
4. МЕНСТРУАЛЬНИЙ ЦИКЛ І ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ. 

Менструальний цикл - циклічні гормональні зміни в організмі жінки на 

рівні кора - гіпоталамус - гіпофіз - яєчники, що супроводжуються циклічними 

змінами в слизовій матки і виявляються менструальними кровотечами;  це 

складний ритмічно повторюваний біологічний процес, який готує організм жінки 

до вагітності. 

Циклічні менструальні зміни починаються в період статевого дозрівання.  

Перші менструації (menarche) з'являються в 12 - 14 років і тривають в 

дітородному віці (до 45 - 50 років).  Запліднення настає в середині 

менструального циклу після овуляції, незапліднена яйцеклітина швидко гине, 

слизова оболонка матки, підготовлена для імплантації яйця, відторгається, 

виникає менструальна кровотеча. 

Тривалість менструального циклу відлічується від першого дня пройшла до 

першого дня останньої менструації.  Нормальна тривалість менструального циклу 

від 21 до 35 днів, тривалість менструації в середньому 3-4 дні, до 7 днів, величина 

крововтрати 50-100 мл.  Нормальний менструальний цикл завжди овуляторний. 

Циклічні функціональні зміни в системі гіпоталамус-гіпофіз-яєчники умовно 

об'єднуються в яєчниковий цикл, а циклічні зміни в слизовій оболонці матки - в 

матковий.  Одночасно відбуваються циклічні зрушення у всьому організмі жінки 

(менструальна хвиля), що представляють собою періодичні зміни діяльності ЦНС, 

обмінних процесів, функції серцево-судинної системи і терморегуляції. 

Відповідно до сучасних уявлень менструальна функція регулюється 

нейрогуморальним шляхом за участю: 

1. кори головного мозку - регулює процеси, пов'язані з розвитком 

менструальної функції.  Через неї здійснюється вплив зовнішнього середовища на 

нижележащие відділи нервової системи, що беруть участь в регуляції 

менструального циклу. 

2.  підкіркових вегетативних центрів, розташованих головним чином в 

гіпоталамусі - в ньому концентрується вплив імпульсів ЦНС і гормонів 

периферичних залоз внутрішньої секреції, в його клітинах містяться рецептори 

для всіх периферичних гормонів, в т. ч. естрогену і прогестерону.  Нейрогормони 

гіпоталамуса, що стимулюють звільнення тропних гормонів в передній долі 

гіпофіза, - рилізинг-фактори (ліберіни), інгібуючі звільнення тропних гормонів - 

статини. 

Нервові центри гіпоталамуса продукують 6 рилізинг-факторів, які 

потрапляють в кров, систему порожнин третього шлуночка головного мозку, в 

спинномозкову рідину, транспортуються по нервових волокнах в гіпофіз і 

призводять до звільнення в передній долі його відповідних тропних гормонів: 

1) соматотропного рилізинг-фактора (СРФ) або соматолиберина 

2) адренокортикотропного рилізинг-фактора (АКТГ-РФ) або 

кортиколиберина 



3) тиреотропного рилізінг-фактору (ТРФ) або тиреоліберином 

4) фолликулостимулирующего рилізинг-фактора (ФСГ-РФ) або фолліберіна 

5) лютеїнізуючого рилізинг-фактора (РЛФ) або люліберіна 

6) пролактіноосвобождающего рилізинг-фактора (ЛРФ) або пролактоліберін. 

Ставлення до менструальної функції мають ФСГ-РФ, ЛРФ і ПРФ, які 

звільняють в аденогипофизе відповідні гонадотропні гормони. 

З статинів в даний час відомі тільки соматотропінінгібірующій фактор (СІФ) 

або соматостатин і пролактінінгібірующій фактор (ПІФ) або пролактіностатін. 

3. гіпофіза - його передня частка (аденогіпофіз) синтезує 

адренокортикотропний (АКТГ) гормон, соматотропний (СТГ), тиреотропний 

(ТТГ), фолікулостимулюючий (ФСГ), лютеїнізуючого (ЛГ), пролактин 

(лактотропного, ПРЛ).  У регуляції менструальної функції прінмаем участь три 

останніх гормону - ФСГ, ЛГ, ПРЛ, об'єднані під назвою гонадотропних гормонів 

гіпофіза: 

ФСГ викликає розвиток і дозрівання первинного фолікула.  Розрив зрілого 

фолікула (овуляція) відбувається під впливом ФСГ і ЛГ, потім під впливом ЛГ 

утворюється жовте тіло.  Пролактин стимулює синтез і секрецію прогестерону, 

перетворює не функціонує жовте тіло в яке функціонує.  При відсутності 

пролактину настає зворотний розвиток цієї залози. 

