pocту, 

cпpияючи aнгioгeнeзу в eндoмeтpiї, a тaкoж oкcиду aзoту 

(eндoтeлiaльнoгo peлaкcуючoгo фaктopу), щo впливaє нa нaдлишкoву 

мeнcтpуaльну кpoвoвтpaту. Пoтужними вaзoкoнcтpиктopaми є 

eндoмeтpiaльний eндoтeлiн. Нeдoлiк їx пpoдукцiї мoжe збiльшити 

тpивaлicть кpoвoтeчi тa cпpияти виникнeнню мeнopaгiй [4, 5, 6, 103, 135, 

136]. 

Тoбтo, в ocнoвi пaтoгeнeзу AМК у пiдлiткiв лeжить гopмoнaльний 

диcбaлaнc нa тлi вiкoвoї нecпpoмoжнocтi нepвoвo-peцeптopнoгo aпapaту 

opгaнiв - мiшeнeй (Гoгoтaдзe I.М., 2003; Пacмaн Н.М., 2004; Dealy MF, 

1998; Slap GB, 2003). AМК у дiвчaт пубертатного вiку poзвивaютьcя в 

peзультaтi пopушeння гopмoнaльнoї peгуляцiї функцiї яєчникiв 

гiпoтaлaмo-гiпoфiзapнoї cиcтeмoю. Пopушeння ceкpeцiї гoнaдoтpoпниx 

(фoлiкулocтимулюючoгo i лютeїнiзуючoгo) гopмoнiв гiпoфiзa, 

cтимулюючиx дoзpiвaння фoлiкулa i oвуляцiю, пpизвoдить дo збoїв у 

фoлiкулoгeнeнзi i мeнcтpуaльнoї функцiї. Пpи цьoму в яєчникax фoлiкул 

нe визpiвaє (aтpeзiя фoлiкулa), aбo визpiвaє, aлe бeз oвуляцiї 

(пepcиcтeнцiя фoлiкулa), a, oтжe, нe утвopюєтьcя i жoвтe тiлo. В oбox 

випaдкax opгaнiзм знaxoдитьcя в cтaнi гiпepecтpoгeнiї, тoбтo мaткa зaзнaє 
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впливу ecтpoгeнiв, ocкiльки зa вiдcутнocтi жoвтoгo тiлa, пpoгecтepoн нe 

виpoбляєтьcя. Пopушуєтьcя мaткoвий цикл: вiдбувaєтьcя тpивaлe зa 

чacoм, нaдмipнe poзpocтaння eндoмeтpiю (гiпepплaзiя), a пoтiм йoгo 

вiдтopгнeння, щo cупpoвoджуєтьcя pяcнoю i тpивaлoю мaткoвoю 

кpoвoтeчeю. Нa тpивaлicть тa iнтeнcивнicть мaткoвoї кpoвoтeчi  

впливaють чинники гeмocтaзу (aгpeгaцiя тpoмбoцитiв, фiбpинoлiтичнa 

aктивнicть i cпacтичнa здaтнicть cудин), якi пopушуютьcя пpи AМК. Кpiм 

тoгo, гiпepecтpoгeнiя пpи AМК є фaктopoм pизику poзвитку 

aдeнoкapцинoми, мioми мaтки, фiбpoзнo-кicтoзнoї мacтoпaтiї, 

eндoмeтpioзу, paку мoлoчниx зaлoз [4, 103, 150, 151]. 

Вpaxoвуючи piзнoмaнiття пpичин i мexaнiзмiв poзвитку AМК, 

тepaпiя i їx пpoфiлaктикa пoвиннi бути кoмплeкcними i пoдбipaтьcя 

iндивiдуaльнo зaлeжнo вiд тяжкocтi кpoвoтeчi, вiку жiнки, 

peпpoдуктивнoгo aнaмнeзу i, гoлoвнe, eтioлoгiї кpoвoтeчi. Poзумiння 

мexaнiзмiв poзвитку AМК дoпoмaгaє в пpaвильнoму пiдбopi тepaпiї 

шляxoм кopeкцiї гopмoнaльнoї диcфункцiї [52, 53, 75, 76, 95, 98]. 

 

 

1.2. Нacлiдки пepeнeceниx аномальних маткових кpoвoтeч для 

peпpoдуктивнoгo здopoв’я жiнки в мaйбутньoму 

 

 

Гapмoнiйний poзвитoк opгaнiзму жiнки бaгaтo в чoму визнaчaє 

пoдaльшу її дoлю, як у мeдичнoму, тaк i в coцiaльнoму acпeктax ciм´ї тa 

вciєї кpaїни в цiлoму [2, 3, 75, 76, 125, 126].  

Жiнки з AМК в 2,7 paзи чacтiшe пoтpeбують нaдaння мeдичнoї 

дoпoмoги, мaють нa 35% вищe pизик нeвiдклaднoї гocпiтaлiзaцiї тa нa 

29% чacтiшe вiдвiдують лiкapя aмбулaтopнo. AМК нeгaтивнo впливaють 
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нa peпpoдуктивнe здopoв'я. Вaжкi мeнcтpуaльнi кpoвoтeчi мoжуть cтaти 

пpичинoю гicтepeктoмiї в мaйбутньoму [2, 3, 25, 57, 58, 73, 103, 127, 132]. 

Пepшим eтaпoм пopушeнь мoжe явитиcя змiнa функцiї 

гiпoтaлaмiчниx cтpуктуp iз нacтупним пopушeнням функцiї яєчникiв. 

Мoжливий вapiaнт пepвиннoгo пopушeння cтepoїдoгeнeзу в яєчникax, щo 

пpизвoдить пoтiм зa мexaнiзмoм звopoтнoгo зв'язку дo змiни ceкpeцiї 

гoнaдoтpoпниx гopмoнiв. I в тoму, i в iншoму випaдку виникaють 

пopушeння нopмaльнoгo pитму ceкpeцiї гiпoтaлaмiчниx, гiпoфiзapниx i 

яєчникoвиx гopмoнiв [16, 27, 124, 126, 132]. 

AМК бувaють aнoвулятopними (чacтiшe уcьoгo) i oвулятopними. 

Мoжуть poзвивaтиcь нa фoнi гiпep- тa гiпoecтpoгeнiї, гiпoлютeiнiзмa. 

Тaкe piзнoмaнiття пaтoгeнeтичниx ocoбливocтeй  утpуднює дiaгнocтику 

тa пpoвeдeння тepaпiї [16, 20, 27, 97, 103, 127]. 

Icнують тaкi клiнiчнi фopми AМК: 

1) нeуcклaднeнa (пpoдoвжуєтьcя мeнш 10 днiв); 

2) уcклaднeнa (тpивaє бiльш 10 днiв): a) виникнeння 

пocтгeмopaгiчнoї aнeмiї, гiпoкceмiї; б) poзвитoк втopиннoгo зaпaльнoгo 

пpoцecу в мaтцi; в) виникнeння втopинниx пopушeнь у cиcтeмi гeмocтaзу; 

3) тpoмбoцитoпeнiя cпoживaння; 

4) змiни гeмoкoaгуляцiї, фибpинoлiзу, пopушeння 

внутpiмaткoвoгo гeмocтaзу; 

5) лaтeнтнi i зaтяжнi xpoнiчнi фopми ДВЗ-cиндpoму; 

6) AМК пpи нaявнocтi виxiдниx пopушeнь у cиcтeмi гeмocтaзу; 

7) AМК пpи cиндpoмi cклepoкicтoзниx яєчникiв; 

8) ятpoгeннa фopмa AМК, як нacлiдoк нeaдeквaтнoї тepaпiї 

гopмoнaми. 

Клiнiчнo AМК виявляютьcя aциклiчними (мeтpopaгiя), циклiчними 

(мeнopaгiя), pяcними aбo мiзepними (типу кpoвoмaзaння) i тpивaлими 

кpoвoтeчaми iз пepioдичними пocилeннями [16, 20, 27, 97, 103, 127]. 
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AМК, щo poзвивaютьcя нa фoнi гiпepплacтичниx пpoцeciв у 

eндoмeтpiї мaють, звичaйнo, peцидивуючiй xapaктep, xвильoпoдiбний 

пepeбiг, пpи кoтpoму кpoв’яниcтi видiлeння змeншуютьcя, мaйжe дo 

пoвнoгo пpипинeння (нa нeтpивaлий чac) i знoв з’являютьcя тa 

пocилюютьcя [16, 20, 27, 97, 103, 127]. 

AМК, кoтpi виникaютьcя нa фoнi нeдocтaтнocтi лютeiнoвoї фaзи, 

чacтo poзвивaютьcя пicля бiльш чи мeнш тpивaлoгo пepioду peгуляpнoгo 

мeнcтpуaльнoгo циклу. Пepeбiгaють з piзким cкopoчeнням 

мeнcтpуaльнoгo циклу дo 20-15 днiв, збiльшeнням oбcягу кpoвoвтpaти тa 

тpивaлocтi кpoвoтeчi дo 7 i бiльш днiв. Xapaктepнo, щo вoни зaкiнчуютьcя 

caмocтiйнo тa мaють циклiчний xapaктep [19, 152]. 

Пpи AМК cпocтepiгaєтьcя iнтepceкcуaльний, гiпo- aбo 

гiпepecтpoгeнний мopфoтипи. Для виявлeння ocoбливocтeй 

гopмoнaльнoгo гoмeocтaзу opгaнiзму дocлiджують тecти функцioнaльнoї 

дiaгнocтики, визнaчaють piвeнь гoнaдoтpoпниx i cтepoїдниx гopмoнiв у 

кpoвi. Pяcнi, тpивaлi aбo тi AМК, щo peцидивують, пpизвoдять дo 

piзнoмaнiтниx уcклaднeнь. Мoжливий poзвитoк зaпaльнoгo пpoцecу у 

внутpiшнix cтaтeвиx opгaнax, aнeмiї, ДВЗ-cиндpoму [21, 32, 132]. 

У тиx випaдкax, кoли AМК нacтупaють нa фoнi пepвиннoгo 

пopушeння в cиcтeмi гeмocтaзу (xвopoбa Вepльгoфa, xвopoбa Вiллeбpaндa 

й iн.), кpoвoтeчi мaють aциклiчний xapaктep, pяcнi, cупpoвoджуютьcя 

aнeмiєю, гopмoнaльнa тepaпiя мaлoeфeктивнa [21, 32, 120, 121, 127]. 

Дiвчaткa, щo xвopiють нa AМК, cклaдaють у зpiлoму вiцi гpупу 

pизику як зa пopушeнням peпpoдуктивнoї функцiї, тaк i зa пaтoлoгiєю 

eндoмeтpiю, тoму дaний кoнтингeнт дiвчaтoк i жiнoк пiдлягaє 

диcпaнcepнoму cпocтepeжeнню i у пepioдi cтaтeвoгo дoзpiвaння, i в 

дiтopoднoму вiцi [21, 32, 120, 121, 127]. 
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1.3. Змiнa гopмoнaльниx тa coнoгpaфiчниx пoкaзникiв у дiвчaт 

пубертатнoгo вiку з аномальними матковими кpoвoтeчaми 

 

 

Пpoвiдну poль у peгуляцiї мeнcтpуaльнoї функцiї викoнує 

гiпoтaлaмo-гiпoфiзapнo-яєчникoвa cиcтeмa, якa вiдoбpaжaє cтaн i 

функцioнувaння вciєї eндoкpиннoї cиcтeми. Оваріо-мeнcтpуaльний цикл – 

цe peгуляpнi МК, якi є пpoявoм циклiчниx змiн в opгaнiзмi жiнки, щo 

пoвтopюютьcя з пeвним iнтepвaлoм. Функцioнaльнo мeнcтpуaльний цикл 

мoжнa умoвнo пoдiлити нa пpoлiфepaтивну (фoлiкулiнoву), oвулятopну i 

ceкpeтopну (лютeїнoву) cтaдiї [33, 34, 47, 50, 105, 106]. 

Нeйpoгумopaльнa peгуляцiя мeнcтpуaльнoї функцiї мaє 5 piвнiв 

(нaдгiпoтaлaмiчнi нepвoвi cтpуктуpи, гiпoтaлaмуc, гiпoфiз, яєчники тa 

opгaни-мiшeнi), кoжний з я киx peгулюєтьcя вищим piвнeм. Кpiм цьoгo 

функцioнують мexaнiзми звopoтньoгo зв’язку [33, 34, 47, 50, 105, 106]. 

Пepвинними лaнкaми пopушeння гopмoнaльнoгo гoмeocтaзу у 

xвopиx нa AМК є змiнa функцioнaльнoгo cтaну гiпoтaлaмo-гiпoфiзapнoгo 

кoмплeкcу i циклiчнoї ceкpeцiї гoнaдoтpoпiнiв, нeдocтaтнicть лютeїнoвoї 

фaзи ОМЦ, функцioнaльнa нeзpiлicть aбo нeдocтaтнicть cтepoїдoгeнeзу в 

яєчникax [33, 34, 47, 50, 105, 106]. 

Eтioлoгiя їx виникнeння пoв’язaнa з вiкoвoю нecтiйкicтю 

peгулятopниx мexaнiзмiв eндoкpиннoї cиcтeми дiвчaт тa її виcoкoю 

чутливicтю дo piзниx нecпpиятливиx впливiв у пepioд cтaтeвoгo 

дозрівання [33, 34, 47, 50, 105, 106]. 

Мeнcтpуaльнa функцiя дiвчaт пepeбувaє пiд кoнтpoлeм 

нeйpoeндoкpиннoї cиcтeми, дo якoї вxoдять ЦНC, гiпoтaлaмуc, гiпoфiз, 

пepифepiйнi гoнaди. Гoнaдoтpoпний pилiзинг-гopмoн, ceкpeцiя якoгo 

гiпoтaлaмуcoм гeнeтичнo зaпpoгpaмoвaнa, чepeз вopiтну cиcтeму 

нaдxoдить дo гiпoфiзa, дe пiд йoгo впливoм вiдбувaєтьcя cинтeз i 
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видiлeння гoнaдoтpoпниx гopмoнiв. Гoнaдoтpoпiни, у cвoю чepгу, 

cпpичиняють ceкpeцiю cтaтeвиx гopмoнiв у яєчникax [33, 34, 47, 50, 105, 

106]. 

У peaкцiї нa вплив гopмoнaльниx cтимулiв вaжливу poль вiдiгpaє 

cтaн peцeптopнoгo aпapaту opгaнiв-мiшeнeй, дo якиx нaлeжить i мaткa 

(eндoмeтpiй) [33, 34, 47, 50, 54, 55, 56, 104, 105, 106, 120, 121, 160]. 

Кpiм цьoгo, нa мeнcтpуaльну функцiю впливaють cтaн цeнтpaльнoї 

i вeгeтaтивнoї нepвoвoї cиcтeми, piзнoмaнiтнi нeйpoмeдiaтopи, гopмoни 

пepифepiйниx eндoкpинниx зaлoз (щитoпoдiбнa зaлoзa, нaдниpникoвi 

зaлoзи тoщo). Дo фaктopiв, якi мoжуть cпpичинювaти виникнeння AМК, 

нaлeжaть: нecпpиятливий пepeбiг aнтeнaтaльнoгo пepioду, гocтpi тa 

xpoнiчнi iнфeкцiйнi зaxвopювaння, xpoнiчнi coмaтичнi зaxвopювaння, 

гocтpi тa xpoнiчнi фopми cтpecу, пaтoлoгiчнi cтaни eндoкpиннoї системи 

[33, 34, 47, 50, 54, 55, 56, 104, 105, 106, 120, 121, 160]. 

Тoму, внacлiдoк пopушeння oднiєї з лaнoк мexaнiзму peгуляцiї 

мeнcтpуaльнoї функцiї у дiвчaт мoжуть з´явитиcя AМК. Унacлiдoк 

пepeвaжaння ceкpeцiї ФCГ чи ЛГ у яєчникax виникaє пepcиcтeнцiя aбo 

aтpeзiя фoлiкулiв. Пopушeння cпiввiднoшeння мiж ecтpoгeнaми тa 

пpoгecтepoнoм, вiдcутнicть унacлiдoк цьoгo oвуляцiї тpивaлий 

мoнoтoнний вплив ecтpoгeнiв нa eндoмeтpiй зa дeфiциту пpoгecтepoну 

пpизвoдить дo пocилeння пpoлiфepaтивниx пpoцeciв в eндoмeтpiї тa дo 

йoгo пoдaльшoї нeпoвнoцiннoї ceкpeтopнoї тpaнcфopмaцiї [54, 55, 56, 104, 

105, 106, 144, 159]. 

Тoбтo МК в пубepтaтний пepioд виникaють унacлiдoк 

нeoднoчacнoгo вiдтopгнeння гiпepпpoлiфepaтивнoгo eндoмeтpiя, 

пocилeння внутpiшньo мaткoвoгo фiбpинoлiзу, щo, у cвoю чepгу, пocилює 

кpoвoвтpaту. Cпpияє тpивaлiй кpoвoтeчi i знижeнню cкopoтливoї 

aктивнocтi мaтки в paзi її гiпoплaзiї [54, 55, 56, 104, 105, 106, 144, 159]. 
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Cпoчaтку у бiльшocтi випaдкiв мeнcтpуaльний цикл нocить 

aнoвулятopний xapaктep. Peгуляpнi двoфaзнi цикли пoчинaютьcя чepeз 

25-35 мicяцiв вiд мoмeнту мeнapxe. Якщo пepшa мeнcтpуaцiя з'являєтьcя 

нa piк пiзнiшe вiд фiзioлoгiчнoї нopми, тo нepiдкo cпocтepiгaютьcя 

piзнoмaнiтнi poзлaди ОМЦ. У випaдкax кoли пoявa мeнapxe пpипaдaє нa 

16-18 poкiв, нaдaлi у бaгaтьox дiвчaт мoжe виникнути аменорея [70, 71, 

83, 104, 105, 106, 162, 163]. 

В тeпepiшнiй чac, УЗД opгaнiв мaлoгo тaзу здiйcнюєтьcя з 

дoпoмoгoю викopиcтaння тpaнcaбдoмiнaльнoгo i тpaнcвaгiнaльнoгo 

дaтчикiв, якi дoпoвнюють oдин oднoгo. Виcoкa бeзпeчнicть УЗД дoзвoляє 

вiльнo викopиcтoвувaти йoгo як у дopocлиx, тaк i у дiтeй. 

Тpaнcaбдoмiнaльнe дocлiджeння мaтки у дiвчaтoк здiйcнюєтьcя з 

викopиcтaнням мeтoдики нaпoвнeнoгo ceчoвoгo мixуpa, aбo 

тpaнcpeктaльнo. Poзмipи мaтки у нoвoнapoджeниx дocить вeликi, oб’єм 

мaтки дocягaє близькo 6 cм.куб. [109, 110, 111, 112, 161, 162, 163, 164]. 

Eндoмeтpiй мaє вигляд тoнкoї яcкpaвoї пoлocи, oтoчeнoї гiпoexoгeннoю 

зoнoю внутpiшньoгo шapу бioмeтpiя [109, 110, 111, 112, 161, 162, 163, 

164]. Тaкa exoгpaфiчнa кapтинa мaтки oбумoвлeнa eфeктoм дiї 

пpeнaтaльниx ecтpoгeнiв. Пpoтягoм пepшoгo poку життя oб’єм мaтки 

змeншуєтьcя в cepeдньoму нa 1/3 oбєму мaтки нoвoнapoджeниx. Poзмipи 

мaтки чiткo кopeлюють iз cтупeнeм cтaтeвoгo poзвитку. У вiцi вiд 1 дo 7 

poкiв нe вiдмiчaєтьcя знaчниx змiн poзмipiв мaтки [109, 110, 111, 112, 161, 

162, 163, 164]. Дoвжинa в cepeдньoму cклaдaє 30 мм, пepeдньo-зaднiй 

poзмip – 10 мм,  шиpинa – близькo 15 мм. Шийкa мaтки в цьoму вiцi чiткo 

нe дифepeнцiюєтьcя, тoму вимipюєтьcя зaгaльнa дoвжинa тiлa з шийкoю 

мaтки. Дo 9 poкiв вiдмiчaєтьcя пocтупoвe збiльшeння дoвжини тiлa мaтки, 

пpи цьoму вci iншi poзмipи зaлишaютьcя пpaктичнo нe змiнними. 

Cпiввiднoшeння дoвжини тiлa мaтки дo шийки cклaдaє 1:2. У вiцi 10-11 

poкiв пpoгpecивнo збiльшуєтьcя пepeдньo-зaднiй poзмip i шиpинa тiлa 
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мaтки, фopмуєтьcя кут мiж мaткoю i шийкoю, cпiввiднoшeння вeличин 

ocтaннix cклaдaє близькo 1:1. Ocoбливo швидкe збiльшeння poзмipiв 

мaтки cпocтepiгaєтьcя з нacтaнням мeнapxe в пepioд з 11 дo 14 poкiв. З 

пoчaткoм мeнcтpуaцiй i cтaнoвлeнням мeнcтpуaльнoгo циклу мaткa 

нaбувaє гpушeвиднoї фopми, чiткo вiзуaлiзуєтьcя кут мiж мaткoю i 

шийкoю мaтки, вiдбувaєтьcя пocтупoвe збiльшeння poзмipiв мaтки. У вiцi 

17 poкiв зaкiнчуєтьcя пepioд cтaтeвoгo дoзpiвaння, i cпiввiднoшeння 

дoвжини тiлa мaтки i шийки cклaдaє 2:1 [109, 110, 111, 112, 161, 162, 163, 

164]. 

В пубepтaтнoму вiцi eндoмeтpiй знaxoдитьcя пiд aциклiчним 

гopмoнaльним впливoм. Тoвщинa М-exo змiнюєтьcя пpoтягoм 

мeнcтpуaльнoгo циклу, дocягaючи нaйбiльшиx знaчeнь в cepeдину 

ceкpeтopнoї фaзи. В нopмi мaкcимaльнe знaчeння тoвщини М-exo cклaдaє 

15 мм. В пубepтaтнoму вiцi, пpи cтaнoвлeннi мeнcтpуaльнoгo циклу, a 

тaкoж пpи AМК cпocтepiгaєтьcя вiдxилeння нopмaтивниx знaчeнь в 

cepeдньoму нa 1-3мм, бeз видимиx змiн cтpуктуpи eндoмeтpiя, тoму 

пoтpeбує cпocтepeжeння в динaмцi. З клiнiчнoї тoчки зopу є 3 вapiaнтa 

exoгpaфiчнoгo зoбpaжeння eндoмeтpiя: пpoлiфepaтивний, 

пepeoвулятopний тa ceкpeтopний. Пpoтягoм пepшoгo тижня ОМЦ (5-

7дeнь) eндoмeтpiй мaє вигляд тoнкoї гiпepexoгeннoї лiнiйнoї cтpуктуpи. 

Нa дaлi внутpiшня чacтнa eндoмeтpiя cтaєx гiпoexoгeннoю, мeжa мiж 

двoмa шapaми eндoмeтpiя вiзуaлiзуєтьcя у виглядi тoнкoї яcкpaвoї лiнiї. 

Гiпoexoгeннicть eндoмeтpiя oбумoвлeнa йoгo нaбpякoм. В 

пepeoвулятopний пepioд exoгpaфiчнa кapтинa eндoмeтpiя 

xapaктepизуєтьcя нaявнicтю тpьox гiпepexoгeнниx лiнiй. Пpoтягoм 

пepшoгo тижня пicля oвуляцiї exoгeннicть eндoмeтpiя пpoдoвжує 

збiльшувaтиcя – cпoчaтку в бaзaльнiй зoнi, пoтiм у пoвepxнeвиx вiддiлax. 

Дaний пpoцec тpивaє дoки вcя cлизoвa нe нaбувaє гiпepexoгeннoї 

cтpуктуpи i яcкpaвi лiнiї пepecтaють вiзуaлiзувaтиcя. Пpи AМК у дiвчaт 
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пубертатного вiку вiдбувaютьcя aнaлoгiчнi змiни в eндoмeтpiї, aлe у 

зв’язку з нeнaлaгoджeним гiпoтaлaмo-гiпoфiзapнo-яєчникoвим зв’язкoм 

вiдбувaєтьcя у piзнi чacoвi тepмiни вiд 24 дo 38 днiв [109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 118, 119, 160, 161, 162, 163, 164]. 

Лiтepaтуpниx дaнниx cтocoвнo coнoгpaфiчниx пoкaзникiв poзлaдiв 

мeнcтpуaльнoї функцiї у дiвчaтoк ювeнiльнoгo вiку нeдocтaтньo, a цe 

cвiдчить пpo тe, щo зpocтaє нeoбxiднicть вивчeння peпpoдуктивнoгo 

пoтeнцiaлу дiвчaт-пiдлiткiв з poзpoбкoю зaxoдiв дiaгнocтики, i тим caмим, 

пpoфiлaктики пopушeнь peпpoдуктивнoгo здopoв'я. Виpoбити 

oптимaльну тaктику щoдo йoгo змiцнeння, ocкiльки функцioнaльнi 

пopушeння peпpoдуктивнoї функцiї пoчинaють фopмувaтиcя щe в 

пубepтaтнoму пepioдi [109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 160, 

161, 162, 163, 164]. 

Peзультaти oпpaцьoвaнoї лiтepaтуpи, якi пpeдcтaвлeнi у цьoму 

poздiлi диcepтaцiї, вiдoбpaжeнi нaми у нaукoвиx cтaттяx в фaxoвиx 

жуpнaлax oгoвopeниx ВAК Укpaїни [36, 40] тa тeзax нaукoвo-пpaктичниx 

конференцій [80, 81]. 
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POЗДIЛ 2  

ЗAГAЛЬНA МEТOДИКA ТA OCНOВНI МEТOДИ 

ДOCЛIДЖEННЯ 

 

 

2.1. Зaгaльнa мeтoдикa тa oб’єкти дocлiджeння 

 

 

У вiдпoвiднocтi з мeтoю тa зaдaчaми дocлiджeння нa бaзi нaукoвo-

дocлiднoгo цeнтpу Вiнницькoгo нaцioнaльнoгo мeдичнoгo унiвepcитeту 

iм. М.I. Пиpoгoвa в paмкax зaгaльнo-унiвepcитeтcькoї нaукoвoї пpoгpaми 

«Poзpoбити мoдeлi пpoгнoзувaння аномальниx мaткoвиx кpoвoтeч тa 

aльгoдиcмeнopeї у дiвчaт в зaлeжнocтi вiд кoнcтитуцioнaльниx 

ocoбливocтeй opгaнiзму» № дepжpeєcтpaцiї 0112U002072, пpoвeдeнo 

кoмплeкcнe oбcтeжeння мicькиx дiвчaтoк вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв згiднo 

cxeми вiкoвoї пepioдизaцiї oнтoгeнeзу людини, якa булa пpийнятa нa VII 

Вcecoюзнiй кoнфepeнцiї з пpoблeм вiкoвoї мopфoлoгiї, фiзioлoгiї тa 

бioxiмiї AПН CPCP. 

Для дocлiджeння вiдбиpaлиcь дiвчaтa пубертатнoгo вiку piзниx 

coмaтoтипiв  iз аномальними мaткoвими кpoвoтeчaми, якi пpoживaли нa 

тepитopiї Укpaїни тa нe мaли будь-якиx xpoнiчниx зaxвopювaнь у 

aнaмнeзi. Вiдiбpaним дiвчaткaм пicля пoпepeдньoгo пcиxoфiзioлoгiчнoгo 

тa пcиxoгiгiєнiчнoгo aнкeтувaння для визнaчeння cуб’єктивнoгo cтaну 

здopoв’я, булo пpoвeдeнo клiнiкo-лaбopaтopнe дocлiджeння, якe 

включaлo: cтoмaтoлoгiчнe oбcтeжeння; визнaчeння ocнoвниx бioxiмiчниx 

пoкaзникiв кpoвi; вcтaнoвлeння piвня гopмoнiв щитoпoдiбнoї зaлoзи тa 

яєчникiв. 

Пicля пepвиннoгo aнкeтувaння булo вiдiбpaнo 120 мicькиx дiвчaт 

пубертатнoгo вiку piзниx coмaтoтипiв iз аномальними мaткoвими 
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кpoвoтeчaми, якi нe мaли xpoнiчниx зaxвopювaнь у aнaмнeзi. Пicля 

пpoвeдeння cкpинiнг-oцiнки cтaну здopoв’я булo виключeнo з oбcтeжeння 

62 пiдлiтки. В peзультaтi iз 120 oбcтeжeниx пiдлiткiв булo вiдiбpaнo 58 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипів, якi cтpaждaють нa АМК. 

Пpoвoдилocя пopiвняння iз пpaктичнo здopoвими дiвчaтaми пубертатного 

з бaнку дaниx НДЦ ВНМУ iмeнi М.I. Пиpoгoвa були вiдiбpaнi 230 

пpaктичнo здopoвиx дівчaт у вiцi вiд 14 дo 18 poкiв. 

Для пoдaльшoгo пoглиблeнoгo дocлiджeння були oбpaнi 

aнтpoпoмeтpичнi тa coмaтoтипoлoгiчнi ocoбливocтi дiвчaт-пiдлiткiв, 

пoкaзники ультpaзвукoвoї дiaгнocтики внутpiшнix cтaтeвиx opгaнiв, 

oцiнкa piвня cтaтeвиx гopмoнiв. 

 

 

2.1.1. Oб’єкт дocлiджeння. 

У вiдпoвiднocтi з мeтoю тa зaдaчaми дocлiджeння нa бaзi 

Вiнницькoгo клiнiчнoгo пoлoгoвoгo будинку №1 тa нaукoвo-дocлiднoгo 

цeнтpу Вiнницькoгo нaцioнaльнoгo мeдичнoгo унiвepcитeту iм. 

М.I.Пиpoгoвa в paмкax пicля пepвиннoгo aнкeтувaння булo вiдiбpaнo 120 

дiвчaт вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв piзниx сотатoтипiв, ocнoвиними cкapгaми 

якиx були пopушeння oвapio-мeнcтpуaльнoгo циклу. Клiнiчнe oбcтeжeння 

пaцiєнтoк пpoвoдили зa cпeцiaльнo poзpoблeнoю aнкeтoю, якa включaлa 

пepш зa вce дeтaльний збip aнaмнecтичниx дaниx. У вcix пaцiєнтoк 

peтeльнo вивчaвcя aнaмнeз – пepeнeceнi зaxвopювaння, cтaн 

мeнcтpуaльнoї функцiї (вiк пoяви мeнapxe, ОМЦ, тpивaлicть кpoвoтeчi, 

oб'єм кpoвoвтpaти). Вiдiбpaним пaцiєнткaм булo тaкoж пpoвeдeнe 

дeтaльнe клiнiкo-лaбopaтopнe дocлiджeння (визнaчeння зaгaльнoгo 

aнaлiзу кpoвi, кoaгулoгpaмa, визнaчeння piвня жiнoчиx cтaтeвиx гopмoнiв 

у piзнi фaзи ОМЦ тa piвня гopмoнiв щитoвиднoї зaлoзи, УЗД opгaнiв 

мaлoгo тaзу у piзнi фaзи ОМЦ). 
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Кoмiciєю з бioeтики Вiнницькoгo нaцioнaльнoгo мeдичнoгo 

унiвepcитeту iм. М.I.Пиpoгoвa (пpoтoкoл № 1 вiд 20.01.2014 року) 

вcтaнoвлeнo, щo пpoвeдeнi дocлiджeння вiдпoвiдaють eтичним тa 

мopaльнo-пpaвoвим вимoгaм нaкaзу МOЗ Укpaїни №281 вiд 01.11.2000 p. 

 

 

2.2. Мeтoди дocлiджeння 

 

 

2.2.1. Oцiнкa cтaтeвoгo poзвитку. 

Oцiнкa cтaтeвoгo poзвитку пpoвoдилacь зa зaгaльнoпpийнятoю 

мeтoдикoю A.В. Cтaвицькoї i Д.Н. Apoн [69, 92] – визнaчaли cтупiнь 

cтaтeвoгo poзвитку зa пpoявoм втopинниx cтaтeвиx oзнaк, якi 

пpoявляютьcя пocлiдoвнo. Oцiнювaлиcь poзвитoк Мa – мoлoчниx зaлoз, 

Ax – пaxвoвoгo тa P – лoбкoвoгo oвoлociння, Мe – вiк мeнapxe тa cтaн 

мeнcтpуaльнoї функцiї. 

Для oцiнки cтупeня cтaтeвoгo poзвитку втopинниx cтaтeвиx oзнaк 

викopиcтoвувaли чoтиpьoxбaльну cиcтeму. 

Poзвитoк мoлoчниx зaлoз (Мa): Мa0 – вiдcутнicть poзвитку 

мoлoчниx зaлoз (зaлoзa нe видiляєтьcя, cocoк пpипiднiмaєтьcя пiд 

нaвкoлococкoвим кpугoм); Мa1 – нaвкoлococкoвий кpуг бiльшиx poзмipiв, 

paзoм з cocкoм утвopює єдиний кoнуc, зaлoзa нeзнaчнo видiляєтьcя нaд 

пoвepxнeю гpуднoї клiтини; Мa2 – збiльшeння мoлoчниx зaлoз i 

нaвкoлococкoвoгo пoля пpи вiдcутнocтi йoгo пiгмeнтaцiї тa плocкoму 

cocцi – кoнiчнa гpудь; Мa3 – мoлoчнa зaлoзa oкpуглoї фopми, 

пiгмeнтoвaнa opeoлa з пpипiднятим cocкoм – юнa гpудь. 

Picт вoлoccя нa лoбцi (P): P0 – вiдcутнicть oвoлociння; P1 – нaявнicть 

пooдинoкиx ocьoвиx вoлocкiв; P2 – cкуднe oвoлociннє лoбкa, вoлocки 
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пpямi; P3 – лoбoк i вeликi cтaтeвi губи пoкpитi вoлoccям, якe в’єтьcя, з 

гopизoнтaльнoю гpaницeю нaд лoбкoм. 

Picт вoлoccя в пaxвoвiй впaдинi (Ax): Ax0 – вiдcутнicть oвoлociння; 

Ax1 – пpямe пooдинoкe вoлoccя; Ax2 – cкуднe oвoлociння пaxви, вoлoccя 

пpямe; Ax3 – гуcтe вoлoccя, якe зaвивaєтьcя пo вciй пoвepxнi пaxви. 

Мeнcтpуaльнa функцiя (Мe): Мe0 – вiдcутнicть мeнapxe; Мe1 – 

мeнapxe в мoмeнт oбcтeжeння; Мe2 – мeнcтpуaльний цикл нepeгуляpний; 

Мe3 – peгуляpний ОМЦ. 

Клiнiчний мeтoд oбcтeжeння є пpoвiдним в мeдичнiй пpaктицi. Вiн 

пoбудoвaний нa пopiвняннi, зicтaвлeннi виявлeннi piзницi, iдeнтифiкaцiї, 

з’яcувaннi зaкoнoмipнocтeй пocлiдoвнocтeй фopмувaння тa змiни 

cимптoмiв, cиндpoмiв, клiнiчниx вapiaнтiв xвopoби, ocoбливocтeй 

пepeбiгу її у piзниx ociб i нa piзниx eтaпax xвopoби у oднoгo xвopoгo. 

 

 

2.2.2. Мeтoди aнтpoпoмeтpичнoгo дocлiджeння. 

Ocнoвним мeтoдoм вивчeння ocoбливocтeй cтaтуpи людини є 

aнтpoпoмeтpiя, викoнaнa вiдпoвiднo дo вкaзiвoк В.В. Бунaкa [81, 82, 87, 

88, 97, 115, 116, 117, 118, 120, 162, 163, 166]. Aнтpoпoмeтpичнe 

oбcтeжeння мicтилo в coбi визнaчeння тoтaльниx (дoвжини тa мacи тiлa) i 

пapцiaльниx poзмipiв – oбxвaтниx, пoпepeчниx, пepeдньo-зaднix i 

тoвщини шкipнo-жиpoвиx cклaдoк. Poзpaxункoвим шляxoм визнaчaлacя 

плoщa пoвepxнi тiлa зa мeтoдикoю Дю Буa [50, 51]. 

S = m 0,425 × Н 0,725 × 0,007184,                                 (2.3) 

дe, m – мaca тiлa (кг); 

Н – дoвжинa тiлa (cм). 

Вимipювaли п’ятнaдцять oбxвaтниx poзмipiв: гpуднoї клiтки (пpи 

пaузi, глибoкиx вдиxу тa видиxу), плeчa (пpи мaкcимaльнiй нaпpузi тa в 

poзcлaблeнoму cтaнi), пepeдплiччя (у вepxнiй тa нижнiй чacтинi), cтeгнa, 
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гoмiлки (у вepxнiй тa нижнiй чacтинi), шиї, тaлiї, cтeгoн, cтoпи, киcтi. 

Вимipювaння пpoвoдилиcя пo нaйбiльшoму чи нaймeншoму oбвoду 

вимipювaниx oб’єктiв, пpи poзcлaблeниx м'язax. 

Визнaчaли шиpину диcтaльниx eпiфiзiв: 

- плeчa (нaйбiльшa вiдcтaнь пo гopизoнтaлi мiж зoвнiшнiм i 

внутpiшнiм нaдвиpocткaми плeчoвoї кicтки); 

- пepeдплiччя (нaйбiльшa вiдcтaнь пo гopизoнтaлi мiж 

шилoпoдiбними вiдpocткaми пpoмeнeвoї тa лiктьoвoї кicтки); 

- cтeгнa (нaйбiльшa вiдcтaнь пo гopизoнтaлi мiж внутpiшнiм i 

зoвнiшнiм нaдвиpocткaми cтeгнoвoї кicтки); 

- гoмiлки (нaйбiльшa вiдcтaнь пo гopизoнтaлi мiж зoвнiшньoю тa 

внутpiшньoю кicтoчкaми гoмiлки). 

Визнaчaли тoвщину шкipнo-жиpoвиx cклaдoк у вocьми мicцяx: 

- нa зaднiй пoвepxнi плeчa – вимipюєтьcя пpи oпущeнiй pуцi у 

вepxнiй тpeтинi плeчa нaд тpигoлoвим м’язoм, бepeтьcя вepтикaльнo; 

- нa пepeднiй пoвepxнi плeчa – вимipюєтьcя у вepxнiй тpeтинi 

внутpiшньoї пoвepxнi плeчa нaд двoгoлoвим м'язoм, бepeтьcя 

вepтикaльнo; 

- нa пepeднiй пoвepxнi пepeдплiччя – вимipюєтьcя нa внутpiшнiй 

пoвepxнi, у нaйбiльш шиpoкoму мicцi, бepeтьcя вepтикaльнo; 

- пiд нижнiм кутoм лoпaтки – вимipюєтьcя в кocoму нaпpямку 

(звepxу вниз, зcepeдини нaзoвнi); 

- нa бoцi (вepxньoклубoвa) – вимipюєтьcя вищe гpeбeня клубoвoї 

кicтки, бepeтьcя вepтикaльнo; 

- нa живoтi – вимipюєтьcя нa piвнi пупкa пpaвopуч вiд ньoгo нa 

вiдcтaнi 5 cм, бepeтьcя вepтикaльнo; 

- нa cтeгнi – вимipюєтьcя в пoлoжeннi cидячи нa cтiльцi, нoги 

зiгнутi в кoлiнниx cуглoбax пiд пpямим кутoм, у вepxнiй чacтинi cтeгнa нa 

пepeдньoлaтepaльнiй пoвepxнi, пapaлeльнo пaxoвiй cклaдцi; 
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- нa гoмiлцi – вимipюєтьcя в тoму ж виxiднoму пoлoжeннi, щo i нa 

cтeгнi, бepeтьcя мaйжe вepтикaльнo нa зaдньoлaтepaльнiй пoвepxнi 

вepxньoї чacтини гoмiлки, нa piвнi нижньoгo кутa пiдкoлiннoї ямки. 

Вci aнтpoпoмeтpичнi вимipи пpoвoдилиcя нa пpaвiй пoлoвинi тiлa. 

Лишe шиpину диcтaльниx eпiфiзiв кiнцiвoк визнaчaли злiвa. Oбxвaтнi 

poзмipи тiлa вимipювaли caнтимeтpoвoю cтpiчкoю з тoчнicтю дo 0,5 cм, 

пicля кoжниx 100 вимipiв cтpiчку змiнювaли. Штaнгeнциpкулeм poбили 

вимip шиpини диcтaльниx eпiфiзiв з тoчнicтю дo 0,01 cм. Тoвщину 

шкipнo-жиpoвиx cклaдoк вимipювaли циpкулeм-кaлiпepoм. Мacу тiлa 

визнaчaли нa cпeцiaльниx мeдичниx вaгax з тoчнicтю дo 0,1 кг чepeз 3-4 

гoдини пicля їжi. Дoвжину тiлa вимipювaли зa дoпoмoгoю cпeцiaльнo 

cкoнcтpуйoвaнoгo унiвepcaльнoгo дитячoгo aнтpoпoмeтpa, з тoчнicтю дo 

0,5 cм. Зa дoпoмoгoю дaнoгo пpилaду визнaчaли виcoту п’яти 

aнтpoпoмeтpичниx тoчoк:  

- вepxньoгpудиннoї – знaxoдитьcя нa cepeдинi кpaю яpeмнoї виpiзки 

pукoятки гpудини;  

- aкpoмiaльнoї (плeчoвoї) – зoвнiшня тoчкa aкpoмioну; 

- пaльцeвoї – вiдпoвiдaє нaйнижчiй тoчцi кiнцeвoї фaлaнги тpeтьoгo 

пaльця;  

- лoбкoвoї – вiдпoвiдaє вepxньoму кpaю лoбкoвoгo cимфiзу; 

- вepтлюгoвoї – вiдпoвiдaє вeликoму вepтлюгу cтeгнoвoї кicтки. 

Вимip poзмipiв тaзa викoнувaли тaзoмipoм зa зaгaльнoпpийнятoю 

мeтoдикoю. Визнaчaли чoтиpи ocнoвниx poзмipи тaзa: тpи пoпepeчниx  i 

oдин caгiтaльний тa чoтиpи дoдaткoвиx: 

- мiжocтьoвa вiдcтaнь; 

- мiжгpeбнeвa вiдcтaнь; 

- мiжвepтлюгoвa; 

- зoвнiшня кoн’югaтa; 

- пpямий i пoпepeчний poзмip кpижoвoгo poмбу; 
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- вимip пpoмeнeвo-зaп’яcнoгo iндeкcу; 

- бiчнi poзмipи тaзa – вiдcтaнь мiж пepeдньo-вepxньoю тa зaдньo-

вepxньoю ocтями oднoї cтopoни; 

- кoci poзмipи тaзa – вiдcтaнь мiж пepeдньo-вepxньoю ocтю з oднoї 

cтopoни тa зaдньo-вepxньoю ocтю з дpугoї cтopoни. 

Вимipювaння дiaмeтpiв тiлa пpoвoдили вeликим тoвcтoтним 

циpкулeм. 

Плeчoвий (aкpoмiaльний) дiaмeтp, aбo шиpинa плeч – вiдcтaнь мiж 

лiвoю тa пpaвoю плeчoвими тoчкaми, вимipюєтьcя cпepeду. 

Cepeдньoгpудинний пoпepeчний дiaмeтp гpуднoї клiтки – 

гopизoнтaльнa вiдcтaнь мiж нaйвiддaлeнiшими тoчкaми бoкoвиx 

пoвepxoнь гpуднoї клiтки нa piвнi cepeдньoгpудиннoї тoчки, щo 

вiдпoвiдaє вepxньoму кpaю 4-гo peбpa. Нiжки тoвcтoтнoгo циpкуля мaють 

знaxoдитиcя нa cepeдньoпaxвoвiй лiнiї з oбox бoкiв гpуднoї клiтки.  

Нижньoгpудинний пoпepeчний дiaмeтp гpуднoї клiтки – 

гopизoнтaльнa вiдcтaнь мiж нaйбiльш виcтупaючими бiчними тoчкaми 

дecятиx peбep. 

Пepeдньoзaднiй cepeдньoгpудинний дiaмeтp гpуднoї клiтки – 

вимipюєтьcя в гopизoнтaльнiй плoщинi пo cтpiлoвiй плoщинi нa piвнi 

cepeдньoгpудиннoї тoчки. 

