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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ВДТБ  – вперше діагностованний туберкульоз 

ВПГ  – вірус простого герпесу 

ГПЕ  – гіперплазія ендометрія 

Е  – естрадіол 

ЗЗПТБ – залишкові зміни перенесенного туберкульозу 

ІПСШ  – інфекції, що передаються статевим шляхом 

ЛГ  – лютеїнізуючий гормон 

МБТ  – мікобактерії туберкульозу 

ОМЦ  – оваріально-менструальний цикл 

ПМЦ  – порушення менструального циклу 

Пг  – прогестерон 

ПЛР  – полімеразна ланцюгова реакція 

ПТТ  – протитуберкульозна терапія 

ПТД  – протитуберкульозний диспансер 

ТБ  – туберкульоз 

УЗД  – ультразвукове дослідження 

ФСГ  – фолікулостимулюючий гормон 

ШОЕ  – швидкість осідання еритроцитів 

CD3+  – маркер загальної популяції Т-клітин 

CD4+  – маркер Т-хелперів/індукторів 

CD8+  – маркер зрілих Т-лімфоцитів 

CD20+  – маркер загальної популяції В-лімфоцитів 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Глобальною проблемою на початку третього 

тисячоліття стало зростання захворюваності на туберкульоз (ТБ) легень, який 

належить до найзагрозливіших і найпоширеніших захворювань у світі та в 

Україні. Епідемія ТБ досягла масштабу всесвітньої, зважаючи, що 

збудниками МБТ інфіковано понад 2 млрд населення планети, із  

них 50–60 млн – хворі на ТБ. Ґендерні дані статистики вражають: щороку від 

ТБ у світі помирає 1 млн жінок, більше 646 млн жіночого населення 

інфіковані МБТ, з них вперше хворіють на ТБ легень 3,1 млн пацієнток 

репродуктивного і працездатного віку (О. В. Голяновський, 2013;  

Ю. І. Фещенко і співавт., 2013; В. І. Петренко, 2014; О. С. Шевченко і 

співавт., 2015; Р. В. Клічук, 2016; O. V. Pidverbetska et al., 2015). За даними 

ВООЗ (2014) у світі зареєстровано 8,7 млн випадків захворювання на ТБ,  

1,4 млн смертей від ТБ, із них півмільйона жінок (О. П. Гнатко і співавт., 

2015; М. І. Борисова і співавт., 2015; В. І. Петренко, 2015; Р. Г. Процюк, 2015; 

WHO, 2014). Ризик захворіти на ТБ серед жінок зміщений до віку –  

16–39 років (52 %), у тому числі осіб віком 16–29 років складають 26 %. 

Жінки, хворі на ВДТБ легень, становлять значну частку інвалідів – 59,7 %, 

пік інвалідності (31,4 %) припадає на репродуктивний вік пацієнток – від 20 

до 45 років (В. В. Подольський і співавт., 2014; С. І. Каюкова і співавт., 2015; 

Л. Д. Тодоріко, 2015; В. В. Гарбузюк, 2016; D. A. Ivanova et al., 2013), тому 

проблема вимагає нагального вирішення. 

За літературними даними нерегулярний менструальний цикл 

трапляється у 36,8 % осіб, хворих на ТБ легень, альгодисменорея – у 30,0 %, 

гіперполіменорея – у 26,8 %, схильність до проліферативних змін ендометрія 

з переважанням залозистої гіперплазії – у 28,9 %, первинна та вторинна 

аменорея – у 8,1 % осіб. ПМЦ на тлі ТБ легень також зумовлюють 

виникнення низки гінекологічних захворювань, які переважно пов’язані з 

інтоксикаційною дією хіміопрепаратів на гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникову 
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систему: кісти і новоутворення яєчників виникають у 24,7 % пацієнток  

(А. Е. Грабарник і співавт., 2014; Г. Ф. Русановская та співавт., 2014;  

Т. Ф. Татарчук і співавт., 2015; С. О. Черенько і співавт., 2016; A. Raja et al., 

2012; D. S. Danilov et al., 2014). 

Застосування хіміотерапії проти ТБ у жінок вимагає визначити її вплив 

на ураження печінки (5,4 до 85,7 %), менструальну функцію, стан 

гормональної та ендокринної систем, порушення функції яких спричиняють 

зміни на якість життя жінок репродуктивного віку. Рифампіцин, як один з 

найбільш активних протитуберкульозних препаратів, може спричинити 

менструальні розлади, підвищуючи ферментативний катаболізм естрогенів і 

рівень лютеїнізуючого гормону. Зважаючи, що ступінь менструальної 

дисфункції у жінок, хворих на ТБ легень, корелює із клінічним перебігом ТБ 

процесу, остання вимагає поглибленого вивчення (Д. А. Іванов і співавт., 

2013; В. І. Зозуляк і співавт., 2014; Г. Ф. Марченко, 2015; В. О. Бенюк, 2016; 

C. Dye et al., 2013 ). 

Серед причин ПМЦ у даного контингенту жінок неоднозначне місце 

відводять інфекціям статевих шляхів, змінам імунного і нейрогуморального 

гомеостазу, ризикованій моделі поведінки жінок (паління, алкоголь, 

наркотичні засоби), які часто призводять до гіперплазії ендометрія, 

спайкового процесу в репродуктивних органах тощо (Л. Д. Тодоріко, 2016; 

Р. В. Клічук, 2016; В. О. Бенюк і співавт., 2016; S. Shin et al., 2013; R. Cherasium 

et al., 2013). Відсутність обґрунтованого підходу до проблеми планування 

сім’ї, корекції порушень і відновлення МЦ по завершенні лікування ТБ 

легень вимагають поглибленого вивчення в умовах епідемії, що послужило 

підґрунтям для проведення даного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є фрагментом науково-дослідних робіт кафедри акушерства і 

гінекології факультету післядипломної освіти Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України «Клініко- 

діагностичні критерії змін в гормональнозалежних органах і системах 
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організму жінки в період перименопаузи та менопаузи» (реєстраційний 

номер 0114U003565) та кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського 

національного медичного університету «Розробка та впровадження 

алгоритмів діагностики, лікування та профілактики актуальних захворювань 

репродуктивної системи жінки» (реєстраційний номер 0107 U 011173). 

Мета роботи. Знизити частоту порушень менструального циклу у 

жінок, хворих на туберкульоз легень, шляхом удосконалення лікувальних і 

реабілітаційних заходів на основі вивчення клінічного перебігу, 

психологічних особливостей, імунного і гормонального гомеостазу, стану 

мікробіоценозу статевих шляхів і морфологічних змін ендометрія. 

Завдання дослідження. 

1. Провести клінічно-статистичний аналіз перебігу порушень 

менструального циклу у жінок репродуктивного віку, хворих на туберкульоз 

легень, та встановити структуру менструальної дисфункції у даного 

контингенту жінок. 

2. Визначити вплив медичних і соціальних чинників менструальної 

дисфункції та особливості психоемоційного стану пацієнток, хворих на 

туберкульоз легень. 

3. Дослідити характер порушень менструального циклу у жінок, що 

хворіють на туберкульоз легень, шляхом визначення імунологічних, 

гормональних, біохімічних та інфекційних змін організму. 

4. Оцінити клінічний перебіг, ехографічну і морфологічну семіотику 

порушень менструального циклу у жінок, хворих на туберкульоз легень, 

залежно від активності процесу. 

5. Розробити патогенетично обґрунтований комплекс лікувально-

реабілітаційних заходів відновлення менструального циклу у жінок 

репродуктивного віку, що хворіють на туберкульоз легень, та оцінити його 

ефективність. 

Об’єкт дослідження: порушення менструального циклу у жінок, 

хворих на туберкульоз легень. 
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Предмет дослідження: частота, структура, клінічні і психологічні 

прояви, соціальні чинники, імунний і гормональний гомеостаз, інфекційні 

чинники, морфологічні зміни ендометрія на тлі туберкульозу. 

