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можуть негативно вплинути на становлення менструальної функції, 

спричинити недорозвинення статевих органів. Перенесений рахіт 

може призвести до деформації кісток таза. Захворювання, на які хво-

ріла жінка в дорослому віці, особливо тривалі й виснажливі (хронічні 

інфекції, системні захворювання), можуть викликати зміну функцій 

яєчників, порушення менструального циклу, аменорею. Обов’язково 

слід розпитати, чи не хворіла пацієнтка на туберкульоз та венеричні 

захворювання.

Важливо виявити, чи були оперативні втручання на органах черев-

ної порожнини. Перенесений апендицит може викликати запалення 

придатків матки, а виконана із запізненням апендектомія нерідко стає 

причиною спайкового процесу органів малого таза.

Особливе значення має з’ясування алергологічного анамнезу, зо-

крема щодо наявності алергічних реакцій на певні медикаменти. Слід 

поцікавитись, чи не має жінка шкідливих звичок (куріння, алкоголізм, 

наркоманія).

3.1.7. Гінекологічний анамнез включає дані про менструальну, сек-

суальну, генеративну й секреторну функції жінки.

Менструальна функція відображає стан статевої системи й організму 

в цілому. Основними даними, що характеризують цю функцію жіночого 

організму, є вік появи першої менструації (menarche), об’єм крововтра-

ти під час кожної менструації, наявність чи відсутність болю, тривалість 

менструацій, їх регулярність. У нашій популяції менструація вперше 

з’являється в 12–14-річному віці й стає регулярною впродовж 5–6 міся-

ців. Пізня поява менструацій може свідчити про наявність інфантиліз-

му. Кількість крові, що виділяється, не повинна перевищувати 150 мл. 

Якщо ж крововтрата надмірна, можна запідозрити наявність лейоміоми, 

ендометріозу. При цих захворюваннях збільшується також тривалість 

менструацій. Болючими менструації можуть бути при запальних проце-

сах, ендометріозі. Важливо знати, чи не змінився характер менструацій з 

початком статевого життя, після перенесених пологів та абортів. Закін-

чують опитуванням про характер та дату останньої менструації.

Якщо пацієнтка знаходиться в періоді менопаузи, необхідно уточ-

нити, в якому віці вона настала, як перебігав перехідний період, чи не 

буває кров’янистих виділень з піхви (це може свідчити про рак ендо-

метрію).

Статева, або сексуальна, функція. Розпитуючи жінку про цю 

функцію, слід проявити особливий такт. Важливо знати, чи перебуває 

жінка в шлюбі, наявність інших статевих партнерів, чи не з’явились 
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ознаки захворювання з початком статевого життя або зі зміною парт-

нера. Уточнюють тривалість і метод контрацепції, яким користується 

жінка. Необхідно розпитати про основні складові сексуальної функ-

ції — статевий потяг, оргазм. За наявності сексуальних розладів вар-

то виключити фактори, які могли їх викликати (травми, зґвалтування 

тощо). Деякі особливості статевої функції можуть дати інформацію 

щодо наявності того чи іншого захворювання: контактні кровотечі бу-

вають при захворюваннях шийки матки (ерозії, ендометріоз, а іноді й 

рак шийки матки); біль, що виникає при статевому акті, може свідчити 

про наявність запальних процесів очеревини, придатків матки, навко-

ломаткової клітковини, а також вагінізм.

Генеративна (дітородна) функція. Народження дитини — осно-

вна функція жінки. У цьому розділі слід з’ясувати, через який про-

міжок часу від початку статевого життя без застосування контрацепції 

настала перша вагітність, скільки було всього вагітностей, яким був 

перебіг кожної вагітності, чим вони закінчились (пологами чи абор-

том), чи не було передчасних пологів, мертвонароджених дітей, чи не 

помирали діти у ранньому неонатальному періоді, чи не було усклад-

нень під час та після пологів, які оперативні втручання проводились 

під час пологів. У випадку, коли були аборти, треба уточнити, чи вони 

були штучні (за бажанням жінки), мимовільні або кримінальні, у які 

терміни переривалась вагітність, чи не було ускладнень під час та піс-

ля абортів. Якщо аборти були мимовільні — чи були встановлені їх 

причини.

Відсутність вагітності впродовж одного року регулярного статевого 

життя без запобігання свідчить про безпліддя.