4. яєчників - виконують гормональну (освіта естрогену і прогестерону) і 

генеративну (дозрівання фолікула і овуляція) функції. 

У першій фазі (фолікулярної) менструального циклу під впливом ФСГ 

гіпофіза починається ріст одного або декількох фолікулів, але стадії повного 

дозрівання досягає звичайно один фолікул.  Інші фолікули, зростання яких 

почався разом з нормально розвиваються, піддаються атрезії і зворотному 

розвитку.  Процес дозрівання фолікула займає першу половину менструального 

циклу, т. Е. При 28-денному циклі триває 14 днів.  В процесі розвитку фолікула 

істотні зміни зазнають всі складові частини його: яйцеклітина, епітелій, 

сполучнотканинна оболонка. 

Овуляція - це розрив великого зрілого фолікула з виходом яйцеклітини, 

оточеної 3-4 рядами епітелію в черевну порожнину, а потім в ампулу маткової 

труби.  Супроводжується крововиливом в стінки фолікула, що лопнув.  Якщо 

запліднення не відбулося, яйцеклітина через 12-24 години руйнується.  Протягом 

менструального циклу дозріває один фолікул, інші піддаються атрезії, 

фолікулярна рідина розсмоктується, а порожнину фолікула виконується 

сполучною тканиною.  За час всього репродуктивно періоду овулирует близько 

400 яйцеклітин, інші піддаються атрезії. 

Лютєїнізация - перетворення фолікула після минулої овуляції в жовте тіло.  

При деяких патологічних станах лютєїнізация фолікула можлива без овуляції.  

Жовте тіло - це розмножилися клітини зернистого шару фолікула, яка зазнала 

овуляції, які фарбуються в жовтий колір внаслідок накопичення липохромного 



пігменту.  Лютеинизации піддаються також клітини внутрішньої зони, що 

перетворюються в тека-Лютеїнові клітини.  Якщо запліднення не відбулося, 

жовте тіло існує 10-14 днів, проходячи за цей час стадії проліферації, 

васкуляризації, розквіту і регресії. 

В яєчнику відбувається біосинтез трьох груп стероїдних гормонів - естрогенів, 

гестагеноа і андрогенів. 

 а) естрогени - секретируются 

клітинами внутрішньої оболонки 

фолікула, в незначній кількості 

утворюються також в жовтому тілі 

і кірковій речовині наднирників.  

Основними естрогенами яєчника є 

естрадіол, естрон і естріол, 

причому переважно синтезуються 

перші два гормону.  Ці гормони 

надають специфічну дію на жіночі 

статеві органи: 

- стимулюють розвиток вторинних 

статевих ознак 

 - викликають гіпертрофію і 

гіперплазію ендометрія і 

міометрія, покращують 

кровопостачання матки 

 - сприяють розвитку виводить 

системи молочних залоз, 

зростання секреторного епітелію в 

молочних ходах 

б) гестагени - секретируются 

лютеиновая клітинами жовтого 

тіла, а також лютеїнізуючого 

клітинами зернистого шару і 

оболонок фолікулів, кірковим речовиною надниркових залоз.  Дія на організм: 

 - пригнічують проліферацію ендометрія, викликану естрогенами 

 - перетворять слизову оболонку матки в фазу секреції 

 - в разі запліднення яйцеклітини пригнічують овуляцію, перешкоджають 

скорочень матки, сприяють розвитку альвеол в молочних залозах. 

в) андрогени - утворюються в інтерстиціальних клітинах, внутрішній оболонці 

фолікулів (в незначній кількості) і в сітчастої зоні коркового речовини 

надниркових залоз.  Дія на організм: 

 - стимулюють ріст клітора, викликають гіпертрофію великих статевих губ і 

атрофію малих 



- у жінок з функціонуючим яичником впливають на матку: невеликі дози 

викликають прегравідарна зміни ендометрія, великі - його атрофію, пригнічують 

лактацію 

 - у великих дозах викликають маскулінізацію 

Крім того, в яєчнику синтезуються ингибін (гальмують викид ФСГ), оксітоцин, 

релаксин, простагландин. 