Методи дослідження: загальноклінічні, біохімічні, ендокринологічні, 

спеціальні гінекологічні, інструментальні, мікробіологічні, морфологічні та 

статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Результати комплексного 

дослідження дозволили удосконалити реабілітацію менструальної функції у 

жінок, хворих на ТБ легень. Вперше оптимізовано лікувальний, 

протекторний і контрацептивний ефект комплексної терапії за рахунок 

комбінації лікувальних засобів, що сприяло відновленню менструального 

циклу. 

Доповнено наукові дані щодо змін взаємодії імунокомпетентних клітин 

і особливостей мікробіоценозу, асоціативних форм бактеріально – вірусного 

інфікування статевих шляхів при ПМЦ у жінок, хворих на ВДТБ легень. 

 Доповнено наукові дані про структурно-функціональний стан 

ендометрія у жінок, хворих на туберкульоз легень, за різних форм і 

активності ТБ легень і доведена ефективність запропонованої комплексної 

терапії. Проведено корелятивні паралелі між клінічним перебігом ПМЦ на 

тлі ТБ легень, особливостями перебігу соматичної патології, змін 

гормонального гомеостазу та імунної відповіді. 

Удосконалено лікувально-реабілітаційні заходи щодо ПМЦ, які стали 

підставою застосування імунокорегувальних засобів у комплексному 

лікуванні і профілактиці порушень менструальної функції. 

Практичне значення одержаних результатів. Встановлено 

соціально-медичні чинники ризику зростання частоти ПМЦ у жінок, хворих 

на ВДТБ та із ЗЗПТБ. Визначені групи ризику жінок репродуктивного віку, 

хворих на ТБ легень, щодо ПМЦ. Розроблено і впроваджено в практичну 

медицину нові підходи для профілактики, лікування і реабілітації 

менструальної дисфункції у жінок, хворих на ТБ легень, на основі 
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застосування мікробіологічних, біохімічних, імунологічних, гормональних та 

інструментальних методів дослідження. Впроваджено в практичну медицину 

алгоритм клінічно-лабораторного обстеження пацієнток репродуктивного 

віку, хворих на ТБ легень, на етапах диспансеризації у протитуберкульозних 

диспансерах і жіночих консультаціях. Дані положення мають важливе 

наукове значення для профілактики, лікування і реабілітації МЦ, у жінок 

фертильного віку, хворих на ТБ легень. 

Впровадження результатів дослідження. Теоретичні положення 

дисертації та практичні рекомендації за результатами досліджень 

впроваджені і використовуються у навчальному процесі Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, ДУ «Інститут 

педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського», Ковельського 

медичного коледжу. У лікувальній практиці Чернівецького обласного 

онкологічного диспансеру, Чернівецької лікарні швидкої допомоги, жіночих 

консультаціях Хмельницького міського та обласного перинатальних центрів, 

Вінницького пологового будинку № 2, Шацької і Сторожинецької 

центральних районних лікарень. Хмельницьких міських поліклінік № 1 і № 4, 

Луцького обласного протитуберкульозного диспансеру. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантка самостійно сформулювала 

ідею та мету дисертаційної роботи. Розробку завдань дослідження здійснено 

за участі наукового керівника. Автор особисто розробила основні наукові 

положення, висновки і практичні рекомендації роботи, клінічні, 

гінекологічні, спеціальні інструментальні дослідження, проведено аналіз 

літературних джерел. Автор самостійно виконала набір і обробку фактичного 

матеріалу, написала всі розділи дисертації, сформулювала основні наукові 

положення, висновки і практичні рекомендації. У наукових працях, 

опублікованих із співавторами, дисертантом самостійно зібрано матеріал, 

здійснено огляд літератури за темою, узагальнено і сформульовано висновки. 

При підготовці наукових праць, які опубліковані у співавторстві, 
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використано клінічний матеріал, статистичні дані та огляд літератури 

пошукача. 

Апробація результатів роботи. Основні наукові положення, висновки 

і практичні рекомендації дисертації оприлюднені та обговорені на 

Міжнародній науково-практичній конференції «Світова медицина: Сучасні 

тенденції та фактори розвитку» (Львів, 2016); Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні проблеми світової медицини та її роль у 

забезпеченні здоров’я світового співтовариства», (Одеса, 2016.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні напрями 

розвитку сучасних медичних і фармацевтичних наук», (Дніпропетровськ, 

2016); Міжнародній науково-практичній конференції «Ключові питання 

наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.» (Одеса, 2016). 

Міжнародній науково-практичній конференції «Медична наука та практика в 

умовах сучасних трансформаційних процесів», (Львів, 2016); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасний вимір медичної науки та 

практики», (Дніпропетровськ, 2016); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Перспективні напрями розвитку сучасних медичних і 

фармацевтичних наук», (Дніпропетровськ, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць, із 

них 8 статей у фахових виданнях, 6 тез у матеріалах і збірниках наукових 

конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація викладена на 161 сторінці тексту  і 

складається зі вступу, 6-ти розділів власних досліджень, аналізу і 

узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел, яких нараховано 253. Дисертація містить 25 

таблиць і 8 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОЇ 

ФУНКЦІЇ ТА ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЯ У ЖІНОК, ЩО 

ХВОРІЮТЬ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 

(огляд літератури) 

 

1.1 Сучасні аспекти репродуктивної дисфункції у жінок, хворих на 

туберкульоз легень 

У європейських країнах, де раніше досягнуто значних успіхів у 

боротьбі з туберкульозом (ТБ), захворюваність на нього суттєво зросла. 

Високий рівень захворюваності на ТБ на сучасному етапі пов’язують із 

соціально-економічною кризою, недоліками системи охорони здоров’я, 

збільшенням питомої ваги полірезистентних штамів мікобактерій (МБТ), 

низькою ефективністю заходів профілактики ТБ серед уразливих груп 

населення, розвитком епідемії ВІЛ-інфекції. В Україні інфікованість 

дорослого населення бактеріями ТБ сягає 80–90 % [1, 8, 20, 27, 31, 33, 39, 54, 

97, 113,  135]. 

Загалом у світі захворюваність на ТБ зростає приблизно на 1,1 % 

щорічно, а кількість випадків – на 2,4 %. Хвороба залишається однією з 

десяти причин смертності на планеті. Крім виняткового епідеміологічного 

значення, специфічна ТБ інфекція спричиняє негативний вплив на 

репродуктивну функцію жінок [37, 42, 50, 52, 60, 78, 114], через що 

виникають проблемні питання щодо демографічного стану суспільства. 

Ґендерні особливості поширення ТБ серед жінок і наслідки 

застосування протитуберкульозних препаратів показали негативний вплив 

туберкульозного ураження на стан репродуктивної системи. Серед хворих на 

ВДТБ легень, жінки складають значну частку інвалідів – 59,7 %. Пік 

інвалідності (31,4 %) припадає на вікову групу від 20 до 45 років [41], тому 

проблема вимагає нагального вирішення. 
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З іншого боку – у суспільстві існують ґендерні стереотипи ставлення 

до свого здоров’я. Жінки більш серйозніше ставляться до свого здоров’я і 

швидше реагують на хворобливий стан, що зумовлює нижчий рівень 

поширеності складних форм туберкульозу. На момент обстеження жінки вже 

добре обізнані про хворобу, причини її виникнення, клінічну картин  і методи 

лікування тощо [2, 35, 62, 66, 73, 102, 108]. 

