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Відомості про технологію
9027. Назва технології
1 - українською мовою
Технологія ранньої діагностики порушень кровоплину судин зони клітору у жінок з диспаревнією на тлі фізіологічної та
хірургічної менопаузи
3 - англійською мовою
Technology of early diagnosis of vascular disorders of the clitoral area in women with dyspareunia on the background of
physiological and surgical menopause
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Метою технології є дослідження показників порушень кровоплину в судинах зони клітора за умови формування
диспаревнії у жінок з фізіологічною та хірургічною менопаузою, що дозволить встановити діагностичні критерії
сексуальних дисфункцій та генітоуринарних розладів на ранніх етапах їх виникнення, до появи клінічних проявів
захворювання та скарг, що є актуальною необхідністю сучасної гінекології, урології та жіночої сексології.
2. Основна суть технології
Технологія дослідження полягає у використанні ультрасонографічного дослідження із залученням методу
допплерографії судин зони клітора до та після сексуальної стимуляції з оцінкою судинної ангіоархитектоніки,
особливостей паренхіматозного кровоплину та визначення допплерометричних індексів як в контрольній групі, так і за
наявності формування диспаревнії, що дозволить встановити порушення кровоплину судин зони клітора на ранніх етапах
їх виникнення до появи клінічних проявів і своєчасно призначити адекватне профілактичне лікування.
3. Анотований зміст
Технологія ранньої діагностики порушень кровоплину геніталій у жінок з диспаревнією на тлі фізіологічної та хірургічної
менопаузи, яка включає використання ультрасонографічного дослідження із залученням методу допплерографії судин
геніталій з визначенням індексів резистентності і пульсативності, максимальної систолічної швидкості та об’ємної
швидкості кровоплину, при цьому ці показники визначають у жінок з диспаревнією при фізіологічній та хірургічній
менопаузі в спокої і свідчать про збільшення індексу резистентності, пульсативності та зменшенню максимальної
систолічної швидкості, об`ємної швидкості кровоплину, а за умови сексуальної стимуляції аналогічно, при цьому розміри
клітору у жінок з фізіологічною менопаузою, на тлі якої формується диспаревнія, на висоті стимуляції у порівнянні з
контролем в 1,3 та 1,5 разів, відповідно, менше, що і є маркерами ранньої діагностики судинних розладів при диспаревнії
на етапі його формування до появи клінічних проявів захворювання.
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
Технологія дає можливість встановити порушення кровоплину судин зони клітора на ранніх етапах їх виникнення до
появи клінічних проявів і своєчасно призначити адекватне профілактичне лікування.
5. Ознаки новизни технології
Удосконалена технологія у використанні ультрасонографічного дослідження із залученням методу допплерографії судин
зони клітора до та після сексуальної стимуляції з оцінкою судинної ангіоархитектоніки, особливостей паренхіматозного
кровоплину та визначення допплерометричних індексів як в контрольній групі, так і за наявності формування диспаревнії.

6. Складові технології
Використання ультрасонографічного дослідження із залученням методу допплерографії судин зони клітора до та після
сексуальної стимуляції для оцінки судинної ангіоархитектоніки.
Опис технології англійською мовою
Technology of early diagnosis of genital blood flow disorders in women with dyspareunia on the background of physiological and
surgical menopause, which includes the use of ultrasonographic examination involving the method of dopplerography of genital
vessels with determination of indices of resistance and pulsation, maximum systolic velocity and systolic velocity indicators are
determined in women with dyspareunia at physiological and surgical menopause at rest and indicate an increase in the index of
resistance, pulsation and decrease in maximal systolic velocity, volumetric blood flow velocity, and under conditions of sexual
stimulation similarly, with the size of the clitoris in women with physiological menopause , at the height of stimulation compared
with the control of 1.3 and 1.5 times, respectively, less, which are markers of early diagnosis of vascular disorders in dyspareunia
at the stage of its formation before the clinical manifestations of the disease and timely prescribe
9127. Технічні характеристики
Технологія ранньої діагностики порушень кровоплину геніталій у жінок з диспаревнією на тлі фізіологічної та хірургічної
менопаузи включає використання ультрасонографічного дослідження із залученням метода допплєрографії для
визначення показників кровоплину таких як максимальна систолічна швидкість, об`ємна швидкість кровоплину, індекс
резистентності, індекс пульсативності до та після сексуальної стимуляції.
9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Дослідження показників порушень кровоплину в судинах зони клітора за умови формування диспаревнії у жінок з
фізіологічною та хірургічною менопаузою дозволить встановити діагностичні критерії сексуальних дисфункцій та
генітоуринарних розладів на ранніх етапах їх виникнення, до появи клінічних проявів захворювання та скарг, що є
актуальною необхідністю сучасної гінекології, урології та жіночої сексології. В умовах сьогодення проведення такої
діагностики є необхідним для вчасного виявлення генітоуринарних розладів та їх адекватної корекції, досягнення
сексуальної гармонії пари, збереження та забезпечення якості життя жінки в перименопаузі.
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
Патент України на винахід № 123904, UA, МПК A61B 5/20 (2006.01), A61B 8/06 (2006.01). Спосіб визначення порушень
кровоплину судин зони клітора за умови формування диспаревнії у жінок з фізіологічною та хірургічною менопаузою /
Ромащенко О.В., Григоренко В.М., Мельников С.М., Бабич О.В., Ходжава М.М.; заявник ДУ"ІУНАМНУ" (UA); № а201804656,
27.04.2018; (24) 24.06.2021; опуб. (41).11.11.2019, № 21 (46) 23.06.2021, Бюл.№ 25 - 7 с.
9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями
Застосування технології визначення порушень кровоплину судин зони клітора при формуванні диспаревнії
запропоновано у жінок з фізіологічною та хірургічною менопаузою із згасанням функціонування яєчників і низькими
рівнями статевих гормонів, пригніченням кровоплину в судинах геніталій, тоді як у жінок репродуктивного віку в період
активного функціонування яєчників спостерігають високий фізіологічний рівень статевих стероїдів з активним
кровоплином геніталій, і дані, отримані з використання ультрасонографічного дослідження із залученням методу
допплерографії судин зони клітора до та після сексуальної стимуляції, не є півставними та мають перевагу.
9155. Галузь застосування
Медицина, охорона здоров'я
9158. Інформація щодо потенційних ринків збуту технології
Україна, держави ЄС (Німеччина), держави СНД;
9160. Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології
Держави СНД, держави ЄС (Німеччина);
9157. Ступінь відпрацювання технології
– якщо технологічну документацію розроблено за результатами попередніх випробувань дослідного зразка - 9157/О
– 9157/TRL5 - перевірено прототип в робочому середовищі користувача, технологію перевірено у відповідному робочому
середовищі (на виробництві)
5535. Умови поширення в Україні
53 - за договірною ціною

5211. Умови передачі зарубіжним країнам
63 - за договірною ціною
6012. Орієнтовна вартість технології та витрат на впровадження: 4325.71 тис. грн.
6013. Особливі умови впровадження технології
Наявність ультрасонографічного обладнання із залученням методу допплерографії судин геніталій застосування
спеціальних умов для сексологічних досліджень.
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