Секреторна функція. Надмірна кількість виділень із піхви, їх не-

приємний запах та/або вигляд є ознаками гінекологічних захворювань.

3.2. Об’єктивне обстеження

Об’єктивне обстеження починають із загального огляду. Важли-

во звернути увагу на колір шкіри: блідість може бути ознакою анемії, 

землистий колір — злоякісних новоутворень. Але треба пам’ятати, 

що при злоякісних пухлинах кахексія розвивається пізно, тому на 

ранніх стадіях загальний стан хворих частіше залишається цілком за-

довільним.

Надмірне оволосіння, порушення жирового обміну можуть свідчи-

ти про наявність ендокринних захворювань.
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Сухий, обкладений язик може вказувати на запальний процес, «ма-

линовий» — на кандидоз.

Слід звернути увагу на форму живота (пухлини черевної порожни-

ни, асцит), визначити, чи бере живіт участь в акті дихання. Пальпація 

дає можливість виявити наявність чи відсутність напруження м’язів 

передньої черевної стінки (запалення придатків матки, перекрут ніжки 

кістоми). Поширення запального процесу з придатків матки на оче-

ревину або наявність крові в животі призводить до появи позитивних 

симптомів подразнення очеревини. При глибокій пальпації живота 

можна виявити пухлини чи інфільтрати.

Особливе місце в обстеженні гінекологічних хворих займає пальпа-

ція молочних залоз. Важливо виявити наявність чи відсутність ущіль-

нень, патологічних змін шкіри в ділянці молочних залоз, виділень із 

сосків тощо. За будь-яких порушень з боку молочних залоз пацієнт-

ка потребує додаткового обстеження, що більш детально розглянуто 

нижче в підрозділі 3.5.

Обстежують також доступні пальпації лімфовузли (пахвові, пахові).

Аускультація живота необхідна для визначення перистальтики ки-

шечника (при пельвіоперитониті — в’яла, при перитониті — в’яла або 

відсутня). Аускультацію використовують також для диференційної діа-

гностики між вагітністю та пухлиною.

Кожний виявлений при загальному обстеженні симптом необхідно 

оцінювати в сукупності з іншими.

3.3. Гінекологічне обстеження

Усі методи гінекологічних обстежень поділяють на основні, тобто 

такі, що проводять обов’язково, та додаткові, що виконують за певни-

ми показаннями.

До основних належать такі методи:

— огляд зовнішніх статевих органів;

— огляд за допомогою дзеркал;

— бімануальне (вагінально-абдомінальне і ректоабдомінальне) до-

слідження.

До додаткових методів належать:

— цитологічне дослідження;

— бактеріоскопічне дослідження;

— бактеріологічне дослідження;

— зондування матки;
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— фракційне вишкрібання слизової оболонки цервікального кана-

лу й порожнини матки з гістологічним дослідженням зскрібка;

— пункція заднього склепіння;

— біопсія, зокрема аспіраційна;

— пельвіографія, зокрема біконтрастна;

— ендоскопічні методи: кольпоскопія, цервікоскопія, гістероско-

пія, лапароскопія, кульдоскопія;

— ультразвукове дослідження;

— функціональні тести (дослідження функцій яєчників);

— медико-генетичне обстеження.

Усі гінекологічні обстеження мають проводитись в спеціалізовано-

му кабінеті фахівцями з відповідною підготовкою (додаток 17).

Інтерпретація основних лабораторних досліджень 
у гінекології

Залежно від характеру вагінальних виділень розрізняють такі ступе-

ні чистоти піхви:

І — у вмісті піхви виявляють лише палички Додерлейна та епітелі-

альні клітини, реакція вмісту кисла;

II — лактобактерій менше, з’являються поодинокі лейкоцити, ре-

акція кисла;

III — паличок Додерлейна мало, переважає кокова флора, багато 

лейкоцитів, реакція слаболужна;

IV — лактобактерій немає, багато патогенних мікроорганізмів 

(коки, трихомонади, гриби), реакція лужна.

Сучасні класифікації цитологічних мазків
За класифікацією Папаніколау розрізняють 5 класів мазків:

І клас — нормальна цитологічна картина;

ІІ клас — зміна морфології клітин, обумовлена запальним проце-

сом в піхві і/або в шийці матки;

ІІІ клас — поодинокі клітини з аномалією ядер і цитоплазми (пі-

дозра на злоякісне новоутворення;

ІV клас — окремі клітини з явними ознаками малігнізації;

V клас — велика кількість атипових ракових клітин, діагноз зло-

якісного новоутворення не викликає сумнівів.