Аналіз літературних даних [71, 83, 88, 90, 96, 137] підтвердив 

відсутність значущих ґендерних відмінностей у термінах лікування пацієнток 

з виявленим ТБ легень: 90 % чоловіків і 92 % жінок розпочинають лікування 

ТБ протягом першого місяця після встановлення діагнозу, однак більш 

схильними до лікування є жінки. Жінкам більше, ніж чоловікам, властивий 

вищий рівень вербальної культури, контактність, схильність до аналізу 

причинно-наслідкових зв’язків, що дало підтвердження ґендерному 

стереотипу про те, що жінки більш стабільні на психологічному рівні при 

виявленні у них ТБ, стійкіші і володіють більшою опірністю до 

несприятливих впливів, ніж чоловіки. 

Садомова Г. В. и соавт. (2006), Купавцева Е. И. и соавт. (2011) 

зазначають [71, 130], що ТБ легень серед жіночого населення є причиною 

летальності у когорті інфекційних захворювань. За даними ВООЗ [253] 

щороку у світі від нього помирає 1 млн жінок, більше 646 млн жіночого 

населення інфіковані МБТ, із них 3,1 млн вперше хворіють на туберкульоз 

легень. 

У літературі висвітлені неоднозначні дані щодо клінічних порушень 

менструальної функції в пацієнток, хворих на ТБ легень, впливу інтоксикації 

на фертильність та негативного застосування тривалої протитуберкульозної 

терапії. Недостатньо вивчені функціональні зміни стану жіночих статевих 

органів за умов ТБ легень [80, 98, 102, 137, 138]. 

Механізми впливу ТБ на менструальну функцію жінок, як і проблема 

трансформації M. tuberculosis в інфекційний процес геніталій, дискусійні. 

Відсутній обґрунтований підхід до вирішення питань діагностики і лікування 
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порушень менструальної функції за різних форм ТБ, що вимагає 

поглибленого вивчення питань репродуктології у жінок, хворих на ТБ легень 

[116, 117, 124, 134, 135, 139]. 

За даними особливостей ґендерних досліджень Проекту USID (2013) 

серед пацієнток переважають представники працездатної і економічно 

продуктивної вікової групи. Ризик захворіти на ТБ зміщений у жінок до 

більш молодого віку 16–39 років (52 %), у т.ч. особи віком 16–29 р. 

складають 26 %, що часто призводить до порушень репродуктивної функції і 

створює перешкоди для оздоровлення суспільства загалом [10, 13, 21, 34, 36, 

43]. 

Тривала несприятлива епідемічна ситуація з ТБ серед жінок 

фертильного віку призвела до необхідності визначити вплив туберкульозного 

ураження на стан органів репродукції, реактивності організму, порушення 

гормональної та ендокринної функції у жінок [16, 17, 23, 25]. З іншого  

боку – за даними М. І. Ципко і співавт. (2011) шкідливі умови праці, ризик 

зараження ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити у пацієнток, хворих на ТБ легень, є 

потужними подразниками, на тлі яких виникають порушення менструальної 

функції [157]. 

Ще більшою проблемою у жінок репродуктивного віку Сахелашвілі М. І. 

і співавт. (2010), Сотниченко С. А. і співавт. (2009), Попової А. А. і співавт. 

(2008), вважають ВІЛ-асоційований ТБ легень з точки зору планування сім’ї 

у даного контингенту жінок [112, 132, 135]. 

За даними сучасної літератури у жінок репродуктивного віку, хворих 

на ТБ легень, спостерігаються різноманітні порушення менструальної 

функції, гормонального гомеостазу, анатомо-функціональні зміни в органах 

репродуктивної системи, ступінь вираженості яких знаходиться у прямій 

залежності від тяжкості ТБ процесу [5, 7, 11, 12, 36]. 

Науковці зазначають, що у 25 % випадків зміни репродуктивної 

функції у жінок передують діагностиці ТБ процесу в легенях, а у 30 % 

випадків одночасно виявляються клінічні зміни з боку органів репродукції та 
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легень, що підтверджує патогенетичний зв’язок порушень менструального 

циклу з туберкульозною інтоксикацією. Порушення генеративної функції 

найчастіше зустрічається за ТБ статевих органів. Первинне безпліддя 

переважає у 69 %, а вторинне безпліддя спостерігається у 25 % жінок. За 

даними В. Г. Калашнікової і співавт. (2005) частота безпліддя за останнє 

десятиліття зросла з 85 до 94 % жінок, хворих на ТБ [3, 21, 24, 26, 29, 34]. 

Практичний інтерес викликає частий розвиток гіперпластичних 

процесів в ендометрії при ТБ геніталій навіть за відсутності специфічного 

процесу безпосередньо в ендометрії. За даними спостережень науковців 

НМАПО ім. П. Л. Шупика у 78 % хворих ТБ геніталій гіперпластичні 

процеси ендометрія проявляються у вигляді залозистої, залозисто-кістозної, 

поліповидної і зрідка – аденоматозної гіперплазії. Атрофічні зміни 

ендометрія спостерігалися лише у 4 % пацієнток [148–149]. 

На підставі багаторічних досліджень проф. С. П. Польової (2010–2016), 

встановлено, що найбільш частими причинами порушень репродуктивного 

здоров’я в даного контингенту жінок є порушення менструальної функції, 

яка сприяє виникненню низки гінекологічних захворювань, безпліддя, 

тенденції до невиношування вагітності у ранніх і пізніх термінах, які 

зумовлені гормональною дисфункцією, що пов’язані з інтоксикаційною дією 

хіміопрепаратів на гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникову систему [100, 102, 106, 

108, 110, 124]. 

За результатами дослідження Р. М. Айдамирова и соавт. (2011) 

встановлено, що практично кожна третя пацієнтка, хвора на ТБ легень, 

вказує на встановлення менструації у віці старше 14 років, нерегулярний 

менструальний цикл трапляється у 36,8 % осіб, альгодисменорея – у 30,0 %, 

гіперполіменорея – у 26,8 % жінок, схильність до проліферативних змін 

ендометрія з переважанням залозистої гіперплазії – у 28,9 %, кісти і 

новоутворення яєчників трапляються у 24,7 % випадків. За поєднаних форм 

легеневого і генітального туберкульозу дисменорея і поліменорея 

трапляються у кожної третьої пацієнтки [4–7]. 
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У дослідженнях інших науковців [34, 35, 44, 47, 57, 64, 65, 67] 

зазначено, що порушення ОМЦ у жінок, що хворіють на туберкульоз легень, 

переважно виникають на тлі відносної гіперестрогенії та мають місце у 

55,2 % випадків і перебігають за типом альгодисменореї – у 16,3 % осіб, 

пізнього становлення менструацій – у 18,5 %, гіперполіменореї – у 8,1 %, 

менорагій – у 3,1 %, первинної та вторинної аменореї – у 8,1 % випадків. 

Аналіз даних літератури показав, що у жінок, хворих на ТБ легень, у 

більшості обстежень ПМЦ не залежать від локалізації туберкульозного 

процесу. Найвищий рівень ПМЦ спостерігається у жінок, хворих на ТБ 

легень (72,2 %). При тому частота дисменорей за активних форм легеневого 

туберкульозу становить 51,8 %, при генітальному туберкульозі – 48 %, а при 

туберкульозі сечовидільної системи – 36,4 % випадків [6,7]. Доведено, що 

ПМЦ можуть носити моно- або полісимптомний характер: пізнє менархе 

частіше поєднується з альгодисменореєю (7,1 %), або гіпоменструальним 

синдромом (9,1 %), а гіперполіменорея частіше поєднується з 

альгодисменореєю (7,1 %). 

Клічук Р. В. (2016) зазначає, що у жінок, хворих на ТБ легень, має 

місце відносна гіперестрогенія, на фоні якої зростає частота проліферативних 

змін ендометрія (гіперплазія, мікрополіпоз) і супутня гормонзалежна 

гінекологічна патологія (міоми матки, аденоміоз, кістозна дегенерація 

яєчників). Також спостерігається підвищена схильність до андрогенізації у 

жінок, гіперпролактинемії та підвищення рівня гормонів (кортизол, 

тестостерон, пролактин). Проте, за умов суттєвої туберкульозної інтоксикації 

спостерігається тенденція до зниження рівня естрадіолу і підвищення рівня 

ЛГ і ФСГ, що, в певній мірі, фтизіатри розглядають, як прогностично 

неперспективний критерій лікування туберкульозного процесу [60–65]. 