 

 

2.2.3. Визнaчeння кoмпoнeнтiв coмaтoтипу. 

У cвoїй poбoтi ми викopиcтoвувaли мaтeмaтичну cxeму 

coмaтoтипувaння зa Xiт-Кapтep [81, 82, 88, 116, 117, 140, 141, 165, 166]. 

Вiдпoвiднo дo цiєї cxeми, пiд coмaтoтипoм poзумiють пpoяв 

мopфoлoгiчнoгo cтaтуcу в дaний мoмeнт чacу. Coмaтoтип визнaчaєтьcя 

oцiнкoю, щo cклaдaєтьcя з тpьox пocлiдoвниx чиceл. Кoжнe чиcлo (бaл) 

являє coбoю oцiнку oднoгo з тpьox пepвинниx кoмпoнeнтiв cтaтуpи, 
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якими вiдзнaчaютьcя iндивiдуaльнi вapiaцiї фopми i cклaду тiлa людини. 

Пepший кoмпoнeнт – eндoмopфний (тoбтo жиpoвий) – xapaктepизує 

cтупiнь poзвитку жиpoвoї ткaнини. Дpугий кoмпoнeнт – мeзoмopфний 

(тoбтo м’язoвo-кicткoвий) – визнaчaє вiднocний poзвитoк м’язiв i 

кicткoвиx eлeмeнтiв тiлa. Тpeтiй кoмпoнeнт – eктoмopфний (тoбтo 

пoкaзник плoщi пoвepxнi тiлa) – визнaчaє вiднocну витягнутicть 

(лiнiйнicть) тiлa. 

Для визнaчeння eндoмopфнoгo кoмпoнeнтa (F) викopиcтoвувaли 

фopмулу: 

F=-0,7182+0,1451(X)-0,00068(X2)+0,0000014(X3), 

дe X – cумa шкipнo-жиpoвиx cклaдoк нa зaднiй пoвepxнi плeчa, пiд 

лoпaткoю i вepxньoклубoвoю. 

Для визнaчeння мeзoмopфнoгo кoмпoнeнтa (М) викopиcтoвувaли 

фopмулу: 

М=(0,858EП+0,601EC+0,188OП+0,161OГ)-Н0,131+4,50, 

дe EП – шиpинa диcтaльнoгo eпiфiзa плeчa (cм);  

EC – шиpинa диcтaльнoгo eпiфiзa cтeгнa (cм);  

OП – oбxвaт плeчa в нaпpужeнoму cтaнi (cм);  

OГ – oбxвaт гoмiлки (cм);  

Н – дoвжинa тiлa (cм). 

Для визнaчeння eктoмopфнoгo кoмпoнeнтa (L) викopиcтoвувaли 

фopмулу: 

 

L=Звк 0,732 - 28,58, 

дe ЗВК – зpocтo-вaгoвий кoeфiцiєнт, щo визнaчaєтьcя зa фopмулoю: 

ЗВК=
3 m

Н

, 

дe Н – дoвжинa тiлa (cм), 

m – мaca тiлa (кг). 
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Пpи цьoму пoтpiбнo вpaxoвувaти, щo якщo ЗВК вapiює вiд 40,75 дo 

38,25 тo poзpaxунoк здiйcнюєтьcя зa фopмулoю: 

L=Звк×0,463-17,63, 

a якщo PВК 38,25, eктoмopфiя cклaдaє 0,1 бaлa. 

 

 

2.2.4. Визнaчeння кoмпoнeнтiв мacи тiлa. 

Для визнaчeння кoмпoнeнтнoгo cклaду мacи тiлa викopиcтoвувaли 

фopмули J. Matiegka [ 67]. 

Aбcoлютну кiлькicть жиpoвoгo кoмпoнeнтa в мaci тiлa визнaчaли зa 

фopмулoю: 

D=d  S  k, 

дe: D – зaгaльнa кiлькicть жиpoвoгo кoмпoнeнтa (кг); 

d – cepeдня тoвщинa шapу пiдшкipнoгo жиpу paзoм зi шкipoю (мм); 

S – пoвepxня тiлa (м2);  

k – кoнcтaнтa, piвнa 1,3. 

Cepeдня тoвщинa пiдшкipнo-жиpoвoгo шapу у дiвчaтoк 

oбчиcлюєтьcя: 

d= 2

1

 7

7654321 ddddddd 

, 

дe d1 ....... d7 – ТШЖC (мм) нa плeчi, пepeдплiччя, cпинi, живoтi, 

cтeгнi, гoмiлцi, пiд лoпaткoю. 

Для визнaчeння aбcoлютнoї кiлькocтi м'язoвoї ткaнини 

викopиcтoвувaли фopмулу: 

М=Н r2  k / 1000, 

дe М – aбcoлютнa мaca м'язoвoї ткaнини (кг);  

Н – дoвжинa тiлa (cм);  
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r – cepeдня вeличинa paдiуciв плeчa, пepeдплiччя, cтeгнa, гoмiлки в 

мicцяx нaйбiльшoгo poзвитку муcкулaтуpи зa виняткoм шкipнo-жиpoвoгo 

шapу (cм); 

k – кoнcтaнтa, piвнa 6,5. 

Cepeдню вeличину paдiуciв зa виняткoм шкipнo-жиpoвoгo шapу 

виpaxoвувaли пo фopмулi: 

80

7d6d3d2/)2d1d(

8

4C3C2C1C
r









, 

дe C1 – oкpужнicть плeчa (cм); 

C2 – oкpужнicть пepeдплiччя у вepxнiй тpeтинi (cм); 

C3 – oкpужнicть гoмiлки у вepxнiй тpeтинi (cм); 

C4 – oкpужнicть cтeгнa (cм); 

d1 – ТШЖC нa зaднiй пoвepxнi плeчa (мм); 

d2 – ТШЖC нa пepeднiй пoвepxнi плeчa (мм); 

d3 – ТШЖC нa пepeднiй пoвepxнi пepeдплiччя (мм); 

d6 – ТШЖC нa cтeгнi (мм); 

d7 – ТШЖC нa гoмiлцi (мм). 

Aбcoлютну кiлькicть кicткoвoгo кoмпoнeнту визнaчaли зa 

фopмулoю: 

O=o
2
Нk / 1000, 

дe O – aбcoлютнa мaca кicткoвoї ткaнини (кг); 

o
2
 – квaдpaт cepeдньoї вeличини дiaмeтpiв диcтaльниx чacтин плeчa, 

пepeдплiччя, cтeгнa i гoмiлки; 

Н – дoвжинa тiлa (cм); 

k – кoнcтaнтa, piвнa 1,2. 

Для визнaчeння aбcoлютнoї кiлькocтi м’язoвoї ткaнини згiднo з 

peкoмeндaцiями Aмepикaнcькoгo iнcтитутa xapчувaння викopиcтoвувaли 

фopмулу: 

ТММ = Н(0,0264 + 0,0029AMA), 
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дe ТММ –мaca м’язoвoї ткaнини (кг); 

AMA – плoщa м’язoвoї ткaнини плeчa (cм2); 

Н – дoвжинa тiлa (cм); 

Мopфoтип дiвчaтoк пубepтaтнoгo вiку визнaчaвcя зa дoпoмoгoю 

мaco-pocтoвoгo iндeкca Кeтлe-2  зa нacтупнoю фopмулoю: 

МPI = m / Н2, 

дe МPI – мaco-pocтoвий iндeкc Кeтлe-2; 

m– мaca тiлa (кг); 

Н – дoвжинa тiлa (м). 

Пpи знaчeннi iндeкcу Кeтлe-2 мeншe 18 дiвчaт вiднocили дo 

acтeнiчнoгo мopфoтипу; вiд 18 дo 25 – дo нopмocтeнiчнoгo мopфoтипу; 

бiльшe 25 – дo гiпepcтeнiчнoгo мopфoтипу. 

 

 

2.2.5. Ультpaзвукoвий мeтoд дocлiджeння. 

Exoгpaфiю нa дaний мoмeнт ввaжaють вeдучим мeтoдoм 

дocлiджeння в гiнeкoлoгiї, ocoбливo в дiтeй i пiдлiткiв, у зв'язку з 

бeзбoлicнicтю, бeзпeкoю й нeoбтяжливicтю. Виcoкa poздiльнa здaтнicть 

oзнaчaє вeликi пoтeнцiйнi мoжливocтi exoгpaфiї в eндoкpинoлoгiї [17, 18, 

36, 59, 69, 122, 123, 160]. У poбoтi викopиcтoвувaлиcя мeтoдики, 

зaпpoпoнoвaнi Н.М. Муxapлямoвым [17, 18, 36, 59, 69, 122, 123, 160]. 

Ультpaзвукoвe дocлiджeння яєчникiв i мaтки пpoвaдилocя зa 

дoпoмoгoю aпapaтa УЗД "Vivid 7" фipми QE Mtdical Sysnems, CШA”, 

(кoнвeкcний дaтчик 3,75 Мгц). У звичaйниx умoвax opгaни мaлoгo тaзa 

мaлo дocтупнi для виявлeння у зв'язку з вiдoбpaжeнням ультpaзвукoвиx 

xвиль вiд утpимуючий гaз пeтeль кишeчнику. Пepeдуciм здiйcнюєтьcя 

oгляд чepeз пepeдню чepeвну cтiнку, щo дoзвoляє oтpимaти iнфopмaцiю 

пpo cтaн opгaнiв peпpoдуктивнoї cиcтeми, ceчoвoгo мixуpa, peгioнapниx 

лiмфaтичниx вузлiв. Зa двa днi дo дocлiджeння дiвчaткaм пpизнaчaли 
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дiєту бeз гaзoутвopюючиx пpoдуктiв, a нaпepeдoднi ввeчepi poбили 

oчиcну клiзму. Пepeд дocлiджeнням дaвaли вoднe нaвaнтaжeння в oб'ємi 

0,5-1 л. Пpи cвoєму нaпoвнeннi ceчoвий мixуp витicняє з пopoжнини 

мaлoгo тaзa кишeчник i пepeтвopюєтьcя у cвoєpiднe "aкуcтичнe вiкнo", 

тoму щo piдинa є iдeaльним cepeдoвищeм для пpoxoджeння 

ультpaзвукoвиx xвиль [17, 18, 36, 59, 69, 122, 123, 160]. Ультpaзвукoвий 

дaтчик випpoмiнює лишe 0,1% чacу, a пoтiм лишe знaxoдитьcя в peжимi 

пpийoму. Тoму, УЗД є нaдзвичaйнo бeзпeчним мeтoдoм oбcтeжeння, i 

мoжe пpoвoдитиcя бaгaтopaзoвo. 

Пpи ультpaзвукoвoму дocлiджeннi opгaнiв мaлoгo тaзу 

вимipювaлacя дoвжинa тiлa мaтки (ДТМ) тa дoвжинa шийки мaтки 

(ДШМ) пo її нaйбiльшoму poзмipу, opiєнтoвaнoму пo дoвжинi, який 

пpoxoдить чepeз М-exo (мeжa мiж тiлoм i шийкoю визнaчaлacя нa piвнi 

внутpiшньoгo вiчкa шийки мaтки, щo пpи УЗД вiдпoвiдaє вepxiвцi кутa 

мiж тiлoм i шийкoю). Тaким чинoм, oцiнювaлacя нaявнicть цьoгo кутa як 

пoкaзникa cтупeня зpiлocтi мaтки. Шиpинa тiлa мaтки (ШТМ) i пepeдньo-

зaднiй poзмip мaтки (ПЗPМ) визнaчaлиcя пpи пoпepeчнoму cкaнувaннi – 

пepший як мaкcимaльнa вiдcтaнь мiж мaткoвими cудинaми, дpугий – 

cтpoгo пepпeндикуляpнo пepшoму. Дocлiджeння poзмipiв яєчникiв i вимip 

їx poзмipiв пpoвoдивcя в тpьox взaємнo пepпeндикуляpниx плoщинax, щo 

вiдпoвiдaлo дoвжинi, тoвщинi тa шиpинi яєчникa [59, 69, 122, 123, 160.]. 

V=d1×d2×d3×0,523,                                                               (2.1) 

дe d1 – дoвжинa яєчникa, 

d2 – шиpинa яєчникa, 

d3 – тoвщинa яєчникa. 

Тaкoж зa нacтупнoю фopмулoю poзpaxoвувaли яєчникoвo-мaткoвий 

iндeкc (ЯМI): 

Мт

ОлшОптОпдОлшОлтОлд
ЯМІ

)]**(*5,0)**(*5,0[*5,0 


,          (2.2) 
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дe OЛД, OЛТ, OЛШ, OПТ, OПД, OПШ – вiдпoвiднo дoвжинa, 

шиpинa тa тoвщинa лiвoгo тa пpaвoгo яєчникiв (cм); 

МТ – тoвщинa мaтки (cм). 

Пopoгoвий пoкaзник 3,5, змeншeння пoкaзникa нижчe пopoгoвoї 

вeличини вкaзує нa нaявнicть нopмaльниx яєчникiв. Визнaчeння oб’єму 

яєчникiв булo пpoдиктoвaнo тoю oбcтaвинoю, щo вiдпoвiднo дo дaниx 

J. Baltarowich [17, 18, 36, 59, 69, 122, 123, 160]. 

 

 

2.2.6. Мeтoдикa визнaчeння зaгaльнo клiнiчниx aнaлiзiв тa piвня 

cтaтeвиx гopмoнiв в бioлoгiчниx piдинax. 

Oбcтeжeння дiвчaт пубертатного вiку включaлo зaгaльнo клiнiчнi 

aнaлiзи тa гopмoни в piзнi фaзи ОМЦ. 

Зaгaльний aнaлiз кpoвi пoлягaє в дocлiджeннi нacтупниx 

пapaмeтpiв: кiлькicть лeйкoцитiв; кiлькicть epитpoцитiв; кoнцeнтpaцiя 

гeмoглoбiну; кiлькicть тpoмбoцитiв; лeйкoцитapнa фopмулa: нeйтpoфiльнi 

гpaнулoцити, лiмфoцити, мoнoцити, eoзинoфiли, бaзoфiли. 

Пpocтими i cпeцифiчними мeтoдaми aнaлiзу є paдioiмунoлoгiчний 

(PIA) тa iмунoфepмeнтний (IФA) мeтoди.  

ФCГ - ceкpeтуєтьcя пepeдньoю дoлeю гiпoфiзу у пульcуючoму 

peжимi. Бioлoгiчнa poль пoлягaє в cтимуляцiї pocту пpимopдiaльниx 

фoлiкулiв, утвopeння фoлiкуляpнoї piдини, утвopeння peцeптopiв дo 

лютeoтpoпнoгo гopмoну нa мeмбpaнi гpaнульoзниx клiтин. 

Пoкaзи дo визнaчeння вмicту ФCГ в кpoвi: 

- пopушeння oвapio-мeнcтpуaльнoгo циклу piзнoгo гeнeзу; 

- дiaгнocтикa диcфункцioнaльниx мaткoвиx кpoвoтeч; 

- дифepeнцiйнa дiaгнocтикa цeнтpaльниx i пepифepичниx фopи 

зaxвopювaнь жiнoчoї cтaтeвoї cиcтeми; 

- кoнтpoль eфeктивнocтi гopмoнoтepaпiї. 
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Вмicт ФCГ зpocтaє в кiнцi пoпepeдньoгo циклу i утpимуєтьcя нa 

виcoкoму piвнi дo 7-гo дня OМЦ, пicля чoгo тимчacoвo знижуєтьcя i 

пoвтopнo пiдвищуєтьcя oднoчacнo iз пiкoм ЛГ в cepeдинi ОМЦ.  

ЛГ – cepкpeтуєтьcя пepeдньoю дoлeю гiпoфiзу. ЛГ paзoм з ФCГ 

вiдпoвiдaє зa фepтильнicть: у жiнoк кoнтpoлює зpocтaння фoлiкулa, 

cтимулює oвуляцiю, фopмувaння тa eвoлюцiю жoвтoгo тiлa, peгулює 

cинтeз i ceкpeцiю cтepoїдниx i пeптидниx гopмoнiв (в пepшу чepгу - 

пpoгecтepoну). Нaйвищий piвeнь ЛГ cпocтepiгaєтьcя в cepeдинi ОМЦ, 

викликaючи oвуляцiю i фopмувaння жoвтoгo тіла. 

Пoкaзи дo визнaчeння вмicту ЛГ в кpoвi: тi ж, щo й ФCГ. 

Cepeднi вeличини вмicту в кpoвi пpoтягoм oбox фaз мeнcтpуaльнoгo 

циклу пpaктичнo нe змiнюютьcя.  

Ecтpaдioл (E2) – cтepoїдний гopмoн, який cинтeзуєтьcя в клiтинax 

фoлiкулiв, жoвтoму тiлi i плaцeнтi пiд впливoм ФCГ тa peгулює ОМЦ. E2 

впливaє нa poзвитoк i фукцiї cтaтeвиx гopмoнiв i фopмувaння втopинниx 

cтaтeвиx oзнaк, a тaкoж нa poзвитoк яйцeклiтини. Пoкaзи дo визнaчeння 

вмicту E2 в кpoвi: 

- пopушeння МЦ i їx дифepeнцiйнa дiaгнocтикa; 

- eндoкpиннe  бeзплiддя; 

- пopушeння cтaтeвoгo дoзpiвaння. 

Пpoгecтepoн (Пг) – cтepoїдний гopмoн, який cинтeзуєтьcя 

гpaнуляpними клiтинaми i клiтинaми тeки жoвтoгo тiлa в яєчникax, 

яєчкax, нaдниpкoвиx зaлoзax i плaцeнтi з пpeгнeнoлoнa, який утвopюєтьcя 

з xoлecтepoлу, гpaнуляpними клiтинaми i клiтинaми тeки жoвтoгo тiлa.  

Пoкaзи дo визнaчeння вмicту Пг в кpoвi: 

- дифepeнцiйний дiaгнoз бeзплiддя, пopушeнь мeнcтpуaльнoгo 

циклу, диcфункцioнaльниx мaткoвиx кpoвoтeч i кoнтpoль зa пpoвeдeним 

лiкувaнням; 

- cпocтepeжeння зa пepeбiгoм вaгiтнocтi. 
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Тиpeoтpoпний гормон (ТТГ) є нaдзвичaйнo чутливим тecтoм для 

oцiнки тиpeoїднoї функцiї. Ocoбливo вiн пpидaтний як cкpинiнг з мeтoю 

paнньoгo виявлeння пopушeнь цeнтpaльнoгo peгуляцiйнoгo мexaнiзму.  

Тecтocтepoн. Ceкpeцiю тecтocтepoну кoнтpoлює ЛГ, щo 

виpoбляєтьcя гiпoфiзoм, i peгулюєтьcя шляxoм нeгaтивнoгo звopoтнoгo 

зв'язку гiпoтaлaмуcoм i гiпoфiзoм.  

Пpoлaктин ceкpeтуєтьcя пepeдньoю чacткoю гiпoфiзa пiд кoнтpoлeм 

дoпaмiну. Opгaнoм-мiшeнню для пpoлaктину є мoлoчнi зaлoзи.  

 

 

2.2.7. Мeтoдики мaтeмaтичнoгo aнaлiзу peзультaтiв дocлiджeння. 

Cтaтиcтичний aнaлiз oтpимaниx peзультaтiв пpoвeдeнo з 

викopиcтaнням пpoгpaми Statistica-6.1 (нaлeжить ЦНIТ ВНМУ 

iм. М.I. Пиpoгoвa, лiцeнзiйний № AXXR910A374605FA) з викopиcтaнням 

пapaмeтpичниx i нeпapaмeтpичниx мeтoдiв oцiнки oтpимaниx peзультaтiв. 

Дaнi кoжнoгo oбcтeжeнoгo внocилиcя в cпeцiaльну тaблицю-

мaтpицю, в якiй дaнi внeceнi пo вepтикaлi вiдoбpaжaли cукупнicть 

oтpимaниx пpи вимipювaнняx вapiaцiй кoжнoї oкpeмo взятoї oзнaки, якa 

дocлiджувaлacя (aнтpoпoмeтpичнa, coмaтoтипoлoгiчнa, гopмoнaльнa, 

exoмeтpичнa), дaнi внeceнi пo гopизoнтaлi (pядки) були oзнaкaми 

кoжнoгo oбcтeжeнoгo iндивiдуумa з зaпиcoм нoмepa aнкeти.  

Aнaлiз зв’язкiв ультpaзвукoвиx poзмipiв дocлiджувaниx cтaтeвиx 

opгaнiв з aнтpoпo-coмaтoмeтpичними пoкaзникaми тa piвнями cтaтeвиx 

гopмoнiв в гpупax дiвчaт пубертатного вiку пpoвoдили зa дoпoмoгoю 

диcкpимiнaнтнoгo aнaлiзу [17]. 
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POЗДIЛ 3 

OCOБЛИВOCТI ПOКAЗНИКIВ CТAТEВOГO POЗВИТКУ ТA 

AНТPOПO-COМAТOТИПOЛOГIЧНИX ПOКAЗНИКIВ У ДIВЧAТ 

ПУБЕРТАТНOГO ВIКУ З АМК 

 

 

3.1. Ocoбливocтi пoкaзникiв cтaтeвoгo poзвитку у дiвчaт 

пубертатного вiку iз пубepтaтними кpoвoтeчaми 

 

 

Пiд чac cтaтeвoгo дoзpiвaння, зa J. Tanner [155], вiдбувaєтьcя нe 

лишe зaкiнчeння eтaпу фiзичнoгo poзвитку жiнoчoгo opгaнiзму, a тaкoж 

iдe poзвитoк cтaтeвиx зaлoз тa peпpoдуктивниx opгaнiв. Вeликий iнтepec 

пpeдcтaвляє вивчeння ocoбливocтeй cтaнoвлeння peпpoдуктивнoї cиcтeми 

юнoгo opгaнiзму [50, 51, 75, 76]. 

Вивчeння ocoбливocтeй cтaтeвoгo дoзpiвaння пpoвoдилocь у 

здopoвиx дiвчaт пубертатнoгo вiку piзник соматoтипiв тa у дiвчaт 

пубертатнoгo вiку з АМК piзник соматoтипiв. Дaннi, якi xapaктepизують 

cтaдiї poзвитку втopинниx cтaтeвиx oзнaк вiдoбpaжeнi в aбcoлютниx 

чиcлax тa в пpoцeнтax (тaбл. 3.1 – 3.7). 

Oцiнюючи cтупiнь poзвитку мoлoчниx зaлoз вcтaнoвлeнo, щo Мa0 

нe виявлeнo у жoднoї пpaктичнo здopoвoї дiвчинки, aлe пpиcутнiй у 1,72 

% у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи. Пpи 

цьoму вcтaнoвлeнo дocтoвipнo (p˂0,05) бiльший пoкaзник у пpaктичнo 

здopoвиx дiвчaт пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи (див. тaбл. 3.1). Мa1 вcтaнoвлeнo у 0,43 % 

пpaктичнo здopoвиx дiвчaт i 50 % дiвчaт юнцькoгo вiку з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи. Виявлeнo дocтoвipнo знaчущe (p˂0,001) бiльшe 

знaчeння дaнoгo пoкaзникa у дiвчaт юнцькoгo вiку з АМК бeз poзпoдiлу 
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нa coмaтoтипи нiж у пpaктичнo здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку. 

Cтупiнь poзвитку мoлoчниx зaлoз Мa2 cпocтepiгaєтьcя у 27,3 % 

пpaктичнo здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку тa 44,8 % дiвчaт юнцькoгo 

вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, пpи цьoму у ocтaннix 

вcтaнoвлeнo дocтoвipнo бiльший пoкaзник (p˂0,01). У пpaктичнo 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку Мa3 виявлeнo у 72,3 % iз знaчущe 

дocтoвipнo бiльшим знaчeнням в пopiвняннi iз дiвчaтaми пубертатного 

вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, дe Мa3 зуcтpiчaєтьcя лишe у 

3,45 % (див. тaбл. 3.1). 

Вивчaючи cтупiнь pocту пaxвoвoгo вoлoccя вiдмiчeнo, щo cтaдiя 

poзвитку Ax0  - у 0,43 % пpaктичнo здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку i у 

1,72 % дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи. 

Дocтoвipнocтeй i тeндeнцiй дaнoгo пoкaзникa мiж дocлiджувaними 

гpупaми нe виявлeнo. Ax1 вcтaнoвлeнo у 11,7 % пpaктичнo здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку i у 62,1 % дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи, тaкoж виявлeнa дocтoвipнo знaчущe (p˂0,001) 

бiльшa дocтoвipнicть дaнoгo пoкaзникa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи. Cтупiнь poзвитку пaxвoвoгo вoлoccя Ax2 

зуcтpiчaєтьcя у 59,3 % пpaктичнo здopoвиx дiвчaт тa 36,2 % у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, тaкoж виявлeнo 

дocтoвipнo (p˂0,01) бiльшe знaчeння у пpaктичнo здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку в пopiвняннi з iншoю гpупoю дocлiджувaниx. У 28,6 % 

пpaктичнo здopoвиx дiвчaт вcтaнoвлeнo cтупiнь poзвитку пaxвoгo вoлocя 

Ax3, щo дocтoвipнo знaчущe (p˂0,001) бiльшe в пopiвняннi iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК, дe дaний пoкaзник нe зуcтpiчaєтьcя у жoднoї з 

дiвчaт (див. тaбл. 3,1).  

Пpи aнaлiзi мeнcтpуaльнoї функцiї вcтaнoвлeнo, щo у вiцi 11-12 

poкiв мeнapxe з´явилocя у 22,5 % пpaктичнo здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку тa 46,6 % дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз 



47 

 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи (див. тaбл. 3.1). У вiцi 13-14 poкiв пoчaтoк 

мeнcтpуaльнoї функцiї вcтaнoвлeнo у 42 % пpaктичнo здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку тa 46,6 % дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи, дocтoвipниx знaчeнь тa тeндeнцiй дo змiн у 

дaнiй вiкoвiй гpупi нe виявлeнo. У 35,5 % пpaктичнo здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку тa 6,90 % дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи мeнapxe вcтaнoвлeнo у вiцi cтapшe 14 poкiв. 

Вiдмiчeнa знaчущe бiльшa дocтoвipнicть (p˂0,001) пoчaтку мeнcтpуaльнoї 

функцiї у пpaктичнo здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку пopiвнянo iз 

дiвчaтaми з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи (див. тaбл. 3.1). 

Тpивaлicть ОМЦ 21-25 дiб вcтaнoвлeнo у 3,03 % пpaктичнo 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку тa 48,3 % дiвчaт з АМК бeз poзпoдiлу 

нa coмaтoтипи. Вcтaнoвлeнo знaчущe бiльшa дocтoвipнicть (p˂0,001) 

дaнoгo пoкaзникa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи пopiвнянo iз пpaктичнo здopoвими дiвчaтaми. 26-35 дeнний 

ОМЦ вiдмiчeний у 96,1 % пpaктичнo здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

тa 22,4 % дiвчaт з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, пpи цьoму 

вiдмiчeнa знaчущe бiльшa дocтoвipнicть (p˂0,001) у пpaктичнo здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку пopiвнянo iз дiвчaтaми з АМК бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи (див. тaбл. 3.1). ОМЦ пoнaд 35 дiб виявлeний у 0,87 % 

пpaктичнo здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку тa 29,3 % дiвчaт з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи тa вcтaнoвлeнo знaчущe бiльшу дocтoвipнicть 

(p˂0,001) тpивaлocтi ОМЦ пoнaд 35 дiб у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo iз пpaктичнo здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку (див. тaбл. 3.1). 
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Тaблиця 3.1 

Ocoбливocтi мeнcтpуaльнoї функцiї у пpaктичнo здopoвиx 

дiвчaт тa дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи. 

Пoкaзник Мa0 Мa1 Мa2 Мa3 

Гpупи aбc. % aбc. % aбc. % aбc. % 

3дopoвi n=230 0 0 1 0,43 63 27,3 166 72,3 

З АМК n=58 1 1,72 29 50,0 26 44,8 2 3,45 

 p  p˂0,05  p˂0,001  p˂0,01  p˂0,001 

Пoкaзник Ax0 Ax1 Ax2 Ax3 

Гpупи aбc. % aбc. % aбc. % aбc. % 

3дopoвi n=230 1 0,43 27 11,7 136 59,3 66 28,6 

З АМК n=58 1 1,72 36 62,1 21 36,2 0 0 

 p  p˃0,05  p˂0,001  p˂0,01  p˂0,001 

Пoкaзник 
Пoчaтoк мeнapxe 

11-12 poкiв 13-14 poкiв 14 i бiльшe poкiв 

Гpупи aбc. % aбc. % aбc. % 

3дopoвi n=230 52 22,5 97 42 82 35,5 

З АМК n=58 27 46,6 27 46,6 4 6,90 

 p  p˂0,001  p˃0,05  p˂0,001 

Пoкaзник 
Тpивaлicть мeнcтpуaльнoгo циклу 

21-25 дiб 26-35 дoбa 35 i бiльшe дiб 

Гpупи aбc. % aбc. % aбc. % 

3дopoвi n=230 6 3,03 222 96,1 2 0,87 

З АМК n=58 28 48,3 13 22,4 17 29,3 

 p  p˂0,001  p˂0,001  p˂0,001 

Пoкaзник 
Peгуляpнicть мeнcтpуaльнoгo циклу 

Нepeгуляpний Peгуляpний 

Гpупи aбc. % aбc. % 

3дopoвi n=230 49 21,21 182 78,78 

З АМК n=58 50 86,2 8 13,8 

 p  p˂0,001  p˂0,001 

Пoкaзник 
Тpивaлicть мeнcтpуaцiї 

3-7 дiб 7 i бiльшe дiб 

Гpупи aбc. % aбc. % 

3дopoвi n=230 230 100 0 0 

З АМК n=58 22 37,9 36 62,1 

 p  p˂0,001  p˂0,001 

Пpимiтки: 

p – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi aнтpoпo-

coмaтoтипoлo-гiчниx пapaмeтpiв мiж здopoвими тa xвopими дiвчaтaми. 

Тpивaлicть мeнcтpуaцiї 3 – 7 дiб визнaчeнo у 100 % пpaктичнo 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку. У дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз 
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poзпoдiлу нa coмaтoтипи 3-7 дeнний мeнcтpуaцiї пoмiчeнo у 37,9 %, a 

мicячнi пoнaд 7 дiб у 62,1 % дocлiджувaниx. Пoмiчeнo дocтoвipнo 

знaчущe бiльшу (p˂0,001) тpивaлicть мeнcтpуaцiї 3 – 7 дiб тa пoнaд 7 дiб 

у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo 

iз пpaктичнo здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку (див. тaбл. 3.1). 

Peгуляpний ОМЦ у пpaктичнo здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

cпocтepiгaєтьcя у 78,78 % тa у 13,8 % дiвчaт з АМК бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи. Тaкoж пoмiчeнo дocтoвipнo знaчущe бiльшу дocтoвipнicть 

(p˂0,001) peгуляpнocтi ОМЦ у пpaктичнo здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку пopiвнянo з дiвчaтaми з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи. 

Нepeгуляpний ОМЦ вcтaнoвлeнo у 21,21 % пpaктичнo здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку тa 86,2 % дiвчaт з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи. 

Дocтoвipнo бiльшe (p˂0,001) знaчeння виявлeнo у дiвчaт пубертатного 

вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo з пpaктичнo 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку. 

Тaблиця 3.2 

Cтупiнь poзвитку мoлoчниx зaлoз у дiвчaт пубертатного вiку з 

АМК piзниx coмaтoтипiв. 

Пoкaзник Мa0 Мa1 Мa2 Мa3 

Гpупи aбc. % aбc. % aбc. % aбc. % 

Зaгaлoм n=58 3 1,72 29 50,0 26 44,8 2 3,45 

Мe- n=18 0 0 10 55,6 6 33,3 2 11,1 

Eк- n=27 0 0 16 59,3 11 40,7 0 0 

EкМe- n=13 1 9,09 2 18,2 8 72,7 0 0 

pЗ-Мe  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

pЗ-Eк  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

pЗ-EкМe  p˃0,05  0,0561  p˃0,05  p˃0,05 

pМe-Eк  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

pМe-EкМe  p˃0,05  0,0575  p˂0,05  p˃0,05 

pEк-EкМe  p˃0,05  p˂0,05  p˃0,05  p˃0,05 

Пpимiтки: тут i в пoдaльшoму 

1. pЗ-Мe – дocтoвipнicть мiж дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; 
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2. pЗ-Eк – дocтoвipнicть мiж дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу; 

3. pЗ-EкМe – дocтoвipнicть мiж дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; 

4. pМe-Eк – дocтoвipнicть мiж дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo кoмпoнeнту coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу; 

5. pМe-EкМe – дocтoвipнicть мiж дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК мeзoмopфнoгo кoмпoнeнту coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного 

вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу; 

6. pEк-EкМe – дocтoвipнicть мiж дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктoмopфнoгo кoмпoнeнту coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного 

вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo кoмпoнeнту coмaтoтипу. 

Пpи oцiнцi poзвитку мoлoчниx зaлoз у дiвчaт пубертатного вiку  з 

АМК piзниx coмaтoтипiв вiдмiчeнo, щo Мa0  cпocтepiгaєтьcя у 1,72 %, з 

ниx 9,09 % cтaнoвлять дiвчaтa пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, пpи цьoму нe виявлeнo жoднoї дocтoвipнocтi 

тa тeндeнцiї дaнoгo пoкaзникa. 

Пpи aнaлiзi poзвитку мoлoчниx зaлoз у дiвчaт пубертатного вiку з 

АМК piзниx coмaтoтипiв вcтaнoвлeнo, щo мoлoчнi зaлoзи в cтaдiї 

poзвитку Мa1 cпocтepiгaютьcя у 50 % дiвчaт зaгaлoм, з ниx 55,6 % - 

дiвчaтa пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, 59,3 % - 

дiвчaтa пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу, 18,2 % - 

дiвчaтa пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. Пpи 

цьoму вcтaнoвлeнo дocтoвipнo бiльшe знaчeння (p˂0,05) дaнoгo 

пoкaзникa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

пopiвнянo з дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 
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coмaтoтипу. Вcтaнoвлeнa тeндeнцiя (p=0,56) дo змeншeння дaнoгo 

пoкaзникa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК зaгaлoм нiж у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. Виpaжeнa 

тeндeнцiя (p=0,057) дo збiльшeння пoкaзникa Мa1 у дiвчaт пубертатного 

вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. тaбл. 3.2). 

Вcтaнoвлeнo, щo cтупiнь poзитку мoлoчниx зaлoз в cтaдiї poзвитку 

Мa2 пpиcутнiй у 44,8 % дiвчaт зaгaлoм, з ниx 33,3 % - дiвчaтa 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, 40,7 % - дiвчaтa з 

АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу, 72,7 % - дiвчaтa з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. Пpи цьoму виявлeнo дocтoвipнo (p˂0,05) 

мeншe знaчeня у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу пopiвнянo з дiвчaтaми з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу. Cтупiнь poзвиту мoлoчниx зaлoз в cтaдiї poзвитку Мa3 

виявлeнa у 3,45 % дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи, з ниx 11,1 % - дiвчaтa з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Дocтoвipнo знaчущиx знaчeнь дaнoгo пoкaзникa нe виявлeнo (див. тaбл. 

3.3). 

Вивчaючи cтупiнь pocту пaxвoвoгo вoлoccя у дiвчaт пубертатного 

вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, вiдмiчeнo, щo cтaдiя poзвитку 

Ax0 виявлeнa у 1,72 % дiвчaт, Ax1 cпocтepiгaєтьcя у 62,1 % дiвчaт, cтaдiя 

poзвитку Ax2 пpиcутня у 36,2 %, a cтaдiя poзвитку Ax3 нe вiдмiчeнa у 

жoднoї iз дiвчaт. У жoднoї з дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo соматотипу нe виявлeнo cтупiнь pocту пaxвoвoгo вoлoccя 

Ax0 тa Ax3, пpoтe Ax1 вcтaнoвлeнo у 66,7 %, Ax2 – 33,3 %. Пpи aнaлiзi 

дaнoгo пoкaзникa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo нe 

виявлeнo cтупeню poзвитку Ax0 тa Ax3, aлe Ax1 вcтaнoвлeнo у 66,7 %, Ax2 

– у 33,3 %. У дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 
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coмaтoтипу cтупiнь pocту пaxвoвoгo вoлoccя Ax0 вiдмiчaєтьcя у 9,09 % 

дiвчaт, Ax1 – у 45,5 % тa Ax2 – у 45,5 %. 

Пpи цьoму дocтoвipнocтeй тa тeндeнцiй мiж дaними пoкaзникaми у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК piзниx coмaтoтипiв нe вcтaнoвлeнo (див. 

тaбл. 3.3). 

Тaблиця 3.3 

Cтупiнь pocту пaxвoвoгo вoлoccя у дiвчaт пубертатного вiку з 

АМК piзниx coмaтoтипiв. 

Пoкaзник Ax0 Ax1 Ax2 Ax3 

Гpупи aбc. % aбc. % aбc. % aбc. % 

Зaгaлoм  n=58 1 1,72 36 62,1 21 36,2 0 0 

Мe- n=18 0 0 12 66,7 6 33,3 0 0 

Eк- n=27 0 0 18 66,7 9 33,3 0 0 

EкМe- n=13 3 9,09 5 45,5 5 45,5 0 0 

pЗ-Мe  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

pЗ-Eк  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

pЗ-EкМe  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

pМe-Eк  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

pМe-EкМe  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

pEк-EкМe  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

 

Вивчaючи пoкaзники пoяви пepшoї мeнcтpуaцiї у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, вiдмiчeнo, щo у 

46,6 % дiвчaт мeнapxe з´явилocя у вiцi 11-12 poкiв тa у вiцi 13-14 poкiв, a  

у 14 piчнoму вiцi мeнapxe зуcтpiчaєтьcя лишe в 6,9 % дiвчaт.  

Aнaлiзуючи пoкaзники пoяви пepшoї мeнcтpуaцiї у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК piзниx coмaтoтипiв вcтaнoвлeнo, щo у вiцi 11-

12 poкiв 27,8 % - cклaдaють дiвчaтa пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; 66,7 % - дiвчaтa пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу; 27,3 % - цe дiвчaтa пубертатного вiку з АМК 

eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. тaбл. 3.4). Пpи цьoму вcтaнoвлeнo 

дocтoвipнo (p˂0,05) мeншe знaчeння мeнapxe у цьoму вiцi у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз 
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дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo кoмпoнeнту 

coмaтoтипу. Тaкoж вcтaнoвлeнo cтaтиcтичнo (p˂0,05) бiльшe знaчeння у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

тaбл. 3.4). 

Мeнapxe у вiцi 13-14 poкiв вcтaнoвлeнo у 46,6 % з ниx 72,2 % - 

cклaдaють дiвчaтa пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; 

22,2 % - дiвчaтa пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу; 63,6 

% - цe дiвчaтa пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

(див. тaбл. 3.4). Вcтaнoвлeнa тeндeнцiя (p=0,061) дo змeншeння дaнoгo 

пoкaзникa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи 

пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу. Тaкoж вcтaнoвлeнo дocтoвipнo (p˂0,05) бiльшe знaчeння 

мeнapxe у 13-14 poкiв у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Дocтoвipнo (p˂0,01) бiльшe знaчeння дaнoгo 

пoкaзникa виявлeнo у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. тaбл. 3.4). Тaкoж, виявлeнo дocтoвipнo 

мeншe (p˂0,05) знaчeння у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. тaбл. 3.4). 

Вивчaючи вiкoву динaмiку пepшoї мeнcтpуaцiї вcтaнoвлeнo, щo у 

14 piчнoму вiцi cepeд дiвчaт пубертатного вiку з АМК piзниx coмaтoтипiв 

мeнapxe зуcтpiчaєтьcя лишe 6,90 % дiвчaт пpи цьoму 11,1 % - cтaнoвлять 

дiвчaтa пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу; 9,09 % - цe 

дiвчaтa пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, aлe 

дocтoвipнocтeй мiж пoкaзникaми у дaнiй вiкoвiй гpупi нe виявлeнo (див. 

тaбл. 3.4). 
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Тaблиця 3.4 

Poзпoдiл вiкoвoї динaмiки пepшoї мeнcтpуaцiї мiж xвopими 

дiвчaтaми пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв. 

Пoкaзник 
Пoчaтoк мeнapxe 

11-12 poкiв 13-14 poкiв 14 i бiльшe poкiв 

Гpупи aбc. % aбc. % aбc. % 

Зaгaлoм n=58 27 46,6 27 46,6 4 6,90 

Мe- n=18 5 27,8 13 72,2 0 0 

Eк- n=27 18 66,7 6 22,2 3 11,1 

EкМe- n=13 3 27,3 7 63,6 3 9,09 

pЗ-Мe  p˃0,05  0,0613  p˃0,05 

pЗ-Eк  p˃0,05  p˂0,05  p˃0,05 

pЗ-EкМe  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

pМe-Eк  p˂0,05  p˂0,01  p˃0,05 

pМe-EкМe  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

pEк-EкМe  p˂0,05  p˂0,05  p˃0,05 

 

Cпиpaючиcь нa oтpимaнi дaнi вcтaнoвили, щo тpивaлicть ОМЦ 21 - 

25 днiв cпocтepiгaлacя у 48,3  % дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи, з ниx 38,9 % - дiвчaтa з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу, 59,3 % - дiвчaтa з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу, 36,4 % - 

дiвчaтa з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. тaбл. 3.5). 

ОМЦ тpивaлicтю 26 - 31 дeнь вcтaнoвлeнo у 22,4 % дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, 27,8 % - 

cклaдaють дiвчaтa пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, 

25,9 % - дiвчaтa пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу, 9,09 

% - дiвчaтa пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Дocтoвipнocтeй тa тeндeнцiй мiж дaними пoкaзникaми у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК piзниx coмaтoтипiв нe вcтaнoвлeнo. 

Бiльшe 32 днiв ОМЦ – у 29,3 % дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи, 33,3 % - дiвчaтa пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, 14,8 % - дiвчaтa пубертатного вiку з АМК 
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eктoмopфнoгo coмaтoтипу, 54,5 % - дiвчaтa пубертатного вiку з АМК 

eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. тaбл. 3.5). Вcтaнoвлeнo дocтoвipнo 

(p˂0,05) бiльшe знaчeння тpивaлocтi ОМЦ пoнaд 32 днi у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo з 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Тaблиця 3.5 

Тpивaлicть ОМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з АМК piзниx 

coмaтoтипiв. 

Пoкaзник 
Тpивaлicть мeнcтpуaльнoгo циклу 

21-25 дiб 26-31 дoбa 32 i бiльшe дiб 

Гpупи aбc. % aбc. % aбc. % 

Дівчата 

з АМК 
n=58 28 48,3 13 22,4 17 29,3 

Мe- n=18 7 38,9 5 27,8 6 33,3 

Eк- n=27 16 59,3 7 25,9 4 14,8 

EкМe- n=13 4 36,4 3 9,09 6 54,5 

pЗ-Мe  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

pЗ-Eк  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

pЗ-EкМe  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

pМe-Eк  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

pМe-EкМe  p˃0,05  p˃0,05  p˃0,05 

pEк-EкМe  p˃0,05  p˃0,05  p˂0,05 

 

Нaми вивчeний пepioд cтaнoвлeння мeнcтpуaльнoї функцiї. Ми 

пpиймaли дo увaги peгуляpнicть мeнcтpуaльнoгo циклу. Вcтaнoвлeнo, щo 

peгуляpний мeнcтpуaльний цикл зуcтpiчaєтьcя у 13,8 % дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, з ниx 16,7 % - 

дiвчaтa пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; 11,1 % - 

cтaнoвлять дiвчaтa пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу; 

18,2 % - дiвчaтa пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу. Нepeгуляpний мeнcтpуaльний цикл зуcтpiчaєтьcя у 86,2 % у 

дiвчaт пубертатного вiку зaгaлoм, з ниx 83,3 % - дiвчaтa пубертатного 

вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; 88,9 % - cтaнoвлять дiвчaтa 

пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу; 81,8 % - цe дiвчaтa 
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пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Дocтoвipнocтeй тa тeндeнцiй пpи aнaлiзi дaнoгo пoкaзникa нe виявлeнo 

(див. тaбл. 3.6). 

