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УЛЬТРАЗВУКОВА ТА ДОПЛЕРОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ ЖІНОК ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 

ПЕРІОДУ З ФІЗІОЛОГІЧНИМ ПЕРЕБІГОМ ТА ПРИ НАЯВНОСТІ 
ВНУТРІШНЬОМАТКОВОЇ РІДИНИ

 

Анотація. В статті представлені дані особливостей проведення ультразвукового та 
доплерометричного досліджень органів малого тазу жінок постменопаузального періо-
ду з фізіологічним перебігом та при наявності внутрішньоматкової рідини. Основною 
метою проведеного дослідження було вивчення особливостей при проведенні ультразву-
кового  та доплерометричного дослідження органів малого тазу жінок постменопау-
зального періоду з фізіологічним перебігом та при наявності внутрішньоматкової рі-
дини. Актуальність дослідження даної патології полягає в тому, що в період менопаузи 
збільшується число жінок з захворюваннями жіночої статевої системи. Тому вивчення 
вікових особливостей внутрішніх статевих органів має принципове значення для ді-
агностики початкових проявів різних патологічних станів в період постменопаузи. 
Методика проведення дослідження полягала в проспективному дослідженні 130 паці-
єнток жіночої статі постменопаузального періоду з внутрішньоматковою рідиною 
та з фізіологічним перебігом постменопаузального періоду. Після загально-клінічного 
обстеження пацієнток обох груп, проводилося комплексне ультразвукове дослідження, 
яке включало в себе ультразвукове дослідження в режимі сірої шкали та доплероме-
трію для оцінки судинного малюнка. В статті представлено результаті проведеного 
дослідження та встановлено, що у жінок постменопаузального періоду з фізіологічним 
перебігом виявлено, що якісні і кількісні параметри кровотоку в маткових артері-
ях змінюються протягом збільшення тривалості постменопаузального періоду. Цей 
процес характеризувався зменшенням, як Vmax , так і  Vmin. При цьому значення ін-
дексів периферичного опору, особливо IR, залишалося досить стабільним, що свідчи-
ло про зниження рівня перфузії. З прогресуванням менопаузи відбувається поступове 
склерозування судин, що визначається поступовим зниженням показників судинного 
опору, у судинах у міру віддалених від основних судин, що живлять тіло матки, до 
судин меншого діаметра. На відміну від них, жінки постменопаузального періоду з вну-
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трішньоматковою рідиною мали зниження показників периферичного опору, що вказує 
на підвищення інтенсивності кровообігу в судинному кровотоку матки та збільшенні 
перфузії. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що жінки постменопа-
узального періоду з внутрішньоматковою рідиною мають характерні особливості при 
проведенні ультразвукового та доплерометричного дослідження органів малого тазу 
в порівнянні з жінками постменопаузального віку з фізіологічним перебігом менопау-
зи. Так, для жінок постменопаузального періоду з фізіологічним перебігом менопаузи 
зі збільшенням тривалості менопаузи відбувається поступове склерозування судин, 
що визначається поступовим зниженням показників судинного опору, у судинах у міру 
віддалених від основних судин, що живлять тіло матки, до судин меншого діаметра. У 
жінок постменопаузального періоду з внутрішньоматковою рідини, а особливо зі збіль-
шенням її кількості відбуваються зміни в судинах матки, про що свідчать зміни при 
доплерометричному дослідженні показників периферичного опору, що вказує на підви-
щення інтенсивності кровообігу в судинному кровотоку матки та збільшенні перфу-
зії, яке відбувається через зниження показників периферичного опору.

Ключові слова. Внутрішньоматкова рідина, доплерометричне дослідження, постме-
нопаузальний період, серозометра, ультразвукове дослідження.

Вступ. Останнім часом наукове сус-
пільство виявляє значний інтерес до пи-
тань патології постменопаузи, у зв’язку 
з тенденцією до старіння населення, не-
сприятливою екологічною ситуацією, 
збільшенням частоти хронічних сома-
тичних захворювань і зниженням імуні-
тету, що призводить до збільшення числа 
жінок з захворюваннями жіночої стате-
вої системи (Демидов,2001; Хмельници-
кий, 2000; Бенюк та співав, 2018; Marsh, 
Rogerson and Duffy 2006; Wamsteker, 2000).