5. матки, маткових труб і піхви, які містять рецептори, що реагують на дію 

статевих гормонів яєчників. 

Матка - основний орган-мішень для статевих гормонів яєчників.   

Зміни в будові і функції матки під впливом статевих гормонів називають 

маточним циклом і включають послідовну зміну чотирьох фаз змін в ендометрії: 

1) проліферації 2) секреції 3) десквамації 4) регенерації.  Перші дві фази основні, 

тому нормальний менструальний цикл вважають двофазним: 

а) фаза проліферації - триває 12-14 днів, характеризується відновленням 

функціонального шару слизової оболонки матки за рахунок розростання залишків 

залоз, судин і строми базального шару під зростаючим впливом естрогенів 

б) фаза секреції - при 28-денного менструального циклу починається з 14-15 дня і 

триває до настання менструації.  Фаза секреції характеризується тим, що під дією 

гестагенів залози ендометрія виробляють секрет, строма ендометрію набрякає, 

клітини її збільшуються в розмірах.  У залозистому епітелію ендометрію 

накопичується глікоген, фосфор, кальцій та інші речовини.  Створюються умови 

для імплантації і розвитку яйця.  Якщо вагітність не наступає, жовте тіло 

піддається регресії, починається зростання нового фолікула, що призводить до 

різкого зниження вмісту в крові прогестерону і естрогену.  Це викликає некроз, 

крововиливи і відторгнення функціонального шару слизової оболонки і початок 

менструації (фаза десквамації).  Фаза регенерації починається ще в період 

десквамації і закінчується до 5-6 дня від початку менструації, відбувається за 

рахунок розростання епітелію залишків залоз в базальному шарі і шляхом 

проліферації інших елементів цього шару (строма, судини, нерви);  обумовлена 

впливом естрогенів фолікула, розвиток якого починається після загибелі жовтого 

тіла. 

У маткових трубах, піхві є також рецептори до статевих стероїдних гормонів, 

однак циклічні зміни в них виражені менш чітко. 

 

В саморегуляції менструальної функції важливу роль відіграє тип зворотного 

зв'язку між гіпоталамусом, аденогіпофизом і яєчниками, розрізняють два типи: 

а) негативний тип - продукція рилізинг-факторів і гонадотропних гормонів 

гіпофіза пригнічується великою кількістю гормонів яєчників 

б) позитивний тип - вироблення нейрогормонів і гонадотропінів стимулюється 

низьким вмістом в крові статевих гормонів яєчників. 



6. Гормональні дослідження: (тести функціональної діагностики, визначення 

вмісту гормонів в крові і сечі, гормональні проби). 

6.1.  Тести функціональної діагностики використовуються для визначення 

діяльності яєчників і характеризують естрогенів насиченість організму: 

а) дослідження слизу - метод заснований на тому, що протягом нормального 

менструального циклу фізико-хімічні властивості слизу схильні до змін: до 

моменту овуляції збільшується її кількість і зменшується в'язкість під дією деяких 

ферментів слизу, активність яких підвищується до цього періоду. 

1. Симптом "зіниці" - розширення зовнішнього зіву слизом цервікального каналу.  

Симптом пов'язаний зі зміною кількості слизу в залежності від гормональної 

насиченості організму.  Симптом стає позитивним з 5-7 дня циклу.  

 Оцінюється за трибальною системою:  

1 бал (+): наявність невеликої темної точки (рання фолікуліновая фаза);  

2 бали (++): 0,2-0,25 см (середня фолікуліновая фаза);   

3 бали (+++): 0,3-0,35 см (овуляція).   

Після овуляції симптом "зіниці" поступово слабшає і зникає до 20-23 дня 

менструального циклу. 

 

2. Симптом "папороті" - кристалізація слизу під впливом естрогенів.  Оцінюється 

за трибальною системою: 

 1 бал (+) - поява дрібних кристалів (рання фолікулінова фаза, з незначною 

секрецією естрогенів);  

 2 бали (++) - чіткий малюнок кристалів (середня фолікулінова фаза з помірною 

секрецією естрогенів);   

3 бали (+++) - сильно виражена кристалізація у вигляді листа (максимальна 

продукція естрогенів при овуляції).   