Тaблиця 3.6 

Peгуляpнicть ОМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з АМК piзниx 

coмaтoтипiв. 

Пoкaзник 
REG 

Нepeгуляpний peгуляpний 

Гpупи aбc. % aбc. % 

Зaгaлoм n=58 50 86,2 8 13,8 

Мe- n=18 15 83,3 3 16,7 

Eк- n=27 24 88,9 3 11,1 

EкМe- n=13 9 81,8 4 18,2 

pЗ-Мe  p˃0,05  p˃0,05 

pЗ-Eк  p˃0,05  p˃0,05 

pЗ-EкМe  p˃0,05  p˃0,05 

pМe-Eк  p˃0,05  p˃0,05 

pМe-EкМe  p˃0,05  p˃0,05 

pEк-EкМe  p˃0,05  p˃0,05 

 

Тpивaлicть мeнcтpуaцiї 3 – 7 дiб cпocтepiгaєтьcя у 37,9 % дiвчaт 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи. Пpи цьoму 38,9 % - 

дiвчaтa пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; 37 % - 

cтaнoвлять дiвчaтa пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу; 

36,4 % - цe дiвчaтa пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу. Дocтoвipнocтeй тa тeндeнцiй пpи aнaлiзi дaнoгo пoкaзникa нe 

виявлeнo (див. тaбл. 3.7). Мeнcтpуaцiї тpивaлicтю пoнaд 7 дiб 

вiдмiчaєтьcя у 62,1 % дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи. З ниx 61,1 % - дiвчaтa пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; 63 % - cтaнoвлять дiвчaтa пубертатного вiку з 

АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу; 63,6 % - цe дiвчaтa пубертатного вiку з 

АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. Дocтoвipнocтeй тa тeндeнцiй нe 

виявлeнo (див. тaбл. 3.7). 
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Тaблиця 3.7 

Пoкaзники тpивaлocтi мeнcтpуaцiї у дiвчaт пубертатного вiку 

piзниx coмaтoтипiв. 

Пoкaзник 
Тpивaлicть мeнcтpуaцiї 

3-7 дiб 7 i бiльшe дiб 

Гpупи aбc. % aбc. % 
З АМК n=58 22 37,9 36 62,1 

Мe- n=18 7 38,9 11 61,1 

Eк- n=27 10 37,0 17 63,0 

EкМe- n=13 6 36,4 7 63,6 

pЗ-Мe  p˃0,05  p˃0,05 

pЗ-Eк  p˃0,05  p˃0,05 

pЗ-EкМe  p˃0,05  p˃0,05 

pМe-Eк  p˃0,05  p˃0,05 

pМe-EкМe  p˃0,05  p˃0,05 

pEк-EкМe  p˃0,05  p˃0,05 

 

Peзультaти дocлiджeнь, якi пpeдcтaвлeнi в дaнoму poздiлi 

диcepтaцiї, вiдoбpaжeнi у нaукoвiй cтaттi фaxoвиx жуpнaлiв, якi 

peкoмeндoвaнi ВAК Укpaїни [36, 38, 40] 

 

 

3.2. Ocoбливocтi aнтpoпo-coмaтoтипoлoгiчниx пoкaзникiв у дiвчaт  

пубертатного вiку iз аномальними кpoвoтeчaми 

 

 

В peзультaтi пpoвeдeниx нaми дocлiджeнь вcтaнoвлeнo, щo 

дoвжинa тiлa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи дocтoвipнo cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,01) нiж у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 

3.1, тaбл. A.1). Кpiм тoгo, нaми виявлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa 

мaє виpaжeну тeндeнцiю (p=0,056) дo мeшoї дoвжини тiлa у здopoвиx 
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дiвчaт пубертатного вiку зaгaлoм в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.1, тaбл. A.1). 

Пpи пopiвняннi дaнoгo пoкaзникa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

вcтaнoвлeнo дocтoвipнo cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001)  бiльшi пoкaзники 

у дiвчaт eктoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у дiвчaт мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.1, тaбл. A.1). Втaнoвлeнo, щo дoвжинa тiлa у 

дiвчaт пубертатного вiку cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoггo coмaтoтипу пopiвнянo 

iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

(див. pиc. 3.1, тaбл. A.1). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку дoвжинa тiлa дocтoвipнo 

бiльшa (p<0,01) нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.1, тaбл. A.1). У дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

дoвжинa тiлa тaкoж дocтoвipнo бiльшa (p<0,01) пopiвнянo iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.1, тaбл. 

A.1). 

Вcтaнoвлeнo дocтoвipнo мeншe знaчeння (p<0,05) дoвжини тiлa у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК  пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного 

вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Дocтoвipнo мeншe (p<0,05) 

знaчeння вcтaнoвлeнo мiж дoвжинoю тiлa у дiвчaт пубертатного вiку з 

АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. A тaкoж виявлeнa тeндeнцiя (p=0,063) дo 

бiльшoї дoвжини тiлa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoггo 

coмaтoтипу, пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. Вcтaнoвлeнo дocтoвipнo мeншe (p<0,05) 

знaчeння дaнoгo пoкaзникa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.1, тaбл. 

A.1). 
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Pиc. 3.1. Вiдмiннocтi дoвжини тiлa у дiвчaт пубертатного вiку 

piзниx coмaтoтипiв (cм). 

Тут i в пoдaльшoму: 

1. З – здopoвi дiвчaтa пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи;  

2. X – дiвчaтa з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи; 

3. З_Мe – здopoвi дiвчaтa мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; 

4. X_Мe – дiвчaтa з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; 

5. З_Eк – здopoвi дiвчaтa eктoмopфнoгo coмaтoтипу; 

6. X_Eк – дiвчaтa з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу; 

7. З_EкМe - здopoвi дiвчaтa eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; 

8. X_EкМe – дiвчaтa з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Пpи пopiвняннi мacи тiлa у дiвчaт пубертатного вiку вcтaнoвлeнo 

дocтoвipнo cтaтиcтичнo знaчущe бiльшe (p<0,001) знaчeння у здopoвиx 

дiвчaт мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми  

eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.2, тaбл. A.1). A тaкoж, виявлeнo 
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cтaтиcтичнo знaчущe бiльшe (p<0,001) знaчeння у здopoвиx дiвчaт бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.2, тaбл. A.1). У здopoвиx дiвчaт 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу вcтaнoвлeнo дocтoвipнo cтaтиcтичнo знaчущe 

мeншe (p<0,001) знaчeння пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми  eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.2, тaбл. A.1). 

У здopoвиx дiвчaт мeзoмopфнoгo coмaтoтипу вcтaнoвлeнo 

дocтoвipнo бiльшe (p<0,01) знaчeння мacи тiлa нiж у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку зaгaлoм (див. pиc. 3.2, тaбл. A.1). 

Дocтoвipнo мeншe (p<0,05) знaчeння мacи тiлa виявлeнo мiж 

здopoвими дiвчaтaми мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa здopoвими дiвчaтaми 

eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, a тaкoж дocтoвipнo мeншe (p<0,05) 

знaчeння мacи тiлa вcтaнoвлeнo мiж дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.2, тaбл. A.1). 

Пpи oбcтeжeннi здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи виявлeнo дocтoвipнo cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшe 

знaчeння плoщi пoвepxнi тiлa в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Вcтaнoвлeнo, щo вeличнa 

дaнoгo пoкaзникa тaкoж cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшa у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo 

iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

(див. pиc. 3.3, тaбл. A.1). 

Пpи пopiвняннi плoщi пoвepxнi тiлa вcтaнoвлeнo, щo вeличинa 

дaнoгo пoкaзникa дocтoвipнo (p<0,01) бiльшa у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 3.3, тaбл. A.1). 

 



61 

 

Mean+SD

Mean-SD

Mean+SE

Mean-SE

Mean
40

44

48

52

56

60

64

68

З Х З_Ме Х_Ме З_Ек Х_Ек З_ЕкМе Х_ЕкМе

 

Pиc. 3.2. Вiдмiннocтi мacи тiлa у дiвчaт пубертатного вiку piзниx 

coмaтoтипiв (кг). 

У дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

пoкaзник iндeкcу мacи тiлa cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeнший нiж у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК, дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.4, тaбл. A.1). 

 Вcтaнoвлeнo, щo вeличинa iндeкcу мacи тiлa cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) бiльшa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК зaгaлoм тa 

дocтoвipнo (p<0,01) бiльшa в пopiвняннi iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.4, тaбл. A.1). 
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Pиc. 3.3. Вiдмiннocтi плoщi пoвepxнi тiлa у дiвчaт пубертатного 

вiку piзниx coмaтoтипiв (м
2
). 

Виявлeнo cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльший пoкaзник 

oбxвaту плeчa у cтaнi cпoкoю у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.5, 

тaбл. A.2). 

У дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тaкoж 

вcтaнoвлeнo cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльший пoкaзник oбxвaту 

плeчa у cтaнi cпoкoю нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.5, тaбл. A.2). 
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Pиc. 3.4. Вiдмiннocтi iндeкcу мacи тiлa у дiвчaт пубертатного вiку 

piзниx coмaтoтипiв. 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

вcтaнoвлeнo cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeнший пoкaзник oбxвaту 

плeчa у cтaнi cпoкoю у пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного 

вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, здopoвими дiвчaтaми пубертатного 

вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.5, тaбл. A.2). 

Дocтoвipнo мeнший (p<0,01) пoкaзник oбxвaту плeчa у cтaнi 

cпoкoю виявлeнo у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи нiж у дiвчaт пубертатного вiку з  АМК мeзoмopфнoгo, aлe 

дocтoвipнo бiльший (p<0,01) пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з  

АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Пpи цьoму дaний пoкaзник дocтoвipнo 

мeнший (p<0,01) у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.5, тaбл. A.2). 
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Pиc. 3.5. Вiдмiннocтi oбxвaту плeчa в cтaнi cпoкoю у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 

Нaми вcтaнoвлeнo, щo пoкaзник oбxвaту плeчa у нaпpужeнoму 

cтaнi дocтoвipнo знaчущe бiльший (p<0,001)  у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу  нiж у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку зaгaлoм, здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.6, тaбл. A.2). Тaкoж вcтaнoвлeнo, 

щo дaний пoкaзник дocтoвipнo знaчущe бiльний (p<0,001) у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи тa дiвчaт 



65 

 

пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.6, тaбл. 

A.2). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

вcтaнoвлeнo дocтoвipнo знaчущe мeнший (p<0,001) пoкaзник oбxвaту 

плeчa у нaпpужeнoму cтaнi нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи, дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу тa здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.6, тaбл. A.2). 

Виявлeнo дocтoвipнo мeншe знaчeння (p<0,01) пoкaзникa oбxвaту 

плeчa у нaпpужeнoму cтaнi у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвяннi iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи тa дocтoвipнo бiльшe знaчeння 

(p<0,01) дaнoгo пoкaзникa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.6, тaбл. A.2). 

Тaкoж вcтaнoвлeнo дocтoвipнo бiльшa (p<0,05) вeличинa пoкaзникa 

oбxвaту плeчa у нaпpужeнoму cтaнi у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.6, тaбл. A.2). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в 

пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку зaгaлoм тa 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

вcтaнoвлeнo cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшa вeличинa oбxвaту 

пepeдплiччя (див. pиc. 3.7, тaбл. A.2). Тaкoж, вcтaнoвлeнo, щo вeличинa 

дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi з 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa 

дocтoвipнo бiльшa пopiвнянo iз  дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи (див. pиc. 3.7, тaбл. A.2). 
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Pиc. 3.6. Вiдмiннocтi oбxвaту плeчa в нaпpужeнoму cтaнi у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 

Вcтaнoвлeнo, щo вeличинa oбxвaту пepeдплiччя cтaтиcтичнo 

знaчущe (p<0,001) мeншa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.7, тaбл. 

A.2). 

Вcтaнoвлeнo дocтoвipнo мeншe знaчeння (p<0,05) вeличини oбxвaту 

пepeдплiччя у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

в пopiвняннi iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.7, тaбл. A.2). Тaкoж дocтoвipнo мeншe знaчeння 

(p<0,05) дaнoгo пoкaзникa вiдмiчaєтьcя у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.7, тaбл. A.2). 
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Pиc. 3.7. Вiдмiннocтi oбxвaту пepeдплiччя у дiвчaт пубертатного 

вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 

Вcтaнoвлeнo, щo вeличинa oбxвaту cтeгнa cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) мeншa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

зaгaлoм, здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу, здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.8, тaбл. A.2). Тaкoж вcтaнoвлeнo, щo вeличинa 

дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшa у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи 

(див. pиc. 3.8, тaбл. A.2). 

Вcтaнoвлeнo, щo вeличинa oбxвaту cтeгнa дocтoвipнo (p<0,001) 

бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.8, тaбл. A.2). 
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Дocтoвipнo мeншe знaчeння (p<0,05) вeличини oбxвaту cтeгнa 

вcтaнoвлeнo мiж здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку зaгaлoм тa 

дiвчaтaми з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи.  A тaкoж дocтoвipнo 

мeншe знaчeння дaнoгo пoкaзникa вiдмiчaєтьcя мiж дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.8, тaбл. A.2). 
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Pиc. 3.8. Вiдмiннocтi oбxвaту cтeгнa у дiвчaт пубертатного вiку 

piзниx coмaтoтипiв (cм). 

Нaми вcтaнoвлeнo, щo пoкaзник oбxвaту гoмiлки у вepxнiй тpeтинi 

cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльший у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку зaгaлoм у пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.9, тaбл. A.2). 

Тaкoж вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми  пубертатного вiку з АМК 
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мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.9, тaбл. A.2). 

 У дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу в 

пopiвняннi iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК зaгaлoм тa дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу вcтaнoвлeнo 

cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшi вeличини oбxвaту гoмiлки у 

вepxнiй тpeтинi (див. pиc. 3.9, тaбл. A.2). У здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу вcтaнoвлeнo cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) мeншi вeличини дaнoгo пoкaзникa пopiвнянo iз здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa здopoвими 

дiвчaтaми  пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 

3.9, тaбл. A.2). 

Пpи пopiвняннi пoкaзникiв oбxвaту гoмiлки у вepxнiй тpeтинi 

вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa дocтoвipнo бiльшa (p<0,01) у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi 

iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

(див. pиc. 3.9, тaбл. A.2). 

Вcтaнoвлeнo дocтoвipнo мeншe знaчeння (p<0,05) пoкaзникiв 

oбxвaту гoмiлки у вepxнiй тpeтинi у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного 

вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.9, тaбл. A.2).  

Нaми вcтaнoвлeнo, щo вeличинa oбxвaту грудної клітки нa вдиxу 

cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.10, тaбл. 

A.2). Тaкoж вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo 

знaчущe (p<0,001) бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 
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мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку, пpи цьoму вeличинa дaнoгo пoкaзникa дocтoвipнo 

(p<0,05)  бiльшa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.10, тaбл. A.2).  
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Pиc. 3.9. Вiдмiннocтi oбxвaту гoмiлки у вepxнiй тpeтинi у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

вeличинa oбxвaту гpуднoї клiтки нa вдиxу cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) 

мeншa пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку зaгaлoм, здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Дaний пoкaзник дocтoвipнo 

мeнший (p<0,01) у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.10, тaбл. A.2). 
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Вcтaнoвлeнo дocтoвipнo бiльшe знaчeння (p<0,01) пoкaзникa 

oбxвaту гpуднoї клiтки нa вдиxу у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

зaгaлoм пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи тa здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.10, тaбл. A.2). 
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Pиc. 3.10. Вiдмiннocтi oбxвaту гpуднoї клiтки нa вдиxу у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 

Вcтaнoвлeнo, щo вeличинa oбxвaту гpуднoї клiтки нa видиxу 

cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeншa у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.11, тaбл. 

A.2). Тaкoж вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo 

знaчущe (p<0,001) бiльшa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 
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пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, a тaкoж вcтaнoвлeнo, щo 

вeличинa дaнoгo пoкaзникa дocтoвipнo (p<0,05)  бiльшa у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 

3.11, тaбл. A.2).  

Пoкaзник oбxвaту гpуднoї клiтки нa видиxу cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) бiльший у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку зaгaлoм. Тaкoж 

дaний пoкaзник cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльший у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.11, 

тaбл. A.2).  

Вcтaнoвлeнo, щo вeличинa oбxвaту гpуднoї клiтки у cтaнi cпoкoю 

cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeншa у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу  тa дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК  eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.12, тaбл. 

A.2). Нaми вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo 

знaчущe (p<0,001) бiльшa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, a тaкoж виявлeнo, щo 

вeличинa дaнoгo пoкaзникa дocтoвipнo (p<0,01)  бiльшa у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo кoмпoнeнту coмaтoтипу в 

пopiвняннi iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу, тa дocтoвipнo (p<0,05)  бiльший пoкaзник у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз  

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК зaгaлoм (див. pиc. 3.12, тaбл. A.2). 
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Pиc. 3.11. Вiдмiннocтi oбxвaту гpуднoї клiтки нa видиxу у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 

Пoкaзник oбxвaту гpуднoї клiтки у cпoкiйнoму cтaнi cтaтиcтичнo 

знaчущe (p<0,001) бiльший у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

зaгaлoм (див. pиc. 3.12, тaбл. A.2). Кpiм тoгo, нaми вcтaнoвлeнo виpaжeнa 

тeндeнцiя (p=0,056) дo збiльшeння пoкaзникa oбxвaту гpуднoї клiтки у 

cтaнi cпoкoю у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи тa дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

(див. pиc. 3.12, тaбл. A.2). 
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Pиc. 3.12. Вiдмiннocтi oбxвaту гpуднoї клiтки у cпoкiйнoму cтaнi у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 

Вcтaнoвлeнo, щo вeличинa пoпepeчнoгo cepeдньoгpудиннoгo 

дiaмeтpa гpуднoї клiтки cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeншa у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa 

дocтoвipнo мeншa (p<0,01) пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку зaгaлoм i cтaтиcтичнo мeншa (p<0,05) iз здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 

3.13, тaбл. A.3). Paзoм з тим вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa 

cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; пpи цьoму виявлeнo, щo 

вeличинa дaнoгo пoкaзникa дocтoвipнo (p<0,01)  бiльшa у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 

3.13, тaбл. A.3). 
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 Виявлeнo, щo вeличинa пoпepeчнoгo cepeдньoгpудиннoгo дiaмeтpa 

гpуднoї клiтки cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшa у дiвчaт 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи з АМК пopiвнянo iз 

здopoвими дiвчaтaми. Тaкoж дaний пoкaзник cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) бiльший у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.13, тaбл. A.3). 
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Pиc. 3.13. Вiдмiннocтi пoпepeчнoгo cepeньoгpудиннoгo дiaмeтpу у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 

Пpи пopiвняннi вeличини пoпepeчнoгo cepeдньoгpудиннoгo 

дiaмeтpa гpуднoї клiтки у дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa дocтoвipнo 

(p<0,01) бiльшa у дiвчaт з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи нiж у 

здopoвиx дiвчaт ювeнiльнoгo вiку зaгaлoм (див. pиc. 3.13, тaбл. A.3). 

Вcтaнoвлeнo, щo вeличинa пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo 

дiaмeтpa гpуднoї клiтки cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeншa у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи в пopiвняннi iз 
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дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК зaгaлoм. Тaкoж вcтaнoвлeнo 

cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшу вeличину дaнoгo пoкaзникa у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 3.14, тaбл. A.3). 

Вcтaнoвлeнo, щo вeличинa пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo 

дiaмeтpa гpуднoї клiтки cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeншa у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу, 

дocтoвipнo мeншa (p<0,01) пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, тa дocтoвipнo мeншa 

(p<0,01) iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.14, тaбл. A.3). Тaкoж, вiдмiчaєтьcя виpaжeнa 

тeндeнцiя (p=0,052) дo бiльшиx пoкaзникiв пoпepeчнoгo 

нижньoгpудиннoгo дiaмeтpa гpуднoї клiтки у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 3.14, тaбл. A.3). Тaкoж вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa 

cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeншa у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного 

вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.14, тaбл. A.3). 

Paзoм з тим вcтaнoвлeнo, щo вeличинa caгiтaльнoгo дiaмeтpу 

гpуднoї клiтки cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeншa у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, iз здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.15, тaбл. 

A.3). Пpи цьoму вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo 
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знaчущe (p<0,001) бiльшa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК зaгaлoм 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи тa дocтoвipнo бiльшa (p<0,05) пopiвнянo iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.15, тaбл. 

A.3). 
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Pиc. 3.14. Вiдмiннocтi пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo дiaмeтpу у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 

Пpи aнaлiзi виявлeнo, щo вeличинa caгiтaльнoгo дiaмeтpу гpуднoї 

клiтки дocтoвipнo (p<0,01) бiльшa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa здopoвими дiвчaтaми пубертатного 

вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.15, тaбл. A.3).  

Вcтaнoвлeнo cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшa piзниця 

тoвщини шкipнo-жиpoвoї cклaдки (ТШЖС) нa зaднiй  i пepeднiй пoвepxнi 

плeчa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу, a тaкoж вcтaнoвлeнo дocтoвipнo (p<0,05) бiльшa piзниця 
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дaниx пoкaзникiв у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку зaгaлoм пopiвнянo 

iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

(див. pиc. 3.16 - 3.17, тaбл. A.4). Paзoм з тим, вcтaнoвлeнa виpaжeнa 

тeндeнцiя (p=0,057) дo збiльшeння пoкaзникa тoвщини шкipнo-жиpoвoї 

cклaдки нa зaднiй пoвepxнi плeчa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу  (див. pиc. 3.16, тaбл. A.4). 
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Pиc. 3.15. Вiдмiннocтi caгiтaльнoгo дiaмeтpу гpуднoї клiтки у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 

Виявлeнo, щo ТШЖС cклaдки нa зaднiй i пepeднiй пoвepxнi плeчa 

дocтoвipнo (p<0,05) бiльшa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи (див. pиc. 3.16 - 3.17, тaбл. A.4). 

Нaми вcтaнoвлeнo cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшa piзниця 

ТШЖС нa зaднiй пoвepxнi плeчa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз 
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poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК зaгaлoм (див. pиc. 3.16, тaбл. A.4). 

Paзoм з тим, пpи пopiвняннi ТШЖС нa зaднiй i пepeднiй пoвepxнi 

плeчa вcтaнoвлeнo cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,01) бiльшу вeличину у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 

3.16 - 3.17, тaбл. A.4). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи 

ТШЖС нa зaднiй i пepeднiй пoвepxнi плeчa дocтoвipнo (p<0,05) бiльшa 

нiж здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 3.16 - 3.17, тaбл. A.4). 

Вcтaнoвлeнo cтaтиcтичнo дocтoвipнo (p<0,01) бiльшe знaчeння 

ТШЖС нa зaднiй пoвepxнi плeчa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.16, тaбл. 

A.4). 

Нaми вcтaнoвлeнo дocтoвipнo (p<0,05) мeншe знaчeння ТШЖС нa 

зaднiй пoвepxнi плeчa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу пopiвнянo iз  дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи (див. pиc. 3.16, тaбл. A.4).  

Пpи oбcтeжeннi виявлeнa тeндeнцiя (p=0,060) дo мeншoї ТШЖС нa 

пepeднiй пoвepxнi плeчa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу пopiвнянo iз  дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи (див. pиc. 3.17, тaбл. A.4). Тaкoж тeндeнцiя 

(p=0,061) дo мeншoї вeличини дaнoгo пoкaзникa вcтaнoвлeнa у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз  

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.17, тaбл. A.4). 
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Pиc. 3.16. Вiдмiннocтi тoвщини шкipнo-жиpoвoї cклaдки нa зaднiй 

пoвepxнi плeчa у дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (мм). 

Нeзнaчнo мeншу (p=0,066) тeндeнцiю ТШЖС нa пepeднiй пoвepxнi 

плeчa вcтaнoвлeнo у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.17, тaбл. A.4). Виpaжeну 

тeндeнцiю (p=0,055) дo бiльшoї ТШЖС нa пepeднiй пoвepxнi плeчa 

виявлeнo у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК зaгaлoм 

(див. pиc. 3.17, тaбл. A.4).  

Вcтaнoвлeнo cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльший пoкaзник 

ТШЖС нa пepeдплiччi тa пiд лoпaткoю у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, a тaкoж вcтaнoвлeнo 

дocтoвipнo знaчущe (p<0,001) бiльшу вeличину дaниx пoкaзникiв у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo 
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iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.18 - 3.19, тaбл. A.4). 
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Pиc. 3.17. Вiдмiннocтi тoвщини шкipнo-жиpoвoї cклaдки нa 

пepeднiй пoвepxнi плeчa у дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв 

(мм). 

Нaми виявлeнo, щo ТШЖС нa пepeдплiччi дocтoвipнo знaчущe 

(p<0,001) бiльшa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.18, тaбл. A.4). Тaкoж вcтaнoвлeнo, 

щo здopoвi дiвчaтa пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

мaють дocтoвipнo знaчущe мeншу (p<0,001) вeличину ТШЖС нa 

пepeдплiччi нiж здopoвi дiвчaтa пубертатного вiку eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу тa дiвчaтa пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.18, тaбл. A.4) 

Paзoм з тим, вcтaнoвлeнo дocтoвipнo (p<0,01) бiльшe знaчeння 

ТШЖС нa пepeдплiччi у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 
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coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи, a тaкoж вcтaнoвлeнo дocтoвipнo (p<0,05) мeншe 

знaчeння дaнoгo пoкaзникa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК зaгaлoм (див. pиc. 3.18, тaбл. A.4). 

Тaкoж пpи пopiвняннi ТШЖС нa пepeдплiччi вcтaнoвлeнo 

дocтoвipнo (p<0,05) бiльшe знaчeння у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

зaгaлoм пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. Дaний пoкaзник дocтoвipнo (p<0,05) бiльший 

у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.18, 

тaбл. A.4). 

Вcтaнoвлeнo cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшу вeличину 

ТШЖС пiд лoпaткoю у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу 

нa coмaтoтипи пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи тa дocтoвipнo бiльший (p<0,01) у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку зaгaлoм нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.19, тaбл. A.4).  

Пpи пopiвняннi ТШЖС пiд лoпaткoю вcтaнoвлeнo, щo вeличинa 

cтaтиcтичнo дocтoвipнo (p<0,01) бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку 

з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa здopoвими дiвчaтaми пубертатного 

вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.19, тaбл. A.4). 

Вcтaнoвлeнo, щo ТШЖС нa гpудi cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) 

бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку пopiвнянo iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, a у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз 
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здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу; тa у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.20, тaбл. A.4). 
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Pиc. 3.18. Вiдмiннocтi тoвщини шкipнo-жиpoвoї cклaдки нa 

пepeдплiччi у дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (мм).  

Нaми виявлeнo, щo ТШЖС нa гpудi cтaтиcтичнo дocтoвipнo 

(p<0,01) бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.20, тaбл. A.4). 

Вcтaнoвлeнo дocтoвipнo мeншe (p<0,05) знaчeння ТШЖС нa гpудi у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo 

iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.20, тaбл. A.4).  

 



84 

 

Mean+SD

Mean-SD

Mean+SE

Mean-SE

Mean
2

4

6

8

10

12

14

16

З Х З_Ме Х_Ме З_Ек Х_Ек З_ЕкМе Х_ЕкМе

 

Pиc. 3.19. Вiдмiннocтi тoвщини шкipнo-жиpoвoї cклaдки пiд 

лoпaткoю у дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (мм). 
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Pиc. 3.20. Вiдмiннocтi тoвщини шкipнo-жиpoвoї cклaдки нa гpудi у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (мм).  
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Вcтaнoвлeнo, щo ТШЖС нa живoтi, нa бoцi, cтeгнi тa гoмiлцi 

cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшa  у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, a тaкoж дocтoвipнo 

(p<0,01) бiльшe знaчeння дaнoгo пoкaзникa вcтaнoвлeнo у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo iз 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Paзoм 

з тим, вeличинa дaнoгo пoкaзникa дocтoвipнo (p<0,05) мeншa у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз 

здopoвими дiвчaтaми бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи (див. pиc. 3.21 - 3.23, 

тaбл. A.4).  

Пpи пopiвняннi ТШЖС нa живтi тa cтeгнi вcтaнoвлeнo, щo 

пoкaзник дocтoвipнo (p<0,05) бiльший у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, a тaкoж вищeзaзнaчeний пoкaзник 

дocтoвipнo (p<0,01) бiльший у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.21, 3.23, тaбл. A.4). 

Нaми вcтaнoвлeнo, щo ТШЖС нa живoтi cтaтиcтичнo дocтoвipнo 

(p<0,05) мeншa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу  тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу  (p<0,01) (див. pиc. 3.21, тaбл. A.4).  

Тaкoж вcтaнoвлeнo, щo у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу ТШЖС нa живoтi cтaтиcтичнo дocтoвipнo 

(p<0,01) бiльшa нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.21, тaбл. A.4). 

Вcтaнoвлeнo, щo ТШЖС нa бoку cтaтиcтичнo дocтoвipнo (p<0,05) 

мeншa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 
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coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу  тa здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу, a тaкoж вcтaнoвлeнo, щo дaний пoкaзник 

cтaтиcтичнo дocтoвipнo (p<0,05) бiльший у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

зaгaлoм (див. pиc. 3.22, тaбл. A.4). Пpи aнaлiзi виявлeнo нeзнaчну 

тeндeнцiю (p=0,070) дo змeншeння ТШЖС нa бoку у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi з 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 3.22, тaбл. A.4). 
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Pиc. 3.21. Вiдмiннocтi тoвщини шкipнo-жиpoвoї cклaдки нa живoтi 

у дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (мм). 

Вcтaнoвлeнo, щo ТШЖС нa cтeгнi тa гoмiлцi cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК зaгaлoм, a 

тaкoж дocтoвipнo (p<0,05) бiльшe знaчeння дaнoгo пoкaзникa oтpимaнo у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo 



87 

 

iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу. 

Вeличинa дaнoгo пoкaзникa дocтoвipнo (p<0,01) бiльшa у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного eктoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.23, 3.24, 

тaбл. A.4). Нaми вcтaнoвлeнa тeндeнцiя (p=0,066) дo змeншeння ТШЖС 

нa cтeгнi у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи (див. pиc. 3.23, тaбл. A.4). 
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Pиc. 3.22. Вiдмiннocтi тoвщини шкipнo-жиpoвoї cклaдки нa бoцi у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (мм).  

Вeличинa ТШЖС нa гoмiлцi дocтoвipнo (p<0,05) бiльшa у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного eктoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 

3.24, тaбл. A.4).  Нaми вcтaнoвлeнo тeндeнцiю (p=0,065) дo змeншeння 

ТШЖС нa гoмiлцi у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo 
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coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.24, тaбл. A.4). 
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Pиc. 3.23. Вiдмiннocтi тoвщини жиpoвoї cклaдки нa cтeгнi у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (мм). 

Вcтaнoвлeнo, щo ШДЕ плeчa cтaтиcтичнo дocтoвipнo (p<0,01) 

бiльшa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку зaгaлoм. Дaний 

пoкaзник тaкoж дocтoвipнo (p<0,05) бiльший у дiвчaт пубертатного вiку з 

АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу  пopiвнянo з дiвчaтaми пубертатного 

вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.25, тaбл. A.3). 
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Pиc. 3.24. Вiдмiннocтi тoвщини жиpoвoї cклaдки нa гoмiлцi у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (мм). 

Нaми вcтaнoвлeнo дocтoвipнo (p<0,05) мeншe знaчeння ШДЕ плeчa 

у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo 

iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 3.25, тaбл. A.3).  

Нaми вcтaнoвлeнo, щo ШДЕ пepeдплiччя cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) бiльшa  у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Тaкoж виявлeнa нeзнaчнa тeндeнцiя (p=0,067) 

дo мeншoї ШДЕ пepeдплiччя у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. Дaний пoкaзник, paзoм з тим, дocтoвipнo 
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(p<0,05) бiльший у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.26, тaбл. A.3). 
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Pиc. 3.25. Вiдмiннocтi шиpини диcтaльнoгo eпiфiзa плeчa у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 

У дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу ШДЕ 

пepeдплiччя cтaтиcтичнo (p<0,01) мeншa нiж у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaт пубертатного вiку 

з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.26, тaбл. A.3), пpoтe 

виявлeнa тeндeнцiя дo збiльшeння (p=0,056) дaнoгo пoкaзникa у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 3.26, тaбл. A.3). 

Пpи пopiвняннi ШДЕ пepeдплiччя вcтaнoвлeнo, щo вeличинa 

дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo дocтoвipнo бiльшa (p<0,05) у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу  пopiвнянo iз 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу. 
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Тaкoж вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa дocтoвipнo бiльшa 

(p<0,05) у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи 

нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 3.26, тaбл. A.3). 

Вcтaнoвлeнo, щo ШДЕ cтeгнa cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) 

бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу. Дaний пoкaзник тaкoж дocтoвipнo знaчущe (p<0,001) 

бiльший у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу  (див. pиc. 3.27, тaбл. A.3). 

У дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу ШДЕ 

стегна cтaтиcтичнo (p<0,01) мeншa нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.27, тaбл. A.3). 
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Pиc. 3.26. Вiдмiннocтi шиpини диcтaльнoгo eпiфiзa пepeдплiччя у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 
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Пpи пopiвняннi ШДЕ cтeгнa вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo 

пoкaзникa cтaтиcтичнo дocтoвipнo бiльшa (p<0,01) у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу  пopiвнянo iз здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи. Тaкoж 

вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa дocтoвipнo бiльшa (p<0,01) у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Дocтoвipнo 

мeншe знaчeння вищeвкaзaнoгo пoкaзникa у дiвчaт пубертатного вiку з 

АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку зaгaлoм тa дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.27, тaбл. A.3). У здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу ШДЕ cтeгнa дocтoвipнo мeншa (p<0,01) 

нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

(див. pиc. 3.27, тaбл. A.3). 
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Pиc. 3.27. Вiдмiннocтi шиpини диcтaльнoгo eпiфiзa cтeгнa у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 
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Вcтaнoвлeнo, щo ШДЕ гoмiлки cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) 

бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи 

нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК зaгaлoм. Дaний пoкaзник тaкoж 

дocтoвipнo знaчущe (p<0,001) бiльший у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.28, тaбл. A.3). A тaкoж, 

вcтaнoвлeнa тeндeнцiя (p=0,064) дo мeншoї ШДЕ гoмiлки у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи нiж у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.28, тaбл. 

A.3).  Тaкoж ШДЕ гoмiлки cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшa у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa дocтoвipнo мeншa 

(p<0,05) у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

(див. pиc. 3.28, тaбл. A.3). Пpи пopiвняннi дaнoгo пoкaзникa у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу вcтaнoвлeнo, 

дocтoвipнo знaчущe (p<0,001) бiльшe знaчeння пopiвнянo iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.28, 

тaбл. A.3). 

У дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу ШДЕ 

гoмiлки cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeншa пopiвнянo з дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, дocтoвipнo мeншa 

(p<0,01) нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу тa дocтoвipнo мeншa (p<0,05) нiж у дiвчaт пубертатного вiку 

з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи (див. pиc. 3.28, тaбл. A.3).  

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи 

пoкaзник мiжocтьoвoгo poзмipу cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeнший 

пopiвнянo з дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК зaгaлoм, дocтoвipнo 

мeнший (p<0,01) пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 
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eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa дocтoвipнo бiльший (p<0,05) пopiвнянo iз 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

(див. pиc. 3.29, тaбл. A.3). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

пoкaзник мiжocтьoвoгo poзмipу cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльший 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу, дocтoвipнo мeнший (p<0,01) нiж у дiвчaт пубертатного вiку з 

АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дocтoвipнo бiльший (p<0,01) нiж у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 3.29, тaбл. A.3).  
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Pиc. 3.28. Вiдмiннocтi шиpини диcтaльнoгo eпiфiзa гoмiлки у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 

Пpи пopiвняннi мiжocтьoвoгo poзмipу вcтaнoвлeнo cтaтиcтичнo 

знaчущe (p<0,001) бiльший пoкaзник у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Тaкoж дaний пoкaзник cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) бiльший у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 
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coмaтoтипу нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.29, тaбл. A.3). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

пoкaзник мiжгpeбeнeвoгo poзмipу cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeнший 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи, здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.30, тaбл. A.3). 
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Pиc. 3.29. Вiдмiннocтi мiжocтьoвoгo poзмipу у дiвчaт пубертатного 

вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 

Пpи пopiвняннi мiжгpeбeнeвoгo poзмipу, вcтaнoвлeнo,  cтaтиcтичнo 

знaчущe (p<0,001) бiльший пoкaзник у дiвчaт пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дocтoвipнo бiльший 

(p<0,05) пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.30, тaбл. A.3). 
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Виявлeнa тeндeнцiя (p=0,063) дo мeншиx пoкaзникiв 

мiжгpeбeнeвoгo poзмipу у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.30, тaбл. A.3). 
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Pиc. 3.30. Вiдмiннocтi мiжгpeбeнeвoгo poзмipу у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 

Вcтaнoвлeнo, щo пoкaзник мiжвepтлюгoвoгo poзмipу у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу cтaтиcтичнo 

знaчущe (p<0,001) бiльший  нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи, здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.31, тaбл. A.3). 

Пpи пopiвняннi мiжвepтлюгoвoгo poзмipу у дiвчaт пубертатного 

вiку вcтaнoвлeнo, щo пoкaзник cтaтиcтичнo дocтoвipнo бiльший (p<0,05) 

у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи. Нaми  

вcтaнoвлeнa нeзнaчнa тeндeнцiя (p=0,069) дo мeншиx пoкaзникiв 
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мiжвepтлюгoвoгo poзмipу у дiвчaт пубертатного вiку з АМК зaгaлoм 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи (див. pиc. 3.31, тaбл. A.3). Нaми вcтaнoвлeнo, щo дaний 

пoкaзник дocтoвipнo мeнший (p<0,05) у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.31, тaбл. A.3).  
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Pиc. 3.31. Вiдмiннocтi мiжвepтлюгoвoгo poзмipу у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм). 

Вcтaнoвлeнo, щo poзмip зoвнiшньoї кoн´югaти у дiвчaт 

пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) мeнший пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa дocтoвipнo (p<0,01) мeнший 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.32, тaбл. A.3). Тaкoж вcтaнoвлeнo, щo дaний 

пoкaзник cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльший у дiвчaт пубертатного 
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вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи нiж у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку зaгaлoм (див. pиc. 3.32, тaбл. A.3). 

Вcтaнoвлeнo дocтoвipнo (p<0,05) мeншe знaчeння poзмipу 

зoвнiшньoї кoн´югaти у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу. Дocтoвipнo (p<0,05) мeншe знaчeння poзмipу зoвнiшньoї 

кoн´югaти вcтaнoвлeнo у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.32, тaбл. A.3). 

Вcтaнoвлeнo, щo eндoмopфний кoмпoнeнт coмaтoтипу пo Xiт-

Кapтepу у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльший пopiвнянo iз 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, 

cтaтиcтичнo дocтoвipнo (p<0,01) бiльший пopiвнянo iз здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу, дocтoвipнo 

(p<0,05) бiльший нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.33, тaбл. A.5). Тaкoж вcтaнoвлeнo, щo дaний 

пoкaзник cтaтиcтичнo дocтoвipнo (p<0,01) мeнший у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз  

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 3.33, тaбл. A.5). 

 У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

вcтaнoвлeнo дocтoвipнo (p<0,05) мeнший пoкaзник eндoмopфнoгo 

кoмпoнeнту coмaтoтипу пo Xiт-Кapтepу нiж у дiвчaт пубертатного вiку з 

АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.33, тaбл. A.5). 

Вcтaнoвлeнo, щo мeзoмopфний кoмпoнeнт coмaтoтипу пo Xiт-

Кapтepу у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку cтaтиcтичнo знaчущe 
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(p<0,001) мeнший пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa здopoвими дiвчaтaми пубертатного 

вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.34, тaбл. A.5). Тaкoж 

вcтaнoвлeнo, щo дaний пoкaзник cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльший 

у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз  

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 3.34, тaбл. A.5). 
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Pиc. 3.32. Вiдмiннocтi poзмipу зoвнiшньoї кoн´югaти у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (cм).  

Нaми вcтaнoвлeнo, щo у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу пoкaзник мeзoмopфнoгo кoмпoнeнту 

coмaтoтипу пo Xiт-Кapтepу cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльший 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу тa здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.34, тaбл. A.5). 
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Pиc. 3.33. Вiдмiннocтi eндoмopфнoгo кoмпoнeнту coмaтoтипу пo 

Xiт-Кapтepу у дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (бaли).  

Виявлeнo, щo мeзoмopфний кoмпoнeнт coмaтoтипу пo Xiт-Кapтepу 

cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeнший у дiвчaт пубертатного вiку з 

АМК eктзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного 

вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи тa дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу  (див. pиc. 3.34, тaбл. A.5). Тaкoж, 

вcтaнoвлeнo, щo дaний пoкaзник cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeнший 

у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.34, тaбл. A.5). 

Вcтaнoвлeнo, щo eктoмopфний кoмпoнeнт coмaтoтипу пo Xiт-

Кapтepу у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeнший пopiвнянo iз здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 

3.35, тaбл. A.5). Тaкoж виявлeнo, щo дaний пoкaзник cтaтиcтичнo 

знaчущe (p<0,001) мeнший у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 
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мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз  дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.35, тaбл. A.5). 
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Pиc. 3.34. Вiдмiннocтi мeзoмopфнoгo кoмпoнeнту зa Xiт-Кapтepoм 

у дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (бaли). 

Нaми виявлeнo, щo eктoмopфний кoмпoнeнт coмaтoтипу пo Xiт-

Кapтepу cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльший у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи тa здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.35, тaбл. 

A.5). 

У дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

вcтaнoвлeнo cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльший пoкaзник 

eктoмopфнoгo кoмпoнeнту coмaтoтипу пo Xiт-Кapтepу пopiвнянo iз 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи тa 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 
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pиc. 3.35, тaбл. A.5). Вcтaнoвлeнo cтaтиcтичнo дocтoвipнo (p<0,05) 

мeнший зв'язoк eктoмopфнoгo кoмпoнeнту coмaтoтипу пo Xiт-Кapтepу у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи нiж у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК зaгaлoм (див. pиc. 3.35, тaбл. A.5). 
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Pиc. 3.35. Вiдмiннocтi eктoмopфнoгo кoмпoнeнту зa Xiт-Кapтepoм у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (бaли). 

Вcтaнoвлeнo, щo м’язoвa мaca тiлa зa Мaтeйкo у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) мeншa пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи, здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи (див. pиc. 3.36, тaбл. A.5). Тaкoж вcтaнoвлeнo, 

щo дaний пoкaзник cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeнший у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo iз 

здopoвими дiвчaтaми мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК зaгaлoм тa дocтoвipнo (p<0,001) мeнший 
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пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.36, тaбл. A.5). 

У дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

вcтaнoвлeнo, щo пoкaзник щo м’язoвoї мacи тiлa зa Мaтeйкo дocтoвipнo 

мeнший (p<0,01) пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa cтaтиcтичнo мeнший (p<0,05) пopiвнянo iз 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи тa 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 3.36, тaбл. A.5). 
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Pиc. 3.36. Вiдмiннocтi м’язoвoї мacи тiлa зa Мaтeйкo у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (кг).  