Огляд літератури. Останні десятиліт-
тя в Європі відмічено тенденцію до поста-
рішання населення. Близько 10% жіночої 
популяції на сьогоднішній день склада-
ють жінки постменопаузального віку. За 
прогнозами вчених, що до 2030 року кіль-
кість жінок старше 50 років складе 1,2 
млрд людей (Hill K., 1996).

Характерною особливістю постмено-
паузального періоду є тривалий безсим-
томний перебіг значної кількості гінеко-
логічних захворювань. Особливої уваги 
лікарів заслуговує сукупчення рідини в 
порожнині матки у жінок постменопау-
зального періоду. Аналіз світової літера-

тури демонструє суперечливі думки як 
щодо природи появи рідини, так і її зна-
чення щодо маркеру розвитку доброякіс-
них та злоякісних процесів ендометрія в 
період постменопаузи. Встановлено, що 
причин накопичення рідини в порож-
нині матки може бути кілька. Це може 
бути наслідком стенозу цервікального 
каналу. По-друге, серозометра наявна 
при ендометріальній карциномі. По-тре-
тє, внутрішньоматкова рідина може бути 
присутня при гіперплазії ендометрія та 
ендометріальних поліпах у жінок пост-
менопаузального періоду (Goldstein S. R., 
1997, Hill K., 1996)

У даний час, на етапі скринінгового об-
стеження жінок виконується ультразву-
кове дослідження трансвагінальним шля-
хом (УЗД) та доплер-дослідження судин 
матки, що є базовими дослідженнями 
«першої лінії» при масових обстеженнях 
населення, яке дає можливість виявити 
патологічні зміни в порожнині матки. За 
результатами даних досліджень жінкам 
проводяться подальші обстеження та ін-
вазивні втручання для встановлення ді-
агнозу та оцінки ступеня поширення па-
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тологічного процесу в межах порожнини 
матки (Бенюк, 2016).

До переваг ультразвукового метода до-
слідження можна віднести: 1) його «висо-
ку інформативність»; 2) неінвазивність; 
3) можливість використання при масових 
обстеженнях жіночого населення в зв’яз-
ку з відносною простотою та швидкістю 
виконання (Демидов, 2001; Бенюк та спі-
вавт., 2018).

Знання вікових особливостей внутріш-
ніх статевих органів має принципове зна-
чення для діагностики початкових проявів 
різних патологічних станів та для адекват-
ної корекції порушень. З цією метою не-
обхідно детальне вивчення розмірів тіла, 
шийки матки та яєчників, ехографічної 
структури міометрія, товщини і ехогра-
фічної структури слизової оболонки мат-
ки протягом постменопаузального періоду 
(Смит Н. Ч., Смит Э. М., 2015; Бенюк, 2018).

Усе вищеназване визначає важливість 
вивчення такого клініко-функціонально-
го явища як внутрішньоматкова рідина 
або серозометра (Мерц, 2011).

Метою дослідження було вивчення 
особливостей  при проведенні ультразву-
кового  та доплерометричного дослі-
дження органів малого тазу жінок пост-
менопаузального періоду з фізіологічним 
перебігом та при наявності внутрішньо-
маткової рідини.

Методологія та методи дослідження.
Проведено проспективного досліджен-

ня, в результаті якого було обстежено 130 
пацієнток жіночої статі постменопау-
зального періоду з внутрішньоматковою 
рідиною та з фізіологічним перебігом  по-
стменопаузального періоду.

Хворі були розділені на 2 групи (осно-
вну та контрольну): І – основна: хворі 
постменопаузального періоду з внутріш-
ньоматковою рідиною (n = 67); ІІ – кон-
трольна: пацієнтки постменопаузального 
періоду з фізіологічним перебігом мено-
паузи (n = 63).

До основної групи проводився від-
бір пацієнтів, що відповідали критеріям 
включення та критеріям виключення.

Критерії включення: жінки постмено-
паузального віку з наявною внутрішньо-
матковою рідиною, виявленою шляхом 
трансвагінального УЗД.

