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РОЛЬ ИФР-1 В ПАТОГЕНЕЗЕ ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ 

Липко О.П., Потапова Л.В., Мерцалова О.В. 

Харьковский национальный медицинский університет, Харьков, Украина  

 

Лейомиома матки в настоящее время встречается в 20-27% случаев. Такое 
колебание встречаемости данной патологии связано с различными критериями 
включения пациенток в многоцентровые исследования. 

Патогенетические эндокринные теории развития лейомиомы матки очень 
многообразны, иногда противоречивы, например, одни исследователи 
указывают на то, что прогестерон тормозит развитие фибромиомы, другие, 
наоборот, патогенетически обосновывают антипрогестероны в лечении 
лейомиомы. Всѐ это указывает на то, что до настоящего времени отсутствует 
единая этиопатогенетическая концепция развития фибромиомы. 

В последние годы, внимание исследователей обращено на роль 
соматотропного гормона (СТГ) в развитии лейомиомы матки, однако, из-за 
значительных колебаний концентрации СТГ в течение суток интерпритация 
результатов затруднена. Поэтому более целесообразно определение 
инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1), концентрация которого в течение 
суток относительно постоянна. СТГ реализует своѐ ростостимулирующее 
действие через инсулиноподобные факторы роста и содержание ИФР-1 прямо 
пропорционально содержанию СТГ. 

Материалы и методы исследования. Нами обследовано 55 пациенток: 
из них 25 (45,5%) женщин с лейомиомой матки до 8-9 недель беременности и 
длительностью заболевания 4-5 лет. Контрольную группу составили 30 
здоровых женщин. Возраст обследованных - 35-45 лет.  

У 20 (80%) женщин в анамнезе были роды, у 23 (92%) – искусственные 
аборты, у 19 (76%) – матери страдали лейомиомой матки, что свидетельствует о 
генетической предрасположенности этого заболевания. 

У всех пациенток с лейомиомой матки при УЗИ были обнаружены 
лейоматозные узелки, одиночные или множественные, размером от 1 до 4 см. 
Течение заболевания было бессимптомным. Пациенткам, кроме общепринятого 
обследования, регламентированного приказом МЗ Украины, проведено 
определение в крови ИФР-1 имунохемилюминисцентным методом с 
использованием тест-наборов ELISA. Для исключения сопутствующих 
эндокринных заболеваний, которые могут влиять на величину ИФР-1, 
пациентки были консультированы и обследованы у эндокринолога. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования 
было обнаружено, что у пациенток с лейомиомой матки содержание ИФР-1 
составило 282±68 нг/мл, в контрольной группе - среднее содержание ИФР-1 
составило 112±72 нг/мл (р<0,05). 

Таким образом, при лейомиоме матки наблюдается достоверное 
повышение ИФР-1. Дальнейшие исследования в этом направлении позволят 
выявлять новые механизмы возникновения и развития лейомиомы матки. 
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