Тодоріко Л. Д. (2015) зазначила, що поширений ТБ процес, який 

супроводжується ознаками системного запалення у жінок репродуктивного 

віку, може призвести до ПМЦ та аменореї. Доведено, що рифампіцин може 

спричиняти менструальні розлади через підвищення ферментативного 
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катаболізму естрогенів, який може вплинути на «викид» рівня 

лютеїнізуючого гормону, у результаті чого виникають ПМЦ [137]. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що гіпоменорея або аменорея 

виявляється у значної кількості хворих на ТБ жінок. Експериментальні 

дослідження L. Karim (2011) продемонстрували антигонадотропний ефект 

МБТ. Дослідженнями Жученко О. Г. и соавт. (2011) доведено, що за 

наявності ТБ легень у більшості жінок (72,3 %) мають місце різноманітні 

порушення менструальної функції з переважанням дисменореї та менорагії, 

частка яких при розповсюджених і поєднаних формах ТБ удвічі вища, 

порівняно з вогнищевим ураженням легеневої тканини [34–36]. 

За даними А. Е. Грабарника (2006) [24–25], ТБ процес, у комплексному 

лікуванні якого одномоментно застосовують від трьох до п’яти препаратів, 

несприятливо впливають на стан органів репродуктивної системи, зокрема, 

на виникнення ПМЦ. Гінекологічні захворювання, зумовлені ПМЦ, зміни 

імунного та нейрогуморального гомеостазу на тлі ТБ процесу в легенях 

негативно впливають на всі ланки репродуктивної системи жінок 

фертильного віку, сприяють гіперпластичним процесам ендометрія, 

утворенню спайокового процесу органів малого тазу [82, 84]. 

Г. Ф. Марченко (2015), А. А. Муромцева (2015) вагому роль відводить 

медикаментозним ураженням печінки, які часто призводять до менструальної 

дифункції, гормональних та ендокринних порушень і становлять від 5,4 % до 

85,7 % за тривалої протитуберкульозної терапії. Розлади функції печінки та 

ускладнення хіміотерапії проти ТБ у жінок фертильного віку є однією з 

причин недостатньої ефективності гормональної терапії ПМЦ [76, 85].

 Чисельні дослідження жінок, хворих на ТБ легень, показали 

взаємообтяжуючий вплив перебігу легеневого ТБ і розвитку функціональних 

порушень репродуктивної системи, які виникають на тлі відносної 

гіперестрогенії, сповільнюють репаративні процеси в легенях і створюють 

умови для побічної дії при специфічній антибактеріальній терапії [147–149,  

155, 157, 159]. 
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Більшість науковців констатують, що виражені ПМЦ більш імовірні, 

коли статеві органи охоплені ТБ процесом. Специфічний процес частіше 

уражає маткові труби (92–100 %), ендометрій (50 %), яєчники (10–30 %), 

шийку матки (5 %) і рідко – вульву (1 %) [ 25, 29, 34, 37,  146, 148]. 

Федун З. В. і співавт. , (2005) [147–149 ] при дослідженні менструальної 

функції у хворих туберкульозом геніталій виявляли відхилення від 

нормального перебігу менструального циклу у 76,1 % осіб, що у два рази 

частіше, аніж при неспецифічних запальних процесах – 30,4 %. 

Туберкульозному процесу супутній гіпоменструальний синдром –  

у 32,9 жінок, альгодисменорея – у 1,9 %, при тому вказані порушення 

поєднуються у 18,5 % пацієнток. 

Khilnani G. C. et al., показали, що олігоменорея виникає у 54 % 

випадків, менорагія – у 19 %, аменорея – у 14,3 %, в посменопаузі кровотечі 

розвиваються у 1,6 % випадків [199]. Однак З. В. Федун і співавт. (2005) 

спостерігали аменорею різної тривалості (від 6 міс. до 5 років) лише у 3,5 % 

жінок. Виникнення вказаної патології слід розглядати, як результат впливу 

мікробного чинника і його токсинів на систему яєчник–наднирник–гіпофіз 

або як наслідок безпосереднього ураження ендометрія туберкульозним 

процесом. Аменорея також може виникнути внаслідок проведеного 

специфічного лікування. При тому мікроскопічно відсутні дані щодо 

активного туберкульозного процесу та переважають зміни атрофічного і 

дистрофічного характеру. 

З іншого боку – у жінок, хворих на ТБ сечостатевої системи, 

спостерігається достатньо висока частка поєднання основного захворювання 

з гінекологічною патологією, переважно, з хронічними неспецифічними 

запальними захворюваннями жіночих статевих органів і гормонозалежною 

патологією, чому сприяє значна кількість чинників: поширення інфекційних 

процесів у жінок, хворих на ТБ легень, неупорядковані статеві відносини, 

шкідливі звички, низький соціальний і матеріальний рівень забезпечення, 

часто асоціальне положення у суспільстві [38, 41, 45, 46, 48, 53, 56, 186, 193]. 
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За даними науковців встановлено, що серед жінок, хворих на ТБ 

легень, питома вага пацієнток з низькими показниками якості життя складає 

31,0 % за рахунок зниження енергійності та емоційних реакцій через ТБ 

легень, а за умов поєднаних форм туберкульозного ураження – у 42,9 % осіб, 

що зумовлено проявами дисгормональних і функціональних порушень 

репродуктивної системи, а також туберкульозною інтоксикацією [67, 69, 70]. 

Проте Купавцева Е. А. і співавт. (2011), Мамбетов К. Б. (2012) зазначають, 

що власна оцінка комфортності свого стану пацієнткою залишається 

найвищим фактором ефективної терапії ТБ [71, 74]. 

У сучасній літературі трапляються неоднозначні дані щодо порушень 

менструальної функції у пацієнток, хворих на ТБ легень, впливу 

туберкульозної інтоксикації, розповсюдження і форми специфічного 

процесу. Недостатньо вивчені функціональні та морфологічні зміни стану 

репродуктивної системи та ендометрія за умов ТБ легень. 

Лещенко О. Я. і співавт. (2012) доведений чіткий взаємозв’язок між 

туберкульозом геніталій і жіночим безпліддям: 90–95 % жінок, хворих на ТБ 

жіночих статевих органів – безплідні. Поширення резистентних штамів МБТ, 

вірулентності збудника, тривале його перебування в організмі та зміна 

загального і місцевого стану імунітету пацієнтки на тлі туберкульозу також 

сприяють порушенням репродуктивної функції у жінок [88–89,  91, 94, 106, 

252]. 

За даними Н. І. Каленчук (2012), наявність туберкульозу в організмі 

жінки, як вогнища інфекції, відіграє вагому роль у зниженні імунітету 

загалом і призводить до виникнення вторинного імунодефіциту [44–49], 

посилення стресових ситуацій, що пов’язані зі специфічними 

захворюваннями, до зростання частоти інфекційних захворювань 

репродуктивної системи у даного контингенту жінок. Вагому частку 

запальних захворювань статевих шляхів у жінок, хворих на ТБ легень, 

відводять інфекціям, що передаються статевим шляхом, чому сприяє значна 

кількість чинників: зниження бар’єрної функції організму – макрофагального 
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фагоцитозу, трансферинового захисту лізоциму – пептидної системи 

тромбоцитів та імунних механізмів захисту [45, 46]. 