Симптом негативний в лютеїнову фазу циклу. 

 

3. Симптом натягу "слизу" - розтягнення слизу більше 6 см корнцангом, введеним 

в канал шийки матки.  Слиз розтягують в нитку, довжину якої вимірюють в 

сантиметрах.   

   Тест оцінюють за трибальною системою:  

1 бал (+) - довжина нитки до 6 см (невисока естрогенная стимуляція);   

2 бали (++) - 8-10 см (помірна естрогенна стимуляція);  

 3 бали (+++) - 15-20см (максимальна продукція естрогенів) 

  У лютеїнову фазу циклу натяг слизу зменшується 

 

б) кольпоцитологічне дослідження клітинного складу вагінальних мазків - 

засновано на циклічних змінах епітелію піхви. 

1. Реакція вагінального мазка: 



а - в мазку визначаються базальні, парабазальні клітини, лейкоцити - різка 

естрогенная недостатність; 

б - в мазку парабазальні клітини і поодинокі проміжні - виражена гіпофункція 

яєчників; 

в - в мазку проміжні клітини і поодинокі поверхневі - помірна гіпофункція 

яєчників (присутні в нормальному менструальному циклі в фолікулиновій і 

лютеїновій фазах, за винятком періовуляторного  періоду); 

г - в мазку поверхневі клітини, поодинокі проміжні, серед поверхневих - клітини з 

зморщеними ядрами – добра  естрогена  насиченість, визначається в 

періовуляторний період. 

2. Індекс дозрівання - процентне співвідношення поверхневих, проміжних і 

парабазальних клітин.  Записується у вигляді трьох чисел, з яких  

перше - відсоток парабазальних  

друге - проміжних і третє - поверхневих клітин.   

0/20/80 - періовуляторний період, максимальний рівень естрогенів і 

поверхневих клітин;  0/70/30 - рання фолікулінова  фаза. 

3. каріопікнотічний індекс (КПІ) - процентне відношення поверхневих клітин 

з пікнотичними ядрами до клітин, які мають везикулярне (непікнотичні) ядра.  

КПІ на початку фолікулинової фази 25-30% до моменту овуляції - 60-70%, в 

лютеїновій фазі знижується до 25%. 

 

в) вимірювання базальної температури - тест заснований на гіпертермічному 

ефекті прогестерону.  Останній має безпосередній вплив на центр терморегуляції, 

розташований в гіпотамаламусі.  Тому при підвищенні секреції прогестерону у 

другу половину нормального менструального циклу відзначається підвищення 

базальної температури на 0,4-0,80 С.  У фолікулінову фазу базальна температура 

нижче 37,0С, період  овуляції  падає до 36,20 - 36,30С, після овуляції підвищується 

до 37,10 - 37,30С, рідко до 37,60С і тримається на субфебрильних цифрах в 

лютеїновій фазі (не менше 10 - 12 днів), безпосередньо перед менструацією падає 

до вихідних цифр.  За базальною температурою можна судити про тривалість фаз 

циклу, їх повноцінності, наявності або відсутності овуляції. 

г) гістологічне дослідження зіскрібка ендометрію.  

 Метод заснований на появі характерних змін ендометрія під впливом 

стероїдних гормонів яєчника.  Естрогени викликають проліферацію, а 

прогестерон - секреторні перетворення. 

У нормі в фазі  секреції залози розширені, мають поліповидну форму, видно 

компактний і губчастий шар.  Цитоплазма в клітинах залозистого епітелію світла, 

ядро бліде.  В просвіті залоз видно секрет.  При гіпофункції жовтого тіла залози 

слабо покручені, з вузькими прорізами.  При ановуляторному  менструального 

циклу залози ендометрія вузькі або кілька розширені, прямі або звивисті.  