Класифікація CIN за Richart (1968):
CIN — цервікальна інтраепітеліальна неоплазія (ще один синонім 

дисплазії);

CIN 1 — відповідає легкій дисплазії;
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CIN 2 — відповідає помірній дисплазії;

CIN 3 — поєднує тяжку дисплазію і рак in situ.

У цій класифікації об’єднали тяжку дисплазію і рак in situ у зв’язку 

з тим, що в деяких випадках ці стани доволі складно розрізнити 

(рис. 3.1*).

Наступна класифікація за системою Bethesda найсучасніша, вона 

враховує вплив папіломавірусу на розвиток дисплазії, крім того, про-

водиться оцінка якості мазків. Дисплазія плоских клітин тут має назву 

«плоскоклітинне інтраепітеліальне ураження».

Класифікація цитологічних мазків за системою Bethesda (остан-
ній перегляд у 2014 році):

NILM — дисплазія і рак відсутні.

ASC-US — невизначені атипові плоскі клітини. Такий висновок 

дають, коли не можна чітко визначити причину змін в клітинах — за-

палення, атрофія (наслідки нестачі жіночих гормонів) або все ж таки 

дисплазія.

ASC-H — атипові плоскі клітини, не можна виключити HSIL — є 

підозра на HSIL, але не вистачає всіх ознак.

LSIL — плоскоклітинне інтраепітеліальне ураження низького сту-

пеня — клітини з ознаками ураження папіломавірусом або легкої дис-

плазії.

HSIL — плоскоклітинне інтраепітеліальне ураження високого сту-

пеня — клітини з помірною, тяжкою дисплазією або рак in situ.

AGC — атипові циліндричні клітини — патологічні циліндричні 

клітини.

AGC-FN — атипові циліндричні клітини, схожі на неопластичні — 

дисплазія циліндричних клітин.

AIS — аденокарцинома in situ — рак з циліндричних клітин, який 

не виходить за базальну мембрану, тобто знаходиться у межах епітелію.

У цій класифікації в групу HSIL потрапили разом дисплазія помір-

ного, тяжкого ступеня і рак in situ. Таке розподілення засноване на су-

часному розумінні походження передракових процесів шийки матки. 

А саме: LSIL — це результат впливу папіломавірусу на клітини шийки 

матки, a HSIL — це істинний передраковий стан.

Для кореляції цитологічних і гістологічних висновків термінологіч-

на система Бетесда допускає використання термінів «CIN» або «дис-

плазія» як додатковий опис, що може бути корисним в окремих ви-

падках (табл. 3.1).

* Кольорові рисунки  див. на с. 51-53.
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N.B.! Масове цитологічне обстеження дає можливість виділити 
контингент жінок, які потребують більш детального обстеження 
(біопсія, діагностичне вишкрібання тощо).

Більш детальну інформацію з питань додаткових методів обстежен-

ня в гінекології можна знайти в спеціалізованому методичному видан-

ні за редакцією професора В.О. Бенюка «Справочник семейного врача 

по акушерству и гинекологии», 2012.

3.4. Особливості гінекологічного обстеження 

у дітей

Об’єктивне обстеження дівчинки з гінекологічними захворюван-

нями необхідно розпочинати з визначення основних показників її фі-

зичного розвитку з урахуванням віку.

Загальне обстеження дівчаток проводиться за методикою, що прий-

нята в педіатрії. Особливу увагу необхідно звернути на вік дівчинки, 

здоров’я її батьків, перебіг вагітності та пологів у матері. Мають зна-

Таблиця 3.1. Зіставлення морфологічних класифікацій 

захворювань шийки матки

Система 

Папаніколау

Описова система 

МОЗ
CIN

ТСБ 

(термінологічна 

система Бетесда)

Клас 1

(норма)
Відсутність злоякіс-
них клітин

Відсутність 
неопластич-
них змін

Норма

Клас 2

(метаплазія епі-
телію, запальний 
тип)

Атипія, пов’язана з 
запаленням

Реактивні зміни 
клітин
ASC: ASC-US
ASH-H

Клас 3

(дискаріоз)
Слабка дисплазія CIN I

Койлоцитоз
L-SIL

Помірна дисплазія CIN II H-SIL

Тяжка дисплазія CIN III

Клас 4

(клітини, підозрілі 
на рак, або карци-
нома in situ)

Карцинома in situ

Клас 5

(рак)
Інвазивна карци-
нома

Карцинома Карцинома
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чення захворювання, перенесені дитиною раніше. Звертають увагу на 

умови побуту, харчування, розпорядок дня, поведінку в колективі та 

стосунки з однолітками.