Наукові дослідження з даного напрямку інших авторів [98, 103, 121, 

145, 155, 234] показали, що за умов ТБ легень у жінок на тлі загальної 

імуносупресії організму зростає контамінація піхви умовно патогенними 

бактероїдами, пептострептококами, пептококом, піогенним стрептококом, 

золотавим стафілококом, ентеробактеріями, дріжджоподібними грибами 

роду Candida, які сягають високих популяційних рівнів. Існує декілька 

варіантів піхвового дисбактеріозу, спричиненого умовно патогенними 

мікроорганізмами, які мають місце у жінок, хворих на ТБ легень, через 

низький освітньо-культурний їх рівень, який не сприяє достатній гігієнічній 

культурі у даного контингенту пацієнток. 

Пригнічення нормальної мікрофлори піхви у жінок, хворих на ТБ 

легень, призводить до різноманітної патології. При цьому збільшується 

частота бактеріального вагінозу та вагінітів кандидозної етіології [11, 24, 44, 

70, 75, 81, 93, 99, 115, 129]. Останні належать до чинників ризику, а в 

окремих випадках є безпосередньою причиною розвитку тяжкої інфекційної 

патології жіночих статевих органів, яка може мати гострий або 

в’ялоперебігаючий характер. Зазвичай у пацієнток, хворих на ТБ легень, 

спостерігають тривалий, персистуючий перебіг захворювань, що, можливо, 

пов’язані з тривалим застосуванням хіміотерапії. 

В. М. Запорожан і співавт. (2014) [3] при комплексному обстеженні 

пацієнток, хворих на ТБ легень у 73,2 % осіб дослідили дисбіоз піхви, проте, 

в жодному випадку не виявлено збудника МБТ. Гриби роду Candida 

виявлено у кожної другої пацієнтки, при тому переважали дві форми 

Candida–інфекції: справжній кандидоз – у 39,2 % осіб і поєднана форма 

бактеріального вагінозу з вагінальним кандидозом – у 21,4 % випадків. 

Отримані результати дослідження Р. В. Клічука і співавт. (2012) [61–

65] засвідчили асоціацію між інфікуванням мікобактеріями M. tuberculosis 

генотипу Beijing і розвитком генітального туберкульозу, що має вагоме 
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практичне значення для вибору лікувальної тактики ПМЦ у даного 

контингенту жінок та необхідності запровадження молекулярно-генетичних 

технологій для проведення скринінгових досліджень груп жінок високого 

ризику в період поширення туберкульозу. Вище зазначені зміни призводять 

до суттєвих порушень менструального циклу і репродуктивного здоров’я 

жінок, хворих на ТБ легень. 

Особливу увагу Клічук Р. В. (2016) [60] приділив системним змінам у 

плазмі крові пацієнток, хворих на ТБ легень, які сприяють активації процесів 

генерації кисневих радикалів і ліпопероксидації: зростання у 2,2 раза 

утворення реактивних форм кисню на тлі суттєвого підвищення плазмового 

вмісту дієнових кон’югатів – у 3,1 раза і концентрації малонового альдегіду, 

яка перевищувала показники у здорових жінок у 2,6 раза. При тому 

спостерігалося зниження активності супероксиддисмутази на 37,4 %, 

каталази – на 54,6 %, глутатіонпероксидази – на 38,8 %. Інтенсивність 

хемілюмінесценції крові перевищувала показники здорових жінок у 2,1 раза, 

вміст дієнових кон’югат зростає у 2,9 раза, малонового альдегіду –  

у 2,7 разів, що засвідчило суттєву активацію процесів утворення активних 

форм кисню і ліпопероксидації за наявності ТБ. Автор дійшов висновку, що 

у жінок, хворих на ТБ легень, відбувається різке пригнічення ферментів 

антиоксидантного захисту: активність супероксиддисмутази знижувалася на 

39,1 %, каталази – на 45,3 %, глутатіонпероксидази – на 31,5 % порівняно з 

показниками здорових жінок. 

Дослідження Кожекиной Н. В. и соавт. (2009) показали, що ВДТБ 

легень у жінок репродуктивного віку перебігає на тлі залізодефіцитної анемії. 

При тому ЗДА ІІ ступеня спостерігається у 83 % жінок, а ЗДА ІІІ ступеня у 

18,1 % і лише 37,3 % жінок із числа обстежених знають про наявність у них 

анемії. Перебіг анемії у жінок, хворих на ТБ легень, і особливості обміну 

заліза ретельно висвітлені у роботах Боюк А. П. і співавт. [14–15]. Зміни у 

крові пацієнток вказаної категорії характеризуються порушеннями синтезу 

гемоглобіну при значному зниженні кількості еритроцитів, у 97 % жінок 
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виявляють зміни форми еритроцитів (пойкілоцитоз), трапляються 

анізохромні форми еритроцитів, оволоцити, але найчастіше виявляють 

гіпохромні і зірчасті їх форми. У 50 % пацієнток, хворих на ТБ, науковці 

виявляють мікроцитоз на тлі анемії [66]. 

Рівень сироваткового заліза більше, як у половини хворих на ТБ легень 

(57,4 %) різко знижений, помірне зниження спостерігається лише у 42,7 % 

пацієнток. Загалом, анемії різних ступенів тяжкості трапляються у 74,8 % 

жінок, хворих на ТБ, що в 3,5 раза частіше, ніж у соматично здорових 

респондентів. 

Дослідження Боюк А. П. і співавт. (2011) показали, що анемія у жінок, 

хворих на ТБ легень, залишається одним із важливих чинників ризику, який 

гальмує повне видужання пацієнток. У половини всіх жінок, хворих на ТБ, 

резерви заліза незначні [14–15]. Критеріями залізодефіцитної анемії, які 

відрізняють її від інших патогенетичних варіантів анемії, є низький 

кольоровий показник, гіпохромія еритроцитів, зниження вмісту 

сироваткового заліза, підвищення загальної залізозв’язувальної здатності 

сироватки та клінічні ознаки гіпосидерозу. Зниження вказаних показників 

Садомова Г. В. (2006) пояснює глибоким гіпоксичним станом організму у 

жінок, хворих на ТБ легень, внаслідок чого у кровоток вивільняються 

неповноцінні еритроцити. Ступінь тяжкості залізодефіцитної анемії тісно 

корелює з активністю і розповсюдженням туберкульозного процесу. 

Виявлена пряма залежність складу периферичної крові у жінок від кількості 

вагітностей та проміжком між пологами [130]. 

Таким чином жінки, хворі на ТБ легень, формують значну групу 

ризику щодо ПМЦ і потребують профілактики, лікування та реабілітації 

гінекологічної патології, викликаною порушеннями менструального циклу. 

Науковці [134, 139, 140, 145, 147, 149, 157, 161] дійшли висновку, що ТБ 

процес будь-якої локалізації спричиняє несприятливу дію на органи 

репродуктивної системи жінок, ступінь проявів якої знаходиться у прямій 

залежності від поширення специфічного процесу. Чинниками ризику ПМЦ у 
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жінок, що хворіють на туберкульоз легень, є пізнє менархе, порушення 

гормонального гомеостазу, супутні запальні захворювання, інфекції, що 

передаються статевим шляхом, ендокринна патологія, а також поширені і 

поєднанні форми специфічного ураження тощо. 

 

1.2 Діагностичні критерії порушень менструального циклу у жінок, 

хворих на туберкульоз легень 

Поширення ТБ серед жінок фертильного віку і сумнівні перспективи до 

його зниження вимагають осучаснення діагностики порушень менструальної 

функції у даної категорії пацієнток через відсутність патогномонічних 

симптомів і наявність стертої клінічної картини [5–7, 11, 78, 79, 82, 88, 90, 95, 

96, 102]. 

З. В. Федун і співавт. (2005) зазначають, що перші ознаки ураження 

статевих органів жінок спостерігаються через 3–15 років після виявлення 

первинного джерела туберкульозу. За легеневого ТБ в анамнезі перші 

симптоми ПМЦ виникають після 5-ти років. Тому сучасне повноцінне 

лікування первинних форм ТБ є запорукою профілактики поширення 

інфекції на статеві органи, а відтак – профілактики менструальної 

дисфункції.  