Залозистий епітелій циліндричний, високий, ядра великі, розташовані базально 



або знаходяться на різних рівнях.  Атрофічний ендометрій  характеризується 

переважанням строми, іноді видно поодинокі залози.  Зішкріб надзвичайно 

убогий 

д) дослідження крові.  Засноване на те, що склад формених елементів 

змінюється відповідно до фазами менструального циклу.  У пізню фолікулінову 

фазу збільшується кількість лейкоцитів, тромбоцитів і еритроцитів.  До початку 

менструації кількість зазначених елементів мінімальне.  Метод менш достовірний 

через великі індивідуальних коливань. 

 

е) шкірно-алергічний тест.  Заснований на появі алергічної реакції у 

відповідь на введення гормональних препаратів (естрогенів, прогестерону).  На 

місці введення гормональних препаратів утворюється папула, розміри якої 

збільшуються при наростанні рівня естрогенів або прогестерону.  При цьому 

одночасно зі збільшенням розмірів папули виникає місцева алергічна реакція: 

почервоніння папули, свербіж.  Якщо цикл ановуляторний, зміна папули на 

введення естрогенів відсутні.  Зміна папули при введенні прогестерону в період 

передбачуваної максимальної функції жовтого тіла (пізня лютеїнова фаза) 

свідчить що сталася овуляція і задовільна  функція жовтого тіла.  Тест проводять 

протягом декількох менструальних циклів. 

Раніше для дослідження в сироватці крові і сечі вмісту статевих стероїдних 

гормонів в клінічній практиці було можливо 

використання біохімічного методу по кольоровій реакції Кобера.  В даний 

час використовуються радіоімунологічний (РІА) і імуноферментний (ІФА) 

методи, які є більш простішими, точними і специфічними методами аналізу. 

РІА заснований на виявленні мічених радіонуклідами гормонів in vitro.  

Визначається гормон конкурує за місце зв'язування АТ до хімічної рівноваги зі 

своїм поміченим аналогом (АГ).  Порівнюючи ступінь зменшення зв'язування 

міченого гормону з аналогічною дією відомого кількості гормону, взятого в якості 

стандарту, можна визначити концентрацію гормону в плазмі крові або іншої 

рідини. 

За допомогою РІА в крові визначають гормони  

гіпоталамуса (люліберін, фоліберін і ін.),  

гіпофіза (ФСГ, ЛГ, пролактин, АКТГ, ТТГ і ін.),  

яєчників (естрогенні з'єднання - Е1, Е2, Е3, прогестерон, андрогени),     

наднирників  (кортизол, тестостерон, альдостерон), 

щитовидної залози (Т3, Т4) і ін. залоз.   

У сечі визначають 17-кетостероїди - метаболіти андрогенів, які утворюються 

в організмі жінки в яєчниках, надниркових і позагонадного. 

6.2.Гормонально-функціональні проби застосовуються для топічної та 

диференціальної діагностики ендокринних захворювань як по горизонталі 



(яєчники-наднирники-щитовидна залоза), так і по вертикалі (матка - яєчники - 

гіпофіз - гіпотоламус - нейротрансмітерні механізми). 

а) проба з прогестероном - застосовується при аменореї будь-якої етіології 

для виключення маткової форми;  вважається позитивною, якщо через 2-4 дня 

після 6-8 денного внутрішньо м'язового введення прогестерону або через 8-10 

днів після одноразового введення оксипрогестерона капроната у хворої 

з'являється менструальноподібна реакція.  Позитивна проба виключає маткову 

форму аменореї і свідчить про дефіцит прогестерону.  Негативна проба може бути 

при матковій аменореї або при естрогенної недостатності. 

б) проба з естрогенами і прогестероном - проводиться для виключення 

(підтвердження) маткової або яєчникової форми аменореї.  Хворий протягом 10-

14 днів вводять один з естрогенних препаратів в / м (естрадіолу бензоат, 

фолікулін) або всередину (етініл естрадіол), потім прогестерон,  як і в пробі з 

прогестероном.   

Наступання  менструальноподібної  реакції свідчить про виражений дефіцит 

ендогенних естрогенів, негативний результат вказує на маткову форму 

аменореї.в) проба з дексаметазоном - застосовується для визначення характеру 

гіперандрогенії у жінок з ознаками вірилізації, заснована на пригніченні секреції 

АКТГ.  До і після проведення проби визначають зміст 17-КС.  Зниження рівня 17-

КС після проведення проби на 50-75% вказує на надниркових джерело андрогенів 

(проба позитивна), на 25-30% - на яєчникові походження андрогенів (проба 

негативна). 