Стосовно періоду статевого дозрівання потрібно детально зупи-

нитись на становленні менструальної функції дівчинки. Необхідно 

з’ясувати основні характеристики її менструального циклу, а саме:

— його тривалість;

— регулярність, рясність і тривалість менструацій;

— наявність або відсутність больового синдрому під час менструацій;

— наявність або відсутність передменструального синдрому;

— наявність або відсутність будь-яких порушень менструального 

циклу (аменорея, гіпоменструальний синдром, ювенільні маткові кро-

вотечі).

Бажано оцінити характер виділень з піхви в період між менструа-

ціями.

Для оцінки показників статури і формування кісткового скелета у 

дівчаток і дівчат користуються морфограмами (додаток 10).

Ступінь статевого розвитку визначається формулою Ма, Ах, Р, 
Me, де:

— Mа — молочні залози:

Ма0 — молочні залози не розвинуті;

Ма1 — сосок дещо піднімається над ареолою, молочна залоза не 

збільшена;

Ма2 — набухання ареоли та її збільшення у діаметрі, що утворює 

конусоподібне підвищення на обмеженій ділянці;

Ма3 — юнацькі груди: молочна залоза має конічну форму, ареола 

пігментована, сосок здіймається;

Ма4 — зрілі молочні залози округлої форми з добре вираженою 

пігментацією ареоли і сформованим соском, як у дорослої жінки;

— Aх — оволосіння у пахвах:

Ах0 — відсутність росту волосся у пахвовій западині;

Ах1 — поодинокі прямі волосини в центральній частині пахвової 

западини;

Ах2 — густе довге волосся, що в’ється, у центрі пахвової западини;

Ах3 — густе довге волосся, що в’ється, займає всю пахву;

— P — лобкове оволосіння:

Р0 — волосся відсутнє на лобку;

Р1 — поодиноке пряме волосся в центральній частині лобка і на 

великих статевих губах;

Р2 — волосся, що в’ється, на лобку і на великих статевих губах;
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Р3 — густе і довге волосся, що в’ється, займає трикутник лобка і ве-

ликі статеві губи;

Р4 — волосся займає всю поверхню лобка, переходить на внутріш-

ню поверхню стегон і в напрямку до пупка;

— Me — вік менархе.

Вікові стандарти статевого дозрівання дівчаток та їх відхилення від 

норми наведені в табл. 3.2. На рис. 3.2* схематично показані ступені 

розвитку жіночих вторинних статевих ознак.

Спеціальне гінекологічне обстеження дівчинки проводять таким 

чином:

1) огляд та оцінка ступеня розвитку вторинних статевих ознак, як 

зазначено вище;

2) огляд, пальпація та перкусія живота, при підозрі на вагітність — 

аускультація;

3) огляд зовнішніх статевих органів, дівочої пліви з урахуванням ві-

кових змін та задньопрохідного отвору;

4) ректоабдомінальне дослідження.

При підозрі на наявність у дівчинки стороннього тіла у піхві слід 

після ректоабдомінального дослідження виконати вагіноскопію.

Безпосередньо перед обстеженням дівчинки необхідно звільнити 

нижні відділи кишечника (очисна клізма) та сечовий міхур. Огляд ді-

вчаток молодшого віку (до 3 років) зручно проводити на пеленальному 

столику, дівчат старшого віку — на дитячому гінекологічному кріслі.

N.B.!  Присутність матері або когось з близьких родичів обов’язкова 
під час обстеження дівчаток у поліклінічних і стаціонарних умовах.