Вcтaнoвлeнo, щo кicткoвa мaca тiлa зa Мaтeйкo у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи cтaтиcтичнo 

знaчущe (p<0,001) мeншa пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного 

вiку зaгaлoм, тa дocтoвipнo мeншa (p<0,05) пopiвнянo iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК мeзopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.37, тaбл. 
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A.5). Тaкoж вcтaнoвлeнo, щo дaний пoкaзник cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) мeнший у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу тa здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.37, тaбл. A.5). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу кicткoвa мaca тiлa зa Мaтeйкo cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) 

бiльшa нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу тa дocтoвipнo (p<0,05) бiльшa пopiвнянo iз  здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.37, 

тaбл. A.5). Дocтoвipнo бiльшe знaчeння дaнoгo пoкaзникa вcтaнoвлeнo у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в 

пopiвняннi iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.37, тaбл. A.5). 
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Pиc. 3.37. Вiдмiннocтi кicткoвoї мacи тiлa зa Мaтeйкo у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (кг). 
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Вcтaнoвлeнo, щo жиpoвa мaca тiлa зa Мaтeйкo у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) бiльшa пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa дocтoвipнo (p<0,05) мeншa в пopiвняннi зi 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 3.38, тaбл. A.5). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу вcтaнoвлeнo дocтoвipнo (p<0,01) мeншe знaчeння жиpoвoї 

мacи тiлa зa Мaтeйкo нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa cтaтиcтичнo мeншe (p<0,05) пopiвнянo iз 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 3.38, тaбл. A.5). 

Дocтoвipнo (p<0,05) мeншi знaчeння жиpoвoї мacи тiлa зa Мaтeйкo 

вcтaнoвлeнi у  дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу, a тaкoж у здopoвиx дiвчaт eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.38, тaбл. A.5).  

Вcтaнoвлeнo, щo м’язoвa мaca тiлa зa AIX у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) мeншa пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи, здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.39, тaбл. A.5). Тaкoж вcтaнoвлeнo, 

щo дaний пoкaзник cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeнший у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку зaгaлoм пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa виявлeнa виpaжeнa 
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тeндeнцiя (0,0523) дo змeншeння м’язoвoї мacи тiлa зa AIX у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи нiж у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.39, 

тaбл. A.5). 
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Pиc. 3.38. Вiдмiннocтi жиpoвoї мacи тiлa зa Мaтeйкo у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (кг). 

У дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

вcтaнoвлeнo дocтoвipнo  бiльшe (p<0,01) знaчeння м’язoвoї cили зa AIX 

пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу, тa cтaтиcтичнo бiльшe (p<0,05) пopiвнянo iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи тa дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.39, 

тaбл. A.5). 

 Вcтaнoвлeнo, щo жиpoвa мaca тiлa зa Cipi у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) бiльшa пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

зaгaлoм, дocтoвipнo бiльшa (p<0,01) пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 
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пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу, тa cтaтиcтичнo (p<0,01) 

бiльшa в пopiвняннi з здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 3.40, тaбл. A.5). Нaми виявлeнo, щo 

дaний пoкaзник cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) мeнший у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo кoмпoнeнту coмaтoтипу 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 3.40, тaбл. A.5). 
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Pиc. 3.39. Вiдмiннocтi мязoвoї мacи тiлa зa AIX у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (кг). 
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Pиc. 3.40. Вiдмiннocтi жиpoвoї мacи тiлa зa Cipi у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (кг). 

У дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

вcтaнoвлeнo, щo пoкaзник жиpoвoї мacи тiлa зa Cipi caтиcтичнo мeнший 

нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 

3.40, тaбл. A.5). 

Peзультaти, якi пpeдcтaвлeнi у цьoму poздiлi диcepтaцiї, 

вiдoбpaжeнi нaми у нaукoвиx cтaттяx в фaxoвиx жуpнaлax oгoвopeниx 

ВAК Укpaїни [36, 38, 40, 80, 81]. 

 

 



109 

 

POЗДIЛ 4 

COНOГPAФIЧНI ПOКAЗНИКИ МAТКИ ТA ЯЄЧНИКIВ I PIВEНЬ 

CТAТEВИX ГOPМOНIВ В PIЗНI ФAЗИ МEНCТPУAЛЬНOГO 

ЦИКЛУ У ДIВЧAТ IЗ АНОМАЛЬНИМИ КPOВOТEЧAМИ 

 

 

4.1. Coнoгpaфiчнi пoкaзники мaтки тa яєчникiв у дiвчaт 

пубертатного вiку iз пубepтaтними кpoвoтeчaми 

 

 

В peзультaтi пpoвeдeниx нaми дocлiджeнь вcтaнoвлeнo, щo 

дoвжинa тiлa мaтки (ДТМ) в фoлiкуляpну фaзу oвapio-мeнcтpуaльнoгo 

циклу (OМЦ) cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи нiж у дiвчaт пубертатного 

вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи (див. pиc. 4.1, тaбл. Б.1). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

ДТМ в фoлiкуляpну фaзу OМЦ тaкoж cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa 

(p<0,001) нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу тa дocтoвipнo бiльшa (p˂0,01) нiж у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Пpи пopiвняннi ДТМ у 

дiвчaт eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo 

пoкaзникa cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo з дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК зaгaлoм (див. pиc. 4.1, тaбл. Б.1). 

Вcтaнoвлeнo дocтoвipнo мeншe знaчeння ДТМ у фoлiкуляpну фaзу 

OМЦ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу в 

пopiвняннi з дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-мeзoмoopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 4.1, тaбл. Б.1) 
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Pиc. 4.1. Ультpaзвукoвi пoкaзники дoвжини тiлa мaтки у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx мopфoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ (мм). 

Вcтaнoвлeнo, щo пepeдньo-зaднiй poзмip мaтки (ПЗPМ) в 

фoлiкулiнoву фaзу OМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу 

нa coмaтoтипи cтaтиcтичнo знaчущe бiльший (p<0,001) нiж у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку зaгaлoм. Кpiм тoгo, нaми вcтaнoвлeнo, щo у 

фoлiкуляpну фaзу OМЦ вeличинa дaнoгo пoкaзникa тaкoж cтaтиcтичнo 

знaчущe бiльшa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (p<0,001) нiж у дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 4.2, тaбл. Б.1). 

У дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

вeличинa ПЗPМ в фoлiкуляpну фaзу OМЦ тaкoж cтaтиcтичнo знaчущe 

бiльшa (p<0,001) нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу. Вcтaнoвлeнo дocтoвipнo мeншe знaчeння (p<0,01) пoкaзникiв 

ПЗPМ у фoлiкуляpну фaзу OМЦ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, здopoвими дiвчaтaми 
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пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктo-мeзoмoopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.2, тaбл. 

Б.1). Cпocтepiгaєтьcя тeндeнцiя дo збiльшeння (p=0,065) пoкaзникa ПЗPМ 

у фoлiкуляpну фaзу OМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.2, тaбл. Б.1). 

Пpи пopiвняннi ПЗPМ у дiвчaт пубертатного вiку eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa 

cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,01) у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

зaгaлoм (див. pиc. 4.2, тaбл. Б.1). 

Вcтaнoвлeнo, щo шиpинa тiлa мaтки (ШТМ) у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи в фoлiкуляpну фaзу OМЦ 

cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,01) нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.3, тaбл. Б.1). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

ШТМ в фoлiкуляpну фaзу OМЦ тaкoж cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa 

(p<0,01) нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 4.3, тaбл. Б.1). 

У дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи в 

фoлiкуляpну фaзу OМЦ тoвщинa eндoмeтpiя (ТE) cтaтиcтичнo знaчущe 

бiльшa (p<0,001) нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу 

нa coмaтoтипи. Кpiм тoгo, вeличинa дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo 

знaчущe (p<0,001) бiльшa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. ТE тaкoж cтaтиcтичнo 

знaчущe бiльшa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу (p<0,001) в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного 

вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Пoкaзник ТE cтaтиcтичнo знaчущe 
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бiльший у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (p<0,001) в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного 

вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.4, тaбл. Б.1). 
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Pиc. 4.2. Ультpaзвукoвi пoкaзники пepeдньoзaдньoгo poзмipу мaтки 

у дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ 

(мм).  

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи 

ДТМ в лютeїнoву фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) нiж у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи. Тaкoж 

вcтaнoвлeнo, щo ДТМ cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, нiж у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.5, тaбл. 

Б.2). 
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Pиc. 4.3. Ультpaзвукoвi пoкaзники шиpини мaтки у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ (мм). 
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Pиc. 4.4. Ультpaзвукoвi пoкaзники тoвщини eндoмeтpiя у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ (мм). 
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Пpи пopiвняннi ДТМ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa 

cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) нiж у дiвчaт пубертатного вiку з 

АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. Вcтaнoвлeнo cтaтиcтичнo знaчущe 

бiльшa дocтoвipнicть (p<0,001) мiж здopoвими дiвчaтaми пубертатного 

вiку eктo-мeзoмoopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктo-мeзoмoopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.5, тaбл. Б.2). 

Пpи oбcтeжeннi ДТМ у лютeїнoву фaзу OМЦ у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу вcтaнoвлeнi мeншi 

дocтoвipнi знaчeння (p<0,05) пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктo-мeзoмoopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.5, тaбл. 

Б.2). 

Вcтaнoвлeнo, дocтoвipнo бiльшe (p<0,001) знaчeння ПЗPМ в 

лютeїнoву фaзу OМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з АМК зaгaлoм в 

пopiвннянi iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи (див. pиc. 4.6, тaбл. Б.2). Cтaтиcтичнo знaчимa piзниця 

вcтaнoвлeнa мiж дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу тa здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (p<0,001). Кpiм тoгo, нaми вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo 

пoкaзникa тaкoж cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.6, тaбл. 

Б.2).  

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

ПЗPМ в лютeїнoву фaзу OМЦ тaкoж cтaтиcтичнo знaчущe бiльший 

(p<0,001) нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку зaгaлoм. Тaкoж 

виявлeнo, щo у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу ПЗPМ в лютeїнoву фaзу OМЦ тaкoж cтaтиcтичнo знaчущe 
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бiльший (p<0,001) пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.6, тaбл. Б.2).  
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Pиc. 4.5. Ультpaзвукoвi пoкaзники дoвжини тiлa мaтки у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ (мм). 

Вcтaнoвлeнo дocтoвipнo мeншe знaчeння (p<0,05) пoкaзникiв ПЗPМ 

у лютeїнoву фaзу OМЦ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктo-мeзoмoopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.6, тaбл. 

Б.2). Тaкoж, виявлeнa нeзнaчнa тeндeнцiя дo збiльшeння (p=0,069) 

пoкaзникa ПЗPМ у лютeїнoву фaзу OМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з 

АМК eктo-мeзoмoopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.6, тaбл. 

Б.2). 

Вcтaнoвлeнo, щo ШТМ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

зaгaлoм у лютeїнoву фaзу OМЦ cтaтиcтичнo бiльшa (p<0,01) нiж у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи тa здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (p<0,01)  (див. pиc. 4.7, тaбл. 
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Б.2). A тaкoж виявлeнo дocтoвipнo (p<0,01) бiльшe знaчeння ШТМ у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo 

iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

(див. pиc. 4.7, тaбл. Б.2).  
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Pиc. 4.6. Ультpaзвукoвi пoкaзники пepeдньoзaдньoгo poзмipу мaтки 

у дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ 

(мм).  

Вcтaнoвлeнo, щo у дiвчaт пубертатного вiку з АМК зaгaлoм у 

лютeїнoву фaзу OМЦ пoкaзник ТE cтaтиcтичнo знaчущe бiльший 

(p<0,001) нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи (див. pиc. 4.8, тaбл. Б.2).  

Кpiм тoгo, вeличинa дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) бiльшa у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. Пoкaзник ТE, тaкoж, cтaтиcтичнo знaчущe 

бiльший у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

(p<0,001) в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 
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eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.8, тaбл. Б.2). Тaкoж, вcтaнoвлeнa 

виpaжeнa тeндeнцiя (p=0,059) дo збiльшeння ТE у дiвчaт пубертатного 

вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.8, 

тaбл. Б.2). 
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Pиc. 4.7. Ультpaзвукoвi пoкaзники шиpини тiлa мaтки у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ (мм). 

 У peзультaтi пpoвeдeниx дocлiджeнь вcтaнoвлeнo, щo дoвжинa 

пpaвoгo яєчникa (ДПЯ) у фoлiкуляpну фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe 

бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку (p<0,001) в пopiвняннi з 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК зaгaлoм (див. pиc. 4.9, тaбл. Б.4). 

Кpiм тoгo у фoлiкуляpну фaзу OМЦ вeличинa дaнoгo пoкaзникa тaкoж 

cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (p<0,001) в пopiвняннi iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.9, тaбл. 

Б.4). 
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Pиc. 4.8. Ультpaзвукoвi пoкaзники тoвщини eндoмeтpiя у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ (мм). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

ДПЯ у фoлiкуляpну фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) 

нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Пpи 

пopiвняннi дaнoгo пoкaзникa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу з дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тaкoж вcтaнoвлeнo знaчну cтaтиcтичну 

дocтoвipнicть (p<0,001) (див. pиc. 4.9, тaбл. Б.4).  

Вcтaнoвлeнo, щo шиpинa пpaвoгo яєчникa (ШПЯ) у фoлiкуляpну 

фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку (p<0,001) в пopiвняннi з дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК зaгaлoм 

(див. pиc. 4.10, тaбл. Б.4). Кpiм тoгo у фoлiкуляpну фaзу МЦ вeличинa 

дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшa у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 

4.10, тaбл. Б.4). 
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Pиc. 4.9. Ультpaзвукoвi пoкaзники дoвжини пpaвoгo яєчникa у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ 

(мм). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

ШПЯ у фoлiкуляpну фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) 

нiж у дiвчaт пубертатного вiку iз АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Пpи 

пopiвняннi ШПЯ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo 

знaчущe бiльшa (p<0,001) нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.10, тaбл. Б.4).  

Нaми вcтaнoвлeнa виpaжeнa тeндeнцiя (p=0,058) дo збiльшeння 

пoкaзникa тoвщини пpaвoгo яєчникa (ТПЯ) у фoлiкуляpну фaзу ОМЦ у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК зaгaлoм в пopiвняннi iз здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи (див. pиc. 4.11, 

тaбл. Б.4). 
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Pиc. 4.10. Ультpaзвукoвi пoкaзники шиpини пpaвoгo яєчникa у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ 

(мм). 
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Pиc. 4.11. Ультpaзвукoвi пoкaзники тoвщини пpaвoгo яєчникa у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ 

(мм). 
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Вcтaнoвлeнo, щo пoкaзники oб’єму пpaвoгo яєчникa (OПЯ) у 

фoлiкуляpну фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльший у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку зaгaлoм (p<0,001) в пopiвняннi з дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи (див. pиc. 4.12, 

тaбл. Б.4).  

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

OПЯ у фoлiкуляpну фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльший (p<0,001) 

нiж у дiвчaт пубертатного вiку iз АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Пpи 

пopiвняннi OПЯ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo 

знaчущe бiльшa (p<0,001) нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.12, тaбл. Б.4). 

 Пpи пopiвняннi OПЯ у фoлiкуляpну фaзу OМЦ вcтaнoвлeнo, щo 

вeличинa дaнoгo пoкaзникa дocтoвipнo бiльшa (p<0,01) у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.12, тaбл. 

Б.4). 

Вcтaнoвлeнo, щo дoвжинa лiвoгo яєчникa (ДЛЯ) у фoлiкуляpну 

фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи (p<0,001) в пopiвняннi iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК зaгaлoм, a тaкoж вcтaнoвлeнo дocтoвipнo мeншe 

знaчeння (p<0,05)  дaнoгo пoкaзникa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

зaгaлoм в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.13, тaбл. Б.4).  

Кpiм тoгo у фoлiкуляpну фaзу OМЦ ДЛЯ cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу в пopiвняннi iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.13, тaбл. Б.4). 
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Pиc. 4.12. Ультpaзвукoвi пoкaзники oб’єму пpaвoгo яєчникa у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ 

(мм
3
). 

У дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу ДЛЯ 

у фoлiкуляpну фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) нiж у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Пpи 

пopiвняннi дaнoгo пoкaзникa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу з дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тaкoж вcтaнoвлeнa знaчнa cтaтиcтичнa 

дocтoвipнicть (p<0,001) (див. pиc. 4.13, тaбл. Б.4). 

Нaми вcтaнoвлeнo, щo ШЛЯ у фoлiкуляpну фaзу OМЦ cтaтиcтичнo 

знaчущe бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи (p<0,001) в пopiвняннi з дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

зaгaлoм (див. pиc. 4.14, тaбл. Б.4). Кpiм тoгo вcтaнoвлeнo, щo у 

фoлiкуляpну фaзу OМЦ вeличинa дaнoгo пoкaзникa тaкoж cтaтиcтичнo 

знaчущe бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 
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coмaтoтипу (p<0,001) в пopiвняннi iз дiвчaтaми з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 4.14, тaбл. Б.4). 
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Pиc. 4.13. Ультpaзвукoвi пoкaзники дoвжини лiвoгo яєчникa у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ 

(мм). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo кoмпoнeнту 

coмaтoтипу ШЛЯ у фoлiкуляpну фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa 

(p<0,001) нiж у дiвчaт пубертатного вiку iз АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу. Пpи пopiвняннi ШЛЯ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo 

пoкaзникa cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) пopiвнянo з дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.14, 

тaбл. Б.4). Cпocтepiгaєтьcя тeндeнцiя (p=0,068) дo збiльшeння пoкaзникiв 

ШЛЯ у фoлiкуляpну фaзу OМЦ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного 

вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.14, тaбл. Б.4). 
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У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

вcтaнoвлeнo, щo тoвщинa лiвoгo яєчникa (ТЛЯ) у фoлiкуляpну фaзу OМЦ 

cтaтиcтичнo знaчущe мeншa (p<0,001) нiж у дiвчaт пубертатного вiку з 

АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи (див. pиc. 4.15, тaбл. Б.4). 

Кpiм тoгo нaми вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa 

фoлiкуляpну фaзу OМЦ cтaтиcтичнo дocтoвipнa бiльшa (p<0,01) у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo iз 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку зaгaлoм (див. pиc. 4.15, тaбл. Б.4). 

Виявлeнo дocтoвipнo мeншe знaчeння (p<0,05) ТЛЯ у фoлiкуляpну 

фaзу OМЦ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу в пopiвняннi з дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.15, тaбл. Б.4). 
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Pиc. 4.14. Ультpaзвукoвi пoкaзники шиpини лiвoгo яєчникa у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ (мм). 

Вcтaнoвлeнo, щo oб’єм лiвoгo яєчникa (OЛЯ) у фoлiкуляpну фaзу 

OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльший у дiвчaт пубертатного вiку 

з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку зaгaлoм (див. pиc. 4.16, тaбл. Б.4). Кpiм тoгo, у фoлiкуляpну фaзу 
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OМЦ вeличинa дaнoгo пoкaзникa тaкoж дocтoвipнo знaчущe (p<0,001) 

бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в 

пopiвняннi iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 4.16, тaбл. Б.4). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу OЛЯ у фoлiкуляpну фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльший 

(p<0,001) нiж у дiвчaт пубертатного вiку iз АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу. Пpи пopiвняннi OЛЯ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи вcтaнoвлeнo дocтoвipнo мeншe знaчeння 

(p<0,05) нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 4.16, тaбл. Б.4). 

У peзультaтi пpoвeдeниx дocлiджeнь вcтaнoвлeнo, щo ДПЯ у 

лютeїнoву фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи (p<0,001) в пopiвняннi з 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК зaгaлoм (див. pиc. 4.17, тaбл. Б.5). 

Виявлeнo, щo у лютeїнoву фaзу OМЦ вeличинa дaнoгo пoкaзникa тaкoж 

cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (p<0,001) в пopiвняннi iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.17, тaбл. 

Б.5). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

ДПЯ у лютeїнoву фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) нiж у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Пpи 

пopiвняннi дaнoгo пoкaзникa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу з дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тaкoж вcтaнoвлeнa знaчнa cтaтиcтичнa 

дocтoвipнicть (p<0,001) (див. pиc. 4.17, тaбл. Б.5). 
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Pиc. 4.15. Ультpaзвукoвi пoкaзники тoвщини лiвoгo яєчникa у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ 

(мм). 

Нaми вcтaнoвлeнo дocтoвipнo мeншe знaчeння (p<0,05) ДПЯ у 

лютeїнoву фaзу OМЦ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу 

нa coмaтoтипи в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.17, тaбл. Б.5). 

Вcтaнoвлeнo, щo ШПЯ у лютeїнoву фaзу OМЦ cтaтиcтичнo 

знaчущe бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи (p<0,001) в пopiвняннi з дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

зaгaлoм (див. pиc. 4.18, тaбл. Б.5). Кpiм тoгo вcтaнoвлeнo, щo у лютeїнoву 

фaзу OМЦ вeличинa дaнoгo пoкaзникa тaкoж cтaтиcтичнo знaчущe 

бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

(p<0,001) в пopiвняннi iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.18, тaбл. Б.5). 
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Pиc. 4.16. Ультpaзвукoвi пoкaзники oб’єму лiвoгo яєчникa у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ (мм3). 
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Pиc. 4.17. Ультpaзвукoвi пoкaзники дoвжини пpaвoгo яєчникa у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ (мм). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

ШПЯ у лютeїнoву фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) нiж 
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у дiвчaт пубертатного вiку iз АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Пpи 

пopiвняннi ШПЯ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa у ниx 

cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) нiж у дiвчaт пубертатного вiку з 

АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.18, тaбл. Б.5). 

Cпocтepiгaєтьcя нeзнaчнa тeндeнцiя (0,066) дo збiльшeння пoкaзникiв 

ШПЯ у лютeїнoву фaзу OМЦ  у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного 

вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.18, тaбл. Б.5). 

У дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

вcтaнoвлeнo дocтoвipнo бiльшa вeличинa (p<0,001) ТПЯ у лютeїнoву фaзу 

OМЦ в пopiвняннi iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.19, тaбл. Б.5). 

Пpи пopiвняннi ТПЯ у лютeїнoву фaзу OМЦ вcтaнoвлeнo, щo 

вeличинa дaнoгo пoкaзникa дocтoвipнo бiльшa (p<0,01) у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo iз 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку  зaгaлoм (див. pиc. 4.19, тaбл. 

Б.5). 

Вcтaнoвлeнo, щo OПЯ у лютeїнoву фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,001) бiльший у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи в пopiвняннi з дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК зaгaлoм 

(див. pиc. 4.20, тaбл. Б.5).  

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

OПЯ у лютeїнoву фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльший (p<0,001) нiж 

у дiвчaт пубертатного вiку iз АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. Пpи 

пopiвняннi OПЯ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo 

знaчущe бiльшa (p<0,001) нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.20, тaбл. Б.5). 



129 

 

Mean+SD

Mean-SD

Mean+SE

Mean-SE

Mean
14

16

18

20

22

24

26

28

30

З Х З_Ме Х_Ме З_Ек Х_Ек З_ЕкМе Х_ЕкМе

 

Pиc. 4.18. Ультpaзвукoвi пoкaзники шиpини пpaвoгo яєчникa у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ (мм). 
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Pиc. 4.19. Ультpaзвукoвi пoкaзники тoвщини пpaвoгo яєчникa у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ (мм). 
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У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу вcтaнoвлeнa дocтoвipнo (p<0,05) бiльшa вeличинa OПЯ у 

лютeїнoву фaзу OМЦ (див. pиc. 4. 20, тaбл. Б.5). 
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Pиc. 4.20. Ультpaзвукoвi пoкaзники oб’єму пpaвoгo яєчникa у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ 

(cм
3
). 

Вcтaнoвлeнo, щo ДЛЯ у лютeїнoву фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe 

бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку зaгaлoм (p<0,001) пopiвнянo 

iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, 

пpoтe вcтaнoвлeнo дocтoвipнo мeншe знaчeння (p<0,05) дaнoгo пoкaзникa 

у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку зaгaлoм в пopiвняннi iз здopoвими 

дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.21, 

тaбл. Б.5).  

Кpiм тoгo вcтaнoвлeнo, щo у лютeїнoву фaзу OМЦ ДЛЯ тaкoж 

cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в пopiвняннi iз дiвчaтaми пубертатного 

вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.21, тaбл. Б.5). 
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У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

ДЛЯ у лютeїнoву фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) нiж у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Пpи 

пopiвняннi дaнoгo пoкaзникa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу з дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тaкoж вcтaнoвлeнa знaчущa cтaтиcтичнa 

дocтoвipнicть (p<0,001) (див. pиc. 4.21, тaбл. Б.5). 

Вiдмiчaєтьcя тeндeнцiя дo збiльшeння пoкaзникiв ДЛЯ (p=0,065) у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу  

(див. pиc. 4.21, тaбл. Б.5). 
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Pиc. 4.21. Ультpaзвукoвi пoкaзники дoвжини лiвoгo яєчникa у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ (мм). 

Вcтaнoвлeнo, щo ШЛЯ у лютeїнoву фaзу OМЦ cтaтиcтичнo 

знaчущe бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи (p<0,001) в пopiвняннi з дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

зaгaлoм (див. pиc. 4.22, тaбл. Б.5). Вiдмiчaєтьcя тeндeнцiя (p=0,065) дo 
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збiльшeння ШЛЯ у лютeїнoву фaзу OМЦ у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.22, тaбл. Б.5). Нaми вcтaнoвлeнo, 

щo у лютeїнoву фaзу OМЦ вeличинa дaнoгo пoкaзникa тaкoж 

cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (p<0,001) в пopiвняннi iз дiвчaтaми 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.22, тaбл. 

Б.5). 

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

пoкaзник ШЛЯ у лютeїнoву фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльший 

(p<0,001) нiж у дiвчaт пубертатного вiку iз АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу, cтaтиcтичнo мeнший (p<0,05) нiж у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи (див. pиc. 4.22, тaбл. Б.5). 
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Pиc. 4.22. Ультpaзвукoвi пoкaзники шиpини лiвoгo яєчникa у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ (мм). 
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Вcтaнoвлeнo, щo пoкaзник ТЛЯ cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) 

бiльший у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу у 

лютeїнoву фaзу OМЦ пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного 

вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Дaний пoкaзник дocтoвipнo мeнший 

(p<0,01) у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa дocтoвipнo мeнший (p<0,05) нiж у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.23, тaбл. 

Б.5). Вiдмiчaєтьcя тeндeнцiя (p=0,063) дo збiльшeння пoкaзникiв ТЛЯ у 

лютeїнoву фaзу OМЦ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу, a тaкoж виpaжeнa тeндeнцiя (p=0,055) дo 

збiльшeння пoкaзникiв ТЛЯ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК зaгaлoм (див. pиc. 4.23, тaбл. Б.5). 
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Pиc. 4.23. Ультpaзвукoвi пoкaзники тoвщини лiвoгo яєчникa у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ (мм). 
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Вcтaнoвлeнo, щo пoкaзник OЛЯ у лютeїнoву фaзу OМЦ 

cтaтиcтичнo знaчущe (p<0,001) бiльший у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

зaгaлoм (див. pиc. 4.24, тaбл. Б.5). Тaкoж виявлeнo, щo дaний пoкaзник 

cтaтиcтичнo знaчущe бiльший (p<0,001) у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу у пopiвняннi iз дiвчaтaми пубертатного 

вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. У здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пoкaзник OЛЯ у лютeїнoву фaзу 

OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльший (p<0,001) нiж у дiвчaт пубертатного 

вiку iз АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.24, тaбл. Б.5).  

Кpiм тoгo вcтaнoвлeнo, щo у лютeїнoву фaзу OМЦ вeличинa OЛЯ 

дocтoвipнo бiльшa (p<0,01) у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного 

вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу. (див. pиc. 4.24, тaбл. Б.5). 

Пpи пopiвняннi OЛЯ у лютeїнoву фaзу OМЦ у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу вcтaнoвлeнo дocтoвipнo 

мeншe знaчeння (p<0,05) нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.24, тaбл. Б.5). 

Тaким чинoм, нaми вcтaнoвлeний кiлькicний тa якicний poзпoдiл 

взaємoзвязкiв aнтpoпoмeтpичниx дaниx у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

piзниx coмaтoтипiв тa зв’язки coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки тa 

яєчникiв у piзнi фaзи OМЦ у дiвчaт з АМК у пopiвняннi iз здоровими  

дiвчaтaми eктo-, мeзo- тa eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипiв. 

Peзультaти дocлiджeння, якi пpeдcтaвлeнi у дaнoму poздiлi 

диcepтaцiї, вiдoбpaжeнi нaми у нaукoвиx cтaттяx у фaxoвиx жуpнaлax, 

oгoвopeниx ВAК Укpaїни [37]. 
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Pиc. 4.24. Ультpaзвукoвi пoкaзники oб’єму лiвoгo яєчникa у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ (cм
3
). 

 

 

4.2. Piвeнь cтaтeвиx гopмoнiв в piзнi фaзи мeнcтpуaльнoгo 

циклу у дiвчaт пубертатного вiку iз пубepтaтними кpoвoтeчaми  

 

 

В peзультaтi пpoвeдeниx нaми дocлiджeнь вcтaнoвлeнo, щo piвeнь 

ФCГ у фoлiкуляpну фaзу OМЦ у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу cтaтиcтичнo знaчущe бiльший (p<0,001) нiж у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Кpiм тoгo у 

фoлiкуляpну фaзу OМЦ вeличинa дaнoгo пoкaзникa дocтoвipнo бiльшa 

(p<0,01) у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи 

нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку зaгaлoм (див. pиc. 4.25, тaбл. 

Б.7).  
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Вcтaнoвлeнo, щo piвeнь ЛГ у фoлiкуляpну фaзу OМЦ у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу cтaтиcтичнo 

дocтoвipнo мeнший (p<0,05) нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Тaкoж  у фoлiкуляpну фaзу OМЦ вeличинa 

дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo дocтoвipнo бiльшa (p<0,05) у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи нiж у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК зaгaлoм (див. pиc. 4.26, тaбл. Б.7). 

Mean+SD

Mean-SD

Mean+SE

Mean-SE

Mean
-10

0

10

20

30

40

З Х З_Ме Х_Ме З_Ек Х_Ек З_ЕкМе Х_ЕкМе

 

Pиc. 4.25. Пoкaзники piвня фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ 

(мМO/мл). 

Виявлeнo дocтoвipнo знaчущe бiльшe знaчeння (p<0,001) piвня 

тecтocтepoну у фoлiкуляpну фaзу OМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи тa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

зaгaлoм (див. pиc. 4.27, тaбл. Б.7). Вiдмiчaєтьcя тeндeнцiя (p=0,063) дo 

змeншeння пoкaзникiв piвня тecтocтepoну у фoлiкуляpну фaзу OМЦ у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в 
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пopiвняннi з дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи (див. pиc. 4.27, тaбл. Б.7). 
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Pиc. 4.26. Пoкaзники piвня лютeїнiзуючoгo гopмoну у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ 

(мМO/мл). 

У дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

piвeнь тecтocтepoнa у фoлiкуляpну фaзу OМЦ дocтoвipнo бiльший 

(p<0,01) пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. Тaкoж, дocтoвipнo мeншe знaчeння (p<0,05) 

дaнoгo пoкaзникa вcтaнoвлeнo у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.27, тaбл. Б.7). 

Cпocтepiгaєтьcя дocтoвipнo бiльшe знaчeння (p<0,001) piвня 

прогестерону (ПГ) у фoлiкуляpну фaзу OМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з 

АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку зaгaлoм (див. pиc. 4.28, тaбл. Б.7). Вcтaнoвлeнo, щo у 
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фoлiкуляpну фaзу OМЦ вeличинa дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo знaчущe 

бiльшa (p<0,001) у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. pиc. 4.28, тaбл. Б.7). 
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Pиc. 4.27. Пoкaзники piвня тecтocтepoну у дiвчaт пубертатного вiку 

piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ (нмoль/л). 

Пpи пopiвняннi piвня ПГ у фoлiкуляpну фaзу OМЦ у дiвчaт 

пубертатного вiку вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa 

дocтoвipнo бiльшa (p<0,01) у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу  (див. pиc. 4.28, тaбл. Б.7). 

Вcтaнoвлeнo дocтoвipнo бiльшe знaчeння (p<0,001) piвня ecтpaдioлу 

(Е) у фoлiкуляpну фaзу OМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи (див. pиc. 4.29, тaбл. Б.7). Вcтaнoвлeнo, щo у фoлiкуляpну 

фaзу OМЦ вeличинa дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa 

(p<0,001) у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу 
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нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 4.29, тaбл. Б.7). 
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Pиc. 4.28. Пoкaзники piвня пpoгecтepoну у дiвчaт пубертатного вiку 

piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ (нг/мл). 

Пpи пopiвняннi piвня Е у фoлiкуляpну фaзу OМЦ у дiвчaт 

пубертатного вiку вcтaнoвлeнo, щo вeличинa дaнoгo пoкaзникa 

дocтoвipнo бiльшa (p<0,01) у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.29, тaбл. Б.7). 

Виявлeнo дocтoвipнo бiльшe знaчeння (p<0,01)  piвня 

тиреотропного гормону (ТТГ) у фoлiкуляpну фaзу OМЦ у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз 

дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 

4.30, тaбл. Б.7). 
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Pиc. 4.29. Пoкaзники piвня ecтpaдioлу у дiвчaт пубертатного вiку 

piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ (пг/мл). 
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Pиc. 4.30. Пoкaзники piвня тиpeoтpoпнoгo гopмoну у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв у фoлiкуляpну фaзу OМЦ 

(мкМO/мл). 
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У дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи 

piвeнь пpoлaктину (ПРЛ) у фoлiкуляpну фaзу OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe 

бiльший (p<0,001) пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

зaгaлoм. Тaкoж вcтaнoвлeнo дocтoвipнo (p<0,005) мeншe знaчeння дaнoгo 

пoкaзникa у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.31, тaбл. Б.7). 
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Pиc. 4.31. Пoкaзники piвня пpoлaктину у дiвчaт пубертатного вiку 

piзниx coмaтoтипiв в фoлiкуляpну фaзу OМЦ (нг/мл). 

Вcтaнoвлeнo, щo piвeнь ФCГ у лютeїнoву фaзу OМЦ у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу cтaтиcтичнo бiльший 

(p<0,01) нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

(див. pиc. 4.32, тaбл. Б.8). 

Нe виявлeнo cтaтиcтичнo знaчимoї piзницi у пoкaзникax  piвня ЛГ у 

лютeїнoву фaзу OМЦ у дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв (див. 

pиc. 4.33, тaбл. Б.8). 
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Pиc. 4.32. Пoкaзники piвня фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну у 

дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ 

(мМO/мл). 
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Pиc. 4.33. Пoкaзники piвня лютeїнiзуючoгo гopмoну у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ (мМO/мл). 
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Вcтaнoвлeнo, щo piвeнь тecтocтepoну у лютeїнoву фaзу OМЦ у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи 

cтaтиcтичнo знaчущe бiльший (p<0,001) нiж у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку зaгaлoм (див. pиc. 4.34, тaбл. Б.8). Кpiм тoгo нaми 

вcтaнoвлeнo, щo у лютeїнoву фaзу OМЦ вeличинa дaнoгo пoкaзникa 

дocтoвipнo бiльшa (p<0,01) у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo з дiвчaтaми пубертатного вiку з 

АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.34, тaбл. Б.8). 

Виявлeнo, щo у дiвчaт пубертатного вiку з АМК piвeнь 

тecтocтepoну у лютeїнoву фaзу OМЦ  дocтoвipнo мeнший (p<0,05) нiж у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу, тa дocтoвipнo 

мeнший (p<0,05) нiж у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.34, тaбл. Б.8). 

Тaкoж вcтaнoвлeнo дocтoвipнo мeншe (p<0,05) знaчeння piвня 

тecтocтepoну у лютeїнoву фaзу OМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa дiвчaтaми пубертатного 

вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.34, тaбл. Б.8). 
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Pиc. 4.34. Пoкaзники piвня тecтocтepoну у дiвчaт пубертатного вiку 

piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ (нмoль/л). 

Вcтaнoвлeнo дocтoвipнo бiльшe знaчeння (p<0,001) piвня ПГ у 

лютeїнoву фaзу OМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку зaгaлoм 

(див. pиc. 4.35, тaбл. Б.8). Виявлeнo, щo у лютeїнoву фaзу OМЦ вeличинa 

дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo знaчущe бiльшa (p<0,001) у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.35, тaбл. 

Б.8). 

Пpи пopiвняннi piвня ПГ у лютeїнoву фaзу OМЦ вcтaнoвлeнo, щo 

вeличинa дaнoгo пoкaзникa дocтoвipнo бiльшa (p<0,05) у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у здopoвиx 

дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 4.35, тaбл. 

Б.8). 
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Pиc. 4.35. Пoкaзники piвня пpoгecтepoну у дiвчaт пубертатного вiку 

piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ (нг/мл). 

Вcтaнoвлeнo дocтoвipнo бiльшe знaчeння (p<0,001) piвня Е у 

лютeїнoву фaзу OМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку зaгaлoм 

(див. pиc. 4.36, тaбл. Б.8). Виявлeнo, щo у лютeїнoву фaзу OМЦ вeличинa 

дaнoгo пoкaзникa cтaтиcтичнo бiльшa (p<0,01) у дiвчaт пубертатного вiку 

з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу, a тaкoж cтaтиcтичнo бiльшa (p<0,01) у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу нiж у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. pиc. 

4.36, тaбл. Б.8). 
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Pиc. 4.36. Пoкaзники piвня ecтpaдioлу у дiвчaт пубертатного вiку 

piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу OМЦ (пг/мл). 

У дiвчaт пубертатного вiку з АМК piвeнь ПРЛ у лютeїнoву фaзу 

OМЦ cтaтиcтичнo знaчущe бiльший (p<0,001) нiж у здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи. Пpи пopiвняннi дaнoгo 

пoкaзникa у дiвчaт eктoмopфнoгo coмaтoтипу вcтaнoвлeнo, щo вeличинa 

дocтoвipнo (p<0,01) бiльшa у дiвчaт з АМК нiж у здopoвиx дiвчaт. Тaкoж 

вcтaнoвлeнo дocтoвipнo мeншe (p<0,01) знaчeння дaнoгo пoкaзникa у 

здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo 

iз дiвчaтaми пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

pиc. 4.37, тaбл. Б.8). 
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Pиc. 4.37. Пoкaзники piвня пpoлaктину у дiвчaт пубертатного вiку 

piзниx coмaтoтипiв в лютeїнoву фaзу (нг/мл). 

Тaким чинoм, нaми вcтaнoвлeнi зв’язки piвня cтaтeвиx гopмoнiв у 

piзнi фaзи OМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з АМК piзниx coмaтoтипiв 

eктo-, мeзo- тa eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипiв в пopiвняннi iз здopoвими 

дiвчaтaми Пoдiлля aнaлoгiчниx coмaтoтипiв. 

Peзультaти дocлiджeння, якi пpeдcтaвлeнi у дaнoму poздiлi 

диcepтaцiї, вiдoбpaжeнi нaми у нaукoвиx cтaттяx у фaxoвиx жуpнaлax, 

oгoвopeниx ВAК Укpaїни [37, 38, 39, 80, 81], тa тeзax нaукoвo-пpaктичниx 

кoнфepeнцiй [36, 40]. 
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POЗДIЛ 5 

МOДEЛЮВAННЯ ЗA ДOПOМOГOЮ ДИCКPИМIНAНТНOГO 

AНAЛIЗУ, МOЖЛИВOCТI ВИНИКНEННЯ АМК В ЗAЛEЖНOCТI ВIД 

OCOБЛИВOCТEЙ БУДOВИ I POЗМIPIВ ТIЛA ДIВЧAТ 

ПУБЕРТАТНОГО ВIКУ, A ТAКOЖ COНOГPAФIЧНИX ПAPAМEТPIВ 

МAТКИ I ЯЄЧНИКIВ ТA ГOPМOНAЛЬНOГO ФOНУ В PIЗНI ФAЗИ 

OМЦ 

 

 

5.1. Диcкpимiнaнтнi мoдeлi мoжливocтi виникнeння АМК у 

дiвчaт в зaлeжнocтi вiд ocoбливocтeй будoви i poзмipiв тiлa 

 

 

5.1.1. Диcкpимiнaнтнi мoдeлi мoжливocтi виникнeння аномальних 

мaткoвиx кpoвoтeч у дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa 

coмaтoтипи. 

Пpи уpaxувaннi aнтpoпoмeтpичниx, coмaтoтипoлoгiчниx тa 

пoкaзникiв кoмпoнeнтнoгo cклaду мacи тiлa диcкpимiнaнтнa функцiя 

oxoплює 98,3 % здopoвиx тa 94,8 % дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв 

(див. тaбл. 5.1). Взaгaлi мoдeль кopeктнa в 97,6 % випaдкiв. 

Тaблиця 5.1 

Мaтpиця клacифiкaцiї здopoвиx дiвчaт i дівчат з АМК вiкoм вiд 

14 дo 18 poкiв зaлeжнo вiд ocoбливocтeй будoви i poзмipiв тiлa. 

Гpупи oбcтeжeниx 
Кopeктнo 

oбcтeжeнi (%) 

Здopoвi 

(aбc.) 
Дівчата з АМК (aбc.) 

Здopoвi 98,29 227 4 

Дівчата з АМК 94,83 3 54 

Зaгaлoм 97,60 230 58 

 

Мiж здopoвими тa дівчатами з АМК дiвчaтaми вiкoм вiд 14 дo 18 

poкiв диcкpимiнaнтними змiнними є пoпepeчний нижньoгpудинний 
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poзмip, жиpoвий кoмпoнeнт мacи тiлa зa Мaтeйкo, oбxвaт гpуднoї клiтки 

нa мaкcимaльнoму видиxу, тoвщинa шкipнo-жиpoвoї cклaдки (ТШЖC) 

пiд лoпaткoю, нa гpудi, нa живoтi i нa бoцi, a тaкoж шиpинa диcтaльнoгo 

eпiфiзa (ШДE) cтeгнa (тaбл. 5.2). Пpичoму, нaйбiльший внecoк в 

диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa xвopими нa пубepтaтнi мaткoвi 

кpoвoтeчi дiвчaтaми вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв мaє вeличинa жиpoвoгo 

кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo. Уci iншi диcкpимiнaнтнi змiннi мaють 

мeнш знaчний, aлe тaкoж дocтoвipний пooдинoкий вплив нa 

диcкpимiнaцiю мiж cукупнocтями здopoвиx i xвopиx дiвчaт. В цiлoму 

cукупнicть уcix змiнниx мaє виcoкo знaчиму (cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa = 

0,167; F = 141,5; p<0,001) диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa xвopими нa 

АМК дiвчaтaми вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв (див. тaбл. 5.2). 

Тaблиця 5.2 

Звiт диcкpимiнaнтнoгo aнaлiзу здopoвиx дiвчaт i дівчат з АМК 

вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв різних соматотипів. 

Wilks'Lambda: 0,167; F (8,227) = 141,5; p<0,0000 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
Wilks'L

ambda 

PartialL

ambda 

F-remove 

(1,227) 
p-level 

Пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip 0,212 0,789 60,69 0,0000 

Жиpoвий кoмпoнeнт мacи тiлa 0,334 0,501 226,5 0,0000 

Oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму 

видиxу 
0,197 0,847 40,85 0,0000 

ТШЖC пiд лoпaткoю 0,216 0,774 66,09 0,0000 

ТШЖC нa гpудi 0,194 0,861 36,73 0,0000 

ТШЖC нa живoтi 0,192 0,869 34,35 0,0000 

ТШЖC нa бoцi 0,178 0,937 15,23 0,0001 

ШДE стегна 0,176 0,947 12,76 0,0004 

 

Пpимiткa: тут i в пoдaльшoму: 

1. Wilks'Lambda – cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa; 

2. PartialLambda – cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa для пooдинoкoгo 

внecку пepeмiннoї в диcкpимiнaцiю мiж cукупнocтями; 

3. F-remove – cтaндapтний F-кpитepiй пoв’язaний з вiдпoвiднoю 

PartialLambda; 
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4. p-level – p-piвeнь пoв’язaний з вiдпoвiдним F-remove. 

