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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ 

АНОМАЛЬНИХ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧАХ У ЖІНОК 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ 

 
Аномальні маткові кровотечі (АМК) є однією з найбільш поширених причин 

звернення до гінеколога. АМК викликає залізодефіцитну анемію та зниження якості 

життя жінок, що обумовлює соціальну та клінічну значимість цих проблем. В 

етіопатогенезі сучасну роль відіграють як гінекологічна, так і екстрагенітальна 

патологія. При АМК, які є потужнім стресом для організму в цілому, особливо які 

поєднуються з екстрагенітальною патологією, присутні як фізичні фактори стресу, 

так і психоемоційні фактори. Сукупність змін, які відбуваються в організмі під дією 

стресорів (причин стресу), визначають адаптаційний синдром. 

Ключові слова: аномальна маткова кровотеча, патологія ендометрію, 

діагностика, медикаментозна терапія, контрацептиви, гестагени. 
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TOPICAL ISSUES OF IMMEDIATE ASSISTANCE IN ABNORMAL 

UTERINE BLEEDING IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE 
 

Abnormal uterine bleeding (AUB) is one of the most frequent for contacting a 

gynecologist and conducting interventions. AUB causes iron deficiency anemia and a 

decrease quality of life of women, which in turn is the reason of their social and clinical 

significance. Both gynecological and extragenital pathology play a modern role in 

etiopathogenesis. In AUB, which is a powerful stress for the body as a whole, especially 

which are combined with extragenital pathology, there are both physical stressors and 
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psycho-emotional factors. The set of changes that occur in the body under the action of 

stressors (causes of stress), determine the adaptation syndrome. 

Key words: abnormal uterine bleeding, pathology of the endometrium, diagnosis, drag 

therapy, contraceptive, gestagens. 

 

У невідкладних станах в гінекології, особливо у жінок 

репродуктивного віку, несвоєчасне надання медичної допомоги може 

привести до тяжких наслідків для пацієнтки та поставити під загрозу 

репродуктивну функцію у майбутньому. Предметом обговорення в цій 

роботі є оцінка та лікування аномальних маткових кровотеч (АМК), 

поширеного та невідкладного ускладнення, що виникає у жінок 

репродуктивного віку. 

В сучасному світі АМК є найбільш поширеною причиною звернення 

жінок репродуктивного віку до гінеколога, так як значно погіршує стан та 

якість життя сучасної жінки, тим самим впливає на загальний стан та 

репродуктивне здоров‘я, на професійну діяльність. В етіопатогенезі 

сучасну роль відіграють як гінекологічна, так і екстрагенітальна патологія, 

що обумовлено властивостями ендометрію – гормонозалежного органу, 

який має здатність тонко реагувати на зміни гормонального статусу на 

рівні цілого організму, що, у свою чергу, пов'язане з участю різних органів 

та систем у метаболізмі статевих гормонів. [4, c. 11]. АМК є потужнім 

стресом для організму в цілому, особливо ті, що поєднуються з 

екстрагенітальною патологією. При цих кровотечах присутні як фізичні 

фактори стресу (клітинні фактори «тканинного стресу» у відповідь на 

порушення цілісності тканин при метрорагії, особливо при хірургічному 

гемостазі; запальні процеси; дисгормональні та ендокринно-обмінні 

порушення, які супроводжують гінекологічну та супутню їй 

екстрагенітальну патологію), так і психо-емоційні фактори (емоційна 

реакція на хворобу та лікування). Сукупність змін, які відбуваються в 

організмі під дією стресорів (причин стресу), визначають адаптаційний 

синдром [5, c. 199]. При цьому в першу фазу стресу відбувається адекватне 

та відповідне відображення стресових факторів, збільшення кортизолу як 

стрес-реалізуючого та формуючого адаптаційний синдром фактору. А 

надалі, за принципом зворотнього зв'язку, вмикається стрес-лімітуюча 

система, до якої належить епіфіз, що продукує гормон мелатонін. 