На етапі первинного обстеження детальний збір анамнезу у пацієнток, 

хворих на ТБ легень, є запорукою передумови первинної діагностики ПМЦ. 

На особливу увагу заслуговує соматичний анамнез – історія тривалих 

кровотеч, або аменорея, порушення функції печінки, супутні захворювання, 

особливості перебігу і лікування туберкульозу легень. 

Процюк Р. Г. і співавт. (2014) наголошують, що у пацієнток, хворих на 

ТБ легень, слід звертати увагу на прийом медикаментів, які використовують 

у комплексній терапії ТБ легень. Особливо препаратів, які можуть викликати 

менорагію (естрогенів, прогестагенів, антикоагулянтів, фтивазидів, 

антидепресантів, транквілізаторів, кортикостероїдів), а також терміни, 

тривалість та дози їх застосування. Наявність порушень функції шлунково-
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кишкового тракту, яке спостерігається у 42 % осіб, хронічний гастрит та 

гепатохолецистит також сприяють ПМЦ у жінок репродуктивного віку, 

хворих на ТБ легень. 

Широкого застосування у діагностиці ПМЦ у жінок набули 

гормональні тести функціональної діагностики, які використовуюють у 

сучасній гінекології. Останні допомагають визначити гормональний 

гомеостаз пацієнтки, особливо за відсутності можливостей визначення вмісту 

гормонів у сироватці крові, що властиво для жінок, хворих на ТБ легень [4, 5]. 

На думку Жученка О. Г. і співавт. (2011) Тодоріко Л. Д. (2015) 

дослідження гормонального профілю при ПМЦ у жінок репродуктивного 

віку залишається стандартом дослідження при дисфункції менструального 

циклу. Гормональне обстеження (визначення вмісту ФСГ, ЛГ, пролактину, 

естрадіолу, прогестерону) у сироватці крові у динаміці суттєво допомагає 

оцінити гормональний статус у жінок, хворих на ТБ легень, оскільки 

менструальна дифункція у жінок, хворих на ТБ легень, як і ТБ жіночих 

статевих органів, у сучасних умовах перебігає переважно зі стертою 

клінічною картиною (83,3 %), специфічні зміни в статевих органах незначні, 

відсутня загальна захисна реакція організму у пацієнток (10,3 %), а клінічні 

форми ТБ мають здебільшого продуктивний характер з тенденцією до 

генералізації процесу (79,1 %) [35,  137,  134,  251, 225]. 

Дослідження К. Б. Мамбетова (2012), Р. В. Клічука (2016) та інших 

науковців показали, що у пацієнток, хворих на активні форми ТБ, порушення 

в системі гіпоталамус-гіпофіз-яєчники характеризуються недостатністю 

другої фази менструального циклу, або явищами ановуляції. Причиною 

таких порушень можуть бути туберкульозна інтоксикація, залучення 

яєчників до специфічного процесу, а також пародоксальна реакція на дію 

гіпофізарних гормонів [60, 78,  102,  105]. 

Ціла низка причин: патогенність, агресивність збудника, морфологічні 

мутації МБТ, низька імунологічна резистентність організму, несвоєчасна 

діагностика ПМЦ призводять до хронізації процесу, приєднання 
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неспецифічної інфекції. У сучасних умовах звертають на себе увагу біоетичні 

аспекти діагностики ТБ у пацієнток. Анонімне анкетування показало, що 

49,1 % респондентів мають намір приховати своє захворювання [36, 37, 41, 

47, 51, 57, 58, 71]. 

Мікроскопія мазка, зафарбованого за методом Ціль-Нільсена 

залишається найбільш розповсюдженим методом виявлення МБТ у 

вагінальних виділеннях, або менструальній крові, який проводиться у всіх 

випадках за будь-якої локалізації ТБ у жінок, в тому числі генітальної. Проте, 

виявити МБТ методом світлової мікроскопії можна за наявності в 1 мл 

досліджуваного матеріалу не менше 5–10 тис. мікробних клітин, що 

спостерігається при занедбаних формах ТБ процесу. Крім того, 

мікроскопічне дослідження не дозволяє відрізнити M. tuberculosis від 

нетуберкульозних мікобактерій, через що ТБ встановлюють за допомогою 

комплексу методів, які передбачають мікроскопію мазка, культуральне 

дослідження (засів), диференціацію виділеної культури МБТ та належність її 

до M. tuberculosis [52–55, 67, 69, 104, 108,  129, 173]. 

Молекулярно-генетичний метод виявлення МБТ в патологічному 

матеріалі базується на полімеразній ланцюговій реакції (ПЛР) і дозволяє 

виявити 100 % МБТ в 1 мл матеріалу, специфічність виявлення МБТ даним 

методом становить 98–99 %. Удосконалення методів діагностики та 

лікування жінок, хворих на ТБ легень, є не тільки важливою медичною 

проблемою, але й вимагає комплексного соціально-економічного підходу до 

обстеження і лікування таких пацієнток [81, 82, 87, 89, 90, 96, 115, 123]. 

К. Ф. Чернушенко і співавт. (2008) з’ясували, що більша частина 

виділених культур МБТ – це нестабільні L-форми – 73,1 %, культури яких 

після 1–3 пасажів реверсують у типові бактеріальні форми МБТ. Решта 

26,9 % культур відносяться до умовно-стабільних L-форм [158] 

Савичева А. М. (2009), Салина Т. Ю. (2008), Соловьев Е. О. и соавт. 

(2011) вважають, що у геніталіях жінок, хворих на ТБ легень, відбуваються 

зміни прихованого характеру, оскільки біологічні властивості L-форм МБТ 
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відрізняються від ультрадрібних форм ступенем вірулентності, будовою 

клітинної стінки, розмірами та особливістю перебігу специфічного процесу. 

При тому проліферативні зміни ендометрія виявляли у 47,2 % пацієнток  

з L-формами МБТ, у 40,6 % – виявленими бактеріоскопічно і 32,6 % – 

виявлених ПЛР. Відповідно поліпоз ендометрія відмічався у 2,8 % у 

пацієнток з L-формами та 2,6 % у ПЛР(+). Туберкульозний ендометрит 

спостерігається у 28,1 % пацієнток з МБТ(+). Проте, якщо у пацієнток 

знаходять L-форми МБТ або ПЛР (+) в ендометрії, то слід запідозрити 

специфічне ураження слизового шару матки, особливо за наявності клінічної 

картини внаслідок в’ялоперебігаючого специфічного процесу в ендометрії 

[129, 131, 138, 145,  149, 152, 153,  156,  170]. 

Активне впровадження методів молекулярно-генетичного типування 

показало, що штами МБТ характеризуються значною генетичною 

варіабельністю з наявністю високо- і маловірулентних штамів, які 

зумовлюють дещо відмінну відповідь з боку організму жінки. Проте, які гени 

M.tuberculosis, і в якій мірі впливають на патогенез ПМЦ за наявності ТБ 

легень у жінок, залишається одним із сучасних напрямків наукових 

досліджень щодо туберкульозу загалом [58, 80, 81, 89, 96, 105, 109, 123, 131, 

209 ].  

Механізмом захисту організму жінки за умов ТБ виступає клітинна і 

гуморальна ланки імунітету, які суттєво впливають на перебіг ПМЦ. 