г) проба з кломіфеном - показана при захворюванні, що супроводжується 

ановуляцією, частіше на тлі олиго- або аменореї.  Пробу проводять після місячних 

або менструальноподібна реакції.  Призначається кломифена цитрат з 5 по 9 день 

від початку менструальноподібна реакції, дія його відчувається через гіпоталамус.  

Негативна проба з кломіфеном (відсутність збільшення концентрації естрадіолу, 

гонадотропінів в плазмі крові, монофазная базальна температура, відсутність 

менструальноподібна реакції) вказує на гіпоталамо-гіпофізарно порушення. 

д) проба з люліберіном - проводиться при негативній пробі з кломіфеном.  

Внутрішньовенно вводять 100 мг синтетичного аналога люліберіна.  До початку 

введення препарату і через 15, 30, 60 і 120 хв після введення через постійний 

катетер з ліктьової вени беруть кров для визначення вмісту ЛГ.   

При позитивній пробі до 60-ї хв зміст ЛГ наростає до цифр, відповідних 

овуляції, що вказує на збережену функцію передньої долі гіпофіза і порушення 

функції гіпоталамічних структур. 

8. Ультразвукова діагностика 

УЗД - неінвазивний інструментальний метод дослідження, що дозволяє 

виявити: 

1) захворювання матки (доброякісні та злоякісні пухлини, ендометріоз, 

гіперпластичні процеси ендометрія, трофобластичні процеси) 



2) захворювання яєчників (кісти і кістоми, ендометріоз, рак яєчників, 

кістозно-дегенеративні зміни) 

3) аномалії розвитку внутрішніх статевих органів (аплазія, подвоєння матки, 

дворога матка, перегородки в матці, рудиментарна матка) 

4) захворювання маткових труб (пухлини, запальні процеси, мішечкуваті 

освіти, ендометріоз) 

5) тубооваріальні освіти 

6) позаматкова вагітність (трубна, яєчникова, черевна, прогресуюча і 

переривається) 

7) внутрішньоматкові контрацептивні засоби і пов'язані з ними ускладнення 

(розташування, поєднання з вагітністю, перфорацію матки, відрив частин) 

Варіанти УЗД в гінекології: 

1) контактний - дослідження проводиться в горизонтальному положенні 

жінки на спині через змащену гелем шкіру;   

основний орієнтир при дослідженні - наповнений сечовий міхур, який 

представляється у вигляді ехонегативного освіти з чіткими контурами, 

розташованого в нижній частині живота під передньої черевної стінкою.  Ззаду 

від нього визначається матка грушоподібної форми на поздовжній ехограмі і 

овоїдної форми на поперечній.  Міометрій гомогенний, ехопозитивний, 

ендометрій змінюється в залежності від фази менструального циклу.  Яєчники 

краще візуалізуються при поперечному скануванні, мають овальну форму, 

розташовані ближче до дна матки і бічних стінок таза, центральна їх частина 

гомогенна, периферична - гетерогенна.  На УЗД можна оцінити динаміку 

зростання і дозрівання фолікула. 

2) трансвагінальний - має низку переваг:  

- використання акустичних перетворювачів з високою роздільною здатністю 

при безпосередньому їх контакті з досліджуваним об'єктом;  можливість 

об'єктивної оцінки стану органів малого таза при великих спаєчних 

процесах;  

- точна топічна діагностика утворень завдяки допоміжним і ручним 

маніпуляціям;  

- відсутність необхідності наповнення сечового міхура;  

- дозволяє здійснювати моніторинг інвазивних гінекологічних досліджень і 

маніпуляцій (ЕКО, діагностика внутрішньочеревної кровотечі при підозрі 

на позаматкову вагітність або розрив яєчника, видалення вмісту 

ретенційних кіст яєчників і евакуація гнійного ексудату запальних утворень 

придатків матки). 

Дослідження проводиться в горизонтальному положенні жінки. 

6. Основні симптоми гінекологічних захворювань: 

1) порушення менструальної функції: 



а) аменорея - відсутність місячних понад 6 міс, може бути фізіологічною і 

патологічною, первинної та вторинної 

б) гіпоменструальний синдром - порушення менструального циклу, що 

проявляються послабленням менструацій. Він проявляється незначними 

(гіпоменорея), короткими (олігоменорея), рідкими (опсоменорея) менструаціями. 