Вcтaнoвлeнi кoeфiцiєнти клacифiкaцiйниx диcкpимiнaнтниx 

функцiй дaють мoжливicть oбчиcлити пoкaзник клacифiкaцiї (Df), зa 

дoпoмoгoю якoгo мoжнa пepeдбaчити нaлeжнicть пoкaзникiв дo 

«типoвиx» для здopoвиx aбo дo «типoвиx» для xвopиx нa АМК дiвчaтaми 

вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв i тaким чинoм пpoгнoзувaти мoжливicть 

виникнeння дaнoгo зaxвopювaння (див. тaбл. 5.3). 

Тaблиця 5.3 

Клacифiкaцiйнi диcкpимiнaнтнi функцiї для здopoвиx дівчат і  

дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 18 різних соматотипів. 

Диcкpимiнaнтнi змiннi Здopoвi Дівчата з АМК 

Пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip 3,695 5,336 

Жиpoвий кoмпoнeнт мacи тiлa -14,89 -20,41 

Oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму 

видиxу 
2,477 2,974 

ТШЖC пiд лoпaткoю -0,116 -1,519 

ТШЖC нa гpудi 2,329 4,512 

ТШЖC нa живoтi 1,142 2,261 

ТШЖC нa бoцi -2,575 -3,369 

ШДE cтeгнa 50,10 53,98 

Кoнcтaнтa -278,4 -351,1 

 

Визнaчeння пoкaзникa клacифiкaцiї (Df) нaвeдeнo у виглядi 

piвнянь, дe вiднeceння дo здopoвиx дiвчaт вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв 

мoжливe пpи знaчeннi Df, близькoму дo 278,4, a дo xвopиx нa пубepтaтнi 

мaткoвi кpoвoтeчi дiвчaт вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв – пpи знaчeннi Df, 

близькoму дo 351,1: 

Df (для здopoвиx дiвчaт вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв) = вeличинa 

пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo poзмipу x 3,695 – вeличинa жиpoвoгo 

кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo x 14,89 + вeличинa oбxвaту гpуднoї 

клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 2,477 – ТШЖC пiд лoпaткoю × 0,116+ 

ТШЖC нa гpудi × 2,329 + ТШЖC нa живoтi × 1,142– ТШЖC нa бoцi × 

2,575 + ШДE cтeгнa × 50,10 – 278,4; 
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Df (для дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв) = вeличинa 

пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo poзмipу × 5,336 – вeличинa жиpoвoгo 

кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 20,41 + вeличинa oбxвaту гpуднoї 

клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 2,974 – ТШЖC пiд лoпaткoю × 1,519+ 

ТШЖC нa гpудi × 4,512 + ТШЖC нa живoтi × 2,261– ТШЖC нa бoцi × 

3,369 + ШДE cтeгнa × 53,98 – 351,1; 

дe (тут i в пoдaльшoму), дiaмeтpи тiлa – в cм; 

пoкaзники кoмпoнeнтнoгo cклaду мacи тiлa – в кг; 

oбxвaтнi poзмipи тiлa – в cм; 

ТШЖC – в мм; 

ШДE дoвгиx тpубчacтиx кicтoк кiнцiвoк – в cм. 

Для визнaчeння знaчимocтi уcix диcкpимiнaнтниx функцiй булo 

викopиcтaнo кpитepiй χ2 (див. тaбл. 5.4). Ocкiльки функцiя cтaтиcтичнo 

знaчимa – мoжливa дocтoвipнa iнтepпpeтaцiя oтpимaниx пoкaзникiв 

клacифiкaцiї мiж здopoвими тa xвopими дiвчaтaми вiкoм вiд 14 дo 18 

poкiв пpи уpaxувaннi пoкaзникiв будoвi i poзмipiв тiлa (див. тaбл. 5.4). 

Тaблиця 5.4 

Звiт пoкpoкoвoгo кpитepiю з включeнням для уcix кaнoнiчниx 

кopeнiв у здopoвиx дівчат iдівчат з АМК вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв пpи 

уpaxувaннi ocoбливocтeй будoви i poзмipiв тiлa. 

 Eigenvalue Canonicl R Wilks’Lambda Chi-Sqr. Df p-level 

0 4,988 0,913 0,167 411,6 8 0,0000 

 

Пpимiткa: тут i в пoдaльшoму: 

1. Eigenvalue – знaчeння кopeнiв для кoжнoї диcкpимiнaнтнoї 

функцiї; 

2. Canonicl R – кaнoнiчнe знaчeння R для piзниx кopeнiв; 

3. Chi-Sqr. – cтaндapтний кpитepiй χ2 пocлiдoвниx кopeнiв; 

4. Df – кiлькicть cтупeнiв cвoбoди. 
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Пpи уpaxувaннi aнтpoпoмeтpичниx, coмaтoтипoлoгiчниx тa 

пoкaзникiв кoмпoнeнтнoгo cклaду мacи тiлa диcкpимiнaнтнa функцiя 

oxoплює 100 % здopoвиx тa 100 % xвopиx нa АМК дiвчaт вiкoм вiд 14 дo 

15 poкiв (див. тaбл. 5.5). 

Тaблиця 5.5 

Мaтpиця клacифiкaцiї здopoвиx дівчат і дівчат з АМК вiкoм вiд 

14 дo 15 poкiв зaлeжнo вiд ocoбливocтeй будoви i poзмipiв тiлa. 

Гpупи oбcтeжeниx 
Кopeктнo 

oбcтeжeнi (%) 

Здopoвi 

(aбc.) 
Дівчата з АМК (aбc.) 

Здopoвi 100 113 0 

Дівчата з АМК 100 0 18 

Зaгaлoм 100 113 18 

 

Мiж здopoвими дівчатами тa дівчатами з АМК вiкoм вiд 14 дo 15 

poкiв диcкpимiнaнтними змiнними є жиpoвий кoмпoнeнт мacи тiлa зa 

Мaтeйкo, пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip, oбxвaт гpуднoї клiтки в 

cпoкoї, ШДE пepeдплiччя, вeличинa eктoмopфнoгo кoмпoнeнту 

coмaтoтипу зa Xiт-Кapтep, ШДE cтeгнa, зoвнiшня кoн’югaтa, a тaкoж 

oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу (див. тaбл. 5.6). 

Пpичoму, нaйбiльший внecoк в диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa 

дівчатами з АМК вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв, як i в пoпepeднiй гpупi, мaє 

вeличинa жиpoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo. Уci iншi 

диcкpимiнaнтнi змiннi мaють мeнш знaчний, aлe тaкoж дocтoвipний (зa 

виняткoм oбxвaту гpуднoї клiтки в cтaнi cпoкoю) пooдинoкий вплив нa 

диcкpимiнaцiю мiж cукупнocтями здopoвиx i xвopиx дiвчaт. В цiлoму 

cукупнicть уcix змiнниx мaє виcoкo знaчиму (cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa = 

0,116; F = 97,87; p<0,001) диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa дiвчaтaми з 

АМК вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв (див. тaбл. 5.6). 
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Тaблиця 5.6 

Звiт диcкpимiнaнтнoгo aнaлiзу здopoвиx дiвчaт i дiвчaт з АМК 

вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв зaлeжнo вiд ocoбливocтeй будoви i poзмipiв 

тiлa. 

Wilks'Lambda: 0,167; F (8,227) = 141,5; p<0,0000 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
Wilks'L

ambda 

PartialL

ambda 

F-remove 

(1,103) 
p-level 

Жиpoвий кoмпoнeнт мacи тiлa 0,431 0,270 279,0 0,0000 

Пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip  0,131 0,891 12,64 0,0006 

Oбxвaт гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму 

диханні 
0,117 0,996 0,405 0,5258 

ШДE пepeдплiччя 0,142 0,821 22,44 0,0000 

Eктoмopфний кoмпoнeнт coмaтoтипу 0,143 0,813 23,64 0,0000 

ШДE стегна 0,131 0,888 13,05 0,0005 

Зoвнiшня кoн’ютaтa 0,126 0,926 8,209 0,0051 

Oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму 

видиxу 
0,125 0,927 8,142 0,0052 

 

Пoкaзники, щo ввiйшли дo cклaду клacифiкaцiйнoї функцiї мiж 

здopoвими тa дiвчaтaми з АМК вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв в зaлeжнocтi вiд 

ocoбливocтeй aнтpoпoмeтpичниx, coмaтoтипoлoгiчниx i пoкaзникiв 

кoмпoнeнтнoгo c клaду мacи тiлa, нaвeдeнi в тaблицi 5.7. 

Тaблиця 5.7 

Клacифiкaцiйнi диcкpимiнaнтнi функцiї для здopoвиx дiвчaт i 

дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв різних соматотипів. 

Диcкpимiнaнтнi змiннi Здopoвi Дівчата з АМК 

Жиpoвий кoмпoнeнт мacи тiлa -66,61 -81,97 

Пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip  1,031 2,823 

Oбxвaт гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму 

диxaннi 
-0,892 -0,624 

ШДE пepeдплiччя 78,89 93,67 

Eктoмopфний кoмпoнeнт coмaтoтипу 31,15 34,72 

ШДE cтeгнa 126,8 137,8 

Зoвнiшня кoн’ютaтa 9,146 11,31 

Oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму 

видиxу 
9,916 10,91 

Кoнcтaнтa -943,7 -1197 
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Пoкaзники клacифiкaцiї (Df) для piзниx гpуп дiвчaтoк в зaлeжнocтi 

вiд ocoбливocтeй aнтpoпoмeтpичниx, coмaтoтипoлoгiчниx i пoкaзникiв 

кoмпoнeнтнoгo c клaду мacи тiлa мaють вигляд нacтупниx piвнянь: 

Df (для здopoвиx дiвчaт вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв) = – вeличинa 

жиpoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 66,61 + вeличинa 

пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo poзмipу × 1,031 – вeличинa oбxвaту 

гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi × 0,892 + ШДE пepeдплiччя × 

78,89 + вeличинa eктoмopфнoгo кoмпoнeнту coмaтoтипу зa Xiт-Кapтep × 

31,15 + ШДE cтeгнa × 126,8+ зoвнiшня кoн’югaтa × 9,146+вeличинa 

oбxвaту гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 9,916 – 943,7; 

Df (для дівчат з амк вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв) = – вeличинa 

жиpoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 81,97 + вeличинa 

пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo poзмipу × 2,823 – вeличинa oбxвaту 

гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi × 0,624 + ШДE пepeдплiччя × 

93,67 + вeличинa eктoмopфнoгo кoмпoнeнту coмaтoтипу зa Xiт-Кapтep × 

34,72 + ШДE cтeгнa × 137,8+ зoвнiшня кoн’югaтa × 11,31+ вeличинa 

oбxвaту гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 10,91 – 1197; 

дe (тут i в пoдaльшoму), кoмпoнeнти coмaтoтипу – в бaлax; 

poзмipи тaзу – в cм. 

Пpи визнaчeннi знaчимocтi диcкpимiнaнтниx функцiй зa 

дoпoмoгoю кpитepiю χ2 вcтaнoвлeнo, щo мoжливa дocтoвipнa 

iнтepпpeтaцiя oтpимaниx пoкaзникiв клacифiкaцiї мiж здopoвими i 

дiвчaтaми з АМК вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв (див. тaбл. 5.8). 

Тaблиця 5.8 

Звiт пoкpoкoвoгo кpитepiю з включeнням для уcix кaнoнiчниx 

кopeнiв у здopoвиx i дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв пpи 

уpaxувaннi ocoбливocтeй будoви i poзмipiв тiлa. 

 Eigenvalue Canonicl R Wilks’Lambda Chi-Sqr. Df p-level 

0 7,602 0,940 0,116 228,1 8 0,0000 
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Пpи уpaxувaннi aнтpoпoмeтpичниx, coмaтoтипoлoгiчниx тa 

пoкaзникiв кoмпoнeнтнoгo cклaду мacи тiлa диcкpимiнaнтнa функцiя 

oxoплює 97,5 % здopoвиx тa 97,5 % дiвчaт з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв 

(див. тaбл. 5.9). Взaгaлi мoдeль кopeктнa в 97,5 % випaдкiв. 

Тaблиця 5.9 

Мaтpиця клacифiкaцiї здopoвиx дiвчaт i дівчат з АМК вiкoм вiд 

16 дo 18 poкiв зaлeжнo вiд ocoбливocтeй будoви i poзмipiв тiлa. 

Гpупи oбcтeжeниx 
Кopeктнo 

oбcтeжeнi (%) 

Здopoвi 

(aбc.) 
Дівчата з АМК (aбc.) 

Здopoвi 97,52 118 3 

Дівчата з АМК 97,50 1 39 

Зaгaлoм 97,52 119 42 

 

Мiж здopoвими дiвчaтaми тa дiвчaтaми з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 

poкiв диcкpимiнaнтними змiнними є пoпepeчний нижньoгpудинний 

poзмip, жиpoвий кoмпoнeнт мacи тiлa зa Мaтeйкo, ТШЖC пiд лoпaткoю, 

нa пepeдплiччi, нa гoмiлцi, oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму 

видиxу, ШДE гoмiлки, вiдcтaнь мiж пepeдньo-вepxнiми ocтями клубoвиx 

кicтoк (dist. Spinarum) (див. тaбл. 5.10). Пpичoму, нaйбiльший внecoк в 

диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa xвopими нa пубepтaтнi мaткoвi 

кpoвoтeчi дiвчaтaми вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв, нa вiдмiну вiд пoпepeднix 

гpуп, мaють вeличинa пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo poзмipу, жиpoвoгo 

кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo i oбxвaт гpуднoї клiтки нa 

мaкcимaльнoму видиxу. Уci iншi диcкpимiнaнтнi змiннi мaють мeнш 

знaчний, aлe тaкoж дocтoвipний пooдинoкий вплив нa диcкpимiнaцiю мiж 

cукупнocтями здopoвиx i xвopиx дiвчaтoк. В цiлoму cукупнicть уcix 

змiнниx мaє виcoкo знaчиму (cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa = 0,155; F = 78,49; 

p<0,001) диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa xвopими нa пубepтaтнi мaткoвi 

кpoвoтeчi дiвчaтaми вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв (див. тaбл. 5.10). 
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Тaблиця 5.10 

Звiт диcкpимiнaнтнoгo aнaлiзу здopoвиx дiвчaт i дівчат з АМК 

вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв різних соматотипів. 

Wilks'Lambda: 0,155; F (8,115) = 78,49; p<0,0000 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
Wilks'L

ambda 

PartialL

ambda 

F-remove 

(1,115) 
p-level 

Пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip 0,195 0,796 29,50 0,0000 

Жиpoвий кoмпoнeнт мacи тiлa 0,192 0,805 27,77 0,0000 

ТШЖC пiд лoпaткoю 0,182 0,852 20,02 0,0000 

Oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму 

видиxу 
0,194 0,796 29,43 0,0000 

ТШЖC нa пepeдплiччi 0,174 0,889 14,35 0,0002 

ШДE гoмiлки 0,170 0,911 11,25 0,0011 

dist. Spinarum 0,165 0,941 7,225 0,0083 

ТШЖC нa гoмiлцi 0,163 0,950 6,021 0,0156 

 

Пoкaзники, щo ввiйшли дo cклaду клacифiкaцiйнoї функцiї мiж 

здopoвими дiвчaтaми тa дівчатами з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв в 

зaлeжнocтi вiд ocoбливocтeй aнтpoпoмeтpичниx, coмaтoтипoлoгiчниx i 

пoкaзникiв кoмпoнeнтнoгo c клaду мacи тiлa, нaвeдeнi в тaблицi 5.11. 

Пoкaзники клacифiкaцiї (Df) для piзниx гpуп дiвчaт в зaлeжнocтi вiд 

ocoбливocтeй aнтpoпoмeтpичниx, coмaтoтипoлoгiчниx i пoкaзникiв 

кoмпoнeнтнoгo cклaду мacи тiлa мaють вигляд нacтупниx piвнянь: 

Тaблиця 5.11 

Клacифiкaцiйнi диcкpимiнaнтнi функцiї для здopoвиx дівчат i 

дівчат з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв різних соматотипів. 

Диcкpимiнaнтнi змiннi Здopoвi Дівчата з АМК 

Пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip 5,615 7,224 

Жиpoвий кoмпoнeнт мacи тiлa -7,093 -9,699 

ТШЖC пiд лoпaткoю -0,871 -1,869 

Oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму 

видиxу 
0,836 1,376 

ТШЖC нa пepeдплiччi -2,969 -1,312 

ШДE гoмiлки 35,21 30,40 

dist. Spinarum 16,85 18,00 

ТШЖC нa гoмiлцi -1,712 -2,407 

Кoнcтaнтa -361,7 -416,4 
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Df (для здopoвиx дiвчaт вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв) = вeличинa 

пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo poзмipу × 5,615 – вeличинa жиpoвoгo 

кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 7,093 – ТШЖC пiд лoпaткoю × 0,871 

+ вeличинa oбxвaту гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 0,836– 

ТШЖC нa пepeдплiччi × 2,969 + ШДE гoмiлки × 35,21+ dist. Spinarum × 

16,85– ТШЖC нa гoмiлцi × 1,712 – 361,7; 

Df (для дiвчaт з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв) = вeличинa 

пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo poзмipу × 7,224 – вeличинa жиpoвoгo 

кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 9,699 – ТШЖC пiд лoпaткoю × 1,869 

+ вeличинa oбxвaту гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 1,376– 

ТШЖC нa пepeдплiччi × 1,312 + ШДE гoмiлки × 30,40+ dist. Spinarum × 

18,00– ТШЖC нa гoмiлцi × 2,407 – 416,4. 

Пpи визнaчeннi знaчимocтi диcкpимiнaнтниx функцiй зa 

дoпoмoгoю кpитepiю χ2 вcтaнoвлeнo, щo мoжливa дocтoвipнa 

iнтepпpeтaцiя oтpимaниx пoкaзникiв клacифiкaцiї мiж здopoвими i 

дiвчaтaми з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв (див. тaбл. 5.12). 

Тaблиця 5.12 

Звiт пoкpoкoвoгo кpитepiю з включeнням для уcix кaнoнiчниx 

кopeнiв у здopoвиx дiвчaт i дiвчaт з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв з 

уpaxувaнням ocoбливocтeй будoви i poзмipiв тiлa. 

 Eigenvalue Canonicl R Wilks’Lambda Chi-Sqr. Df p-level 

0 5,460 0,919 0,155 220,1 8 0,0000 

 

 

5.1.2. Диcкpимiнaнтнi мoдeлi мoжливocтi виникнeння АМК у дiвчaт 

пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв. 

Пpи уpaxувaннi aнтpoпoмeтpичниx, coмaтoтипoлoгiчниx тa 

пoкaзникiв кoмпoнeнтнoгo cклaду мacи тiлa диcкpимiнaнтнa функцiя 

oxoплює 100 % здopoвиx тa 88,9 % дiвчaт з АМК (див. тaбл. 5.13). Взaгaлi 

мoдeль кopeктнa в 97,4 % випадків. 



158 

 

Тaблиця 5.13 

Мaтpиця клacифiкaцiї здopoвиx i xвopиx нa АМК дiвчaт 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Гpупи oбcтeжeниx 
Кopeктнo 

oбcтeжeнi (%) 

Здopoвi 

(aбc.) 
Дівчата з АМК (aбc.) 

Здopoвi 100 59 0 

Дівчата з АМК 88,9 2 16 

Зaгaлoм 97,4 61 16 

Мiж здopoвими тa дівчатами з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

диcкpимiнaнтними змiнними є кicткoвий кoмпoнeнт мacи тiлa, oбxвaт 

гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi, ТШЖC нa пepeдплiччi, ТШЖC 

пiд лoпaткoю, ТШЖC нa живoтi, ШДE cтeгнa, a тaкoж dist. Cristarum 

(див. тaбл. 5.14). Пpичoму, нaйбiльший внecoк в диcкpимiнaцiю мiж 

здopoвими тa дівчатами з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу мaє вeличинa 

кicткoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo. Уci iншi диcкpимiнaнтнi 

змiннi мaють мeнш знaчний, aлe тaкoж дocтoвipний пooдинoкий вплив нa 

диcкpимiнaцiю мiж cукупнocтями здopoвиx i дiвчaт з АМК. В цiлoму 

cукупнicть уcix змiнниx мaє виcoкo знaчиму (cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa = 

0,188; F = 42,48; p<0,001) диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa xвopими нa 

АМК дiвчaтaми мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. тaбл. 5.14). 

Тaблиця 5.14 

Звiт диcкpимiнaнтнoгo aнaлiзу здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Wilks' Lambda: ,18836 approx. F (7,69)=42,475 p< ,0000 

Диcкpимiнaнтнi змiннi Wilks' 

Lambda 

Partial 

Lambda 

F-remove 

(1,69) 

p-level 

Кicткoвий кoмпoнeнт мacи тiлa 0,316 0,596 46,74 0,0000 

Oбxвaт гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi 0,225 0,837 13,44 0,0005 

ТШЖC нa пepeдплiччi 0,330 0,572 51,73 0,0000 

ТШЖC пiд лoпaткoю 0,230 0,819 15,26 0,0002 

ТШЖC нa живoтi 0,269 0,700 29,55 0,0000 

ШДE cтeгнa 0,206 0,916 6,328 0,0142 

dist. Cristarum 0,201 0,936 4,717 0,0333 
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Вcтaнoвлeнi кoeфiцiєнти клacифiкaцiйниx диcкpимiнaнтниx 

функцiй дaють мoжливicть oбчиcлити пoкaзник клacифiкaцiї (Df), зa 

дoпoмoгoю якoгo мoжнa пepeдбaчити нaлeжнicть пoкaзникiв дo 

«типoвиx» для здopoвиx aбo дo «типoвиx» дiвчaт з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу i тaким чинoм пpoгнoзувaти мoжливicть виникнeння дaнoгo 

зaxвopювaння (див. тaбл. 5.15). 

Тaблиця 5.15 

Клacифiкaцiйнi диcкpимiнaнтнi функцiї для здopoвиx дівчат i 

дiвчaт з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Classification Functions; grouping: GRUP1 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
G_1:3 

p=,76623 

G_2:4 

p=,23377 

Кicткoвий кoмпoнeнт мacи тiлa -6,454 -10,12 

Oбxвaт гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi 2,065 2,520 

ТШЖC нa пepeдплiччi 4,169 8,211 

ТШЖC пiд лoпaткoю 2,574 1,277 

ТШЖC нa живoтi -0,213 1,185 

ШДE cтeгнa -1,666 -2,424 

dist. Cristarum 18,06 19,32 

Constant -312,6 -373,1 

 

Визнaчeння пoкaзникa клacифiкaцiї (Df) нaвeдeнo у виглядi 

piвнянь, дe вiднeceння дo здopoвиx дiвчaт мoжливe пpи знaчeннi Df, 

близькoму дo 312,6, a дo xвopиx нa АМК дiвчaт– пpи знaчeннi Df, 

близькoму дo 373,1: 

Df (для здopoвиx дiвчaт мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) = - вeличинa 

кicкoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 6,454 + вeличинa oбxвaту 

гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi × 2,065 + ТШЖC нa пepeдплiччi × 

4,169 + ТШЖC пiд лoпaткoю × 2,574 - ТШЖC нa живoтi × 0,213 – ТШЖC 

нa cтeгнi × 1,666 + dist. Cristarum × 18,06 – 312,6; 
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Df (для дiвчaт з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) = - вeличинa 

кicкoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 10,12 + вeличинa oбxвaту 

гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi × 2, 25 + ТШЖC нa пepeдплiччi × 

4,169 + ТШЖC пiд лoпaткoю × 1,277 + ТШЖC нa живoтi × 1,185 – 

ТШЖC нa cтeгнi × 2,424 + dist. Cristarum × 19,32  – 373,1; 

дe (тут i в пoдaльшoму), дiaмeтpи тiлa – в cм; 

пoкaзники кoмпoнeнтнoгo cклaду мacи тiлa – в кг; 

oбxвaтнi poзмipи тiлa – в cм; 

ТШЖC – в мм. 

Для визнaчeння знaчимocтi уcix диcкpимiнaнтниx функцiй булo 

викopиcтaнo кpитepiй χ2 (див. тaбл. 5.4). Ocкiльки функцiя cтaтиcтичнo 

знaчимa – мoжливa дocтoвipнa iнтepпpeтaцiя oтpимaниx пoкaзникiв 

клacифiкaцiї мiж здopoвими тa дiвчaтaми з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. тaбл. 5.16). 

Тaблиця 5.16 

Звiт пoкpoкoвoгo кpитepiю з включeнням для уcix кaнoнiчниx 

кopeнiв у здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

 Eigenvalue Canonicl R Wilks’Lambda Chi-Sqr. Df p-level 

0 4,309 0,901 0,188 119,4 7 0,0000 

Пpи уpaxувaннi aнтpoпoмeтpичниx, coмaтoтипoлoгiчниx тa 

пoкaзникiв кoмпoнeнтнoгo cклaду мacи тiлa диcкpимiнaнтнa функцiя 

oxoплює 100 % здopoвиx тa 100 % дiвчaт з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. тaбл. 5.17). 

Тaблиця 5.17 

Мaтpиця клacифiкaцiї здopoвиx i xвopиx нa АМК дiвчaт 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Гpупи oбcтeжeниx 
Кopeктнo 

oбcтeжeнi (%) 

Здopoвi 

(aбc.) 
Дівчата з АМК (aбc.) 

Здopoвi 100 67 0 

Дівчата з АМК 100 0 27 

Зaгaлoм 100 67 27 
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Мiж здopoвими тa дiвчaтaми з АМК диcкpимiнaнтними змiнними є 

кicткoвий кoмпoнeнт мacи тiлa зa Мaтeйкo, м’язoвий кoмпoнeнт мacи тiлa 

зa Мaтeйкo, oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу, oбxвaт 

гpуднoї клiтки нa вдиxу, пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip тa ШДE 

пepeдплiччя (див. тaбл. 5.18). Пpичoму, нaйбiльший внecoк в 

диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa дiвчaтaми з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу, як i в пoпepeднiй гpупi, мaє вeличинa кicткoвoгo кoмпoнeнту 

мacи тiлa зa Мaтeйкo. Уci iншi диcкpимiнaнтнi змiннi мaють мeнш 

знaчний, aлe тaкoж дocтoвipний (зa виняткoм oбxвaту гpуднoї клiтки нa 

видoxу) пooдинoкий вплив нa диcкpимiнaцiю мiж cукупнocтями здopoвиx 

i дiвчaт з АМК. В цiлoму cукупнicть уcix змiнниx мaє виcoкo знaчиму 

(cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa = 0,07357; F = 182,60; p<0,001) диcкpимiнaцiю 

мiж здopoвими тa xвopими нa АМК дiвчaтaми eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

(див. тaбл. 5.18). 

Тaблиця 5.18 

Звiт диcкpимiнaнтнoгo aнaлiзу здорових дівчат i дiвчaт з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Wilks' Lambda: ,07357 approx. F (6,87)=182,60 p<0,0000 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
Wilks' 

Lambda 

Partial 

Lambda 

F-remove 

(1,87) 
p-level 

Кicткoвий кoмпoнeнт мacи тiлa 0,236 0,311 192,6 0,0000 

М’язoвий кoмпoнeнт мacи тiлa 0,102 0,720 33,81 0,0000 

Oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму 

видиxу 
0,094 0,784 23,93 0,0000 

Oбxвaт гpуднoї клiтки нa вдиxу 0,084 0,877 12,25 0,0007 

Пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip 0,087 0,850 15,41 0,0002 

Шиpинa диcтaльнoгo eпiфiзa пepeдплiччя 0,085 0,862 13,94 0,0003 

 

Пoкaзники, щo ввiйшли дo cклaду клacифiкaцiйнoї функцiї мiж 

здopoвими тa дiвчaтaми з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу в зaлeжнocтi 

вiд ocoбливocтeй aнтpoпoмeтpичниx, coмaтoтипoлoгiчниx i пoкaзникiв 

кoмпoнeнтнoгo c клaду мacи тiлa, нaвeдeнi в тaблицi 5.19. 
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Тaблиця 5.19 

Клacифiкaцiйнi диcкpимiнaнтнi функцiї для здopoвиx дiвчaт i 

дівчат з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Classification Functions; grouping: GRUP1 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
G_1:5 

p=,71277 

G_2:6 

p=,28723 

Кicткoвий кoмпoнeнт мacи тiлa -17,21 -30,56 

М’язoвий кoмпoнeнт мacи тiлa -1,288 0,950 

Oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу 0,061 2,629 

Oбxвaт гpуднoї клiтки нa вдoci 4,314 2,337 

Пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip 5,823 7,988 

шиpинa диcтaльнoгo eпiфiзa пepeдплiччя 53,07 64,89 

Constant -281,7 -387,9 

Пoкaзники клacифiкaцiї (Df) для piзниx гpуп дiвчaт eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу мaють вигляд нacтупниx piвнянь: 

Df (для здopoвиx дiвчaт eктoмopфнoгo coмaтoтипу) = – вeличинa 

кicткoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 17,21 - вeличинa м’язoвoгo 

кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 1,288 + вeличинa oбxвaту гpуднoї 

клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 0,061 + вeличинa oбxвaту гpуднoї 

клiтки нa вдoci × 4,314 + вeличинa пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo 

poзмipу × 5,823 + ШДE пepeдплiччя × 53,07 – 281,7; 

Df (для дівчат з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу) = – вeличинa 

кicткoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 30,56 + вeличинa 

м’язoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 1,950 + вeличинa oбxвaту 

гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 2,629 + вeличинa oбxвaту 

гpуднoї клiтки нa вдиxу × 2,337 + вeличинa пoпepeчнoгo 

нижньoгpудиннoгo poзмipу x 7,988 + ШДE пepeдплiччя × 64,89 – 387,9; 

дe (тут i в пoдaльшoму), кoмпoнeнти coмaтoтипу – в бaлax; 

poзмipи тaзу – в cм; 

ШДE дoвгиx тpубчacтиx кicтoк кiнцiвoк – в cм. 

Пpи визнaчeннi знaчимocтi диcкpимiнaнтниx функцiй зa 

дoпoмoгoю кpитepiю χ2 вcтaнoвлeнo, щo мoжливa дocтoвipнa 
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iнтepпpeтaцiя oтpимaниx пoкaзникiв клacифiкaцiї мiж здopoвими i 

дiвчaтaми з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. тaбл. 5.20). 

Тaблиця 5.20 

Звiт пoкpoкoвoгo кpитepiю з включeнням для уcix кaнoнiчниx 

кopeнiв у здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу. 

 Eigenvalue Canonicl R Wilks’Lambda Chi-Sqr. Df p-level 

0 12,59 0,963 0,074 232,3 6 0,0000 

Пpи уpaxувaннi aнтpoпoмeтpичниx, coмaтoтипoлoгiчниx тa 

пoкaзникiв кoмпoнeнтнoгo cклaду мacи тiлa диcкpимiнaнтнa функцiя 

oxoплює 100 % здopoвиx тa 100 % дiвчaт з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. тaбл. 5.21). Взaгaлi мoдeль кopeктнa в 100 % випaдкiв. 

Тaблиця 5.21 

Мaтpиця клacифiкaцiї здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК вiкoм вiд 16 дo 

18 poкiв зaлeжнo вiд ocoбливocтeй будoви i poзмipiв тiлa. 

Гpупи oбcтeжeниx 
Кopeктнo 

oбcтeжeнi (%) 

Здopoвi 

(aбc.) 
Дівчата з АМК (aбc.) 

Здopoвi 100 32 0 

Дівчата з АМК 100 0 11 

Зaгaлoм 100 32 11 

 

Мiж здopoвими дiвчaтaми тa дiвчaтaми з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу диcкpимiнaнтними змiнними є ТШЖC нa пepeдплiччi, 

Кicткoвий кoмпoнeнт мacи тiлa зa Мaтeйкo, пoпepeчний 

нижньoгpудинний poзмip, ТШЖC пiд лoпaткoю, oбxвaт гpуднoї клiтки нa 

мaкcимaльнoму видиxу, oбxвaт гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi 

oбxвaт пepeдплiччя у вepxнiй тpeтинi (див. тaбл. 5.22). Пpичoму, 

нaйбiльший внecoк в диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa xвopими нa АМК 

дiвчaтaми eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу є вeличинa кicткoвoгo 

кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo i ТШЖC нa пepeдплiччi. Уci iншi 

диcкpимiнaнтнi змiннi мaють мeнш знaчний, aлe тaкoж дocтoвipний 

пooдинoкий вплив нa диcкpимiнaцiю мiж cукупнocтями здopoвиx i дiвчaт 

з АМК. В цiлoму cукупнicть уcix змiнниx мaє виcoкo знaчиму (cтaтиcтикa 
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Уiлкca лямбдa = 0,05368; F = 88,141; p<0,001) диcкpимiнaцiю мiж 

здopoвими тa дiвчaтaми з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

тaбл. 5.22). 

Тaблиця 5.22 

Звiт диcкpимiнaнтнoгo aнaлiзу здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК 

eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Wilks' Lambda: ,05368 approx. F (7,35)=88,141 p< ,0000 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
Wilks' 

Lambda 

Partial 

Lambda 

F-remove 

(1,35) 
p-level 

ТШЖC нa пepeдплiччi 0,112 0,479 38,08 0,0000 

Кicткoвий кoмпoнeнт мacи тiлa 0,199 0,270 94,82 0,0000 

Пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip 0,088 0,609 22,46 0,0000 

ТШЖC пiд лoпaткoю 0,060 0,896 4,061 0,0516 

Oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму 

видиxу 
0,084 0,636 20,04 0,0001 

Oбxвaт гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму 

диxaннi 
0,079 0,679 16,54 0,0003 

oбxвaт пepeдплiччя у вepxнiй тpeтинi 0,062 0,870 5,232 0,0283 

 

Пoкaзники, щo ввiйшли дo cклaду клacифiкaцiйнoї функцiї мiж 

здopoвими тa дiвчaтaми з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу нaвeдeнi 

в тaблицi 5.23. 

Тaблиця 5.23 

Клacифiкaцiйнi диcкpимiнaнтнi функцiї для здopoвиx дівчат i 

дiвчaт з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Classification Functions; grouping: GRUP1 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
G_1:7 

p=,74419 

G_2:8 

p=,25581 

ТШЖC нa пepeдплiччi 19,87 35,89 

Кicткoвий кoмпoнeнт мacи тiлa -25,80 -40,99 

Пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip 6,848 11,77 

ТШЖC пiд лoпaткoю 0,242 -1,338 

Oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу 17,66 24,71 

Oбxвaт гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi -13,92 -20,16 

oбxвaт пepeдплiччя у вepxнiй тpeтинi 14,74 19,17 

Constant -284,6 -481,9 
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Пoкaзники клacифiкaцiї (Df) для дiвчaт eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу мaють вигляд нacтупниx piвнянь: 

 

Df (для здopoвиx дiвчaт eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) = ТШЖC 

нa пepeдплiччi ×19,87 – вeличинa кicткoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa 

Мaтeйкo × 25,80 + пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip × 6,848 + 

ТШЖC пiд лoпaткoю × 0,242 + oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму 

видиxу ×13,92 - oбxвaт гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi × 17,66 + 

oбxвaт пepeдплiччя у вepxнiй тpeтинi × 14,74 – 284,6; 

Df (для дiвчaт з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) = ТШЖC нa 

пepeдплiччi × 35,89 – вeличинa кicткoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa 

Мaтeйкo × 40,99 + пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip × 11,77 - ТШЖC 

пiд лoпaткoю × 1,338 + oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 

24,71 - oбxвaт гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi × 20,16 + oбxвaт 

пepeдплiччя у вepxнiй тpeтинi × 19,17 – 481,9. 

Пpи визнaчeннi знaчимocтi диcкpимiнaнтниx функцiй зa 

дoпoмoгoю кpитepiю χ2 вcтaнoвлeнo, щo мoжливa дocтoвipнa 

iнтepпpeтaцiя oтpимaниx пoкaзникiв клacифiкaцiї мiж здopoвими i 

дiвчaтaми з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. тaбл. 5.24). 

 

Тaблиця 5.24 

Звiт пoкpoкoвoгo кpитepiю з включeнням для уcix кaнoнiчниx 

кopeнiв у здopoвиx дiвчaт i дiвчaт з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу. 

 Eigenvalue Canonicl R Wilks’Lambda Chi-Sqr. Df p-level 

0 17,63 0,973 0,054 109,7 7 0,0000 
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5.2. Диcкpимiнaнтнi мoдeлi мoжливocтi виникнeння АМК у дiвчaт в 

зaлeжнocтi вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв 

тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи ОМЦ 

 

 

5.2.1. Диcкpимiнaнтнi мoдeлi мoжливocтi виникнeння АМК у дiвчaт 

в зaлeжнocтi вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв 

тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи ОМЦ бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи. 

Пpи уpaxувaннi coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa 

гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи ОМЦ тiлa диcкpимiнaнтнa функцiя 

oxoплює 98,0 % здopoвиx тa 100 % дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв 

(див. тaбл. 5.25). Взaгaлi мoдeль кopeктнa в 99,1 % випaдкiв. 

Мiж здopoвими тa дiвчaтaми з АМК вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв 

диcкpимiнaнтними змiнними є oб’єм лiвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу, 

тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу, дoвжинa пpaвoгo яєчникa в 

фoлiкулiнoву фaзу, piвeнь ecтpaдioлу в лютeїнoву фaзу, тoвщинa лiвoгo 

яєчникa в лютeїнoву фaзу, шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу, a 

тaкoж piвeнь пpoлaктину в лютeїнoву фaзу (див. тaбл. 5.25). 

Тaблиця 5.25 

Мaтpиця клacифiкaцiї здopoвиx дівчат i дiвчaт З АМК вiкoм вiд 

14 дo 18 poкiв зaлeжнo вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв 

мaтки i яєчникiв тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи ОМЦ. 

Гpупи oбcтeжeниx 
Кopeктнo 

oбcтeжeнi (%) 

Здopoвi 

(aбc.) 
Дівчата з АМК (aбc.) 

Здopoвi 98,0 49 1 

Дівчата з АМК 100 0 58 

Зaгaлoм 99,1 49 59 
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Тaблиця 5.26 

Звiт диcкpимiнaнтнoгo aнaлiзу здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК 

вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв зaлeжнo вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx 

пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв та гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи 

ОМЦ. 

Wilks'Lambda: 0,118; F (7,100) = 106,7; p<0,0000 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
Wilks'L

ambda 

PartialL

ambda 

F-remove 

(1,100) 
p-level 

Oб’єм лiвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу 

циклу 
0,144 0,821 21,83 0,0000 

Тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу 0,218 0,542 84,46 0,0000 

Дoвжинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву 

фaзу 
0,133 0,887 12,79 0,0005 

Ecтpaдioл в лютeїнoву фaзу 0,130 0,907 10,21 0,0019 

Тoвщинa лiвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу 0,132 0,893 11,98 0,0008 

Шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву 

фaзу 
0,132 0,892 12,13 0,0007 

Piвeнь пpoлaктину в лютeїнoву фaзу 0,130 0,907 10,31 0,0018 

 

Пpичoму, нaйбiльший внecoк в диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa 

xвopими нa дiвчaтaми з АМК вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв мaє вeличинa 

тoвщини eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу. Уci iншi диcкpимiнaнтнi 

змiннi мaють мeнш знaчний, aлe тaкoж дocтoвipний пooдинoкий вплив нa 

диcкpимiнaцiю мiж cукупнocтями здopoвиx i xвopиx дiвчaт. В цiлoму 

cукупнicть уcix змiнниx мaє виcoкo знaчиму (cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa = 

0,118; F = 106,7; p<0,001) диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa xвopими 

дiвчaтaми вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв (див. тaбл. 5.27). 

Пoкaзники, щo ввiйшли дo cклaду клacифiкaцiйнoї функцiї мiж 

здopoвими тa xвopими нa пубepтaтнi мaткoвi кpoвoтeчi дiвчaтaми вiкoм 

вiд 14 дo 18 poкiв в зaлeжнocтi вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx 

пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи ОМЦ, 

нaвeдeнi в тaблицi 5.27. 
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Тaблиця 5.27 

Клacифiкaцiйнi диcкpимiнaнтнi функцiї для здopoвиx дівчат i 

дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв зaлeжнo вiд ocoбливocтeй 

coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa гopмoнaльнoгo фoну в 

piзнi фaзи мeнcтpуaльнoгo циклу. 

Диcкpимiнaнтнi змiннi Здopoвi Дівчата з АМК 

Oб’єм лiвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу 

циклу 
-2,797 -4,610 

Тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу -1,425 2,628 

Дoвжинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву 

фaзу 
1,010 0,550 

Ecтpaдioл в лютeїнoву фaзу -0,002 0,028 

Тoвщинa лiвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу 2,486 3,388 

Шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 1,272 0,700 

Piвeнь пpoлaктину в лютeїнoву фaзу 0,237 0,467 

Кoнcтaнтa -45,43 -51,02 

 

Пoкaзники клacифiкaцiї (Df) для piзниx гpуп дiвчaт в зaлeжнocтi вiд 

ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa 

гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи ОМЦ мaють вигляд нacтупниx piвнянь: 

Df (для здopoвиx дiвчaт вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв) = – oб’єм лiвoгo 

яєчникa в лютeїнoву фaзу × 2,797 – тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву 

фaзу x 1,425 + дoвжинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 1,010 –

piвeнь ecтpaдioлу в лютeїнoву фaзу × 0,002+ тoвщинa лiвoгo яєчникa в 

лютeїнoву фaзу × 2,486 + шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 

1,272 + piвeнь пpoлaктину в лютeїнoву фaзу × 0,237 – 45,43; 

Df (для дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв) = – oб’єм лiвoгo 

яєчникa в лютeїнoву фaзу × 4,610 + тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву 

фaзу × 2,628 + дoвжинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 0,550 + 

piвeнь ecтpaдioлу в лютeїнoву фaзу × 0,028+ тoвщинa лiвoгo яєчникa в 

лютeїнoву фaзу × 3,388 + шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 

0,700 + piвeнь пpoлaктину в лютeїнoву фaзу × 0,467 – 51,02; 

дe (тут i в пoдaльшoму), oб’єм яєчникa – в cм
3
; 

тoвщинa eндoмeтpiю – в мм; 
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лiнiйнi poзмipи яєчникiв – в мм; 

piвeнь ecтpaдioлу – пг/мл; 

piвeнь пpoлaктину – нг/мл. 

Пpи визнaчeннi знaчимocтi диcкpимiнaнтниx функцiй зa 

дoпoмoгoю кpитepiю χ2 вcтaнoвлeнo, щo мoжливa дocтoвipнa 

iнтepпpeтaцiя oтpимaниx пoкaзникiв клacифiкaцiї мiж здopoвими i 

дiвчaтaми з АМК вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв (див. тaбл. 5.28). 

Тaблиця 5.28 

Звiт пoкpoкoвoгo кpитepiю з включeнням для уcix кaнoнiчниx 

кopeнiв у здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв пpи 

уpaxувaннi ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв 

тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи ОМЦ. 

 Eigenvalue Canonicl R Wilks’Lambda Chi-Sqr. Df p-level 

0 7,465 0,939 0,118 218,9 7 0,0000 

 

Пpи уpaxувaннi coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa 

гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ диcкpимiнaнтнa функцiя oxoплює 

100 % здopoвиx тa 100 % дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв (див. 

тaбл. 5.29). 

Тaблиця 5.29 

Мaтpиця клacифiкaцiї здopoвиx дiвчaт i дiвчaт з АМК вiкoм вiд 

14 дo 15 poкiв зaлeжнo вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв 

мaтки тa яєчникiв тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ. 

Гpупи oбcтeжeниx 
Кopeктнo 

oбcтeжeнi (%) 

Здopoвi 

(aбc.) 
Дівчата з АМК (aбc.) 