Мелатонін має різноманітні біологічні властивості, які в свою чергу, 

відновлюють гемостаз в організмі [3, c. 215]. 

Діагноз АМК у жінок репродуктивного віку встановлюють тільки 

після виключення захворювань та патологічних станів, при яких також 
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може спостерігатись кровотеча: порушена маткова або позаматкова 

вагітність, міома матки с підслизовим або центрипетальним зростанням 

вузла, поліпи ендометрію, аденоміоз, полікістоз яєчників, ураження 

ендометрію внутрішньоматковими контрацептивами. Основними 

причинами кровотеч є дисбаланс простагландинів: підвищення 

фібринолітичної активності крові, порушення судин міометрію, 

порушення гормонального гемостазу в ендометрії [1, c. 93]. 

Одним з поширених ускладнень АМК є залізодефіцитна анемія. З 

огляду на негативні наслідки анемії, доцільно вважати дану проблему 

однією з актуальних в гінекології. АМК зазвичай є гормонозалежними. 

Виділяють овуляторні та ановуляторні АМК. Овуляторні АМК становлять 

20% та як правило відбуваються при регулярному менструальному циклі з 

характерним передменструальним синдромом та двофазною базальною 

температурою. 

Ановуляторні АМК виникають ациклічно з інтервалами 2-6 місяців та 

тривають більше 10 днів. Ановуляторні АМК обумовлені порушеннями 

гормональних ланок в системі гіпоталамус-гіпофіз-яєчники. При цьому 

спостерігаються нерегулярні ановуляторні менструальні цикли, рясні 

кровотечі, монофазна базальна температура. Причинами ановуляторних 

маткових кровотеч можуть бути: системний гормональний дисбаланс, 

порушення менструального циклу у вигляді оліго- та опсоменореї, нестача 

прогестерону в лютеїновій фазу циклу. АМК виникають на тлі гіперплазії 

ендометрію та безпліддя. Причиною також можуть бути вторинні 

гіпоталамічні хвороби – такі як стрес, хронічні системні захворювання, 

патологія ендокринної системи, ожиріння. 

Основним завданням лікування ановуляторних АМК є регуляція 

менструального циклу. 

Традиційно при госпіталізації жінок з АМК проводиться стандартна 

гемостатична терапія, яка включає консервативний та хірургічний гемостаз 

(проводять фракційне вишкрібання каналу шийки матки та порожнини 

матки). При цьому не враховується поліетіологічність даної патології, 

вплив різних факторів, що обтяжують, індивідуальні властивості організму 

та стан інших органів і систем, особливо при супутній екстрагенітальній 

патології. Для профілактики рецидивів АМК застосовують гормональні 

препарати, склад і доза яких підбирається індивідуально в залежності від 

результатів гістологічного дослідження зішкрібу слизової оболонки 

порожнини матки. При залозисто-кістозній гіперплазії ендометрію 

призначають естроген-гестагенні препарати. Можна застосовувати чисті 
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гестагени від 4 до 6 місяців. Після закінчення лікування проводять 

контрольне вишкрібання слизової оболонки матки та гістологічне 

дослідження зішкрібу. Протипоказаннями до гормональної терапії є 

тромбоемболія, варикозне розширення вен нижніх кінцівок та прямої 

кишки, загострення хронічного холециститу, гепатиту [2, c. 29]. Тому на 

сучасному етапі при наданні допомоги жінкам з АМК є актуальною 

оптимізація лікування з урахуванням етіопатогенетичних особливостей як 

гінекологічної, так і екстрагенітальної патології, збільшення ефективності 

терапії, що призначається, та профілактика рецидивів АМК. 
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В статті розглянута проблема психічного здоров‘я у специфічній соціальній групі 

– внутрішньо переміщених осіб в Україні. Огляд літературних даних засвідчив вплив 
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викликів, на сьогодні, є організація та надання психологічної допомоги та психологічної 

реабілітації внутрішньо переміщеним особам. Шляхи вирішення даної проблеми 
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