Критерії виключення: пацієнтки, у 
яких неможливо отримати аспірат з по-
рожнини матки для ПГД; пацієнтки з 
кровомазанням в менопаузі; пацієнтки з 
серцево-судинними захворюваннями в 
стадії декомпенсації або із серцевою не-
достатністю; пацієнтки з цукровим діа-
бетом в стадії декомпенсації; пацієнтки зі 
злоякісними новоутвореннями; пацієнт-
ки, які проходили курс терапії онкологіч-
них процесів молочних залоз і приймали 
препарати антиестрогенової групи; па-
цієнтки з алкогольною та нікотиновою 
залежністю; пацієнтки з патологією пе-
чінки в стадії декомпенсації; пацієнтки з 
когнітивними порушеннями; пацієнтки 
з патологією щитоподібної залози в ста-
дії декомпенсації; пацієнтки з різними 
формами туберкульозу; пацієнтки з па-
тологією інших органів та систем в стадії 
декомпенсації, які могли б вплинути на 
результат дослідження.

До контрольної групи увійшли жінки 
постменопаузального віку з фізіологіч-
ним перебігом менопаузи.

Після загально-клінічного обстежен-
ня пацієнток обох груп, проводилося 
комплексне ультразвукове дослідження, 
яке включало в себе ультразвукове дослі-
дження в режимі сірої шкали та доплеро-
метрію для оцінки судинного малюнка.

Статистичну обробку даних проводи-
ли за стандартними методами варіаційної 
статистики. Достовірність кількісних від-
мінностей між досліджуваними методами 
визначалася за допомогою параметрич-
ного t-критерію Стьюдента. Вірогідним 
вважалося загальноприйняте в медичних 
дослідженнях значення р < 0,05.
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Статистичну обробку результатів 
дослідження проводено за допомогою 
програмних пакетів MedStat 5, Microsoft 
Excel. Статистичний пакет: SPSS Statistics 
Base v.22.

Результати. В результаті проспектив-
ного дослідження встановлено, що жінки 
постменопаузального періоду з внутріш-
ньоматковою рідиною, що входили до 
основної групи, були віком від 55 до 78 
років (середній вік 64,8 ± 5,2 років). Три-
валість постменопаузи коливалась від 7 
до 25 років (середня тривалість менопау-
зи 13,8 ± 2,9 років).

Відбір пацієнток постменопаузально-
го періоду з наявною внутрішньоматко-
вою рідиною відбувався при проведенні 
профілактичного ультразвукового дослі-
дження, при цьому скарги у даної групи 
пацієнток були відсутні.

До контрольної групи увійшли паці-
єнтки постменопаузального періоду з 
фізіологічним перебігом постменопау-
зи віком від 56 до 77 років (середній вік 
63,9±4,8 років). Тривалість постменопау-
зи коливалась від 6 до 23 років (середня 
тривалість менопаузи 14,8 ± 3,9 років).

Аналізувалися ехограми у жінок з фі-
зіологічним перебігом постменопаузи, 
при цьому звертало на себе увагу те, що 
з збільшенням часу менопаузального пе-
ріоду відбувається поступове зменшення 
розмірів тіла матки та відмічається підви-
щення ехогенності ендометрія.

Особливу увагу приділяли вивченню 
товщини серединної маткової структу-
ри (М-ехо), а також оцінювали її форму, 

контури та внутрішню будову. Товщина  
М-ехо коливалася від 1 до 3 мм (табл. 1).

В постменопаузальному періоді про-
цеси інволюції розмірів матки і шийки 
матки супроводжуються зниженням ва-
скуляризації цих органів. Права і ліва 
маткові артерії зареєструвалися у всіх об-
стежуваних жінок постменопаузального 
періоду з фізіологічним перебігом мено-
паузи. Аркуатні артерії зареєстровані у 19 
(86,36%) жінок з тривалістю менопауз від 
2 до 5 років, та у 21 (58,3%) жінок з трива-
лістю менопаузи більше 10 років. Радіаль-
ні артерії були зареєстровані у 15 (68,1%) 
жінок з тривалістю менопауз від 5 до 10 
років, та у 15 (41,6%) жінок з тривалістю 
менопаузи більше 10 років. Тобто, візу-
алізація радіальних артерій ендометрія 
достовірно зменшувалася зі збільшенням 
тривалості постменопаузи. Ні в однієї па-
цієнтки не були зареєстровані спіральні 
та базальні артерії. Це свідчить про ава-
скуляризацію ендометрія, що призводило 
до певних труднощів при пошуку матко-
вих артерій.