Таблиця 3.2. Стандарти статевого дозрівання дівчаток

Статева формула
Норма 

(роки і місяці)

Затримка 

(роки і місяці)

Випередження 

(роки і місяці)

P
0
Ax

0
Ma

1
9 і 5 — 11 і 1 Після 11 і 1 Раніше ніж 9 і 5

P
1
Ax

1
Ma

2
10 і 8 — 12 і 6 Після 12 і 6 Раніше ніж 10 і 8

P
1
Ax

0-1
Ma

2–3
11 і 0 — 12 і 6 Після 12 і 6 Раніше ніж 11 і 0

P
2
Ax

2
Ma

2
10 і 8 — 12 і 6 Після 12 і 6 Раніше ніж 10 і 8

P
2
Ax

2
Ma

2
11 і 1 — 12 і 7 Після 12 і 7 Раніше ніж 11 і 1

P
2
Ax

2
Ma

3–4
Me+ 12 і 0 — 13 і 6 Після 13 і 6 Раніше ніж 12 і 0

P
2
Ax

2
Ma

3–4
Me+ 13 і 0 — 14 і 6 Після 14 і 6 Раніше ніж 13 і 0

P
3
Ax

2
Ma

3–4
Me+ 14 і 5 — 14 і 7 Після 14 і 7 Раніше ніж 14 і 5

P
3
Ax

3
Ma

3–4
Me+ 14 і 6 — 16 і 0 Після 16 і 0 Раніше ніж 14 і 6
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Під час огляду зовнішніх статевих органів оцінюють характер ово-

лосіння (за жіночим типом — горизонтальна лінія росту волос, за чо-

ловічим — у вигляді трикутника з переходом на білу лінію живота та/

або внутрішню поверхню стегон), анатомічну будову клітора, великих 

та малих статевих губ, гімену, колір слизової оболонки входу в піхву, 

характер виділень із статевих шляхів.

Крім того, в дитячій гінекології можуть використовувати додаткові 

методи дослідження залежно від характеру захворювання.

Ендоскопічні методи дослідження включають гістероскопію та ла-

пароскопію.

Ультразвукове дослідження (УЗД) дозволяє діагностувати вади 

розвитку жіночих статевих органів, пухлини яєчників та інші гінеко-

логічні захворювання.

Зондування піхви та порожнини матки використовують для діа-

гностики вад розвитку, наявності стороннього тіла тощо.

Аспіраційна біопсія проводиться дівчаткам з ювенільними крово-

течами з метою уточнення причини кровотечі.

Рентгенографічні та рентгеноконтрастні методи обстеження 

(пневмопельвіографія, гістеросальпінгографія, вагінографія) дозво-

ляють виявити аномалії розвитку статевих органів, пухлини органів 

малого таза, склерокістозні яєчники. Велике значення для діагнос-

тики аномалій статевого дозрівання має рентгенологічне досліджен-

ня кісток рук, яке проводиться для визначення «кісткового» віку з 

наступним зіставленням його з паспортними даними. Надзвичайно 

важливим методом дослідження є рентгенографія черепа та турець-

кого сідла.

Крім перерахованих методів дослідження для діагностики цілої 

низки гінекологічних захворювань широко використовують цито-

генетичні дослідження (визначення статевого хроматину, каріотипу 

тощо).

Лабораторні методи дослідження включають бактеріоскопічне та 

бактеріологічне дослідження виділень із статевих шляхів.

Бактеріоскопічне дослідження виділень зі статевих шляхів прово-

диться після огляду зовнішніх статевих органів.

Тести функціональної діагностики необхідні пацієнткам з юве-

нільними матковими кровотечами, з порушеннями статевого дозрі-

вання та при підозрі на гормонально активні пухлини яєчників.

Крім того, в окремих випадках використовують такі сучасні методи 

дослідження, як КТ та МРТ, які дозволяють діагностувати гінекологіч-

ні захворювання у дівчаток в різні вікові періоди.
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3.5. Обстеження молочних залоз

Рак молочної залози (РМЗ) посідає перше місце серед онкозахво-

рювань і має найбільшу летальність серед жінок з онкопатологіями. 

Змінити ситуацію допоможуть ефективна профілактика й раннє ви-

явлення хвороби, оскільки на першій стадії рак грудей виліковується 

у 95 % жінок.

Первинна профілактика пухлин молочної залози полягає у запо-

біганні тютюнопалінню, надмірному вживанню алкоголю, надмірній 

вазі, гіподинамії, стресовим ситуаціям, надмірному сонячному опро-

міненню.

Вторинна профілактика полягає у ранньому виявленні доброякіс-

них дисгормональних захворювань молочної залози та у своєчасній 

корекції гормональних розладів, які є передумовою розвитку пухлин.

Кратність та методи обстеження молочних залоз (МЗ) визначають-

ся віком жінки (табл. 3.3).