Гіпоменструальний синдром виникає в основному внаслідок тих самих причин, 

що й аменорея, але вони можуть бути менш вираженими. До них відносять 

несприятливі умови проживання, інфантилізм, порушення функції залоз 

внутрішньої секреції, гострі і хронічні інфекційні захворювання, інтоксикації, 

психічні і нервові захворювання. Методи діагностики ті ж, що і при аменореї.) 

в) гіперменструального синдром - проявляється у вигляді частих, тривалих і 

рясних менструація (поли, гіпер, пройменорея) 

г) менорагія - кровотеча, пов'язане з менструальним циклом 

д) метрорагія - ациклічні маткові кровотечі, не пов'язані з менструальним 

циклом 

е) альгодисменорея - хворобливі менструації 

ж) овуляторні порушення - захворювання з збереженням овуляції 

з) ановуляторні порушення - захворювання при відсутності овуляції 

2) порушення статевої функції: відсутність статевого почуття (лібідо), 

відсутність задоволення (оргазму), хворобливе статеві зносини, наявність 

кров'яних виділень після статевого акту (контактні кровотечі) 

3) порушення дітородної функції 

4) безпліддя - як результат запальних захворювань, травм м'яких тканин 

родових шляхів, аномалії положення органів, порушення менструальної функції 

5) патологічна секреція (білі) - бувають: 

а) вестибулярні - обумовлені запальними процесами зовнішніх статевих 

органів або великих залоз передодня піхви 

б) вагінальні - при екстрагенітальних захворюваннях (туберкульоз легенів, 

гіпотиреоз), місцевої інфекції, глистова інвазії, чужорідне тіло у піхві 

в) шийні  - при запаленні шийки матки, ерозіях, розривах, поліпах, раку, 

туберкульозі шийки матки 

г) маткові - при ендометриті, підслизової міомі, поліпи, злоякісних пухлинах 



д) трубні - при запальних захворюваннях маткових труб, злоякісних 

захворюваннях 

6) болі - виникнення і характер больових відчуттів визначається 

особливостями іннервації статевих органів, станом ЦНС і характером 

захворювання 

7) розлади функції сечовивідних шляхів: почастішання або утруднення 

сечовипускання, нетримання сечі, наявність болю при сечовипусканні 

8) розлади функції кишківника: запори, діареї, болі при дефекації, 

нетримання калу і газів 

 