Клінічний перебіг ПМЦ залежить від особливостей імунного статусу у жінок, 

хворих на ТБ, що має вагоме значення для виявлення впливу різноманітних 

методів лікування ТБ легень на імунну систему, визначення показань для 

імунокорекції. Дефектність Т-ланки імунної системи супроводжується 

зниженням чутливості лімфоцитів до глюкокортикоїдів [163, 168, 171, 191, 

194, 210, 212, 240]. Роль специфічної гуморальної ланки імунітету у 

комплексі захисних реакцій у жінок, хворих на ТБ легень, є також суттєвою, 

але недостатньо висвітлена у літературі щодо ПМЦ, оскільки антитіла до 

антигенів МБТ циркулюють у крові за наявності будь-якої форми ТБ легень, 
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але імунна відповідь на антитіла індивідуальна та складна і залежить від 

багатьох чинників. В умовах високої антигенної стимуляції на поверхні 

антигенпрезентуючих клітин підвищується продукція цитокінів, а зокрема 

ІЛ-1, який є свідченням активності запального процесу. Існують припущення 

про посилення локальної і системної продукції ІЛ-1, який забезпечує 

дистантну взаємодію між імунною та ендокринною системами у жінок [214–

215, 236, 239]. 

На думку О. Я. Лещенко і співавт. (2012) інтенсивний розвиток методу 

ІФА за останні 10–15 років призвів до того, що імуноферментні системи за 

своїми характеристиками стали порівнювати з радіоімунними тестами. Для 

них характерні високий технічний рівень, ступінь стандартизації і 

результативність, дозволяють проводити одночасне тестування значної 

кількості проб, тобто проводити скринінг. Проте за наявності ТБ даний 

метод діагностики має суттєві недоліки і вимагає урахування 

різноманітних чинників, що спричиняють вплив на гормональний фон, 

зокрема застосування ПТТ, стан гепатобіліарної системи, оскільки у 

кожної пацієнтки за наявносі активної форми ТБ виробляється свій 

власний, індивідуальний спектр антитіл. 

Ільїнська І. Ф. та співавт. (2011) також важливу роль відводять 

механізмам перекисного окислення та оксиду азоту (NO), проте яким чином 

останні впливають на ПМЦ у пацієнток, хворих на ТБ легень, системно не 

вивчено. NO притаманні виразні імуномодулюючі властивості: він виступає 

регулятором процесів імунного відхилення при диференціації Т-хелперів – 

забезпечує поляризацію імунної відповіді шляхом індукції синтезу ІЛ-12 

фагоцитами. Разом з тим гіпергенерація NO може обумовити апоптоз і 

некроз клітин-продуцентів NO та інших клітин з найближчого оточення. 

Враховуючи складність діагностики порушень менструальної функції 

на тлі ТБ, слід визнати вагоме місце ультразвукового дослідження (УЗД) з 

допплерометрією, яке дозволяє виявити не лише кількісні, але й якісні зміни 

у статевих органах, які супроводжуються специфічним процесом у легенях 
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[37, 65, 127, 148]. Проведення УЗД із допплерометрією внутрішніх статевих 

органів створює можливості проводити на якісно вищому рівні діагностику 

порушень кровотоку органів малого таза, що має особливе значення для 

ранньої діагностики різноманітної гінекологічної патології, у тому числі – 

туберкульозного генезу. 

Гістологічне дослідження слизової оболонки матки є достовірним 

методом оцінки ПМЦ у пацієнток, хворих на ТБ легень, стану ендометрія, 

діагностики гіперплазії і визначення її форми. Основним методом 

одержання зразків ендометрія для морфологічного дослідження є 

фракційне діагностичне вишкрібання слизової оболонки порожнини матки 

і цервікального каналу, можливості якого суттєво зростають при 

використанні гістероскопії, яка дозволяє візуалізувати патологічні зміни 

ендометрія, визначати їх особливості, локалізацію, контролювати якість 

діагностичного вишкрібання з прицільним видаленням можливих залишків 

патологічно зміненої слизової оболонки матки при мінімальній 

травматизації здорової тканини. Крім того, рідинна гістероскопія дозволяє 

виконувати низку внутрішньоматкових операцій, використовувати 

електро- та лазерну хірургію [67, 69, 72, 106, 111, 147, 149]. 

Морфологічний метод діагностики туберкульозного ураження 

ендометрія посідає провідне місце у верифікації ПМЦ. Виявлення 

туберкульозних паличок у мазках, фарбованих за методом Ціль-Нільсена, 

імунофлуоресцентний метод і цитологічне дослідження є загальновизнаними 

морфологічними критеріями ТБ. 

В основі тканинної патології ТБ, на якій базується морфологічна 

діагностика, лежить формування «специфічної» гранульоми, до складу якої 

входять вистелені епітеліоїдні клітини, субпопуляції лімфоцитів, 

малочисельні плазмоцити та багатоядерні гігантські клітини Лангханса. На 

основі гранулематозної тканинної реакції в органах і тканинах виникають 

міліарні горбики, різної величини, вогнища, каверни, виразки, свищі, 

ексудати. Характер запалення при цьому змішаний – ексудативно- 
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продуктивний або некротичний. Переважання типу тканинної реакції 

визначається фазою ТБ процесу. 

Однак дослідження Колачевської Е. Н. (1998), Федун З. В. (2005), 

Кочорової М. Н. і співавт. (2007), Гончарової Я. О. і співавт. (2008) показали, 

що тканинна патологія може носити і неспецифічний характер і проявлятися 

слабкою лейкоцитарною інфільтрацією, появою інтерстиційних дифузно-

вогнищевих накопичень лімфоцитів і макрофагів, розвитком 

гіперпластичних процесів у кровотворній тканині, фібриноїдних змін 

сполучної тканині, диспротеїнозу. 

Встановлення діагнозу ТБ ураження геніталій, як правило, не викликає 

труднощів при оцінці біопсійного та операційного матеріалу, коли є 

можливість порівняти макро- та мікроскопічні зміни, а також своєчасно 

застосувати мікробіологічні методи дослідження. 

Ще у 1998 році И. П. Соловьева вивчала біопсійний і операційний 

матеріал у даного контингенту жінок. Виявлено, що в пацієнток, хворих на 

активні форми ТБ легень, з овуляторним циклом у половини спостережень 

залози ендометрія були слабко звивистими. Ядра клітин мали базальну 

локалізацію, помірно фарбувалися. Мітози спостерігалися зрідка. Секреція 

переважно носила нерівномірний характер. Для несекретуючих залоз 

властивий низький епітелій, сипка строма, у 43 % хворих відсутня 

дицидуаподібна реакція і гіперпластичні зміни спіралеподібних артерій. 

Недостатність жовтого тіла та ановуляція виявлялися у співвідношенні 1:3. 

Кількість залоз ендометрія при цьому була зменшена, переважали залози 

округлої форми, короткі, прямі і слабко розвинуті, з низьким циліндричним 

епітелієм, місцями багатоядерним. Ядра клітин носили гіпохромний характер, 

з рідкісними мітозами. Строма носила мозаїчний характер (наявність ділянок з 

фібротизацією). Реакція спіралеподібних артерій і строми була відсутня. У 

частини вишкребів спостерігалися кістозні розширені залози ендометрія, з 

сосочковими виступами і дрібними нашаруваннями. Зміни у стромі і судинах 

були відсутні. 
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У пацієнток з віддаленими наслідками клінічно вилікованого ТБ легень 

без гормональних порушень в ендометрії переважно виявлялися залози 

різноманітної структури: поряд із звивистими секретуючими траплялися 

слабко звивисті, вкорочені, зі скупченням клітин низького призматичного 

епітелію. Перебудови строми і судин не спостерігали. При ановуляторних 

циклах дисфункціональні зміни ендометрія переважно проявлялися 

варіантами вогнищево-кістозної гіперплазії. У певних ділянках виявлялася 

слабка звивистість судин із зазубленими виступами. Також спостерігали 

видовжені і вкорочені овальні судини без виступів. Залози кістозно 

розтягнуті із сосочковими виростами і клітинними проліфератами. 

Децидуаподібна реакція строми і перебудова спіралеподібних артерій були 

не виражені. 