3.5.1. Клінічне обстеження молочних залоз має проводити лікар 

першого контакту: сімейний лікар, гінеколог, терапевт, хірург тощо. 

Це обстеження, окрім пальпації, має включати ретельний збір анам-

незу з урахуванням факторів ризику розвитку раку молочної залози.

Фактори ризику розвитку РМЗ:
— вік більше 35 років (В);

— сімейний анамнез: наявність онкопатологій у родичів (В);

— вік менархе до 12 років (С);

— перші пологи після 30 років (С);

— менопауза після 55 років (С);

— атипія у результатах попередніх біопсійних матеріалів (В);

— зловживання алкоголем (В);

Таблиця 3.3. Скринінг патології молочної залози

Вид обстеження Вік обстеження, роки Частота

Самообстеження МЗ  20 Щомісячно

Клінічне обстеження МЗ 
лікарем загального про-
філю

Усі вікові групи Щорічно

Мамографія > 40 Щорічно
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— вживання екзогенних гормонів (КОК або ЗГТ) більше 10 років 

безперервно (С), де А, В, С, D, E — це рівні доказовості за такою шка-

лою оцінки доказів:

— Рівень доказовості A.
Докази переконливі: є вагомі докази на користь застосування цього 

методу.

— Рівень доказовості B.
Відносна переконливість доказів: є достатньо доказів на користь 

того, щоб рекомендувати дану пропозицію.

— Рівень доказовості C.
Достатніх доказів немає: існуючих доказів недостатньо для надання 

рекомендації, але рекомендації можливі з урахуванням інших обста-

вин.

— Рівень доказовості D.
Достатньо негативних доказів: є достатньо доказів, щоб рекоменду-

вати відмовитися від застосування цього методу в певній ситуації.

— Рівень доказовості E.
Вагомі негативні докази: є досить переконливі докази, щоб виклю-

чити даний метод з рекомендацій.

Принцип онконастороженості є визначальним під час обстеження 

МЗ.

Клінічні ознаки малігнізації:
— пухлина, що виявляється при пальпації;

— втягування соска або шкіри соска;

— асиметрія соска;

— ерозія соска;

— біль у МЗ;

— аксилярна лімфаденопатія;

— набряк верхньої кінцівки;

— зміна і набряк шкіри МЗ за типом «лимонної шкірки»;

— біль в аксилярній ділянці.

Під час обстеження молочних залоз та ведення жінок з патологією 

МЗ застосовують правило «семи позицій» (В):

1) положення — обстеження жінки проводитися спочатку у положен-

ні сидячи, далі — стоячи, після цього — лежачи з піднятими руками;

2) розмір — звертають увагу на асиметрію розмірів молочних залоз;

3) пальпація — проводиться за годинниковою стрілкою кінчиками 

пальців;

4) тиск — відмічають щільність молочної залози, за умови наявнос-

ті утворення — його щільність та зміщення;
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5) методика обстеження — повинна відповідати прийнятому алго-

ритму;

6) зворотний зв’язок — передбачає узгодженість та наступність дії 

спеціалістів різного фаху;

7) диспансерне спостереження.

3.5.2. Самостійне обстеження молочних залоз — це скринінговий 

метод обстеження, призначений для виявлення ранніх форм раку мо-

лочної залози. Метод полягає в тому, що жінка самостійно оглядає і об-

мацує кожну молочну залозу, намагаючись виявити утворення, набряк 

або інші порушення структури.

Воно прийнятне для жінок з підвищеним ризиком розвитку раку 

молочної залози: жінки, які мають рак в протилежній молочній зало-

зі та/або спадкові фактори ризику (носії мутацій в генах BRCA). Се-

ред них близько 10 % стверджували, що проведення самообстеження 

молочної залози підвищує нервозність; в той же час 50 % відзначи-

ли, що це обстеження підвищує їх почуття контролю над ситуацією 

(Spiegel T.N., Hill K.A., Warner E., 2009). Доведено, що самообстежен-

ня молочної залози підвищує у жінок депресію, неспокій і нервоз-

ність щодо розвитку раку молочної залози (Baxter N., 2001).