Найбільш характерним для жінок з 
фізіологічним перебігом постменопаузи 
були криві, при яких спостерігається пов-
на відсутність діастолічного кровоплину 
або діастолічний компонент з’єднується з 
попереднім систолическим компонентом, 
але відсутній в кінці серцевого циклу. Та-
ким чином, у пацієнток зі збільшенням 
тривалості постменопаузи зменшуються 
діастолічний компонент, що свідчить про 
прогресуюче склерозуванні судин. Це 
призводить до того, що зі збільшенням 
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Таблиця 1 Розміри матки у жінок з фізіологічним перебігом постменопаузи

Тривалість 
постменопаузи

Довжина 
тіла матки 

(см)

Товщина 
тіла матки 

(см)

Ширина 
тіла матки 

(см)

Товщина 
М-ехо

Довжина 
шийки 

матки (см)

Товщина 
тіла матки 

(см)
Постменопауза  
1-5 років 3,8 ±0,6 3,1 ±0,5 3,6 ±0,6 2,9 ±0,3 2,9 ±0,4 2,4 ±0,5

Постменопауза  
> 5 років 3,3 ±0,5 2,5 ±0,5 3,1 ±0,5 2,1 ±0,4 2,4 ±0,5 2,1 ±0,4
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тривалості менопаузи поступово знижу-
ється максимальна (Vmax) та мінімальнва 
(Vmin) швидкості кровотоку в досліджу-
вальних судинах матки. Індекс РІ зали-
шався достатньо стабільним протягом 10 
років від закінчення менструації. У жінок 
постменопаузального періоду тривалістю 
більше 10 років відбувається поступове 
зниження показника РІ. На підставі отри-
маних при доплерометрії кривих швид-
костей артеріального кровотоку були 
обчислені значення Vmax, Vmin, PI, IR 
для всіх досліджуваних судин. У таблиці 
представлені середні показники доппле-
рометрії артерій матки. У міру віддален-
ня від основних судин, що живлять тіло 
матки, до судин меншого діаметра відзна-
чається поступове зниження показників 
судинного опору (табл. 2).

При аналізі ехограм у всіх жінок пост-
менопаузального періоду з внутрішньо-
матковою рідиною була наявна внутріш-
ньоматкова рідина, яка при проведенні 
ультразвукового дослідження відобража-
лася повною анехогеністю (рис. 1).
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Таблиця 2. Показники доплерометрії артерій матки у жінок з фізіологічним  
перебігом постменопаузи

Артерії матки
Тривалість постменопаузи

Постменопауза  
1-5 років

Постменопауза  
5-10 років

Постменопауза  
> 10 років

Права маткова:
Vmax (см/с)
Vmin (см/с)
PI
IR

n=5
25,1±1,3
3,1±1,4

2,56±0,96
0,89±0,09

n=22
20,6±1,6
1,7±1,1

2,54±1,05
0,92±0,06

n=36
15,9±1,1
0,9±1,3

2,26±0,87
0,92±0.09

Ліва маткова:
Vmax (см/с)
Vmin (см/с)
PI 
IR

n=5
24,9±1,7
3,1±1,5

2,67±0,89
0,9±0,8

n=22
2,73±0,8
1,46±1,8

2,54±1,01
0,95±0,06

n=36
15,9±1,7
0,9±1,6

2,44±0,9
0,95±0,08

Аркуатні:
Vmax (см/с)
Vmin (см/с)
PI
IR

n=5
15,9±0,87
2,9±0,54
2,5±0,63

0,91±0,07

n=19
15,3±0,36
2,5±0,47
2,4±0,37

0,89±0,04

n=21
14,2±0,74
2,1±0,19

2,38±0,84
0,85±0,08

Радіальні:
Vmax (см/с)
Vmin (см/с)
PI
IR

n=4
7,3±0,32

1,04±0,67
1,84±0,46
0,81±0,09

n=15
7,1±0,87

1,03±0,54
1,78±0,35
0,8±0,04

n=15
6,9±0,27

1,02±0,69
1,69±0,45
0,78±0,07

Рис. 1. Внутрішньоматкова рідина 
в порожнині матки
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Проводилась оцінка кількості вну-
трішньоматкової рідини (табл. 3).

Проводилася доплерометрія жінкам 
постменопаузального періоду з внутріш-
ньоматковою рідиною, в результаті чого 
були виявлені характерні зміни якісних 
і кількісних параметрів кровотоку в мат-
кових артеріях в залежності від кількості 
внутрішньоматкової рідини. Показники 
доплерометрії судин матки у пацієнток з 

внутрішньоматковою рідиною представ-
лені в табл. 4.