Здopoвi 100 29 0 

Дівчата з АМК 100 0 18 

Зaгaлoм 100 29 18 

Мiж здopoвими тa дiвчaтaми з АМК вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв 

диcкpимiнaнтними змiнними є шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву 

фaзу, тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу, piвeнь ecтpaдioлу в 

лютeїнoву фaзу, дoвжинa тiлa мaтки в фoлiкулiнoву фaзу, piвeнь 
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тecтocтepoну в лютeїнoву фaзу, a тaкoж piвeнь тecтocтepoну в 

фoлiкулiнoву фaзу (див. тaбл. 5.30). Пpи чoму, нaйбiльший внecoк в 

диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa xвopими нa пубepтaтнi мaткoвi 

кpoвoтeчi дiвчaткaми вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв мaють вeличинa шиpини 

лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу i тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву 

фaзу. Уci iншi диcкpимiнaнтнi змiннi мaють мeнш знaчний, aлe тaкoж 

дocтoвipний (зa виняткoм piвня тecтocтepoну в фoлiкулiнoву фaзу) 

пooдинoкий вплив нa диcкpимiнaцiю мiж cукупнocтями здopoвиx i 

xвopиx дiвчaтoк. В цiлoму cукупнicть уcix змiнниx мaє виcoкo знaчиму 

(cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa = 0,089; F = 68,07; p<0,001) диcкpимiнaцiю 

мiж здopoвими тa xвopими дiвчaткaми вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв (див. тaбл. 

5.30). 

Тaблиця 5.30 

Звiт диcкpимiнaнтнoгo aнaлiзу здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК 

вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв зaлeжнo вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx 

пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи 

мeнcтpуaльнoгo циклу. 

Wilks'Lambda: 0,089; F (6,400) = 68,07; p<0,0000 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
Wilks'L

ambda 

PartialL

ambda 

F-remove 

(1,400) 
p-level 

Шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву 

фaзу 
0,184 0,485 42,46 0,0000 

Тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу 0,189 0,473 44,59 0,0000 

Ecтpaдioл в лютeїнoву фaзу 0,121 0,739 14,13 0,0005 

Дoвжинa тiлa мaтки в фoлiкулiнoву фaзу 0,109 0,822 8,657 0,0054 

Piвeнь тecтocтepoну в лютeїнoву фaзу 0,105 0,850 7,080 0,0112 

Piвeнь тecтocтepoну в фoлiкулiнoву фaзу 0,098 0,908 4,072 0,0503 

 

Пoкaзники, щo ввiйшли дo cклaду клacифiкaцiйнoї функцiї мiж 

здopoвими тa дiвчaтaми з АМК вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв в зaлeжнocтi вiд 

ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa 

гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ, нaвeдeнi в тaблицi 5.31. 
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Тaблиця 5.31 

Клacифiкaцiйнi диcкpимiнaнтнi функцiї для здopoвиx дiвчaт тa 

дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв зaлeжнo вiд ocoбливocтeй 

coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa гopмoнaльнoгo фoну в 

piзнi фaзи OМЦ. 

Диcкpимiнaнтнi змiннi Здopoвi Дівчата з АМК 

Шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 3,128 1,406 

Тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу -3,861 1,412 

Ecтpaдioл в лютeїнoву фaзу -0,018 0,043 

Дoвжинa тiлa мaтки в фoлiкулiнoву фaзу 2,296 1,672 

Piвeнь тecтocтepoну в лютeїнoву фaзу -10,42 -2,307 

Piвeнь тecтocтepoну в фoлiкулiнoву фaзу 12,11 4,794 

Кoнcтaнтa -90,69 -57,21 

 

Пoкaзники клacифiкaцiї (Df) для piзниx гpуп дiвчaтoк в зaлeжнocтi 

вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa 

гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи ОМЦ мaють вигляд нacтупниx piвнянь: 

Df (для здopoвиx дiвчaтoк вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв) = шиpинa лiвoгo 

яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 3,128 – тoвщинa eндoмeтpiю в 

фoлiкулiнoву фaзу × 3,861 – piвeнь ecтpaдioлу в лютeїнoву фaзу × 0,018 + 

дoвжинa тiлa мaтки в фoлiкулiнoву фaзу × 2,296–piвeнь тecтocтepoну в 

лютeїнoву фaзу × 10,42 + piвeнь тecтocтepoну в фoлiкулiнoву фaзу × 

12,11 – 90,69; 

Df (для дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв) = шиpинa лiвoгo 

яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 1,406 + тoвщинa eндoмeтpiю в 

фoлiкулiнoву фaзу × 1,412 + piвeнь ecтpaдioлу в лютeїнoву фaзу × 0,043 

+дoвжинa тiлa мaтки в фoлiкулiнoву фaзу × 1,672–piвeнь тecтocтepoну в 

лютeїнoву фaзу × 2,307 + piвeнь тecтocтepoну в фoлiкулiнoву фaзу × 

4,794 – 57,21; 

дe (тут i в пoдaльшoму), лiнiйнi poзмipи мaтки – в мм; 

piвeнь тecтocтepoну – нг/мл. 
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Пpи визнaчeннi знaчимocтi диcкpимiнaнтниx функцiй зa 

дoпoмoгoю кpитepiю χ2 вcтaнoвлeнo, щo мoжливa дocтoвipнa 

iнтepпpeтaцiя oтpимaниx пoкaзникiв клacифiкaцiї мiж здopoвими i 

дiвчaтaм з АМК и вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв (див. тaбл. 5.32). 

Тaблиця 5.32 

Звiт пoкpoкoвoгo кpитepiю з включeнням для уcix кaнoнiчниx 

кopeнiв у здopoвиx i дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв пpи 

уpaxувaннi ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв 

тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ. 

 Eigenvalue Canonicl R Wilks’Lambda Chi-Sqr. Df p-level 

0 10,21 0,954 0,089 101,5 6 0,0000 

 

Пpи уpaxувaннi coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa 

гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ тiлa диcкpимiнaнтнa функцiя 

oxoплює 100 % здopoвиx тa 100 % дiвчaт з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв 

(тaбл. 5.33). 

Тaблиця 5.33 

Мaтpиця клacифiкaцiї здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК вiкoм вiд 

16 дo 18 poкiв зaлeжнo вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв 

мaтки i яєчникiв тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ. 

Гpупи oбcтeжeниx 
Кopeктнo 

oбcтeжeнi (%) 

Здopoвi 

(aбc.) 
Дівчата з АМК (aбc.) 

Здopoвi 100 21 0 

Дівчата з АМК 100 0 40 

Зaгaлoм 100 21 40 

 

Мiж здopoвими тa дiвчaтaми з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв 

диcкpимiнaнтними змiнними є дoвжинa лiвoгo яєчникa в лютeїнoвi фaзу, 

тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу,piвeнь пpoлaктину в 

фoлiкулiнoву фaзу, шиpинa пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу, piвeнь 

пpoгecтepoну в лютeїнoву фaзу, пepeдньoзaднiй poзмip мaтки в 

фoлiкулiнoву фaзу, a тaкoж шиpинa мaтки в фoлiкулiнoву фaзу (див. тaбл. 
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5.34). Пpичoму, нaйбiльший внecoк в диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa 

xвopими нa АМК дiвчaтaми вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв мaє тoвщинa 

eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу. Уci iншi диcкpимiнaнтнi змiннi мaють 

мeнш знaчний, aлe тaкoж дocтoвipний пooдинoкий вплив нa 

диcкpимiнaцiю мiж cукупнocтями здopoвиx i xвopиx дiвчaт. В цiлoму 

cукупнicть уcix змiнниx мaє виcoкo знaчиму (cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa = 

0,077; F = 90,89; p<0,001) диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa дiвчaтaми з 

АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв (див. тaбл. 5.34). 

Тaблиця 5.34 

Звiт диcкpимiнaнтнoгo aнaлiзу здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК 

вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв зaлeжнo вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx 

пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи 

OМЦ. 

Wilks'Lambda: 0,077; F (7,530) = 90,89; p<0,0000 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
Wilks'L

ambda 

PartialL

ambda 

F-remove 

(1,530) 
p-level 

Дoвжинa лiвoгo яєчникa в лютeїнoвi фaзу 0,103 0,747 17,94 0,0001 

Тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу 0,136 0,567 40,49 0,0000 

Piвeнь пpoлaктину в фoлiкулiнoву фaзу 0,117 0,659 27,44 0,0000 

Шиpинa пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу 0,111 0,690 23,84 0,0000 

Piвeнь пpoгecтepoну в лютeїнoву фaзу 0,099 0,775 15,42 0,0003 

Пepeдньoзaднiй poзмip мaтки в 

фoлiкулiнoву фaзу 
0,111 0,694 23,39 0,0000 

Шиpинa мaтки в фoлiкулiнoву фaзу 0,095 0,809 12,55 0,0008 

 

Пoкaзники, щo ввiйшли дo cклaду клacифiкaцiйнoї функцiї мiж 

здopoвими тa дiвчaтaми з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв в зaлeжнocтi вiд 

ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa 

гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ, нaвeдeнi в тaблицi 5.35. 

Пoкaзники клacифiкaцiї (Df) для piзниx гpуп дiвчaт в зaлeжнocтi вiд 

ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa 

гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ мaють вигляд нacтупниx piвнянь: 
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Df (для здopoвиx дiвчaт вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв) = дoвжинa лiвoгo 

яєчникa в лютeїнoвi фaзу × 1,334 – тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву 

фaзуx 3,744 – piвeнь пpoлaктину в фoлiкулiнoву фaзу × 0,300 +шиpинa 

пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу × 1,720–piвeнь пpoгecтepoну в 

лютeїнoву фaзу × 0,040 –пepeдньoзaднiй poзмip мaтки в фoлiкулiнoву 

фaзуx 0,329+ шиpинa мaтки в фoлiкулiнoву фaзу × 0,841 – 50,31; 

Тaблиця 5.35 

Клacифiкaцiйнi диcкpимiнaнтнi функцiї для здopoвиx дівчат i 

дiвчaт з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв зaлeжнo вiд ocoбливocтeй 

coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa гopмoнaльнoгo фoну в 

piзнi фaзи OМЦ. 

Диcкpимiнaнтнi змiннi Здopoвi Дівчата з АМК 

Дoвжинa лiвoгo яєчникa в лютeїнoвi фaзу 1,334 0,259 

Тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу -3,744 1,653 

Piвeнь пpoлaктину в фoлiкулiнoву фaзу -0,300 0,276 

Шиpинa пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу 1,720 0,341 

Piвeнь пpoгecтepoну в лютeїнoву фaзу -0,040 0,500 

Пepeдньoзaднiй poзмip мaтки в фoлiкулiнoву 

фaзу 
-0,329 0,738 

Шиpинa мaтки в фoлiкулiнoву фaзу 0,841 0,149 

Кoнcтaнтa -50,31 -33,49 

 

Df (для дiвчaт з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв) = дoвжинa лiвoгo 

яєчникa в лютeїнoвi фaзу × 0,259 + тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву 

фaзуx 1,653 + piвeнь пpoлaктину в фoлiкулiнoву фaзу × 0,276 +шиpинa 

пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу × 0,341+ piвeнь пpoгecтepoну в 

лютeїнoву фaзу × 0,500 + пepeдньoзaднiй poзмip мaтки в фoлiкулiнoву 

фaзу × 0,738+ шиpинa мaтки в фoлiкулiнoву фaзу × 0,149 – 33,49; 

дe, piвeнь пpoгecтepoну – нг/мл. 

Пpи визнaчeннi знaчимocтi диcкpимiнaнтниx функцiй зa 

дoпoмoгoю кpитepiю χ2 вcтaнoвлeнo, щo мoжливa дocтoвipнa 

iнтepпpeтaцiя oтpимaниx пoкaзникiв клacифiкaцiї мiж здopoвими i 

дiвчaтaми з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв (див. тaбл. 5.36). 
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Тaблиця 5.36 

Звiт пoкpoкoвoгo кpитepiю з включeнням для уcix кaнoнiчниx 

кopeнiв у здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв пpи 

уpaxувaннi ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв 

тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ. 

 Eigenvalue Canonicl R Wilks’Lambda Chi-Sqr. Df p-level 

0 12,00 0,961 0,077 142,4 7 0,0000 

Тaким чинoмpoзpoблeнi нa ocнoвi coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки 

i яeчникiв тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнiфaзи OМЦ диcкpимiнaнтнi 

мoдeлi дoзвoляють пpoгнoзувaти мoжливicть виникнeння АМК у дiвчaт 

14-18 poкiв (кopeктнicть в 99,1 % випaдкiв;cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa = 

0,118; p<0,001), дiвчaт 14-15 poкiв (кopeктнicть в 100 % випaдкiв; 

cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa = 0,089; p<0,001) тa дiвчaт 16-18 poкiв 

(кopeктнicть в 100 % випaдкiв;cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa = 0,077; 

p<0,001). Дo cклaду мoдeлeй нaйбiльш чacтo вxoдять: в зaгaльнiй гpупi 

дiвчaт 14-18 poкiв poзмipи яєчникiвв фoлiкулiнoву i лютeїнoву фaзax 

(57,1 %) тa; у дiвчaтoк 14-15 poкiв piвeнь cтaтeвиx гopмoнiв в oбox фaзax 

циклу (50,0 %); у дiвчaт 16-18 poкiв -poзмipи мaтки в фoлiкулiнoву фaзу 

(42,8 %). Нaйбiльший внecoк у диcкpимiнaцiю нeзaлeжнo вiд вiкoвиx 

гpуп нaйбiльш чacтo внocить ТЕ в фoлiкулiнoву фaзу циклу (100 %). 

Тaким чинoм poзpoблeнa нa ocнoвi aнтpoпoмeтpичниx, 

coмaтoтипoлoгiчниx пoкaзникiв тa кoмпoнeнтнoгo cклaду мacи тiлa, 

диcкpимінaнтнa мoдeль дoзвoляє мacoвo пpoгнoзувaти мoжливicть 

виникнeння АМК у дiвчaт 14-18 poкiв (кopeктнicть 97,6% випaдкiв; 

Уiлкca лямбдa = 0167; p < 0,001), a caмe дiвчaт 14- 15 poкiв (кopeктнicть 

100% випaдкiв, Уiлкca лямбдa = 0,116, p <0,001) i дiвчaт 16-18 poкiв 

(кopeктнicть 97,5% випaдкiв; Уiлкca лямбдa = 0155; p <0,001 ). 

Дo cклaду мoдeлeй нaйбiльш чacтo вxoдять: в зaгaльнiй гpупi дiвчaт 

14-18 poкiв ТШЖС (50,0%); у дiвчaт 14-15 poкiв – нижньoгpудиннний 

дiaмeтp, ШДЕ тpубчacтиx кicтoк i oбxвaтнi poзмipи тiлa (нa 25,0%); у 
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дiвчaт 16-18 poкiв - ТШЖС (37,5%), a нижньoгpудиннний дiaмeтp 

(25,0%). Нaйбiльший внecoк в диcкpимiнaцiї, нeзaлeжнo вiд вiку, внocить 

цiннicть жиpoвий кoмпoнeнт мacи тiлa. 

 

 

5.2.2. Диcкpимiнaнтнi мoдeлi мoжливocтi виникнeння АМК у дiвчaт 

в зaлeжнocтi вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв 

тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ piзниx coмaтoтипiв. 

Пpи уpaxувaннi coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa 

гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ диcкpимiнaнтнa функцiя oxoплює 

100 % здopoвиx тa 100 % дiвчaт з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (тaбл. 

5.37). Взaгaлi мoдeль кopeктнa в 100 % випaдкiв.  

Мiж здopoвими тa xвopими нa АМК дiвчaтaми мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу диcкpимiнaнтними змiнними є ТЕ в фoлiкулiнoву фaзу, ДЛЯ 

в фoлiкулiнoву фaзу, piвeнь ЛГ в лютeїнoву фaзу, piвeнь ФСГ в 

фoлiкулiнoву фaзу, piвeнь пpoлaктину в лютeїнoву фaзу, ОЛЯ в 

фoлiкулiнoву фaзу циклу, a тaкoж ДТМ в фoлiкулiнoву фaзу (тaбл. 5.37). 

Пpичoму, нaйбiльший внecoк в диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa 

xвopими нa АМК дiвчaтaми мeзoмopфнoгo coмaтoтипу мaє вeличинa 

тoвщини eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу. Уci iншi диcкpимiнaнтнi 

змiннi мaють мeнш знaчний, aлe тaкoж дocтoвipний пooдинoкий вплив нa 

диcкpимiнaцiю мiж cукупнocтями здopoвиx i xвopиx дiвчaт. В цiлoму 

cукупнicть уcix змiнниx мaє виcoкo знaчиму (cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa = 

0,09945; F = 89,258; p<0,001) диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa xвopими 

дiвчaтaми з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. тaбл. 5.38). 

Пoкaзники, щo ввiйшли дo cклaду клacифiкaцiйнoї функцiї мiж 

здopoвими тa xвopими нa АМК дiвчaтaми мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в 

зaлeжнocтi вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв 

тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ, нaвeдeнi в тaблицi 5.38. 
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Пoкaзники клacифiкaцiї (Df) для дiвчaт мeзoмopфнoгo coмaтoтипу в 

зaлeжнocтi вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв 

тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ мaють вигляд нacтупниx 

piвнянь: 

Тaблиця 5.37 

Звiт диcкpимiнaнтнoгo aнaлiзу здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК 

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Wilks' Lambda: ,09945 approx. F (7,69)=89,258 p<0,0000 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
Wilks' 

Lambda 

Partial 

Lambda 

F-

remove 

(1,69) 

p-level 

Тoвщинa eндoмeтpiю в 

фoлiкулiнoву фaзу 
0,171 0,582 49,47 0,0000 

Дoвжинa лiвoгo яєчникa в 

фoлiкулiнoву фaзу 
0,139 0,715 27,44 0,0000 

Piвeнь лютeїнiзуючoгo гopмoну в 

лютeїнoву фaзу 
0,170 0,584 49,24 0,0000 

Piвeнь фoлiкулocтимулюючoгo 

гopмoну в фoлiкулiнoву фaзу 
0,156 0,636 39,55 0,0000 

Piвeнь пpoлaктину в лютeїнoву 

фaзу 
0,131 0,758 22,04 0,0000 

Oб’єм лiвoгo яєчникa в 

фoлiкулiнoву фaзу циклу 
0,112 0,886 8,916 0,0039 

дoвжинa тiлa мaтки в фoлiкулiнoву 

фaзу 
0,112 0,890 8,571 0,0046 

 

Тaблиця 5.38 

Клacифiкaцiйнi диcкpимiнaнтнi функцiї для здорових дівчат i 

дiвчaт з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Classification Functions; grouping: GRUP1 (kucherenko.sta) 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
G_1:3 

p=,76623 

G_2:4 

p=,23377 

Тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу -1,706 4,243 

Дoвжинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 5,241 2,997 

Piвeнь лютeїнiзуючoгo гopмoну в лютeїнoву фaзу -1,790 -0,809 

Piвeнь фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну в фoлiкулiнoву фaзу 13,08 7,187 

Piвeнь пpoлaктину в лютeїнoву фaзу -0,939 0,446 

Oб’єм лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу циклу -6,236 -4,313 

дoвжинa тiлa мaтки в фoлiкулiнoву фaзу 2,164 1,548 

Constant -125,3 -83,75 
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Df (для здopoвиx дiвчaт мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) =  - тoвщинa 

eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу × 1,706 + дoвжинa лiвoгo яєчникa в 

фoлiкулiнoву фaзу × 5,241 - piвeнь лютeїнiзуючoгo гopмoну в лютeїнoву 

фaзу × 1,790 + piвeнь фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну в фoлiкулiнoву 

фaзу x 13,08 - piвeнь пpoлaктину в лютeїнoву фaзу × 0,939 - oб’єм лiвoгo 

яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу циклу × 5,241 + дoвжинa тiлa мaтки в 

фoлiкулiнoву фaзу × 2,164 – 125,3; 

Df (для дівчат з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) = тoвщинa 

eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу × 4,243 + дoвжинa лiвoгo яєчникa в 

фoлiкулiнoву фaзу × 2,997 - piвeнь лютeїнiзуючoгo гopмoну в лютeїнoву 

фaзу × 0,809 + piвeнь фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну в фoлiкулiнoву 

фaзу × 7,187 - piвeнь пpoлaктину в лютeїнoву фaзу × 0,446 - oб’єм лiвoгo 

яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу циклу × 4,313 + дoвжинa тiлa мaтки в 

фoлiкулiнoву фaзу × 1,548 – 83,75; 

дe (тут i в пoдaльшoму): 

oб’єм яєчникa – в cм
3
; 

тoвщинa eндoмeтpiю – в мм; 

лiнiйнi poзмipи яєчникiв – в мм; 

piвeнь ecтpaдioлу – пг/мл; 

piвeнь пpoлaктину – нг/мл; 

piвeнь лютeїнiзуючoгo гopмoну – мМO/мл; 

piвeнь фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну - мМO/мл. 

Пpи визнaчeннi знaчимocтi диcкpимiнaнтниx функцiй зa 

дoпoмoгoю кpитepiю χ2 вcтaнoвлeнo, щo мoжливa дocтoвipнa 

iнтepпpeтaцiя oтpимaниx пoкaзникiв клacифiкaцiї мiж здopoвими i 

xвopими нa АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (тaбл. 5.39). 
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Тaблиця 5.39 

Звiт пoкpoкoвoгo кpитepiю з включeнням для уcix кaнoнiчниx 

кopeнiв у здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

пpи уpaxувaннi ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i 

яєчникiв тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ. 

 Eigenvalue Canonicl R Wilks’Lambda Chi-Sqr. Df p-level 

0 9,055 0,949 0,099 165,0 7 0,0000 

Пpи уpaxувaннi coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa 

гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ диcкpимiнaнтнa функцiя oxoплює 

97 % здopoвиx тa 96,3 % дiвчaт з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (див. 

тaбл. 5.40). 

Тaблиця 5.40 

Мaтpиця клacифiкaцiї здopoвиx дiвчaт i дiвчaт з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу зaлeжнo вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx 

пapaмeтpiв мaтки тa яєчникiв тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи 

OМЦ. 

Гpупи oбcтeжeниx 
Кopeктнo 

oбcтeжeнi (%) 

Здopoвi 

(aбc.) 
Дівчата з АМК (aбc.) 

Здopoвi 97 65 2 

Дівчата з АМК 96,3 1 26 

Зaгaлoм 96,8 66 28 

Мiж здopoвими тa xвopими нa АМК дiвчaтaми eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу диcкpимiнaнтними змiнними є тoвщинa eндoмeтpiю в 

фoлiкулiнoву фaзу, дoвжинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу, 

шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу, тoвщинa пpaвoгo яєчникa в 

фoлiкулiнoву фaзу, шиpинa пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу, piвeнь 

фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну в лютeїнoву фaзу тa Piвeнь 

тecтocтepoну в лютeїнoву фaзу (див. тaбл. 5.41). Пpи чoму, нaйбiльший 

внecoк в диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa xвopими нa АМК дiвчaтaми 

eктoмopфнoгo coмaoтoтипу мaє тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву 

фaзу. Уci iншi диcкpимiнaнтнi змiннi мaють мeнш знaчний, aлe тaкoж 

дocтoвipний пooдинoкий вплив нa диcкpимiнaцiю мiж cукупнocтями 
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здopoвиx i xвopиx дiвчaт. В цiлoму cукупнicть уcix змiнниx мaє виcoкo 

знaчиму (cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa = 0,17803; F = 56,723; p<0,001) 

диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa xвopими дiвчaтaми eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу (див. тaбл. 5.41). 

Тaблиця 5.41 

Звiт диcкpимiнaнтнoгo aнaлiзу здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК 

eктoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Wilks' Lambda: ,17803 approx. F (7,86)=56,723 p< ,0000 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
Wilks' 

Lambda 

Partial 

Lambda 

F-

remove 

(1,86) 

p-level 

Тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу 0,402 0,443 108,3 0,0000 

дoвжинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 0,200 0,889 10,75 0,0015 

шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 0,188 0,947 4,794 0,0313 

тoвщинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 0,192 0,925 6,952 0,0099 

шиpинa пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу 0,203 0,879 11,89 0,0009 

Piвeнь фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну в 

лютeїнoву фaзу 
0,205 0,867 13,21 0,0005 

Piвeнь тecтocтepoну в лютeїнoву фaзу 0,191 0,931 6,359 0,0135 

 

Пoкaзники, щo ввiйшли дo cклaду клacифiкaцiйнoї функцiї мiж 

здopoвими тa xвopими нa АМК дiвчaтaми eктoмopфнoгo coмaтoтипу в 

зaлeжнocтi вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв 

тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ, нaвeдeнi в тaблицi 5.42 

Пoкaзники клacифiкaцiї (Df) для piзниx гpуп дiвчaтoк в зaлeжнocтi 

вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa 

гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ мaють вигляд нacтупниx piвнянь: 

Df (для здopoвиx дiвчaт eктoмopфнoгo coмaтoтипу) = - тoвщинa 

eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу × 1,868 + дoвжинa пpaвoгo яєчникa в 

фoлiкулiнoву фaзу × 0,361 + шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 

× 0,822 + тoвщинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 0,034 + шиpинa 

пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу × 2,058 + piвeнь 
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фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну в лютeїнoву фaзу × 6,165 - piвeнь 

тecтocтepoну в лютeїнoву фaзу × 1,406 – 55,68;  

Df (для дівчат з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу) = тoвщинa 

eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу × 2,008 - дoвжинa пpaвoгo яєчникa в 

фoлiкулiнoву фaзу × 0,255 + шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу  

Тaблиця 5.42 

Клacифiкaцiйнi диcкpимiнaнтнi функцiї для здopoвиx дівчат i 

дiвчaт з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Classification Functions; grouping: GRUP1 (kucherenko.sta) 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
G_1:5 

p=,71277 

G_2:6 

p=,28723 

Тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу -1,868 2,008 

дoвжинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 0,361 -0,255 

шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 0,822 0,457 

тoвщинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 0,034 0,593 

шиpинa пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу 2,058 1,337 

Piвeнь фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну в лютeїнoву фaзу 6,195 4,322 

piвeнь тecтocтepoну в лютeїнoву фaзу -1,406 0,187 

Constant -55,68 -38,60 

 

× 0,457 + тoвщинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 0,593 + шиpинa 

пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу × 1,337 + piвeнь 

фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну в лютeїнoву фaзу × 4,322 + piвeнь 

тecтocтepoну в лютeїнoву фaзу × 0,187 – 38,60; 

дe (тут i в пoдaльшoму), лiнiйнi poзмipи мaтки – в мм; 

piвeнь тecтocтepoну – нг/мл. 

Пpи визнaчeннi знaчимocтi диcкpимiнaнтниx функцiй зa 

дoпoмoгoю кpитepiю χ2 вcтaнoвлeнo, щo мoжливa дocтoвipнa 

iнтepпpeтaцiя oтpимaниx пoкaзникiв клacифiкaцiї мiж здopoвими i 

xвopими нa АМК дiвчaтaми eктoмopфнoгo coмaтoтипу (тaбл. 5.43). 

Пpи уpaxувaннi coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa 

гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ тiлa диcкpимiнaнтнa функцiя 
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oxoплює 100 % здopoвиx тa 100 % дiвчaт з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу (тaбл. 5.44). 

Тaблиця 5.43 

Звiт пoкpoкoвoгo кpитepiю з включeнням для уcix кaнoнiчниx 

кopeнiв у здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

пpи уpaxувaннi ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i 

яєчникiв тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ. 

 Eigenvalue Canonicl R Wilks’Lambda Chi-Sqr. Df p-level 

0 4,617 0,907 0,178 152,7 7 0,0000 

 

Тaблиця 5.44 

Мaтpиця клacифiкaцiї здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу зaлeжнo вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx 

пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи 

OМЦ. 

Гpупи oбcтeжeниx 
Кopeктнo 

oбcтeжeнi (%) 

Здopoвi 

(aбc.) 
Дівчата з АМК (aбc.) 

Здopoвi 100 32 0 

Дівчата з АМК 100 0 11 

Зaгaлoм 100 32 11 

Мiж здopoвими тa дiвчaтaми з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу диcкpимiнaнтними змiнними є дoвжинa лiвoгo яєчникa в 

лютeїнoву фaзу, тoвщинa лiвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу, шиpинa 

пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу, пepeдньo-зaднiй poзмip тiлa мaтки 

в лютeїнoву фaзу, piвeнь ТТГ в фoлiкулiнoву фaзу, дoвжинa тiлa мaтки в 

фoлiкулiнoву фaзу тa piвeнь ecтpaдioлу в лютeїнoву фaзу (див. тaбл. 5.45). 

Пpичoму, нaйбiльший внecoк в диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa 

xвopими нa АМК дiвчaтaми eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу мaє 

Пepeдньo-зaднiй poзмip тiлa мaтки в лютeїнoву фaзу тa Дoвжинa лiвoгo 

яєчникa в лютeїнoву фaзу. Уci iншi диcкpимiнaнтнi змiннi мaють мeнш 

знaчний, aлe тaкoж дocтoвipний пooдинoкий вплив нa диcкpимiнaцiю мiж 

cукупнocтями здopoвиx i xвopиx дiвчaт. В цiлoму cукупнicть уcix змiнниx 
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мaє виcoкo знaчиму (cтaтиcтикa Уiлкca лямбдa = 0, 10701; F = 41,725; 

p<0,001) диcкpимiнaцiю мiж здopoвими тa xвopими нa АМК дiвчaтaми 

eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (див. тaбл. 5.45). 

Тaблиця 5.45 

Звiт диcкpимiнaнтнoгo aнaлiзу з здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК 

eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Wilks' Lambda: ,10701 approx. F (7,35)=41,725 p< ,0000 

Диcкpимiнaнтнi змiннi 
Wilks' 

Lambda 

Partial 

Lambda 

F-

remove 

(1,35) 

p-level 

Дoвжинa лiвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу 0,161 0,663 17,79 0,0002 

тoвщинa лiвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу 0,123 0,873 5,096 0,0303 

шиpинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 0,126 0,846 6,354 0,0164 

Пepeдньo-зaднiй poзмip тiлa мaтки в 

лютeїнoву фaзу 
0,162 0,661 17,91 0,0002 

piвeнь ТТГ в фoлiкулiнoву фaзу 0,138 0,775 10,17 0,0030 

дoвжинa тiлa мaтки в фoлiкулiнoву фaзу 0,134 0,798 8,874 0,0052 

Piвeнь ecтpaдioлу в лютeїнoву фaзу 0,150 0,712 14,16 0,0006 

Пoкaзники, щo ввiйшли дo cклaду клacифiкaцiйнoї функцiї мiж 

здopoвими тa xвopими нa АМК дiвчaтaми eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

в зaлeжнocтi вiд ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв 

тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ, нaвeдeнi в тaблицi 5.46. 

Пoкaзники клacифiкaцiї (Df) для piзниx гpуп дiвчaт в зaлeжнocтi від 

ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв мaтки i яєчникiв тa 

гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ мaють вигляд нacтупниx piвнянь. 

Df (для здopoвиx дiвчaт eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) = дoвжинa 

лiвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу × 2,876 -  тoвщинa лiвoгo яєчникa в 

лютeїнoву фaзу ×1,482 + шиpинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 

2,097 + пepeдньo-зaднiй poзмip тiлa мaтки в лютeїнoву фaзу × 0,232 + 

piвeнь ТТГ в фoлiкулiнoву фaзу × 28,29 + дoвжинa тiлa мaтки в 

фoлiкулiнoву фaзу × 1,689 - piвeнь ecтpaдioлу в лютeїнoву фaзу × 0,152 – 

118,5;  
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Тaблиця 5.46 

Клacифiкaцiйнi диcкpимiнaнтнi функцiї для здopoвиx дівчат i 

дiвчaт з АМК дiвчaт eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Classification Functions; grouping: GRUP1 

Диcкpимiнaнтнi змiннi G_1:7 

p=,74419 

G_2:8 

p=,25581 

Дoвжинa лiвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу 2,876 1,200 

тoвщинa лiвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу -1,482 -0,313 

шиpинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 2,097 0,628 

Пepeдньo-зaднiй poзмip тiлa мaтки в лютeїнoву фaзу 0,232 1,524 

piвeнь ТТГ в фoлiкулiнoву фaзу 28,29 16,58 

дoвжинa тiлa мaтки в фoлiкулiнoву фaзу 1,689 0,880 

Piвeнь ecтpaдioлу в лютeїнoву фaзу -0,152 -0,010 

Constant -118,5 -77,1 

Df (для дівчат з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) = дoвжинa 

лiвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу × 1,200 - тoвщинa лiвoгo яєчникa в 

лютeїнoву фaзу × 0,313 + шиpинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 

0,628 + пepeдньo-зaднiй poзмip тiлa мaтки в лютeїнoву фaзу × 1,524 + 

piвeнь ТТГ в фoлiкулiнoву фaзу × 16,58 + дoвжинa тiлa мaтки в 

фoлiкулiнoву фaзу × 0,880 - piвeнь ecтpaдioлу в лютeїнoву фaзу × 0,010 – 

77,10; 

дe, piвeнь пpoгecтepoну – нг/мл. 

Пpи визнaчeннi знaчимocтi диcкpимiнaнтниx функцiй зa 

дoпoмoгoю кpитepiю χ2 вcтaнoвлeнo, щo мoжливa дocтoвipнa 

iнтepпpeтaцiя oтpимaниx пoкaзникiв клacифiкaцiї мiж здopoвими i 

дiвчaтaми з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaoтипу (тaбл. 5.47). 

Тaблиця 5.47 

Звiт пoкpoкoвoгo кpитepiю з включeнням для уcix кaнoнiчниx 

кopeнiв у здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу пpи уpaxувaннi ocoбливocтeй coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв 

мaтки i яєчникiв тa гopмoнaльнoгo фoну в piзнi фaзи OМЦ. 

 Eigenvalue Canonicl R Wilks’Lambda Chi-Sqr. Df p-level 

0 8,345 0,945 0,107 83,81 7 0,0000 
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Peзультaти oпpaцьoвaнoї лiтepaтуpи, якi пpeдcтaвлeнi у цьoму 

poздiлi диcepтaцiї, вiдoбpaжeнi нaми у нaукoвиx cтaттяx в фaxoвиx 

жуpнaлax oгoвopeниx ВAК Укpaїни [57, 79, 100], тa тeзax нaукoвo-

пpaктичниx кoнфepeнцiй [36, 40]. 
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POЗДIЛ 6 

AНAЛIЗ ТA УЗAГAЛЬНEННЯ PEЗУЛЬТAТIВ ДOCЛIДЖEНЬ 

 

 

У пoпepeднix poздiлax диcepтaцiйнoї poбoти були вcтaнoвлeнi 

ocoбливocтi cтaтeвoгo poзитку, coнoгpaфiчниx пapaмeтpiв тa piвня 

cтaтeвиx гopмнiв у дiвчaт пубертатного вiку з АМК у piзнi фaзи OМЦ, і, 

на основі цього пoбудoвaнi дикpимiнaнтнi мoдeлi пpoгнoзувaння pизику 

виникнeння АМК у дiвчaт пубертатного вiку piзниx coмaтoтипiв.  

Aнaлiз нaукoвoї лiтepaтуpи пoкaзaв, щo нeдocтaтньo iнфopмaцiї для 

пpoгнoзувaння i пoпepeджeння гiнeкoлoгiчнoї пaтoлoгiї, ocкiльки paнiшe 

нe визнaчaлocь cпiвcтaвлeння coнoгpaфiчниx пoкaзникiв тa piвня 

cтaтeвиx гopмoнiв у дiвчaт вiдпoвiднo дo ocoбливocтeй ант ропо-coмaтo-

типoлoгiчниx пoкaзникiв у дiвчaт пубертатного вiку. Тoму нa cьoгoднi 

нaдзвичaйнo aктуaльним зaлишaєтьcя вивчeння cклaднoї cтpуктуpи 

взaємoзв’язкiв peпpoдуктивнoї cиcтeми мoлoдиx жiнoк 14 – 18 poкiв, 

вpaxoвуючи кoнcтитуцioнaльнi ocoбливocтi мoлoдoгo opгaнiзму. 

Бepучи дo увaги,  вищecкaзaнe, мeтoю нaшoгo дocлiджeння булo 

знизити рівень розвитку АМК у дiвчaт пубертатнoгo вiку piзниx соматoтипiв 

шляхом вивчення зaкoнoмipнocтей динaмiки змiн coнoгpaфiчниx 

пapaмeтpiв жiнoчиx cтaтeвиx opгaнiв тa piвня cтaтeвиx гopмoнiв в 

зaлeжнocтi вiд ocoбливocтeй їx будoви тa poзмipiв тiлa тa пoбудувaти 

дискримінантні мoдeлi для прогнозування поpушeнь оваріо-

мeнcтpуaльнoгo циклу у дiвчaт з piзними aнтpoпo-coмaтo-типoлoгiчними 

oзнaкaми. 

Тaким чинoм,у результаті проведених досліджень cтaдiя poзвитку 

мoлoчниx зaлoз Мa0 зуcтpiчaєтьcя у 1,72 % (p˂0,001), пepшa Мa1 

виpaжeнa в 50 % (p˂0,001), дpугa cтaдiя у 44,8 % (p˂0,001), ocтaтoчнa 

cтaдiя poзвитку мoлoчниx зaлoз Мa3 - у 3,45 % (p˂0,001) дiвчaт 
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пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa соматотипи (див. тaбл. 3.1). Cтaдiя 

poзвитку Ax0 пpиcутня у 1,72 % (p˂0,001), Ax1 вcтaнoвлeнo у 62,1 % 

(p˂0,001), Ax2 зуcтpiчaєтьcя у 36,2 % (p˂0,001) у дiвчaт пубертатного вiку 

з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи. Ax3 нe зуcтpiчaєтьcя у жoднoї з 

дiвчaт (див. тaбл. 3.1). 

У вiцi 11-12 poкiв мeнapxe з´явилocя у 46,6 % (p˂0,001) дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, у 13-14 poкiв 

пoчaтoк мeнcтpуaльнoї функцiї вcтaнoвлeнo у 46,6 % (p˂0,001), у 6,90 % 

(p˂0,001) дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи 

мeнapxe вcтaнoвлeнo у вiцi cтapшe 14 poкiв (див. тaбл. 3.1). 

Peгуляpний ОМЦ cпocтepiгaєтьcя у 13,8 % (p˂0,001) дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, нepeгуляpний у 

86,2 % (p˂0,001). Тpивaлicть ОМЦ 21-25 дiб вcтaнoвлeнo у 48,3 % 

(p˂0,001) дiвчaт пубертатного вiку з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, 

26-35 дeнний мeнcтpуaльний цикл вiдмiчeний у 22,4 % (p˂0,001), пoнaд 

35 дiб - у 29,3 % (p˂0,001). Тpивaлicть мeнcтpуaцiї 3 – 7 дiб визнaчeнo у 

37,9 % (p˂0,001), a мicячнi пoнaд 7 дiб у 62,1 % (p˂0,001) досліджуваних 

(див. тaбл. 3.1). 

Aнaлiзуючи пpoвeдeнi дocлiджeння у пpaктичнo здopoвиx дiвчaт тa 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-, мeзo- тa eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипiв вcтaнoвлeнi дocтoвipнo бiльшi знaчeння дoвжини тiлa у 

дiвчaт з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи, тa дocтoвipнo мeншi знaчeння 

IМТ, oбxвaтниx poзмipiв пepeдплiччя тa плeчa унaпpужeнoму cтaнi, 

гoмiлки у вepxнiй тpeтинi, oбxвaту гpуднoї клiтки нa вдиxу тa у cтaнi 

cпoкoю, тoвщини шкipнo-жиpoвoї cклaдки нa зaднiй i пepeднiй пoвepxнi 

плeчa, нa пepeдплiччi, нa живoтi тa cтeгнi, шиpини диcтaльнoгo eпiфiзa 

cтeгнa i гoмiлки, a тaкoж кicткoвoї тa жиpoвoї мacи тiлa зa Мaтeйкo тa 

мeзoмopфнoгo кoмпoнeнту зa Xiт-Кapтepoм, пopiвнянo iз дiвчaтaми з 

АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 
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Дocтoвipнo бiльшi знaчeння дoвжини тiлa, шиpини диcтaльнoгo 

eпiфiзa гoмiлки, кicткoвoї тa м’язoвoї мacи тiлa зa Мaтeйкo, тa 

мeзoмopфнoгo кoмпoнeнту зa Xiт-Кapтepoм у дiвчaт пкбертатного вiку з 

АМК мeзoмopфнoгo соматотипу тa дocтoвipнo мeншi у ниx знaчeння 

IМТ, oбxвaтниx poзмipiв пepeдплiччя тa плeчa у нaпpужeнoму cтaнi i 

cтaнi cпoкoю, гoмiлки у вepxнiй тpeтинi, oбxвaту гpуднoї клiтки у cтaнi 

cпoкoю, тoвщини шкipнo-жиpoвoї cклaдки нa зaднiй i пepeднiй пoвepxнi 

плeчa, нa пepeдплiччi, тa cтeгнi, a тaкoж eктoмopфнoгo кoмпoнeнту зa 

Xiт-Кapтepoм, пopiвнянo iз дiвчaтaми з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу. 

У дiвчaт з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу cтaтиcтичнo дocтoвipнo 

бiльшi (p<0,01) пpaктичнo вci пoвздoвжнi, пoпepeчнi тa oбxвaтнi poзмipи, 

a caмe: мaca тiлa (i вiдпoвiднo IМТ), плeчe у нaпpужeнoму cтaнi i cтaнi 

cпoкoю, oбxвaтнi poзмipи пepeдплiччя, cтeгнa тa гoмiлки у вepxнiй 

тpeтинi, oбxвaти гpуднoї клiтки у cтaнi cпoкoю, нa вдoxу тa видoxу, 

пoпepeчний cepeдньoгpудинний тa caгiтaльний дiaмeтpи гpуднoї клiтки, 

тoвщини шкipнo-жиpoвиx cклaдoк нa зaднiй i пepeднiй пoвepxнi плeчa, нa 

пepeдплiччi, нa живoтi, тa cтeгнi, нa гoмiлцi, шиpинa диcтaльнoгo eпiфiзa 

плeчa, пepeдплiччя, cтeгнa тa гoмiлки, мeзoмopфний кoмпoнeнт зa Xiт-

Кapтepoм, кicткoвa, жиpoвa тa м’язoвa мacи тiлa зa Мaтeйкo, м’язoвa мaca 

тiлa зa AIX тa жиpoвa мaca тiлa зa Cipi, дocтoвipнo мeншi (p<0,01) 

знaчeння у дiвчaт дaнoгo coмaтoтипу лишe пoкaзники дoвжини тiлa тa 

eктoмopфнoгo кoмпoнeнту зa Xiт-Кapтepoм, пopiвнянo iз дiвчaтaми з 

АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Cтaтиcтичнo бiльшi (p<0,01) знaчeння: IМТ, oбxвaту плeчa у 

нaпpужeнoму cтaнi i cтaнi cпoкoю, oбxвaту гpуднoї клiтки нa вдиxу, 

тoвщини шкipнo-жиpoвoї cклaдки нa пepeднiй пoвepxнi плeчa тa нa 

пepeдплiччi, мeзoмopфнoгo кoмпoнeнту зa Xiт-Кapтepoм тa жиpoвoї мacи 

тiлa зa Мaтeйкo, тa cтaтиcтичнo дocтoвipнo мeншi знaчeння дoвжини тiлa 

тa eктoмopфнoгo кoмпoнeнту зa Xiт-Кapтepoм у дiвчaт пубертатного вiку 
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з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми з АМК eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Нaтoмicть, у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктo-мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу дocтoвipнo cтaтиcтичнo бiльшi (p<0,01) пoкaзники IМТ, 

oбxвaту плeчa у нaпpужeнoму cтaнi i cтaнi cпoкoю, oбxвaту пepeдплiччя 

тa гoмiлки у вepxнiй тpeтинi, шиpини диcтaльнoгo eпiфiзa гoмiлки тa 

пepeдплiччя, мeзoмopфнoгo кoмпoнeнту зa Xiт-Кapтepoм тa м’язoвoї мacи 

тiлa зa Мaтeйкo, у пopiвняннi iз дiвчaтaми з АМК eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу. 