Метааналіз, опублікований у Cochrane Collaboration, показав у двох 

великих рандомізованих контрольованих дослідженнях, проведених 

в Росії та Китаї, відсутність позитивного ефекту від самостійного об-

стеження молочних залоз з метою ранньої діагностики раку молочної 

залози. З іншого боку, результати досліджень вказали на підвищення 

кількості біопсій та операцій у цих жінок (Kösters J.P., Gøtzsche P.C., 

2003). Тому ВООЗ і багато інших наукових організації не рекоменду-

ють використовувати самообстеження молочних залоз (Nelson H.D., 

Tyne K., Naik A. et al., 2009).

Основні правила самообстеження молочних залоз наведені на рис. 3.3*.

3.5.3. Основні методики досліджень захворювань молочної залози. 
Якщо виявлено патологію під час проведення скринінгу, здійснюють 

подальше обстеження стану молочної залози, яке включає потрійний 

тест:

— клінічне обстеження молочних залоз;

— білатеральну мамографію;

— аспіраційну біопсію із наступною цитологією за наявності 

об’ємних утворень (маніпуляція здійснюється під контролем УЗД, ін-

терпретацію результатів проводить патоморфолог).



Розділ 3. Методи досліджень в гінекології 69

Жінкам молодше 35 років за наявності об’ємного новоутворення в 

молочній залозі з метою зниження променевого навантаження на ор-

ганізм доцільно використовувати УЗД молочних залоз замість мамо-

графії.

Показання до проведення УЗД:
— скринінг молочних залоз у молодих жінок (до 40 років);

— моніторинг стану молочних залоз у жінок, які приймають гормо-

нальні препарати (гестагени, КОК, ЗГТ);

— інтерпретація мамографічних даних щодо визначення структури 

об’ємних утворень;

— динамічне спостереження за розмірами об’ємних новоутворень 

у молодих жінок;

— контрольне обстеження після пункційної біопсії та хірургічних 

втручань на молочній залозі.

Обстеження може проводитись в будь-якій фазі менструального 

циклу. Проте необхідно враховувати, що УЗД недостатнє для візуаліза-

ції невеликих за розміром, ранніх доклінічних форм РМЗ.

N.B.! Золотим стандартом обстеження молочних залоз є біла-
теральна мамографія (А), що обумовлено: радіорезистентністю 
тканини зрілої молочної залози, низькою дозою опромінення сучасних 
апаратів, високою ефективністю діагностики безсимптомних зло-
якісних пухлин: 85–90 % (В).

3.5.4. Маршрутизація. Алгоритми подальшого ведення жінок з но-

воутвореннями в молочних залозах залежно від віку, а також взаємодії 

лікарів різних спеціальностей при обстеженні жінок групи ризику роз-

витку дисгормональних захворювань молочної залози та визначен-

ня тактики їх лікування наведені в Наказі МОЗ України від 31.12.2004 

№ 676 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінеко-

логічної допомоги»: 1.16. Профілактика і діагностика дисгормональних 

захворювань молочної залози.

Завдання лікаря загальної практики:
— первинна профілактика захворювань молочної залози шляхом 

консультування з питань формування здорового способу життя;

— пропаганда грудного вигодовування немовлят;

— своєчасне виявлення ранніх проявів патології молочної залози 

та скеровування пацієнток на поглиблене обстеження з урахуванням 

факторів ризику розвитку РМЗ.
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З метою запобігання розвитку будь-якої патології молочних залоз у 

пацієнток віком 40 років і більше в основному фокусі досліджень ма-

ють бути:

— обстеження гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної системи — гор-

мональний профіль жінки;

— дослідження функціонального стану щитоподібної залози — ти-

реоїдний профіль;

— виявлення інсулінорезистентності;

— дослідження функціонального стану печінки;

— обстеження ЦНС та вегетативної нервової системи (ВНС);

— дослідження функціонального стану наднирників.

Якщо виявлено будь-яке відхилення, необхідно проводити комп-

лекс патогенетичних профілактичних заходів, спрямованих на стабілі-

зацію гормонального та імунного статусів, відновлення функцій печін-

ки, наднирників, підшлункової залози, шлунково-кишкового тракту в 

цілому, стану ЦНС і ВНС тощо. Необхідно пам’ятати, що тільки вза-

ємодія спеціалістів може забезпечити виявлення причинно-наслід-

кових взаємозв’язків у розвитку будь-якої патології молочних залоз і, 

відповідно, призначення патогенетичної терапії, а також визначення 

ризику виникнення онкологічного захворювання та ефективну його 

профілактику. 
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