При проведенні доплерометрії у жінок 
постменопаузального віку з внутрішньо-
матковою рідиною права та ліва маткові 
артерії, а також аркуатні артерії візуалі-
зувалися у всіх обстежуваних. Радіальні 
артерії визначалися в групі жінок постме-
нопаузального віку з внутрішньоматко-
вою рідиною до 3 мм тільки у 15 (78,9%) 
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Таблиця 3. Показники кількості внутрішньоматкової рідини у жінок  
постменопаузального періоду

Кількість пацієнток

Кількість рідини

До 3 мм 3−6 мм Більше 6 мм

n = 19 n = 25 n = 23

Таблиця 4. Показники доплерометрії артерій матки у жінок постменопаузального 
періоду з внутрішньоматковою рідиною

Артерії матки
Кількість внутрішньоматкової рідини

До 3 мм 3-6 мм Більше 6 мм
Права маткова:
Vmax (см/с)
Vmin (см/с)
PI
IR

n=19
26±0,23
3,0±0,

2,86±0,95
0,92±0,09

n=25
28,2±2,7*
3,7±0,7*

2,64±1,07*
0,87±0,08*

n=23
31,1±2,7*
5,6±0,6*

2,28±0,83*
0,82±0,08**

Ліва маткова:
Vmax (см/с)
Vmin (см/с)
PI 
IR

n=19
25,7±0,14
3,1±0,93
2,9±0,96
0,9±0,08

n=25
27,2±2,2*
3,5±0,67*

2,73±0,45*
0,85±0,06*

n=23
30,9±2,3*
4,9±0,7*

2,31±0,9*
0,83±0,08**

Аркуатні:
Vmax (см/с)
Vmin (см/с)
PI
IR

n=19
14,6±1,38
2,5±0,64
2,5±0,36

0,89±0,07

n=25
15,3±1,39
3,1±1,47*
2,1±0,37*

0,81±0,04*

n=23
17,9±1,74*
3,9±0,19**
1,92±0,84*
0,77±0,08**

Радіальні:
Vmax (см/с)
Vmin (см/с)
PI
IR

n=15
7,33±1,39
1,14±0,67
1,7±0,46

0,83±0,09

n=16
7,89±3,85*
2,03±0,64*
1,5±0,35*

0,77±0,04*

n=13
9,6±1,27**
2,5±0,69*

1,09±0,45*
0,68±0,07**

Примітка: * - p<0,05; ** - р<0,01 при співставленні з відповідними показниками в контрольній групі.
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пацієнток; з внутрішньоматковою ріди-
ною від 3 до 6 мм – у 16 (64%) пацієнток; 
з внутрішньоматковою рідиною більше 6 
мм – у 13 (56,5%) пацієнток.

При накопиченні невеликої кількості 
рідини у жінок постменопаузального пе-
ріоду з внутрішньоматковою рідиною до 
3 мм. Показники доплерометрії маткових 
артерій були ідентичні з показниками жі-
нок постменопаузального періоду з фізіо-
логічним перебігом.

У міру збільшення кількості внутрішньо-
маткової рідини, збільшувалася як пікова 
систолічна (Vmax), так і кінцева діастоліч-
на швидкість (Vmin). Всі криві швидкості 
кровотоку мали діастолічний компонент на 
відміну від жінок з фізіологічним перебігом 
постменопаузального періоду. Відзначено 
тенденцію зниження показників індексів 
судинного опору (PI та IR) зі збільшенням 
кількості внутрішньоматкової рідини, що 
свідчило про підвищення інтенсивності 
кровотоку в судинах матки.

Обговорення. Так, у жінок постменопа-

узального віку з фізіологічним перебігом 
менопаузи, виявлено, що якісні і кількісні 
параметри кровотоку в маткових артеріях 
змінюються протягом збільшення трива-
лості постменопаузального періоду. Цей 
процес характеризувався зменшенням, 
як Vmax , так і  Vmin. При цьому значен-
ня індексів периферичного опору, особли-
во IR, залишалося досить стабільним, що 
свідчило про зниження рівня перфузії. З 
прогресуванням менопаузи відбувається 
поступове склерозування судин, що визна-
чається поступовим зниженням показни-
ків судинного опору, у судинах у міру від-
далених від основних судин, що живлять 
тіло матки, до судин меншого діаметра.