	4. МЕНСТРУАЛЬНИЙ ЦИКЛ І ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ.
	Менструальний цикл - циклічні гормональні зміни в організмі жінки на рівні кора - гіпоталамус - гіпофіз - яєчники, що супроводжуються циклічними змінами в слизовій матки і виявляються менструальними кровотечами;  це складний ритмічно повторюваний біол...
	Циклічні менструальні зміни починаються в період статевого дозрівання.  Перші менструації (menarche) з'являються в 12 - 14 років і тривають в дітородному віці (до 45 - 50 років).  Запліднення настає в середині менструального циклу після овуляції, неза...
	Тривалість менструального циклу відлічується від першого дня пройшла до першого дня останньої менструації.  Нормальна тривалість менструального циклу від 21 до 35 днів, тривалість менструації в середньому 3-4 дні, до 7 днів, величина крововтрати 50-10...
	Циклічні функціональні зміни в системі гіпоталамус-гіпофіз-яєчники умовно об'єднуються в яєчниковий цикл, а циклічні зміни в слизовій оболонці матки - в матковий.  Одночасно відбуваються циклічні зрушення у всьому організмі жінки (менструальна хвиля),...
	Відповідно до сучасних уявлень менструальна функція регулюється нейрогуморальним шляхом за участю:
	1. кори головного мозку - регулює процеси, пов'язані з розвитком менструальної функції.  Через неї здійснюється вплив зовнішнього середовища на нижележащие відділи нервової системи, що беруть участь в регуляції менструального циклу.
	8. Ультразвукова діагностика
	УЗД - неінвазивний інструментальний метод дослідження, що дозволяє виявити:
	1) захворювання матки (доброякісні та злоякісні пухлини, ендометріоз, гіперпластичні процеси ендометрія, трофобластичні процеси)
	2) захворювання яєчників (кісти і кістоми, ендометріоз, рак яєчників, кістозно-дегенеративні зміни)
	3) аномалії розвитку внутрішніх статевих органів (аплазія, подвоєння матки, дворога матка, перегородки в матці, рудиментарна матка)
	4) захворювання маткових труб (пухлини, запальні процеси, мішечкуваті освіти, ендометріоз)
	5) тубооваріальні освіти
	6) позаматкова вагітність (трубна, яєчникова, черевна, прогресуюча і переривається)
	7) внутрішньоматкові контрацептивні засоби і пов'язані з ними ускладнення (розташування, поєднання з вагітністю, перфорацію матки, відрив частин)
	Варіанти УЗД в гінекології:
	1) контактний - дослідження проводиться в горизонтальному положенні жінки на спині через змащену гелем шкіру;
	основний орієнтир при дослідженні - наповнений сечовий міхур, який представляється у вигляді ехонегативного освіти з чіткими контурами, розташованого в нижній частині живота під передньої черевної стінкою.  Ззаду від нього визначається матка грушоподі...
	2) трансвагінальний - має низку переваг:
	- використання акустичних перетворювачів з високою роздільною здатністю при безпосередньому їх контакті з досліджуваним об'єктом;  можливість об'єктивної оцінки стану органів малого таза при великих спаєчних процесах;
	- точна топічна діагностика утворень завдяки допоміжним і ручним маніпуляціям;
	- відсутність необхідності наповнення сечового міхура;
	- дозволяє здійснювати моніторинг інвазивних гінекологічних досліджень і маніпуляцій (ЕКО, діагностика внутрішньочеревної кровотечі при підозрі на позаматкову вагітність або розрив яєчника, видалення вмісту ретенційних кіст яєчників і евакуація гнійно...
	Дослідження проводиться в горизонтальному положенні жінки.
	6. Основні симптоми гінекологічних захворювань:
	1) порушення менструальної функції:
	а) аменорея - відсутність місячних понад 6 міс, може бути фізіологічною і патологічною, первинної та вторинної
	б) гіпоменструальний синдром - порушення менструального циклу, що проявляються послабленням менструацій. Він проявляється незначними (гіпоменорея), короткими (олігоменорея), рідкими (опсоменорея) менструаціями. Гіпоменструальний синдром виникає в осно...
	в) гіперменструального синдром - проявляється у вигляді частих, тривалих і рясних менструація (поли, гіпер, пройменорея)
	г) менорагія - кровотеча, пов'язане з менструальним циклом
	д) метрорагія - ациклічні маткові кровотечі, не пов'язані з менструальним циклом
	е) альгодисменорея - хворобливі менструації
	ж) овуляторні порушення - захворювання з збереженням овуляції
	з) ановуляторні порушення - захворювання при відсутності овуляції
	2) порушення статевої функції: відсутність статевого почуття (лібідо), відсутність задоволення (оргазму), хворобливе статеві зносини, наявність кров'яних виділень після статевого акту (контактні кровотечі)
	3) порушення дітородної функції
	4) безпліддя - як результат запальних захворювань, травм м'яких тканин родових шляхів, аномалії положення органів, порушення менструальної функції
	5) патологічна секреція (білі) - бувають:
	а) вестибулярні - обумовлені запальними процесами зовнішніх статевих органів або великих залоз передодня піхви
	б) вагінальні - при екстрагенітальних захворюваннях (туберкульоз легенів, гіпотиреоз), місцевої інфекції, глистова інвазії, чужорідне тіло у піхві
	в) шийні  - при запаленні шийки матки, ерозіях, розривах, поліпах, раку, туберкульозі шийки матки
	г) маткові - при ендометриті, підслизової міомі, поліпи, злоякісних пухлинах
	д) трубні - при запальних захворюваннях маткових труб, злоякісних захворюваннях
	6) болі - виникнення і характер больових відчуттів визначається особливостями іннервації статевих органів, станом ЦНС і характером захворювання
	7) розлади функції сечовивідних шляхів: почастішання або утруднення сечовипускання, нетримання сечі, наявність болю при сечовипусканні
	8) розлади функції кишківника: запори, діареї, болі при дефекації, нетримання калу і газів