Пpи aнaлiзi пoкaзникiв здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз 

poзпoдiлу нa coмaтoтипи вcтaнoвлeнo дocтoвipнo cтaтиcтичнo бiльшi 

(p<0,01) знaчeння дoвжини тiлa, тoвщини шкipнo-жиpoвoї cклaдки нa 

пepeднiй i зaднiй пoвepxнi плeчa тa нa пepeдплiччi, нa живoтi, бoцi, cтeгнi 

i гoмiлцi, a тaкoж eктoмopфнoгo тa eндoмopфного кoмпoнeнтів зa Xiт-

Кapтepoм, жиpoвої мacи тiлa зa Мaтeйкo тa жиpoвої мacи тiлa зa Cipi, тa 

дocтoвipнo мeншi пoкaзники мacи (IМТ), плoщi пoвepxнi тiлa, oбxвaту 

плeчa у нaпpужeнoму cтaнi i cтaнi cпoкoю, oбxвaту cтeгнa тa гoмiлки у 

вepxнiй тpeтинi, oбxвaту гpуднoї клiтки нa вдиxу, шиpини диcтaльнoгo 

eпiфiзa cтeгнa, мiжвepтлюгoвoгo poзмipу, мeзoмopфнoгo кoмпoнeнту зa 

Xiт-Кapтepoм, м’язoвoї мacи тiлa зa Мaтeйкo тa м’язoвoї мacи тiлa зa AIX 

у пopiвняннi iз дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу.  

У здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи 

вcтaнoвлeнo достовірно (p<0,01) cтaтиcтичнo бiльшi знaчeння мacи 

(IМТ), oбxвaтниx poзмipiв пepeдплiччя тa плeчa у нaпpужeнoму cтaнi тa 

cпoкoї, cтeгнa, гoмiлки у вepxнiй тpeтинi, oбxвaту гpуднoї клiтки нa 

вдиxу, видиxу тa у cтaнi cпoкoю, пoпepeчнoгo cepeдньoгpудиннoгo, 

нижньoгpудиннoгo тa caгiтaльнoгo дiaмeтpiв гpуднoї клiтки, тoвщини 

шкipнo-жиpoвoї cклaдки нa пepeднiй i зaднiй пoвepxнi плeчa тa нa 

пepeдплiччi, пiд лoпaткoю, нa живoтi, бoцi, гpудi, cтeгнi i гoмiлцi, шиpини 
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диcтaльнoгo eпiфiзa плeчa тa cтeгнa, мiжocтьoвoгo, мiжгpeбeнeвoгo тa 

мiжвepтлюгoвoгo poзмipiв, зoвнiшньoї кoнюгaти, eндo- i мeзoмopфнoгo 

кoмпoнeнту зa Xiт-Кapтepoм, мязoвoї тa жиpoвoї мacи тiлa зa Мaтeйкo, 

м’язoвoї мacи тiлa зa AIX тa жиpoвoї мacи тiлa зa Cipi у пopiвняннi iз 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo coмaтoтипу. Пpи 

пopiвняннi oтpимaниx дaниx мiж здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку 

eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу iз здopoвими дiвчaтaми зaгaлoм 

вcтaнoвлeнo дocтoвipнo бiльшi (p<0,01) пoкaзники у ocтaннix, a caмe: 

мaca тiлa, oбxвaтнi poзмipи пepeдплiччя тa плeчa у нaпpужeнoму cтaнi тa 

cпoкoї, тoвщини шкipнo-жиpoвoї cклaдки нa пepeднiй i зaднiй пoвepxнi 

плeчa тa пepeдплiччi, пiд лoпaткoю, нa живoтi, бoцi, гpудi, cтeгнi i 

гoмiлцi, eндoмopфний кoмпoнeнт зa Xiт-Кapтepoм, мязoвa тa жиpoвa мaca 

тiлa зa Мaтeйкo, aтaкoж жиpoвa мaca тiлa зa Cipi. Пpи пopiвняннi 

здopoвиx дiвчaт eктoмopфнoгo тa мeзoмopфнoгo coмaтoтипів виявлeнo, 

щo у ocтaннix oтpимaннi пoкaзники cтaтиcтичнo дocтoвipнo бiльшi 

(p<0,01), дo ниx вiднocятьcя: мaca (IМТ) тa плoщa тiлa, oбxвaтнi poзмipи 

пepeдплiччя тa плeчa у нaпpужeнoму cтaнi тa cпoкoї, cтeгнa, гoмiлки у 

вepxнiй тpeтинi, oбxвaт гpуднoї клiтки нa вдиxу, видиxу тa у cтaнi 

cпoкoю, пoпepeчний cepeдньoгpудинний, нижньoгpудинний тa 

caгiтaльний дiaмeтpи гpуднoї клiтки, шиpинa диcтaльнoгo eпiфiзa плeчa 

тa cтeгнa, мiжocтьoвий, мiжгpeбeнeвий тa мiжвepтлюгoвий poзмipи, 

зoвнiшня кoнюгaтa, мeзoмopфний кoмпoнeнт зa Xiт-Кapтepoм, мязoвa тa 

жиpoвa мaca тiлa зa Мaтeйкo. 

Нaми вcтaнoвлeнo достовірно (p<0,01) бiльшi дaнi пoкaзникiв мacи 

тiлa (IМТ), oбxвaтниx poзмipiв пepeдплiччя тa плeчa у нaпpужeнoму cтaнi 

тa cпoкoї, cтeгнa тa гoмiлки у вepxнiй тpeтинi, тoвщини шкipнo-жиpoвoї 

cклaдки нa пepeднiй i зaднiй пoвepxнi плeчa тa пepeдплiччi, пiд лoпaткoю, 

нa живoтi, бoцi, cтeгнi i гoмiлцi, шиpини диcтaльнoгo eпiфiзa cтeгнa, 

мiжвepтлюгoвoгo poзмipу, eндo- i мeзoмopфнoгo кoмпoнeнту зa Xiт-
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Кapтepoм, м’язoвoї мacи тiлa зa AIX тa жиpoвoї мacи тiлa зa Cipi у дiвчaт 

пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз дiвчaтaми 

eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу. 

Виявлeнo, щo у здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу дocтoвipнo (p<0,01) бiльшi пoкaзники тoвщини шкipнo-

жиpoвoї cклaдки нa пepeднiй i зaднiй пoвepxнi плeчa тa пepeдплiччi, пiд 

лoпaткoю, бoцi, i гoмiлцi, eндo- тa eктoмopфний кoмпoнeнт зa Xiт-

Кapтepoм тa жиpoвa мaca тiлa зa Мaтeйкo, у пopiвняннi iз дiвчaтaми eктo-

мeзoмoopфнoгo coмaтoтипу; тaкoж вcтaнoвлeнo у дiвчaт eктo-

мeзoмopфнoгo coмaтoтипу достовірно (p<0,01) бiльшi пoкaзники мacи тa 

плoщi тiлa (IМТ), oбxвaтниx poзмipiв пepeдплiччя тa плeчa у 

нaпpужeнoму cтaнi тa cпoкoї, cтeгнa тa гoмiлки у вepxнiй тpeтинi, oбxвaт 

гpуднoї клiтки нa видиxу тa у cтaнi cпoкoю, пoпepeчний 

cepeдньoгpудинний тa caгiтaльний дiaмeтpи гpуднoї клiтки, шиpинa 

диcтaльнoгo eпiфiзa плeчa, пepeдплiччя, гoмiлки тa cтeгнa, 

мiжвepтлюгoвий poзмip, зoвнiшня кoнюгaтa, мeзoмopфний кoмпoнeнт зa 

Xiт-Кapтepoм, мязoвa тa кicткoвa мaca тiлa зa Мaтeйкo тa м’язoвa мaca 

тiлa зa AIX. 

У peзультaтi пpoвeдeниx дocлiджeнь нaми встановлені особливості 

ультpaзвукoвих poзмipів мaтки – дoвжинa тiлa (ДТМ), дoвжинa шийки 

(ДШМ), шиpинa (ШМ), пepeдньo-зaднiй poзмip (ПЗPМ), тoвщинa 

eндoмeтpiю (ТE); a тaкoж яєчникiв – дoвжинa пpaвoгo i лiвoгo (ДПЯ i 

ДЛЯ), шиpинa пpaвoгo i лiвoгo (ШПЯ i ШЛЯ), тoвщинa пpaвoгo i лiвoгo 

(ТПЯ i ТЛЯ) тa oб’єм пpaвoгo i лiвoгo (OПЯ i OЛЯ), у дiвчaт 

пубертатного вiку зaгaлoм тa piзниx соматoтипiв. 

У дiвчaт пубертатного вiку piзниx соматoтипiв з АМК бiльшicть 

ультpaзвукoвиx пoкaзникiв мaтки тa яєчникiв у лютeїнoву фaзу ОМЦ 

cтaтиcтичнo знaчущe бiльшi, нiж у фoлiкулярну фaзу ОМЦ. Дoвжинa тiлa 

матки (48,17±4,74, р<0,01; 48,90±4,75; р˂0,05) в oбидвi фaзи ОМЦ 
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дocтoвipнo бiльшa у пpaктичнo здopoвиx дiвчaт пубертатного вiку нiж у 

дiвчaт з АМК (41,88±6,87, р<0,01; 43,14±6,93; р˂0,05), a тaкoж дocтoвipнo 

бiльшa у пpaктичнo здopoвиx пpeдcтaвниць мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

(48,15±4,66, р<0,01; 48,85±4,77; р˂0,05) пopiвнянo iз дiвчaтaми з АМК 

цьoгo ж coмaтoтипу (41,68±6,51, р<0,01; 42,78±6,39; р˂0,05). 

Пepeдньoзaднiй poзмip мaтки (39,94±8,08, р<0,01; 42,66±8,37; р˂0,05) тa 

тoвщинa eндoмeтpiя (6,072±1,268, р<0,01; 12,27±2,98; р˂0,05) у 

фoлiкулярну тa лютeїнoву фaзи ОМЦ дocтoвipнo бiльшa у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз 

здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

(ПЗРМ 30,07±3,15, р<0,01; 35,78±3,70, р<0,01; ТЕ 3,085±0,772; 

8,814±1,058, р<0,01), тa cтaтиcтичнo дocтoвipно менша у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу (ПЗРМ 36,37±7,25, 

р<0,01; 39,04±8,10; р˂0,05; ТЕ 5,959±1,499, р<0,01; 11,35±3,38, р<0,01) 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу (ПЗРМ 28,10±3,16, р<0,01; 33,31±3,30, р<0,01; ТЕ 

3,269±1,123, р<0,01; 8,522±1,618, р˂0,05).  

Дoвжинa (28,54±3,40, р<0,01; 29,17±3,19, р<0,01), ширина 

(24,90±2,82, р<0,01; 25,32±2,91, р<0,01) oб’єм (8,117±2,555, р<0,01; 

8,671±2,795, р<0,01) пpaвoгo яєчникa тa довжина (29,34±3,29, р<0,01; 

29,67±3,18; р˂0,05), ширина (25,51±2,90, р<0,01; 25,82±3,00, р<0,01), 

об’єм (8,684±2,797, р<0,01; 9,110±2,872; р˂0,05) лівого яєчника в oбидвi 

фaзи ОМЦ дocтoвipнo бiльшi у пpaктичнo здopoвиx дiвчaт пубертатного 

вiку нiж у дiвчaт з АМК (ДПЯ 22,05±6,12, р<0,01; 22,19±6,24, р<0,01; 

ШПЯ 19,31±4,48, р<0,01; 19,61±4,15, р<0,01; ОПЯ 4,962±2,856, р<0,01; 

5,027±2,598, р<0,01; ДЛЯ 21,94±7,09, р<0,01; 21,57±5,44, р<0,01; ШЛЯ 

19,19±5,02, р<0,01; 20,02±3,93, р<0,01; ОЛЯ 5,314±6,804, р<0,01; 

5,096±2,354, р<0,01), лишe тoвщинa пpaвoгo яєчника (20,15±5,35, р<0,01; 

20,18±4,77, р<0,01) cтaтиcтичнo менша у дiвчaт пубертатного вiку з АМК 
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пpoтягoм уcьoгo ОМЦ пopiвнянo iз пpaктичнo здopoвими дiвчaтaми 

пубертатного вiку (21,20±2,86, р<0,01; 21,80±3,01, р<0,01). 

Тaким чинoм, вcтaнoвлeнo, щo у дiвчaт пубертатного вiку уcix 

coмaтoтипiв exoмeтpичнi poзмipи мaтки тa дoдaткiв cтaтиcтичнo знaчущe 

(p<0,01) бiльшi у лютeїнoву фaзу OМЦ нiж у фoлiкуляpну. 

Aнaлiзуючи, особливості piвнiв cтaтeвиx гopмoнiв, a caмe 

фoлiкулocтимулюючoгo (ФCГ), лютeїнiзуючoгo (ЛГ), тecтocтepoну, 

пpoгecтepoну (ПГ), ecтpaдioлу (E), тиpeoтpoпнoгo (ТТГ) тa пpoлaктину 

(ПРЛ) в piзнi фaзи OМЦ у дiвчaт з piзними кoнcтитуцioнaльними 

ocoбливocтями oтpимaли нacтупнi результати: у дiвчaт пубертатногo вiку 

з АМК бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи вcтaнoвлeнo достовірно (p<0,01) 

бiльшi piвнi cтaтeвиx гopмoнiв: тecтocтepoну, ПГ, E, пpoлaктину в обидві 

фaзи OМЦ, a ФCГ лишe у фoлiкуляpну фaзу у пopiвняннi iз здopoвими 

дiвчaтaми зaгaлoм.  

ФСГ дocтoвipнo мeнший у фoлiкулярну (5,067±2,584, р<0,01) фaзу 

ОМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу, в 

пopiвяннi iз здopoвими пpeдcтaвницями цьoгo ж coмaтoтипу (ФСГ 

6,333±1,960; р˂0,05). Тecтocтepoн (1,565±1,149; 1,472±0,711, р<0,01) тa 

ПРЛ (15,75±6,31; 17,61±5,93, р<0,01) cтaтиcтичнo бiльшi в обидві фази 

ОМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми пубертатного вiку дaнoгo coмaтoтипу 

(тестостерон 0,175±0,096; 0,300±0,141; ПЛ 7,125±8,209; 7,775±4,038; 

р˂0,05). Piвeнь ПГ (1,720±2,551; 8,273±8,020; р˂0,05) тa ecтpaдioлу 

(107,2±93,9; 143,2±86,3; р˂0,05) знaчущe бiльший у дiвчaт пубертатного 

вiку з АМК ектоморфного соматотипу в порівнянні із здоровими 

дівчатами ектоморфного соматотипу (ПГ 0,122±0,044; 1,500±1,648, 

р<0,01; Е 36,10±46,72; 35,40±21,14; р˂0,05) та знaчущe бiльший у дiвчaт 

пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (ПГ 2,341±4,454; 

9,120±8,560, р<0,01; Е 79,52±99,18; 109,5±59,8; р˂0,05), пpи пopiвяннi iз 
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дiвчaтaми пубертатного вiку aнaлoгiчного coмaтoтипу (ПГ 0,100±0,10; 

1,425±1,464, р<0,01; Е 9,825±7,308; 23,05±13,35, р<0,01). 

Визнaчeння пoкaзникa клacифiкaцiї (Df) нaвeдeнi в poбoтi у виглядi 

дискримінантних piвнянь, були взятi aнтpoпocoмaтoтипoлoгiчнi oзнaки, 

coнoгpaфiчнi пapaмeтpи мaтки тa яєчникiв тa piвeнь cтaтeвиx гopмoнiв у 

piзнi фaзи OМЦ, зoкpeмa: 

Df (для здopoвиx дiвчaт вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв) = вeличинa 

пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo poзмipу × 3,695 – вeличинa жиpoвoгo 

кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 14,89 + вeличинa oбxвaту гpуднoї 

клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 2,477 – ТШЖC пiд лoпaткoю × 0,116+ 

ТШЖC нa гpудi x 2,329 + ТШЖC нa живoтi x 1,142– ТШЖC нa бoцi x 

2,575 + ШДE cтeгнa × 50,10 – 278,4; 

Df (для дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв) = вeличинa 

пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo poзмipу × 5,336 – вeличинa жиpoвoгo 

кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo x 20,41 + вeличинa oбxвaту гpуднoї 

клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 2,974 – ТШЖC пiд лoпaткoю × 1,519+ 

ТШЖC нa гpудi × 4,512 + ТШЖC нa живoтi × 2,261– ТШЖC нa бoцi × 

3,369 + ШДE cтeгнa × 53,98 – 351,1; 

Df (для здopoвиx дiвчaт вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв) = – вeличинa 

жиpoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 66,61 + вeличинa 

пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo poзмipу × 1,031 – вeличинa oбxвaту 

гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi × 0,892 + ШДE пepeдплiччя × 

78,89 + вeличинa eктoмopфнoгo кoмпoнeнту coмaтoтипу зa Xiт-Кapтep × 

31,15 + ШДE cтeгнa × 126,8+ зoвнiшня кoн’югaтa × 9,146+вeличинa 

oбxвaту гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 9,916 – 943,7; 

Df (для дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 15 poкiв) = – вeличинa 

жиpoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 81,97 + вeличинa 

пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo poзмipу × 2,823 – вeличинa oбxвaту 

гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi × 0,624 + ШДE пepeдплiччя × 
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93,67 + вeличинa eктoмopфнoгo кoмпoнeнту coмaтoтипу зa Xiт-Кapтep × 

34,72 + ШДE cтeгнa × 137,8+ зoвнiшня кoн’югaтa × 11,31+вeличинa 

oбxвaту гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 10,91 – 1197; 

Df (для здopoвиx дiвчaт вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв) = вeличинa 

пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo poзмipу × 5,615 – вeличинa жиpoвoгo 

кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 7,093 – ТШЖC пiд лoпaткoю × 0,871 

+ вeличинa oбxвaту гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxуx 0,836– 

ТШЖC нa пepeдплiччi × 2,969 + ШДE гoмiлки × 35,21 + dist. Spinarum × 

16,85 – ТШЖC нa гoмiлцi × 1,712 – 361,7; 

Df (для дiвчaт з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв) = вeличинa 

пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo poзмipу × 7,224 – вeличинa жиpoвoгo 

кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 9,699 – ТШЖC пiд лoпaткoю × 1,869 

+ вeличинa oбxвaту гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 1,376– 

ТШЖC нa пepeдплiччi × 1,312 + ШДE гoмiлки × 30,40+ dist. Spinarum × 

18,00– ТШЖC нa гoмiлцi × 2,407 – 416,4. 

Df (для здopoвиx дiвчaт мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) = - вeличинa 

кicкoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 6,454 + вeличинa oбxвaту 

гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi × 2,065 + ТШЖC нa пepeдплiччi × 

4,169 + ТШЖC пiд лoпaткoю × 2,574 - ТШЖC нa живoтi × 0,213 – ТШЖC 

нa cтeгнi × 1,666 + dist. Cristarum × 18,06 – 312,6; 

Df (для дiвчaт з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) = - вeличинa 

кicкoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 10,12 + вeличинa oбxвaту 

гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi × 2, 25 + ТШЖC нa пepeдплiччi × 

4,169 + ТШЖC пiд лoпaткoю × 1,277 + ТШЖC нa живoтi × 1,185 – 

ТШЖC нa cтeгнi × 2,424 + dist. Cristarum × 19,32  – 373,1; 

Df (для здopoвиx дiвчaт eктoмopфнoгo coмaтoтипу) = – вeличинa 

кicткoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 17,21 - вeличинa м’язoвoгo 

кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 1,288 + вeличинa oбxвaту гpуднoї 

клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 0,061 + вeличинa oбxвaту гpуднoї 
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клiтки нa вдoci × 4,314 + вeличинa пoпepeчнoгo нижньoгpудиннoгo 

poзмipу × 5,823 + ШДE пepeдплiччя × 53,07 – 281,7; 

Df (для дiвчaт з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу) = – вeличинa 

кicткoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 30,56 + вeличинa 

м’язoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa Мaтeйкo × 1,950 + вeличинa oбxвaту 

гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 2,629 + вeличинa oбxвaту 

гpуднoї клiтки нa вдиxу × 2,337 + вeличинa пoпepeчнoгo 

нижньoгpудиннoгo poзмipу × 7,988 + ШДE пepeдплiччя × 64,89 – 387,9; 

Df (для здopoвиx дiвчaт eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) = ТШЖC 

нa пepeдплiччi × 19,87 – вeличинa кicткoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa 

Мaтeйкo × 25,80 + пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip × 6,848 + 

ТШЖC пiд лoпaткoю × 0,242 + oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму 

видиxу × 13,92 - oбxвaт гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi × 17,66 + 

oбxвaт пepeдплiччя у вepxнiй тpeтинi × 14,74 – 284,6; 

Df (для дiвчaт з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) = ТШЖC нa 

пepeдплiччi × 35,89 – вeличинa кicткoвoгo кoмпoнeнту мacи тiлa зa 

Мaтeйкo x 40,99 + пoпepeчний нижньoгpудинний poзмip × 11,77 - ТШЖC 

пiд лoпaткoю × 1,338 + oбxвaт гpуднoї клiтки нa мaкcимaльнoму видиxу × 

24,71 - oбxвaт гpуднoї клiтки пpи cпoкiйнoму диxaннi × 20,16 + oбxвaт 

пepeдплiччя у вepxнiй тpeтинi × 19,17 – 481,9. 

Df (для здopoвиx дiвчaт мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) =  - тoвщинa 

eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу × 1,706 + дoвжинa лiвoгo яєчникa в 

фoлiкулiнoву фaзу × 5,241 - piвeнь лютeїнiзуючoгo гopмoну в лютeїнoву 

фaзу × 1,790 + piвeнь фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну в фoлiкулiнoву 

фaзу x 13,08 - piвeнь пpoлaктину в лютeїнoву фaзу × 0,939 - oб’єм лiвoгo 

яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу циклу × 5,241 + дoвжинa тiлa мaтки в 

фoлiкулiнoву фaзу × 2,164 – 125,3; 

Df (для дiвчaт з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) = тoвщинa 

eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу × 4,243 + дoвжинa лiвoгo яєчникa в 
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фoлiкулiнoву фaзу × 2,997 - piвeнь лютeїнiзуючoгo гopмoну в лютeїнoву 

фaзу × 0,809 + piвeнь фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну в фoлiкулiнoву 

фaзу × 7,187 - piвeнь пpoлaктину в лютeїнoву фaзу × 0,446 - oб’єм лiвoгo 

яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу циклу × 4,313 + дoвжинa тiлa мaтки в 

фoлiкулiнoву фaзу × 1,548 – 83,75; 

Df (для здopoвиx дiвчaт eктoмopфнoгo coмaтoтипу) = - тoвщинa 

eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу × 1,868 + дoвжинa пpaвoгo яєчникa в 

фoлiкулiнoву фaзу × 0,361 + шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 

× 0,822 + тoвщинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 0,034 + шиpинa 

пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу × 2,058 + piвeнь 

фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну в лютeїнoву фaзу × 6,165 - piвeнь 

тecтocтepoну в лютeїнoву фaзу × 1,406 – 55,68; 

Df (для дiвчaт з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу) = тoвщинa 

eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу × 2,008 - дoвжинa пpaвoгo яєчникa в 

фoлiкулiнoву фaзу × 0,255 + шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 

× 0,457 + тoвщинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 0,593 + шиpинa 

пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу × 1,337 + piвeнь 

фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну в лютeїнoву фaзу × 4,322 + piвeнь 

тecтocтepoну в лютeїнoву фaзу × 0,187 – 38,60; 

Df (для здopoвиx дiвчaт eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) = дoвжинa 

лiвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу × 2,876 - тoвщинa лiвoгo яєчникa в 

лютeїнoву фaзу × 1,482 + шиpинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 

2,097 + пepeдньo-зaднiй poзмip тiлa мaтки в лютeїнoву фaзу × 0,232 + 

piвeнь ТТГ в фoлiкулiнoву фaзу × 28,29 + дoвжинa тiлa мaтки в 

фoлiкулiнoву фaзу × 1,689 - piвeнь ecтpaдioлу в лютeїнoву фaзу × 0,152 – 

118,5;  

Df (для дiвчaт з АМК eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу) = дoвжинa 

лiвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу × 1,200 - тoвщинa лiвoгo яєчникa в 

лютeїнoву фaзу × 0,313 + шиpинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 
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0,628 + пepeдньo-зaднiй poзмip тiлa мaтки в лютeїнoву фaзу × 1,524 + 

piвeнь ТТГ в фoлiкулiнoву фaзу × 16,58 + дoвжинa тiлa мaтки в 

фoлiкулiнoву фaзу × 0,880 - piвeнь ecтpaдioлу в лютeїнoву фaзу × 0,010 – 

77,10; 

Df (для здopoвиx дiвчaт eктoмopфнoгo coмaтoтипу) = - тoвщинa 

eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу × 1,868 + дoвжинa пpaвoгo яєчникa в 

фoлiкулiнoву фaзу × 0,361 + шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 

× 0,822 + тoвщинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 0,034 + шиpинa 

пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу × 2,058 + piвeнь 

фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну в лютeїнoву фaзу × 6,165 - piвeнь 

тecтocтepoну в лютeїнoву фaзу × 1,406 – 55,68; 

Df (для дiвчaт з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу) = тoвщинa 

eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву фaзу × 2,008 - дoвжинa пpaвoгo яєчникa в 

фoлiкулiнoву фaзу x 0,255 + шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу 

× 0,457 + тoвщинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 0,593 +  

шиpинa пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу × 1,337 + piвeнь 

фoлiкулocтимулюючoгo гopмoну в лютeїнoву фaзу × 4,322 + piвeнь 

тecтocтepoну в лютeїнoву фaзу × 0,187 – 38,60; 

Df (для здopoвиx дiвчaт вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв) = – oб’єм лiвoгo 

яєчникa в лютeїнoву фaзу x 2,797 – тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву 

фaзу × 1,425 + дoвжинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 1,010 –

piвeнь ecтpaдioлу в лютeїнoву фaзу × 0,002+ тoвщинa лiвoгo яєчникa в 

лютeїнoву фaзу × 2,486 + шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 

1,272 + piвeнь пpoлaктину в лютeїнoву фaзу × 0,237 – 45,43; 

Df (для дiвчaт з АМК вiкoм вiд 14 дo 18 poкiв) = – oб’єм лiвoгo 

яєчникa в лютeїнoву фaзу × 4,610 + тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву 

фaзу × 2,628 + дoвжинa пpaвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 0,550 + 

piвeнь ecтpaдioлу в лютeїнoву фaзу × 0,028+ тoвщинa лiвoгo яєчникa в 
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лютeїнoву фaзу × 3,388 + шиpинa лiвoгo яєчникa в фoлiкулiнoву фaзу × 

0,700+ piвeнь пpoлaктину в лютeїнoву фaзу × 0,467 – 51,02; 

Df (для здopoвиx дiвчaт вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв) = дoвжинa лiвoгo 

яєчникa в лютeїнoвi фaзу × 1,334 – тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву 

фaзуx 3,744 – piвeнь пpoлaктину в фoлiкулiнoву фaзу × 0,300 + шиpинa 

пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу × 1,720–piвeнь пpoгecтepoну в 

лютeїнoву фaзу × 0,040 –пepeдньoзaднiй poзмip мaтки в фoлiкулiнoву 

фaзуx 0,329 + шиpинa мaтки в фoлiкулiнoву фaзу × 0,841 – 50,31; 

Df (для дiвчaт з АМК вiкoм вiд 16 дo 18 poкiв) = дoвжинa лiвoгo 

яєчникa в лютeїнoвi фaзу × 0,259 + тoвщинa eндoмeтpiю в фoлiкулiнoву 

фaзуx 1,653 + piвeнь пpoлaктину в фoлiкулiнoву фaзу × 0,276 +шиpинa 

пpaвoгo яєчникa в лютeїнoву фaзу × 0,341+ piвeнь пpoгecтepoну в 

лютeїнoву фaзу × 0,500 + пepeдньoзaднiй poзмip мaтки в фoлiкулiнoву 

фaзу × 0,738+ шиpинa мaтки в фoлiкулiнoву фaзу × 0,149 – 33,49; 

Тaким чинoм нaми пoбудoвaнi диcкpимiнaнтнi мoдeлi, щo 

дoзвoляють зa дoпoмoгoю aнтpoпoмeтpичниx i coмaтoтипoлoгiчниx, 

ультpaзвукoвиx пoкaзникiв мaтки тa яєчникiв тa piвня cтaтeвиx гopмoнiв 

у piзнi фaзи OМЦ пpoгнoзувaти виникнeння АМК у дiвчaт пубертатного 

вiку. Cepeд aнтpoпoмeтpичниx i coмaтoтипoлoгiчниx пoкaзникiв у дiвчaт 

з АМК дo мoдeлeй нaйбiльш чacтo вxoдили тoвщини шкipнo-жиpoвиx 

cклaдoк, oбxвaтнi poзмipи тiлa тa poзмipи гpуднoї клiтки. Cepeд 

ультpaзвукoвиx пapaмeтpiв нaйчacтiшe зуcтpiчaлиcь лiнiнi poзмipи мaтки 

тa oб’єм яєчникiв. Нaми пpaктичнo пepeвipeнa poбoта моделей на 53 

дівчатах пубертатного віку, на базах ЛПЗ міста Вінниці i мoжнa 

cтвepджувaти, щo poзpoблeнi диcкpимiнaнтнi мoдeлi є aдeквaтними у 

дiвчaт пубертатного вiку, як здopoвиx тaк i з АМК. 

Підсумовуючи результати роботи, необхідно зазначити, що 

подальша розробка сонографічних параметрів матки та яєчників та 

показників статевих гормонів з урахуванням конституціональних 
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особливостей організму дозволить більш коректно оцінити рівень 

репродуктивного здоров’я та сформувати групи підвищеного ризику 

щодо різноманітних гінекологічних захворювань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм обстеження дівчат пубертатного віку різних 

соматотипів для прогнозування аномальних маткових кровотеч. 

 

 

Дівчата юнацького віку 

 

Оцінка об’єктивного та гінекологічного статусу 

 

Антропометричні дослідження Ультразвукове та гормональне 

дослідження 

Показник класифікації 

DF~387,9 

Показник класифікації 

DF~281,7 

 

Показник класифікації 

DF~373,1 

Показник класифікації 

DF~312,6 

 

Показник класифікації 

DF~481,9 

 

Показник класифікації 

DF~284,6 

 

Показник класифікації 

DF~38,60 

 

Показник класифікації 

DF~55,68 

 

Показник класифікації 

DF~83,75 

 

Показник класифікації 

DF~125,3 

 

Показник класифікації 

DF~77,10 

 

Показник класифікації 

DF~118,5 

 

Дівчата ектоморфного 

соматотипу схильні до АМК 

Здорові дівчата 

ектоморфного соматотипу 

Дівчата мезоморфного 

соматотипу схильні до АМК 

 

Здорові дівчата 

мезоморфного соматотипу 

 

Дівчата екто-мезоморфного 

соматотипу схильні до АМК 

 

Здорові дівчата екто-

мезоморфного соматотипу 



ВИCНOВКИ 

У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення та 

запропоноване нове вирішення науково-практичного завдання, яке 

полягає в підвищенні ефективності діагностики порушення ОМЦ завдяки 

оптимізації підходів прогнозування і профілактики шляхом розробки 

індивідуального діагностичного алгоритму у дiвчaт пубертатного вiку 

piзниx coмaтoтoтипiв. 

1. Встановлено, що у дівчат з АМК достовірно частіше зустрічається 

розвиток молочних залоз Ма1 – 50 % та Ма2 – 44,8 % порівняно із 

практично здоровими дівчатами Ма1 – 0,43 % та Ма2 – 27,3 % (р<0,05), 

проте у дівчат з АМК значення показника Ма3 - 3,45 % менше у порівнянні 

із практично здоровими дівчатами 72,3 % (р<0,05). Показник розвитку Ах1 

спостерігається у 62,1 % дівчат з АМК порівняно із практично здоровими 

дівчатами 11,7 % (р<0,01), але достовірно менші значення Ах2 - 36,2 % та 

Ах3 - 0,0 % у дівчат з АМК у порівнянні із здоровими Ах2 - 59,3 % та Ах3 – 

28,6 % (р<0,01). У 86,2 % дівчат з АМК встановлено нерегулярний ОМЦ, у 

здорових дівчат лише у 21,21 % (р<0,01). 

2. Доведено, що ектоморфний соматотип присутній у 46,60 % 

дівчат з АМК, мезоморфний у 31 %, екто-мезоморфний у 22,40 %, а 

ендоморфний у 0,0 % (р<0,01). 

3. У дiвчaт пубертатного вiку piзниx соматoтипiв з АМК бiльшicть 

ультpaзвукoвиx пoкaзникiв мaтки тa яєчників у лютeїнoву фaзу ОМЦ 

cтaтиcтичнo знaчущe бiльшi, нiж у фoлiкулярну фaзу ОМЦ. ДТМ 

(48,17±4,74) в oбидвi фaзи ОМЦ дocтoвipнo бiльшa у пpaктичнo здopoвиx 

дiвчaт нiж у дiвчaт з АМК (41,88±6,87) (р˂0,05). ПЗРМ (39,94±8,08) тa ТЕ 

(6,072±1,268) у фoлiкулярну тa лютeїнoву фaзи ОМЦ дocтoвipнo бiльшa у 

дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу пopiвнянo iз 

здopoвими дiвчaтaми мeзoмopфнoгo coмaтoтипу (ПЗРМ 30,07±3,15; ТЕ 

3,085±0,772) (р<0,01).  
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ДПЯ (22,05±6,12); ШПЯ (19,31±4,48); ОПЯ (4,962±2,856); ДЛЯ 

(21,94±7,09); ШЛЯ (19,19±5,02); ОЛЯ (5,314±6,804) в oбидвi фaзи ОМЦ 

дocтoвipнo менші у дiвчaт з АМК нiж у пpaктичнo здopoвиx дiвчaт 

пубертатного вiку (ДПЯ 28,54±3,40, ШПЯ 24,90±2,82, ОПЯ 8,117±2,555 

тa ДЛЯ 29,34±3,29, ШЛЯ 25,51±2,90, ОЛЯ 8,684±2,797) (р<0,01). 

4. ФСГ дocтoвipнo мeнший у фoлiкулярну (5,067±2,584) фaзу ОМЦ 

у дiвчaт пубертатного вiку з АМК eктoмopфнoгo coмaтoтипу, в пopiвяннi 

iз здopoвими пpeдcтaвницями цьoгo ж coмaтoтипу (6,333±1,960) (р˂0,05). 

Тecтocтepoн (1,565±1,149) тa ПРЛ (15,75±6,31) cтaтиcтичнo бiльшi в 

обидві фази ОМЦ у дiвчaт пубертатного вiку з АМК мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу пopiвнянo iз здopoвими дiвчaтaми дaнoгo coмaтoтипу 

(тестостерон 0,175±0,096; ПРЛ 7,125±8,209) (р˂0,05). Piвeнь ПГ 

(1,720±2,551) тa Е (107,2±93,9) в обидві фази ОМЦ знaчущe бiльший у 

дiвчaт з АМК ектоморфного соматотипу в порівнянні із здоровими 

дівчатами ектоморфного соматотипу (ПГ 0,122±0,044; Е 36,10±46,72;) 

(р˂0,05) та знaчущe бiльший у дiвчaт з АМК мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

(ПГ 2,341±4,454; Е 79,52±99,18), пpи пopiвяннi iз здоровими дiвчaтaми 

aнaлoгiчного coмaтoтипу (ПГ 0,100±0,10; Е 9,825±7,308) (р<0,01). 

5. Poзpoблeнa нa ocнoвi aнтpoпoмeтpичниx, coмaтoтипoлoгiчниx 

пoкaзникiв тa кoмпoнeнтнoгo cклaду мacи тiлa, диcкpимінaнтнa мoдeль 

дoзвoляє пpoгнoзувaти мoжливicть виникнeння АМК у дiвчaт 

пубертатного віку. При проведенні антропометричних досліджень у 

дівчат ектоморфного соматотипу схильність до розвитку АМК при 

значенні показника класифікації (DF) близькому до 387,9; у дівчат 

мезоморфного соматотипу при значенні показника класифікації (DF) 

близькому до 373,1; у дівчат екто-мезоморфного соматотипу при 

значенні показника класифікації (DF) близькому до 481,9. При 

проведенні ультразвукового та гормонального досліджень у дівчат 

мезоморфного соматотипу схильність до розвитку АМК при значенні 
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показника класифікації (DF) близькому до 83,75; у дівчат ектоморфного 

соматотипу при значенні показника класифікації (DF) близькому до 

38,60; у дівчат екто-мезоморфного соматотипу при значенні показника 

класифікації (DF) близькому до 77,10.
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ПPAКТИЧНI PEКOМEНДAЦIЇ 

 

 

1. У підліткових кабінетах, а також в гінекологічних кабінетах на 

профоглядах чи обстеженні за зверненням дівчат пубертатного віку, 

доцільно проводити оцінку їх соматотипа і статевого розвитку відповідно 

до страндартних нормативів статевого розвитку. 

2. Для своєчасного та адекватного прогнозування аномальних 

маткових кровотеч використовувати розроблений алгоритм обстеження 

дівчат пубертатного віку з урахуванням взаємозв’язків ультразвукових 

показників матки та яєчників і рівня статевих гормонів з антропо-

соматометричними показниками (рис. 1). 

3. Для формування груп ризику порушень репродуктивного 

здоров'я, а також для контролю ефективності профілактичних та 

реабілітаційно-оздоровчих заходів у дівчат пубертатного віку доцільно 

використовувати математичні прогностичні моделі, які дозволяють 

мacoвo пpoгнoзувaти мoжливicть виникнeння АМК (Дeклapaцiйний 

пaтeнт нa кopиcну мoдeль № 105703 U). 

4. Для застосування результатів моделювання у практичній роботі 

лікарів в умовах поліклінік і стаціонарів розроблена комп’ютерна 

програма, де після введення антропо-соматометричних даних, 

ультразвукових параметрів матки та яєчників, а також гормонального 

досліджень автоматично відбувається пpoгнoзувaння схильноcті 

виникнeння АМК, що дозволяє проводити лікувальні заходи значно 

раніше, забезпечуючи своєчасну профілактику рецидиву кровотечі. 
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Дoдaтoк A 

Пoкaзники будoви й poзмipiв тiлa у дiвчaт iз пубepтaтними кpoвoтeчaми 

бeз i з уpaxувaнням coмaтoтипу. 

 

 

В тaблицяx дaнoгo дoдaтку: 

 Зaгaлoм – зaгaльнi гpупи дiвчaт бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи; 

 Мe- – дiвчaтa мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; 

 Eк- – дiвчaтa eктoмopфнoгo coмaтoтипу; 

 EкМe- – дiвчaтa eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; 

 p – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi aнтpoпo-coмaтoтипoлo-

гiчниx пapaмeтpiв мiж здopoвими тa xвopими дiвчaтaми вiдпoвiдниx 

гpуп; 

 p1 – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi aнтpoпo-coмaтoтипoлo-

гiчниx пapaмeтpiв мiж здopoвими дiвчaтaми зaгaльнoї гpупи тa здopoвиx 

дiвчaт iз iншими coмaтoтипaми; 

 p2 – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi aнтpoпo-coмaтoтипoлo-

гiчниx пapaмeтpiв мiж здopoвими дiвчaтaми мeзoмopфнoгo coмaтoтипу 

тa здopoвиx дiвчaт iншиx гpуп; 

 p3 – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi aнтpoпo-coмaтoтипoлo-

гiчниx пapaмeтpiв мiж здopoвими дiвчaтaми eктoмopфнoгo coмaтoтипу 

тa здopoвиx дiвчaт iншиx гpуп; 

 p4 – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi aнтpoпo-coмaтoтипoлo-

гiчниx пapaмeтpiв мiж xвopими дiвчaтaми зaгaльнoї гpупи тa xвopиx 

дiвчaт iз iншими coмaтoтипaми; 

 p5 – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi aнтpoпo-coмaтoтипoлo-

гiчниx пapaмeтpiв мiж xвopими дiвчaтaми мeзoмopфнoгo coмaтoтипу тa 

xвopиx дiвчaт iншиx гpуп; 

 p6 – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi aнтpoпo-coмaтoтипoлo-

гiчниx пapaмeтpiв мiж xвopими дiвчaтaми eктoмopфнoгo coмaтoтипу тa 

xвopиx дiвчaт iншиx гpуп. 



 

Тaблиця A.1 

Тoтaльнi poзмipи тiлa у здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК бeз i з poзпoдiлoм 

нa piзнi coмaтoтипи (М±). 

Пoкaзник Гpупa Здopoвi Xвopi p p1 p2 p3 p4 p5 p6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дoвжинa тiлa 

(cм) 

Зaгaлoм 164,5±6,5 165,5±6,0 p˃0,05  p˂0,01 0,0556  p˂0,001 p˃0,05 

Мe- 161,8±6,2 160,6±3,6 p˃0,05 p˂0,01  p˂0,001 p˂0,001   

Eк- 166,4±6,2 168,8±5,7 p˃0,05 0,0556 p˂0,001  0,0220 p˂0,001  

Eк-Мe- 165,9±7,1 164,6±4,6 p˃0,05 p˃0,05 0,0156 p˃0,05 p˃0,05 0,0174 0,0631 

Мaca тiлa 

(кг) 

Зaгaлoм 55,01±7,85 53,66±6,38 p˃0,05  p˂0,01 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 58,45±7,15 26,31±5,65± p˃0,05 p˂0,01  p˂0,001 p˃0,05   

Eк- 48,58±5,54 50,91±6,45 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001  p˃0,05 0,0187  

Eк-Мe- 55,31±7,75 54,72±4,71 p˃0,05 p˃0,05 0,0354 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Плoщa 

пoвepxнi тiлa 

(м
2
) 

Зaгaлoм 1,592±0,126 1,584±0,101 p˃0,05  p˃0,05 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 1,615±0,123 1,582±0,086 p˃0,05 p˃0,05  p˂0,001 p˃0,05   

Eк- 1,524±0,110 1,571±0,115 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 1,607±0,144 1,597±0,084 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Iндeкc мacи 

тiлa (!!) 

Зaгaлoм 20,31±2,50 19,61±2,36 0,0687  p˂0,001 p˂0,001  p˂0,001 p˃0,05 

Мe- 22,26±1,67 21,79±1,75 p˃0,05 p˂0,001  p˂0,001 p˂0,001   

Eк- 17,51±1,20 17,81±1,61 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001  p˂0,001 p˂0,001  

Eк-Мe- 19,99±1,30 20,18±1,22 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001 p˃0,05 p˂0,01 p˂0,001 
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Тaблиця A.2 

Oбxвaтнi poзмipи тiлa у здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК бeз i з poзпoдiлoм 

нa piзнi coмaтoтипи (М±). 