На відміну від них, жінки постменопа-
узального періоду з внутрішньоматковою 
рідиною мали зниження показників пери-
феричного опору, що вказує на підвищен-
ня інтенсивності кровообігу в судинному 
кровотоку матки та збільшенні перфузії.

Висновки. Жінки постменопаузаль-
ного періоду з внутрішньоматковою рі-
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Рис. 2. Зміни значень Vmax (см/с)  в 
судинах матки залежно  

від кількості внутрішньоматкової рідини

Рис. 3. Зміни значень Vmin (см/с)  
в судинах матки залежно від  

кількості внутрішньоматкової рідини
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диною мають характерні особливості при 
проведенні ультразвукового та доплеро-
метричного дослідження органів малого 
тазу в порівнянні з жінками постменопа-
узального віку з фізіологічним перебігом 
менопаузи.

Так, для жінок постменопаузального 
періоду з фізіологічним перебігом мено-
паузи зі збільшенням тривалості менопа-
узи відбувається поступове склерозуван-
ня судин, що визначається поступовим 
зниженням показників судинного опору, 
у судинах у міру віддалених від основних 

судин, що живлять тіло матки, до судин 
меншого діаметра.

У жінок постменопаузального періоду 
з внутрішньоматковою рідини, а особли-
во зі збільшенням її кількості відбувають-
ся зміни в судинах матки, про що свідчать 
зміни при доплерометричному дослі-
дженні показників периферичного опору, 
що вказує на підвищення інтенсивності 
кровообігу в судинному кровотоку матки 
та збільшенні перфузії, яке відбувається 
через зниження показників периферич-
ного опору.
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Рис. 4. Зміни значень PI в судинах  
матки в залежності від кількості  

внутрішньоматкової рідини

Рис. 5. Зміни значень IR в судинах 
матки в залежності від кількості  

внутрішньоматкової рідини
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Summary. The article presents the peculiarities of ultrasound and Doppler measurements of 
the pelvic organs of postmenopausal women with physiological course and in the presence of 
intrauterine fluid. The main purpose of the study was to investigate the features of ultrasound 
and Doppler examination of the pelvic organs of postmenopausal women with physiological 
course and in the presence of intrauterine fluid. The relevance of the study of this pathology is 
that during menopause, the number of women with diseases of the female reproductive system 
increases. Therefore, the study of age-specific features of the internal genital organs is of funda-
mental importance for the diagnosis of the initial manifestations of various pathological condi-
tions in the postmenopausal period. The methodology of the study consisted of a prospective 
study of 130 postmenopausal women with intrauterine fluid and postmenopausal women with 
physiological course. Following a general clinical examination of patients in both groups, a 
comprehensive ultrasound study was performed, which included gray-scale ultrasound and 
Doppler imaging to assess vascular imaging. The article presents the result of the study and 
found that postmenopausal women with a physiological course revealed that the qualitative 
and quantitative parameters of blood flow in the uterine arteries change over the duration of the 
postmenopausal period. This process was characterized by a decrease in both Vmax and Vmin. 
The value of the peripheral resistance indices, especially IR, remained quite stable, indicating a 
decrease in the level of perfusion. With the progress of menopause, there is a gradual sclerosis 
of the vessels, which is determined by the gradual decrease in the indices of vascular resistance, 
in vessels as far from the main vessels that supply the uterus, to vessels of smaller diameter. In 
contrast, postmenopausal women with intrauterine fluid had decreased peripheral resistance, 
indicating an increase in circulatory intensity in the uterine bloodstream and an increase in 
perfusion. The results of the study indicate that postmenopausal women with intrauterine fluid 
have characteristic features when conducting ultrasound and doppler measurements of pelvic 
organs compared with postmenopausal women with physiological menopausal course. Thus, 
for postmenopausal women with a physiological course of menopause with an increase in the 
duration of menopause, there is a gradual sclerosis of the vessels, which is determined by the 
gradual decrease in the indicators of vascular resistance, in vessels as distant from the main ves-
sels that feed the body of the uterus to the body of the uterus. In postmenopausal women with 
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intrauterine fluid, and especially with an increase in its number, changes occur in the uterine 
vessels, as evidenced by changes in the Doppler measurement of peripheral resistance, indicat-
ing an increase in blood circulation in the uterine blood vessels, and an increase in perfusion as 
a result of decrease of peripheral resistance.

Key words. Uterine fluid, Doppler measurement, postmenopausal period, serosometer, ul-
trasound.
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