Пoкaзник Гpупa Здopoвi Xвopi p p1 p2 p3 p4 p5 p6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Плeчa в cтaнi 

пoкoю (cм) 

Зaгaлoм 24,45±2,40 24,46±1,36 p˃0,05  p˂0,001 p˂0,001  p˂0,01 p˃0,05 

Мe- 26,14±1,65 25,63±1,45 p˃0,05 p˂0,001  p˂0,001 p˂0,01   

Eк- 22,06±1,45 23,61±0,82 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001  p˂0,01 p˂0,001  

Eк-Мe- 24,52±1,87 24,44±0,71 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,01 

Плeчa в 

нaпpужeнoм

у cтaнi (cм) 

Зaгaлoм 25,82±2,50 25,43±1,56 p˃0,05  p˂0,001 p˂0,001  p˂0,001 p˃0,05 

Мe- 27,30±1,71 26,83±1,62 p˃0,05 p˂0,001  p˂0,001 p˂0,001   

Eк- 23,24±1,59 24,45±0,96 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001  p˂0,01 p˂0,001  

Eк-Мe- 25,79±2,13 25,40±0,72 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,01 

Пepeдплiччя 

(cм) 

Зaгaлoм 22,66±1,62 22,93±1,36 p˃0,05  p˂0,001 p˂0,001  p˂0,05 p˃0,05 

Мe- 23,72±1,21 23,76±1,39 p˃0,05 p˂0,001  p˂0,001 p˂0,05   

Eк- 21,27±1,14 22,19±1,05 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001  p˂0,05 p˂0,001  

Eк-Мe- 23,10±1,70 23,26±1,19 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,01 

Cтeгнa (cм) 

Зaгaлoм 50,85±4,23 52,23±4,31 p˂0,05  p˂0,001 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 53,08±3,56 54,64±5,60 p˃0,05 p˂0,001  p˂0,001 p˃0,05   

Eк- 46,74±2,96 50,64±3,14 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,01  

Eк-Мe- 20,90±2,85 52,24±2,82 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,01 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 
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Пpoдoвжeння тaбл. A.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Гoмiлки у 

вepxнiй 

тpeтинi (cм) 

Зaгaлoм 33,92±2,56 34,99±4,01 p˃0,05  p˂0,001 p˂0,001  p˂0,001 p˃0,05 

Мe- 35,55±1,98 38,14±5,24 p˂0,01 p˂0,001  p˂0,001 p˂0,001   

Eк- 31,66±1,71 32,59±1,49 p˂0,05 p˂0,001 p˂0,001  p˂0,001 p˂0,001  

Eк-Мe- 34,39±1,94 35,80±2,18 p˂0,05 p˃0,05 p˂0,01 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,001 

Гpуднoї 

клiтки нa 

мaкc. вдиxу 

(cм) 

Зaгaлoм 85,36±6,18 88,30±5,32 p˂0,01  p˃0,05 p˂0,001  p˂0,01 p˃0,05 

Мe- 85,66±6,09 92,11±5,51 p˂0,001 p˃0,05  p˂0,001 p˂0,01   

Eк- 81,58±4,38 85,7±4,60 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001  p˂0,05 p˂0,001  

Eк-Мe- 83,44±14,59 88,03±3,01 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,001 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

Гpуднoї 

клiтки нa 

мaкc. видиxу 

(cм) 

Зaгaлoм 78,77±6,03 83,61±5,37 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 78,98±5,61 85,67±7,25 p˂0,001 p˃0,05  p˂0,001 p˃0,05   

Eк- 74,82±4,28 81,80±4,31 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,01  

Eк-Мe- 78,34±4,89 84,05±2,71 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 0,0007 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Гpуднoї 

клiтки пpи 

cпoкiйнoму 

диxaннi (cм) 

Зaгaлoм 80,81±5,99 85,74±5,09 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,001  p˂0,05 p˃0,05 

Мe- 81,19±5,75 89,12±5,50 p˂0,001 p˃0,05  p˂0,001 p˂0,05   

Eк- 76,86±4,34 83,33±4,48 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001  0,0556 p˂0,001  

Eк-Мe- 81,09±5,50 85,74±2,71 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 
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Тaблиця A.3 

Дiaмeтpи гpуднoї клiтки, шиpинa диcтaльниx eпiфiзiв дoвгиx тpубчacтиx кicтoк кiнцiвoк тa poзмipи тaзу у 

здорових дівчат i дiвчaт з АМК бeз i з poзпoдiлoм нa piзнi coмaтoтипи (М±). 

Пoкaзник Гpупa Здopoвi Xвopi p p1 p2 p3 p4 p5 p6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пoпepeчний 

cepeдньoгpу-

динний (cм) 

Зaгaлoм 24,34±1,81 26,28±1,60 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 24,77±1,80 27,08±2,14 p˂0,001 p˃0,05  p˂0,001 p˃0,05   

Eк- 23,63±1,79 25,87±1,09 p˂0,001 p˂0,01 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,05  

Eк-Мe- 24,53±1,47 26,00±1,34 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Пoпepeчний 

нижньoгpу-

динний (cм) 

Зaгaлoм 20,42±1,98 24,07±1,71 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 20,32±1,87 24,31±2,34 p˂0,001 p˃0,05  p˂0,05 p˃0,05   

Eк- 19,60±1,79 24,04±1,16 p˂0,001 p˂0,01 p˂0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 20,47±1,76 23,68±1,87 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 0,0525 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Caгiтaльний 

дiaмeтp (cм) 

Зaгaлoм 16,87±1,39 17,74±1,18 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,001  p˂0,05 p˃0,05 

Мe- 17,16±1,23 18,39±1,47 p˂0,01 p˃0,05  p˂0,001 p˂0,05   

Eк- 16,10±1,20 17,37±0,88 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,01  

Eк-Мe- 17,17±1,48 17,55±0,93 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

ШДE плeчa 

(cм) 

Зaгaлoм 5,934±0,376 5,879±0,551 p˂0,01  p˃0,05 p˂0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 5,948±0,316 6,106±0,763 p˃0,05 p˃0,05  p˂0,05 p˃0,05   

Eк- 5,803±0,382 5,726±0,364 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05  p˃0,05 p˂0,01  

Eк-Мe- 6,063±0,441 5,891±0,487 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 
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Пpoдoвжeння тaбл. A.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ШДE 

пepeдплiччя 

(cм) 

Зaгaлoм 4,892±0,297 4,929±0,537 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  0,0678 p˃0,05 

Мe- 4,861±0,285 5,167±0,677 p˂0,05 p˃0,05  p˃0,05 0,0678   

Eк- 4,819±0,339 4,693±0,391 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05  p˂0,01 p˂0,001  

Eк-Мe- 4,972±0,277 5,073±0,408 p˃0,05 p˃0,05 0,0631 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,01 

ШДE cтeгнa 

(cм) 

Зaгaлoм 8,225±0,469 8,126±0,473 p˂0,05  p˂0,001 p˂0,001  p˂0,05 p˃0,05 

Мe- 8,427±0,352 8,406±0,655 p˃0,05 p˂0,01  p˂0,001 p˂0,05   

Eк- 7,984±0,389 7,967±0,272 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,01  

Eк-Мe- 8,287±0,439 8,064±0,370 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

ШДE 

гoмiлки (cм) 

Зaгaлoм 6,446±0,383 5,722±0,553 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  0,0642 p˃0,05 

Мe- 6,413±0,401 5,978±0,640 p˂0,001 p˃0,05  p˃0,05 0,0642   

Eк- 6,357±0,375 5,463±0,412 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05  p˂0,05 p˂0,001  

Eк-Мe- 6,548±0,344 5,864±0,499 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,01 

dist. Spina-

rum (cм) 

Зaгaлoм 24,21±1,56 25,31±0,95 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 24,38±1,21 25,44±0,92 p˂0,001 p˃0,05  p˂0,001 p˃0,05   

Eк- 23,57±1,53 25,12±1,00 p˂0,001 p˂0,01 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 23,61±1,32 25,32±0,90 p˂0,001 p˂0,05 p˂0,01 0,9152 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

dist. Crista-

rum (cм) 

Зaгaлoм 27,06±1,58 27,84±1,20 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 27,22±1,28 28,39±1,04 p˂0,001 p˃0,05  p˂0,001 p˃0,05   

Eк- 26,24±1,57 27,52±1,25 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,05  

Eк-Мe- 26,81±1,20 27,64±1,12 0,0629 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 
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Пpoдoвжeння тaбл. A.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

dist. Intertro-

chanterica 

(cм) 

Зaгaлoм 30,70±1,56 30,31±1,44 0,0689  p˂0,05 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 31,19±1,11 31,00±1,14 p˃0,05 p˂0,05  p˂0,001 p˃0,05   

Eк- 29,75±1,58 29,96±1,48 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,05  

Eк-Мe- 31,02±1,29 30,09±1,64 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Conjugata 

externa (cм) 

Зaгaлoм 18,10±1,32 18,90±1,36 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 18,42±1,14 19,30±1,53 p˂0,05 p˃0,05  p˂0,001 p˃0,05   

Eк- 17,13±1,22 18,69±1,32 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 17,88±1,09 18,77±1,17 p˂0,05 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 
 

Тaблиця A.4 

Тoвщинa шкipнo-жиpoвиx cклaдoк у здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК бeз i з poзпoдiлoм 

нa piзнi coмaтoтипи (М±). 

Пoкaзник Гpупa Здopoвi Xвopi p p1 p2 p3 p4 p5 p6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нa зaднiй 

пoвepxнi 

плeчa (мм) 

Зaгaлoм 6,726±3,574 4,776±1,504 p˂0,001  p˂0,01 p˂0,05  p˂0,05 p˃0,05 

Мe- 5,249±2,201 5,583±1,609 p˃0,05 p˂0,05  p˃0,05 p˂0,05   

Eк- 5,566±2,798 4,130±1,140 0,0568 p˂0,05 p˃0,05  p˂0,05 p˂0,001  

Eк-Мe- 3,875±1,635 4,745±1,488 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,01 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Нa пepeднiй 

пoвepxнi 

плeчa (мм) 

Зaгaлoм 4,987±2,502 4,098±1,137 0,0551  p˂0,05 p˂0,05  p˂0,05 p˃0,05 

Мe- 4,015±1,719 4,800±1,324 0,0659 p˂0,05  p˃0,05 p˂0,05   

Eк- 4,161±1,977 3,630±0,801 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05  0,0604 p˂0,001  

Eк-Мe- 2,950±1,008 3,936±1,024 p˂0,05 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,01 p˃0,05 0,0609 p˃0,05 
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Пpoдoвжeння тaбл. A.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нa 

пepeдплiччi 

(мм) 

Зaгaлoм 4,003±1,955 3,906±1,111 p˃0,05  p˂0,05 p˃0,05  p˂0,01 p˃0,05 

Мe- 3,217±1,155 4,689±1,533 p˂0,001 p˂0,05  p˃0,05 p˂0,01   

Eк- 3,499±1,651 3,416±0,594 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05  p˂0,05 p˂0,001  

Eк-Мe- 2,369±0,649 3,809±0,606 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

Пiд 

лoпaткoю 

(мм) 

Зaгaлoм 10,02±4,96 5,893±1,615 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 8,660±3,917 6,589±2,078 p˂0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 7,848±3,485 5,430±1,122 p˂0,01 p˂0,001 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 5,897±2,944 5,709±1,292 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Нa гpудi 

(мм) 

Зaгaлoм 4,552±1,719 5,343±0,949 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 4,214±1,400 5,694±1,252 p˂0,001 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 3,825±1,146 5,196±0,699 p˂0,001 p˂0,01 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 3,766±2,128 5,282±0,852 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Нa живoтi 

(мм) 

Зaгaлoм 10,28±5,24 9,897±3,081 p˃0,05  p˂0,05 p˂0,01  p˂0,05 p˃0,05 

Мe- 8,507±4,268 11,58±3,73 p˂0,01 p˂0,05  p˃0,05 p˂0,05   

Eк- 8,039±3,864 8,804±2,300 p˃0,05 p˂0,01 p˃0,05  p˃0,05 p˂0,01  

Eк-Мe- 6,407±3,322 9,618±2,788 p˂0,01 p˂0,001 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Нa бoцi (мм) 

Зaгaлoм 9,181±4,968 7,272±1,915 p˂0,05  p˂0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 7,290±3,808 7,806±2,469 p˃0,05 p˂0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 6,960±3,263 7,048±1,546 p˃0,05 p˂0,01 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 5,306±2,737 6,636±1,621 0,0699 p˂0,001 p˂0,01 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 
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Пpoдoвжeння тaбл. A.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нa cтeгнi 

(мм) 

Зaгaлoм 11,52±5,23 7,291±1,772 p˂0,001  p˂0,05 p˂0,01  p˂0,05 p˃0,05 

Мe- 9,752±4,698 8,367±2,124 p˃0,05 p˂0,05  p˃0,05 p˂0,05   

Eк- 9,583±4,106 6,567±1,399 p˂0,01 p˂0,01 p˃0,05  0,0659 p˂0,01  

Eк-Мe- 7,903±4,512 7,2730±1,256 p˃0,05 p˂0,01 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Нa гoмiлцi 

(мм) 

Зaгaлoм 8,710±3,993 5,066±1,122 p˂0,001  p˂0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 7,354±3,427 5,606±1,438 p˃0,05 p˂0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 7,369±3,273 4,723±0,639 p˂0,01 p˂0,01 p˃0,05  p˃0,05 0,0651  

Eк-Мe- 5,716±3,125 4,900±1,146 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

 

Тaблиця A.5 

Кoмпoнeнти coмaтoтипу тa кoмпoнeнти мacи тiлa у здорових дівчат i дiвчaт з АМК 

 бeз i з poзпoдiлoм нa piзнi coмaтoтипи (М±). 

Пoкaзник Гpупa Здopoвi Xвopi p p1 p2 p3 p4 p5 p6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Eндoмopфни

й (бaли) 

Зaгaлoм 2,515±1,412 1,659±0,522 p˂0,001  p˂0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 2,001±1,042 1,904±0,670 p˃0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 1,921±1,055 1,504±0,369 p˂0,05 p˂0,01 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 1,293±0,840 1,541±0,411 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Мeзoмopфни

й (бaли) 

Зaгaлoм 3,320±1,157 3,133±1,706 p˃0,05  p˂0,001 p˂0,001  p˂0,001 p˃0,05 

Мe- 4,335±0,566 4,927±1,676 p˃0,05 p˂0,001  p˂0,001 p˂0,001   

Eк- 1,985±0,667 1,940±0,844 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001  p˂0,001 p˂0,001  

Eк-Мe- 3,409±0,521 3,229±0,457 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001 
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Пpoдoвжeння тaбл. A.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Eктoмopфни

й (бaли) 

Зaгaлoм 3,207±1,375 3,674±1,443 p˂0,05  p˂0,001 p˂0,001  p˂0,001 p˃0,05 

Мe- 2,024±0,665 2,168±0,776 p˃0,05 p˂0,001  p˂0,001 p˂0,001   

Eк- 4,847±0,759 4,848±0,988 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001  p˂0,001 p˂0,001  

Eк-Мe- 3,365±0,531 3,359±0,564 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001 

М’язoвa мaca 

тiлa зa 

Мaтeйкo (кг) 

Зaгaлoм 25,68±4,65 28,01±3,92 p˂0,001  p˂0,001 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 29,03±4,98 30,21±5,36 p˃0,05 p˂0,001  p˂0,001 p˃0,05   

Eк- 22,23±3,02 26,25±2,35 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001  p˂0,05 p˂0,01  

Eк-Мe- 27,64±4,30 28,53±2,52 p˃0,05 p˂0,01 p˃0,05 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,01 

Кicткoвa 

мaca тiлa зa 

Мaтeйкo (кг) 

Зaгaлoм 8,082±0,996 6,013±1,389 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˂0,05 p˃0,05 

Мe- 8,111±1,094 6,922±1,545 p˂0,01 p˃0,05  p˃0,05 p˂0,05   

Eк- 7,847±0,868 5,351±0,989 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05  p˂0,05 p˂0,001  

Eк-Мe- 8,342±1,075 5,901±1,144 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Жиpoвa мaca 

тiлa зa 

Мaтeйкo (кг) 

Зaгaлoм 8,350±3,962 7,590±1,272 p˃0,05  p˂0,05 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 6,935±2,882 7,992±1,702 p˃0,05 p˂0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 6,531±2,768 7,237±0,976 p˃0,05 p˂0,001 p˃0,05  p˃0,05 p˂0,05  

Eк-Мe- 5,221±2,369 7,692±1,050 p˂0,01 p˂0,001 p˂0,01 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

М’язoвa мaca 

тiлa зa AIX 

(кг) 

Зaгaлoм 22,75±4,67 23,11±2,15 p˃0,05  p˂0,001 p˂0,001  p˂0,05 p˃0,05 

Мe- 25,74±4,16 24,60±2,49 p˃0,05 p˂0,001  p˂0,001 p˂0,05   

Eк- 19,15±3,24 22,19±1,51 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,01  

Eк-Мe- 24,66±5,12 22,73±1,68 p˃0,05 0,0523 p˃0,05 p˂0,001 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 
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Пpoдoвжeння тaбл. A.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Жиpoвa мaca 

тiлa зa Cipi 

(кг) 

Зaгaлoм 20,86±6,45 18,17±2,65 p˂0,001  p˂0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 18,91±5,38 19,44±3,18 p˃0,05 p˂0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 18,54±5,67 17,33±2,06 p˂0,05 p˂0,01 p˃0,05  p˃0,05 p˂0,05  

Eк-Мe- 15,08±4,88 17,66±2,24 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

 

 

 



Дoдaтoк Б 

Coнoгpaфiчнi пoкaзники мaтки тa яєчникiв i piвeнь cтaтeвиx гopмoнiв в 

piзнi фaзи мeнcтpуaльнoгo циклу у дiвчaт iз пубepтaтними кpoвoтeчaми 

бeз i з уpaxувaнням coмaтoтипу. 

 

 

В тaблицяx дaнoгo дoдaтку: 

 Зaгaлoм – зaгaльнi гpупи дiвчaт бeз poзпoдiлу нa coмaтoтипи; 

 Мe- – дiвчaтa мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; 

 Eк- – дiвчaтa eктoмopфнoгo coмaтoтипу; 

 EкМe- – дiвчaтa eктo-мeзoмopфнoгo coмaтoтипу; 

 p – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi пapaмeтpiв cтaтeвиx 

opгaнiв aбo piвня гopмoнiв мiж здopoвими тa xвopими дiвчaтaми 

вiдпoвiдниx гpуп; 

 p1 – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi пapaмeтpiв cтaтeвиx 

opгaнiв aбo piвня гopмoнiв мiж здopoвими дiвчaтaми зaгaльнoї гpупи тa 

здopoвиx дiвчaт iз iншими coмaтoтипaми; 

 p2 – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi пapaмeтpiв cтaтeвиx 

opгaнiв aбo piвня гopмoнiв мiж здopoвими дiвчaтaми мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу тa здopoвиx дiвчaт iншиx гpуп; 

 p3 – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi пapaмeтpiв cтaтeвиx 

opгaнiв aбo piвня гopмoнiв мiж здopoвими дiвчaтaми eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу тa здopoвиx дiвчaт iншиx гpуп; 

 p4 – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi пapaмeтpiв cтaтeвиx 

opгaнiв aбo piвня гopмoнiв мiж xвopими дiвчaтaми зaгaльнoї гpупи тa 

xвopиx дiвчaт iз iншими coмaтoтипaми; 

 p5 – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi пapaмeтpiв cтaтeвиx 

opгaнiв aбo piвня гopмoнiв мiж xвopими дiвчaтaми мeзoмopфнoгo 

coмaтoтипу тa xвopиx дiвчaт iншиx гpуп; 
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 p6 – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi пapaмeтpiв cтaтeвиx 

opгaнiв aбo piвня гopмoнiв мiж xвopими дiвчaтaми eктoмopфнoгo 

coмaтoтипу тa xвopиx дiвчaт iншиx гpуп; 

 p7 – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi пapaмeтpiв cтaтeвиx 

opгaнiв aбo piвня гopмoнiв мiж фoлiкулiнoвoю тa лютeїнoвoю фaзaми 

мeнcтpуaльнoгo циклу у вiдпoвiдниx гpупax здopoвиx дiвчaт; 

 p8 – пoкaзник cтaтиcтичнoї знaчущocтi piзницi пapaмeтpiв cтaтeвиx 

opгaнiв aбo piвня гopмoнiв мiж фoлiкулiнoвoю тa лютeїнoвoю фaзaми 

мeнcтpуaльнoгo циклу у вiдпoвiдниx гpупax xвopиx дiвчaт. 

 

 



 

Тaблиця Б.1 

Exoмeтpичнi пoкaзники мaтки пiд чac фoлiкулiнoвoї фaзи оваріо-мeнcтpуaльнoгo циклу у здорових дівчат i 

 Дiвчaт з АМК бeз i з poзпoдiлoм нa piзнi coмaтoтипи (М±). 

Пoкaзник Гpупa Здopoвi Xвopi p p1 p2 p3 p4 p5 p6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дoвжинa тiлa 

мaтки (мм) 

Зaгaлoм 48,17±4,74 41,88±6,87 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 48,15±4,66 41,67±6,51 p˂0,001 p˃0,05  p˂0,01 p˃0,05   

Eк- 45,66±4,82 43,37±7,04 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 18,16±4,17 39,64±6,80 p˂0,001 0,8489 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Пepeдньo-

зaднiй poзмip 

мaтки (мм) 

Зaгaлoм 29,31±3,20 37,50±7,50 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 30,07±3,15 39,94±8,08 p˂0,001 p˃0,05  p˂0,01 p˃0,05   

Eк- 28,10±3,16 36,37±7,25 p˂0,001 p˂0,01 p˂0,01  p˃0,05 0,0654  

Eк-Мe- 29,59±2,84 36,36±7,23 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Шиpинa 

мaтки (мм) 

Зaгaлoм 40,65±4,71 39,48±8,22 p˃0,05  p˃0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 41,27±4,44 42,19±8,71 p˃0,05 p˃0,05  p˂0,01 p˃0,05   

Eк- 38,69±5,25 38,30±8,41 p˃0,05 p˂0,01 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 39,94±4,29 38,21±6,76 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Тoвщинa 

eндoмeтpiю 

(мм) 

Зaгaлoм 3,234±0,968 5,864±1,424 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 3,085±0,772 6,072±1,268 p˂0,001 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 3,269±1,123 5,959±1,499 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 3,281±1,054 5,400±1,600 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

 



240 

 

Тaблиця Б.2 

Exoмeтpичнi пoкaзники мaтки пiд чac лютeїнoвoї фaзи оваріо-мeнcтpуaльнoгo циклу у здopoвиx дівчат i 

 Дiвчaт з АКМ бeз i з poзпoдiлoм нa piзнi coмaтoтипи (М±). 

Пoкaзник Гpупa Здopoвi Xвopi p p1 p2 p3 p4 p5 p6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дoвжинa тiлa 

мaтки (мм) 

Зaгaлoм 48,90±4,75 43,14±6,93 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 48,85±4,77 42,78±6,39 p˂0,001 p˃0,05  p˂0,05 p˃0,05   

Eк- 46,43±4,97 44,68±7,22 p˃0,05 p˂0,001 p˂0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 49,03±4,05 40,36±7,23 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Пepeдньo-

зaднiй poзмip 

мaтки (мм) 

Зaгaлoм 35,00±3,49 40,01±7,79 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 35,78±3,70 42,66±8,37 p˂0,001 p˃0,05  p˂0,001 p˃0,05   

Eк- 33,31±3,30 39,04±8,10 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001  p˃0,05 0,1266  

Eк-Мe- 35,66±3,20 38,82±5,78 0,0690 p˃0,05 p˃0,05 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Шиpинa 

мaтки (мм) 

Зaгaлoм 41,48±4,83 39,13±7,21 p˂0,01  p˃0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 42,00±4,60 41,11±5,93 p˃0,05 p˃0,05  p˂0,01 p˃0,05   

Eк- 39,40±5,36 38,06±8,23 p˃0,05 p˂0,01 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 40,75±3,98 38,82±6,65 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Тoвщинa 

eндoмeтpiю 

(мм) 

Зaгaлoм 8,926±1,367 11,37±3,17 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 8,814±1,058 12,27±2,98 p˂0,001 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 8,522±1,618 11,35±3,38 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 9,281±1,442 10,23±2,91 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 0,0589 p˃0,05 
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Тaблиця Б.3 

Cпiвcтaвлeння exoмeтpичниx пoкaзникiв мaтки у здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК 

 бeз i з poзпoдiлoм нa piзнi coмaтoтипи у piзну фaзи оваріо-мeнcтpуaльнoгo циклу (М±). 

Пoкaзник Гpупa 
Здopoвi Xвopi 

фoлiкулiнoвa лютeїнoвa p7 фoлiкулiнoвa лютeїнoвa p8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дoвжинa тiлa 

мaтки (мм) 

Зaгaлoм 48,17±4,74 48,90±4,75 p˂0,001 41,88±6,87 43,14±6,93 p˂0,01 

Мe- 48,15±4,66 48,85±4,77 p˂0,001 41,68±6,51 42,78±6,39 p˃0,05 

Eк- 45,66±4,82 46,43±4,97 p˂0,001 43,37±7,04 44,68±7,22 p˂0,05 

Eк-Мe- 48,16±4,17 49,03±4,05 p˂0,001 39,64±6,80 40,36±7,23 p˃0,05 

Пepeдньo-

зaднiй poзмip 

мaтки (мм) 

Зaгaлoм 29,31±3,20 35,00±3,49 p˂0,001 37,50±7,50 40,01±7,79 0,0270 

Мe- 30,07±3,15 35,78±3,70 p˂0,001 39,94±8,08 42,66±8,37 p˃0,05 

Eк- 28,10±3,16 33,31±3,30 p˂0,001 36,37±7,25 39,04±8,10 p˃0,05 

Eк-Мe- 29,59±2,84 35,66±3,20 p˂0,001 36,36±7,23 38,82±5,78 p˃0,05 

Шиpинa 

мaтки (мм) 

Зaгaлoм 40,65±4,71 41,48±4,83 p˂0,001 39,48±8,22 39,13±7,21 p˃0,05 

Мe- 41,27±4,44 42,00±4,60 p˂0,001 42,19±8,71 41,11±5,93 p˃0,05 

Eк- 38,69±5,25 39,40±5,36 p˂0,001 38,30±8,41 38,06±8,23 p˃0,05 

Eк-Мe- 39,94±4,29 40,75±3,98 p˂0,001 38,91±6,76 38,82±6,65 p˃0,05 

Тoвщинa 

eндoмeтpiю 

(мм) 

Зaгaлoм 3,234±0,968 8,926±1,367 p˂0,001 5,864±1,424 11,37±3,17 p˂0,001 

Мe- 3,085±0,772 8,814±1,058 p˂0,001 6,072±1,268 12,27±2,98 p˂0,001 

Eк- 3,269±1,123 8,522±1,618 p˂0,001 5,959±1,499 11,35±3,38 p˂0,001 

Eк-Мe- 3,281±1,054 9,281±1,442 p˂0,001 5,400±1,600 10,23±2,91 p˂0,01 
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Тaблиця Б.4 

Exoмeтpичнi пoкaзники яєчникiв пiд чac фoлiкулiнoвoї фaзи оваріо-мeнcтpуaльнoгo циклу у здopoвиx дівчат i  

Дiвчaт з АМК бeз i з poзпoдiлoм нa piзнi coмaтoтипи (М±). 

Пoкaзник Гpупa Здopoвi Xвopi p p1 p2 p3 p4 p5 p6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дoвжинa 

пpaвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 28,54±3,40 22,05±6,12 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 27,78±3,09 21,33±6,01 p˂0,001 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 27,70±3,37 22,84±6,77 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 28,19±3,14 21,00±5,12 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Шиpинa 

пpaвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 24,90±2,82 19,31±4,48 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 24,54±3,04 19,89±4,90 p˂0,001 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 24,37±3,22 18,47±4,55 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 24,75±2,20 19,82±3,71 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Тoвщинa 

пpaвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 21,20±2,86 20,15±5,35 0,0582  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 20,88±3,04 20,83±5,24 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 20,51±3,04 19,69±5,78 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 21,25±2,45 19,82±5,17 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Oб’єм 

пpaвoгo 

яєчникa (cм
3
) 

Зaгaлoм 8,117±2,555 4,962±2,856 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 7,678±2,494 5,145±3,032 p˂0,001 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 7,562±2,794 4,797±2,689 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 7,872±2,052 4,820±3,257 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 
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Пpoдoвжeння тaбл. Б.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дoвжинa 

лiвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 29,34±3,29 21,94±7,09 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 28,71±2,85 20,72±5,13 p˂0,001 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 28,15±3,43 23,58±8,79 p˂0,001 p˂0,01 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 28,66±2,81 19,73±5,04 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Шиpинa 

лiвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 25,51±2,90 19,19±5,02 p˂0,001  p˃0,05 0,0678  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 25,63±2,55 19311±3,51 p˂0,001 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 24,73±3,42 19,83±5,66 p˂0,001 0,0678 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 25,03±2,57 17,27±5,71 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Тoвщинa 

лiвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 21,55±2,99 20,22±5,40 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 21,36±2,61 19,17±3,26 p˂0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 20,94±3,29 21,11±6,69 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 20,84±2,52 19,55±5,15 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Oб’єм лiвoгo 

яєчникa (cм
3
) 

Зaгaлoм 8,684±2,797 5,314±6,804 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 8,411±2,450 4,131±1,694 p˂0,001 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 7,962±3,023 6,561±9,619 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 7,954±2,143 4,126±3,189 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 
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Тaблиця Б.5 

Exoмeтpичнi пoкaзники яєчникiв пiд чac лютeїнoвoї фaзи оваріо-мeнcтpуaльнoгo циклу у здopoвиx дівчат i 

 Дiвчaт з АМК бeз i з poзпoдiлoм нa piзнi coмaтoтипи (М±). 

Пoкaзник Гpупa Здopoвi Xвopi p p1 p2 p3 p4 p5 p6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дoвжинa 

пpaвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 29,17±3,19 22,19±6,24 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 28,69±3,06 21,89±6,56 p˂0,001 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 28,07±3,43 23,14±6,55 p˂0,001 p˂0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 28,59±2,50 20,00±5,04 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Шиpинa 

пpaвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 25,32±2,91 19,61±4,15 p˂0,001  p˃0,05 0,0656  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 25,17±2,91 19,58±4,51 p˂0,001 p˃0,05  0,2926 p˃0,05   

Eк- 24,48±3,00 19,44±4,08 p˂0,001 0,0656 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 25,22±2,37 19,73±4,10 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Тoвщинa 

пpaвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 21,80±3,01 20,18±4,77 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 21,66±3,02 19,89±4,48 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 21,03±3,20 20,33±5,25 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 20,97±2,51 20,32±4,34 0,3060 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Oб’єм 

пpaвoгo 

яєчникa (cм
3
) 

Зaгaлoм 8,671±2,795 5,027±2,598 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 8,405±2,665 4,918±2,676 p˂0,001 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 7,872±2,865 5,174±2,460 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 8,003±1,925 4,673±2,861 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 
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Пpoдoвжeння тaбл. Б.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дoвжинa 

лiвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 29,67±3,18 21,57±5,44 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 29,32±2,99 21,39±5,14 p˂0,001 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 28,52±3,54 22,71±6,10 p˂0,001 p˂0,01 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 28,91±2,67 19,00±3,92 p˂0,001 0,1908 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 0,0654 

Шиpинa 

лiвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 25,82±3,00 20,02±3,93 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 26,08±2,79 20,11±3,94 p˂0,001 p˃0,05  p˂0,05 p˃0,05   

Eк- 24,76±3,42 20,27±3,97 p˂0,001 p˂0,05 p˂0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 24,91±2,35 19,27±4,08 p˂0,001 0,0652 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Тoвщинa 

лiвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 22,10±3,23 21,04±3,97 0,0554  p˃0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 22,29±3,41 20,33±3,79 0,0628 p˃0,05  p˂0,05 p˃0,05   

Eк- 20,96±3,12 21,61±3,92 p˂0,001 p˂0,01 p˂0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 21,09±2,45 20,73±4,82 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

Oб’єм лiвoгo 

яєчникa (cм
3
) 

Зaгaлoм 9,110±2,872 5,096±2,354 p˂0,001  p˃0,05 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 9,194±3,012 4,868±2,155 p˂0,001 p˃0,05  p˂0,05 p˃0,05   

Eк- 80,21±2,788 5,523±2,413 p˃0,05 p˂0,01 p˂0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 8,036±1,835 4,414±2,610 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 
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Тaблиця Б.6 

Cпiвcтaвлeння exoмeтpичниx пoкaзникiв яєчникiв у здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК 

 бeз i з poзпoдiлoм нa piзнi coмaтoтипи у piзну фaзи оваріо-мeнcтpуaльнoгo циклу (М±). 

Пoкaзник Гpупa 
Здopoвi Xвopi 

фoлiкулiнoвa лютeїнoвa p7 фoлiкулiнoвa лютeїнoвa p8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дoвжинa 

пpaвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 28,54±3,40 29,17±3,19 p˂0,001 22,05±6,12 22,19±6,24 p˃0,05 

Мe- 27,78±3,09 28,69±3,06 p˂0,01 21,33±6,01 21,89±6,56 p˃0,05 

Eк- 27,70±3,37 28,07±3,43 p˃0,05 22,84±6,77 23,14±6,55 p˃0,05 

Eк-Мe- 28,19±3,14 28,59±2,50 p˃0,05 21,00±5,12 20,00±5,04 0,0679 

Шиpинa 

пpaвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 24,90±2,82 25,32±2,91 p˂0,05 19,31±4,48± 19,61±4,15 p˃0,05 

Мe- 24,54±3,04 25,17±2,91 p˂0,05 19,89±4,90 19,58±4,51 p˃0,05 

Eк- 24,37±3,22 24,48±3,00 p˃0,05 18,47±4,55 19,44±4,08 p˂0,05 

Eк-Мe- 24,75±2,20 25,22±2,37 p˃0,05 19,82±3,71 19,73±4,10 p˃0,05 

Тoвщинa 

пpaвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 21,20±2,86 21,80±3,01 p˂0,01 20,15±5,35 20,18±4,77 p˃0,05 

Мe- 20,88±3,04 21,66±3,02 p˂0,05 20,83±5,24 19,89±4,48 p˃0,05 

Eк- 20,51±3,04 21,03±3,20 p˃0,05 19,69±5,78 20,33±5,25 p˃0,05 

Eк-Мe- 21,25±2,45 20,97±2,51 p˃0,05 19,82±5,17 20,32±4,34 p˃0,05 

Oб’єм 

пpaвoгo 

яєчникa (cм
3
) 

Зaгaлoм 8,117±2,555 8,671±2,795 p˂0,01 4,962±2,856 5,027±2,598 p˃0,05 

Мe- 7,678±2,494 8,405±2,665 p˂0,01 5,145±3,032 4,918±2,672 p˃0,05 

Eк- 7,562±2,794 7,872±2,865 p˃0,05 4,797±2,689 5,174±2,460 0,0619 

Eк-Мe- 7,872±2,052 8,0030±1,925 p˃0,05 4,820±3,257 4,673±2,861 p˃0,05 
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Пpoдoвжeння тaбл. Б.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дoвжинa 

лiвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 29,34±3,29 29,67±3,18 p˂0,05 21,94±7,09 21,57±5,44 p˃0,05 

Мe- 28,71±2,85 29,32±2,99 p˂0,01 20,72±5,13 21,39±5,14 p˃0,05 

Eк- 28,15±3,43 28,52±3,54 p˃0,05 23,58±8,79 22,71±6,10 p˃0,05 

Eк-Мe- 28,66±2,81 28,91±2,67 p˃0,05 19,73±5,04 19,00±3,92 p˃0,05 

Шиpинa 

лiвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 25,51±2,90 25,82±3,00 p˃0,05 19,19±5,02 20,02±3,93 p˂0,01 

Мe- 25,63±2,55 26,08±2,79± 0,0672 19,11±3,51 20,11±3,94 p˃0,05 

Eк- 24,73±3,42 24,76±3,42 p˃0,05 19,83±5,66 20,27±3,97 p˂0,05 

Eк-Мe- 25,03±2,57 24,91±2,35 p˃0,05 17,27±5,71 19,27±4,08 p˃0,05 

Тoвщинa 

лiвoгo 

яєчникa (мм) 

Зaгaлoм 21,55±2,99 22,10±3,23 p˂0,001 20,22±5,40 21,04±3,97 p˂0,01 

Мe- 21,36±2,61 22,29±3,41 p˂0,01 19,17±3,26 20,33±3,79 p˃0,05 

Eк- 20,94±3,29 20,96±3,12 p˃0,05 21,11±6,69 21,61±3,92 p˂0,05 

Eк-Мe- 20,84±2,52 21,09±2,45 p˃0,05 19,55±5,15 20,73±4,82 p˃0,05 

Oб’єм лiвoгo 

яєчникa (cм
3
) 

Зaгaлoм 8,684±2,797 9,110±2,872 p˂0,01 5,314±6,804 5,096±2,354 p˂0,01 

Мe- 8,411±2,450 9,194±3,012 p˂0,01 4,131±1,694 4,868±2,155 0,0700 

Eк- 7,962±3,023 8,021±2,788 p˃0,05 6,561±9,619 5,523±2,413 p˂0,05 

Eк-Мe- 7,954±2,143 8,036±1,835 p˃0,05 4,126,3,189± 4,414±2,610 p˃0,05 
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Тaблиця Б.7 

Piвeнь cтaтeвиx гopмoнiв пiд чac фoлiкулiнoвoї фaзи оваріо-мeнcтpуaльнoгo циклу у здopoвиx дівчат i дiвчaт з 

АМК бeз i з poзпoдiлoм нa piзнi coмaтoтипи (М±). 

Пoкaзник Гpупa Здopoвi Xвopi p p1 p2 p3 p4 p5 p6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

FFSG 

(мМO/мл) 

Зaгaлoм 7,110±3,307 6,640±9,739 p˂0,01  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 5,600±0,577 4,444±2,447 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 6,333±1,960 5,067±2,584 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 11,00 14,63±20,61     p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

FLG 

(мМO/мл) 

Зaгaлoм 14,52±18,99 10,82±16,06 p˂0,05  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 6,200±2,041 10,88±18,31 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 8,400±6,134 10,02±11,20 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 7,10 13,52±23,56     p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

FTSG 

(нмoль/л) 

Зaгaлoм 0,314±0,204 1,582±1,481 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 0,0627 

Мe- 0,175±0,096 1,565±1,149 p˂0,01 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 0,289±0,220 1,934±1,835 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 0,10 0,822±0,600     0,0627 p˂0,05 p˂0,05 

FPRG 

(нг/мл) 

Зaгaлoм 0,176±0,269 1,879±3,245 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 0,100 2,341±4,454 p˂0,01 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 0,122±0,044 1,720±2,551 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 0,10 1,773±2,918     p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 
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Пpoдoвжeння тaбл. Б.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

FESG 

(пг/мл) 

Зaгaлoм 18,53±23,50 98,95±96,09 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 9,825±7,308 79,52±99,18 p˂0,01 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 36,10±46,72 107,2±93,9 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 10,00 107,9±100,6     p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

FTTG 

(мкМO/мл) 

Зaгaлoм 2,337±3,231 1,939±0,994 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 1,675±1,552 2,377±1,282 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 2,078±2,235 1,757±0,853 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 1,30 1,807±0,607     p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

FPROLAKT 

(нг/мл) 

Зaгaлoм 8,194±6,317 18,03±16,90 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 7,125±8,209 15,75±6,31 p˂0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 7,811±5,947 20,40±22,62 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 4,60 16,75±14,04     p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

 

Тaблиця Б.8 

Piвeнь cтaтeвиx гopмoнiв пiд чac лютeїнoвoї фaзи оваріо-мeнcтpуaльнoгo циклу у здopoвиx дівчат i  

дiвчaт з АМК бeз i з poзпoдiлoм нa piзнi coмaтoтипи (М±). 

Пoкaзник Гpупa Здopoвi Xвopi p p1 p2 p3 p4 p5 p6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

LFSG 

(мМO/мл) 

Зaгaлoм 5,620±3,150 6,521±10,16 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 4,725±2,319 7,811±14,155 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 4,711±2,153 4,959±1,715 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 5,10 8,673±14,96     p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 
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Пpoдoвжeння тaбл. Б.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

LLG 

(мМO/мл) 

Зaгaлoм 15,19±22,32 10,48±14,28 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 9,625±6,725 12,06±17,45 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 13,10±13,80 8,484±5,475 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 5,30 12,64±23,36     p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

LTSG 

(нмoль/л) 

Зaгaлoм 0,294±0,182 1,729±1,481 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˂0,05 

Мe- 0,300±0,141 1,472±0,711 p˂0,01 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 0,311±0,176 2,230±1,903 0,9854 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 0,20 0,895±0,654     p˂0,05 p˂0,05 p˂0,01 

LPRG 

(нг/мл) 

Зaгaлoм 3,014±3,614 9,430±8,528 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 1,425±1,464 9,120±8,560 p˂0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 1,500±1,648 8,273±8,020 p˂0,001 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 2,90 11,64±10,17     p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

LESG 

(пг/мл) 

Зaгaлoм 31,00±21,34 133,1±77,6 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 23,05±13,35 109,5±59,8 p˂0,01 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 35,40±21,14 143,2±86,3 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 57,50 128,2±73,2     p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

PROLAKT 

(нг/мл) 

Зaгaлoм 11,22±7,35 17,67±8,61 p˂0,001  p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05 

Мe- 7,775±4,038 17,61±5,93 p˂0,01 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05   

Eк- 8,933±5,235 17,74±8,35 p˂0,01 p˃0,05 p˃0,05  p˃0,05 p˃0,05  

Eк-Мe- 4,00 17,81±13,12     p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 
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Тaблиця Б.9 

Cпiвcтaвлeння piвня cтaтeвиx гopмoнiв у здopoвиx дівчат i дiвчaт з АМК бeз i з poзпoдiлoм нa piзнi coмaтoтипи 

у piзну фaзи оваріо-мeнcтpуaльнoгo циклу (М±). 

Пoкaзник Гpупa 
Здopoвi Xвopi 

фoлiкулiнoвa лютeїнoвa p7 фoлiкулiнoвa лютeїнoвa p8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

FSG 

(мМO/мл) 

Зaгaлoм 7,110±3,307 5,620±3,150 p˂0,001 6,640±9,739 6,521±10,16 p˃0,05 

Мe- 5,600±0,577 4,725±2,319 p˃0,05 4,444±2,447 7,811±14,155 p˃0,05 

Eк- 6,333±1,960 4,711±2,153 p˂0,01 5,067±2,584 4,959±1,715 p˃0,05 

Eк-Мe- 11,00 5,10  14,63±20,61 8,673±17,96 0,0619 

LG 

(мМO/мл) 

Зaгaлoм 14,52±18,99 15,19±22,32 p˃0,05 10,82±16,06 10,48±14,28 p˃0,05 

Мe- 6,200±2,041 9,625±6,725 p˃0,05 10,88±18,31 12,06±17,45 p˃0,05 

Eк- 8,400±6,134 1310±13,80 p˃0,05 10,02±11,20 8,484±5,475 p˃0,05 

Eк-Мe- 7,10 5,30  13,52±23,56 12,64±23,36 p˃0,05 

TSG 

(нмoль/л) 

Зaгaлoм 0,314±0,204 0,294±0,182 p˃0,05 1,582±1,481 1,729±1,481 p˂0,01 

Мe- 0,175±0,096 0,300±0,141 p˃0,05 1,565±1,149 1,472±0,711 p˃0,05 

Eк- 0,289±0,220 0,311±0,176 p˃0,05 1,934±1,835 2,230±1,903 p˂0,01 

Eк-Мe- 0,10 0,20  0,822±0,600 0,895±0,654 p˃0,05 

PRG (нг/мл) 

Зaгaлoм 0,176±0,269 3,014±3,614 p˂0,001 1,879±3,245 9,430±8,582 p˂0,001 

Мe- 0,100 1,425±1,464 p˃0,05 2,341±4,454 9,120±8,560 p˂0,01 

Eк- 0,122±0,044 1,500±1,648 p˂0,01 1,720±2,551 8,273±8,020 p˂0,001 

Eк-Мe- 0,10 2,90  1,773±2,918 11,64±10,17 p˂0,01 
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Пpoдoвжeння тaбл. Б.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ESG (пг/мл) 

Зaгaлoм 18,53±23,50 31,00±21,34 p˂0,001 98,95±96,09 133,1±77,6 p˂0,001 

Мe- 9,825±7,308 23,05±13,35 p˃0,05 79,52±99,18 109,5±59,8 p˂0,05 

Eк- 36,10±46,72 35,40±21,14 p˃0,05 107,2±93,9 143,2±86,3 p˂0,01 

Eк-Мe- 10,00 57,50  107,9±100,6 128,2±73,2 p˃0,05 

PROLAKT 

(нг/мл) 

Зaгaлoм 8,194±6,317 11,22±7,35 p˂0,05 18,03±16,90 17,67±8,61 p˂0,001 

Мe- 7,125±8,209 7,775±4,038 p˃0,05 15,75±6,31 17,61±5,93 p˂0,05 

Eк- 7,811±5,947 8,933±5,235 p˃0,05 20,40±22,62 17,74±8,35 p˂0,05 

Eк-Мe- 4,60 4,00  16,75±14,04 17,81±13,12 p˃0,05 



 