М. Н. Кочорова (2007) провела аналіз даних гістологічного дослідження 

біоптатів ендометрія, який показав, що більш ніж у третини хворих  

з L-формами МБТ (36,1 %) виявляється двофазний менструальний цикл.  

У пацієнток, що хворіють на активний ТБ легень, двофазний менструальний 

цикл має місце лише у 15,6 % випадків, а у хворих, ТБ яких виявлено 

молекулярно-генетичним методом (ПЛР) – лише у 13 %. 

Ендометрит туберкульозної етіології супроводжується метаплазією 

ендометрія, лімфогістіоцитарною інфільтрацією – в 21,8 % випадків, зрідка 

(5,6 %) – гіпоплазією ендометрія у молодих пацієнток. У пацієнток старшого 

віку (40 років і старші) – у 5,1 % випадків спостерігається фіброз строми [60, 

65, 66, 67, 69, 111, 123, 147]. 

Р. М. Айдамірова, О. Г. Жученко, А. Е. Грабарник (2004, 2011) довели, 

що за активного ТБ процесу, який супроводжується бактеріовиділенням, 

спостерігається пригнічення ендометрія і функції яєчників, про що свідчить 

морфологічна картина, порушення менструального циклу, скарги пацієнток 

на безпліддя [5, 7, 36]. 

Діагностична цінність дослідження біопсійного матеріалу, отриманого 

шляхом ендоскопічного втручання, може дещо знижуватися, оскільки 



 30 

незначний об’єм біоптата виключає можливість макроскопічної оцінки змін і 

розширення спектру методик дослідження. Особливістю ТБ ураження 

ендометрія є варіабельність патологоанатомічних змін: продуктивна форма, 

звапнення, казеоз, рубцювання. Крім того, слід враховувати терапевтичний 

патоморфоз ТБ та тривалу інтенсивність хіміотерапії, що призводить до 

атипової будови туберкульозних горбиків і втрати специфічних рис ТБ 

ураження [149]. Гістологічна картина ендометрія при ПМЦ у пацієнток, 

хворих на ТБ легень, може бути різноманітна і залежить від багатьох 

чинників: гістологічної структури слизової оболонки порожнини матки, 

періоду життя жінки, фази оваріально-менструального циклу, наявності чи 

відсутності кровотечі, а також активності ТБ процесу. 

На цінності метода діагностичнної лапароскопії наголошують  

О. Я. Лещенко і співавт. (2012), Н. І. Каленчук і співавт. (2011) та ін. 

науковці, застосування якої найбільш доцільне на завершаючому етапі 

обстеження пацієнток. Виявлення порушень репродуктивної функції у 

молодих жінок, хворих на ТБ легень, забезпечує візуальний огляд органів 

малого таза, виконання прицільної тканинної та аспіраційної біопсії з 

наступним бактеріологічним та гістологічним дослідженням матеріалу [51, 

54,  60, 63, 106, 123]. 

Таким чином для ефективної діагностики ПМЦ у жінок, хворих на ТБ 

легень, необхідне комплексне застосування всіх сучасних клінічно-

лабораторних, бактеріологічних, молекулярно-генетичних, інструментальних 

і морфологічних прогресивних методик. 

 

1.3 Принципи комплексного лікування порушень менструального 

циклу у пацієнток, хворих на туберкульоз легень 

Проблема лікування ПМЦ у жінок, хворих на ТБ легень, залишається 

актуальною, оскільки провідна роль у комплексному лікуванні належить 

хіміотерапії ТБ легень, яка в умовах епідемії ТБ серед жінок є визначальною 

[1, 4, 9, 17, 82, 91, 97, 113, 136]. 
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За даними Фещенка Ю. І., Мельника В. М. (2013) мета лікування 

хворих на ТБ легень, полягає у ліквідації клінічних проявів ТБ і усунення 

туберкульозних змін з відновленням працездатності і соціального статусу 

пацієнток. Тому лікування жінок, хворих на ТБ легень і порушенням 

менструальної функції залишається складною проблемою і складається з 

комплексу лікувальних заходів: хіміотерапії, патогенетичного і 

гормонального, хірургічного та санаторно-курортного лікування, гігієно-

дієтичного режиму. [150–154]. 

Важливим критерієм ефективності лікування менструальної дисфункції 

у жінок, хворих на ТБ легень, є припинення бактеріовиділення. Ефективність 

і тривалість протитуберкульозної терапії у значній мірі залежить від вибору 

препаратів. Тому лікування жінок, хворих на ТБ легень, як і на ТБ жіночих 

статевих органів, залишається складною проблемою, незважаючи на 

поступовий розвиток у даній галузі [19, 39, 77, 159]. 

Антимікобактеріальна терапія є основним методом лікування 

пацієнток, хворих на ТБ будь-якої локалізації, при цьому дотримуються 

наступних принципів: терапію розпочинають на ранніх стадіях розвитку ТБ, 

або безпосередньо після його виявлення. За умов ранньої діагностики ТБ 

одужання настає у 100 %, при своєчасній – у 95–100 %, при несвоєчасній –  

у 89 %, а при пізньому виявленні – у 10–15 % хворих. Відповідно змінюється 

структура і знижується рівень ПМЦ у даного контингенту жінок [151, 172, 

205, 242]. 

Фещенко Ю.І. і співавт. (2010) наголошують, що на тлі зниження 

ефективності протитуберкульозних заходів та недостатньо ефективної терапії 

спостерігається зростання кількості вогнищ ТБ інфекції. 

Резистентність до протитуберкульозних препаратів є важливим 

чинником, який обмежує ефективність лікування пацієнток даного 

контингенту і водночас порушень репродуктивної функції у жінок, які 

обтяжені перебігом ТБ, сприяють пролонгації термінів лікування ПМЦ і 

зростанню витрат на лікування [150–152]. 
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Обґрунтована безперспективність монотерапії будь-яким препаратом 

призводить до швидкого розвитку стійкості до нього МБТ. Лише 

застосування 3–4 протитуберкульозних препаратів запобігає розвитку 

медикаментозної стійкості МБТ. До комбінованої терапії повинні входити 

препарати першого ряду: ізоніазид, рифампіцин або етамбутол. Ці препарати 

ефективні у 95 % випадків. Комбінована антимікобактеріальна терапія 

повинна бути ранньою і своєчасною, її слід розпочинати безпосередньо після 

виявлення ТБ [9, 11, 16, 80]. 

Ефективність лікування жінок, хворих на ТБ легень, забезпечує 

контрольована терапія, оскільки пацієнтки часто самовільно її припиняють, 

або лікуються нерегулярно, що знижує ефективність лікування на 10–15 % 

[37, 42, 86, 184, 242]. Найбільш значимі соціальні фактори, що впливають на 

ефективність лікування жінок є ставлення до лікування, дотримання режиму, 

перебування у стаціонарі, рівень освіти, матеріальний і сімейний стан, умови 

життя. В епідеміологічних умовах, що склалися, значна частка жінок, хворих 

на ТБ легень, відчувають психологічний дискомфорт, який позначається на 

ставленні жінки до порушень репродуктивної функції та до захворювання на 

ТБ. Низький рівень знань пацієнток про ТБ, його наслідки і методи лікування 

призводять до приховування захворювання на ТБ. 

Науковці Е. А. Купавцева (2011), Н. Ю. Трифонова, Н. В. Полунина 

(2007) довели, що 28,6 % пацієнток приховують захворювання на ТБ,  

32,1 % – не приховують, що хворіють на ТБ, але не виконують призначень 

лікаря, або приймають лікування безсистемно [71, 140]. 

Сучасна корекція різноманітних порушень менструальної функції, 

планування сім’ї, збереження соматичного здоров’я, а також попередження 

прогресування ТБ після артифіціальних абортів і непланованих пологів 

вимагають пошуку методів і підходів до вирішення проблеми планування 

сім’ї у жінок, хворих на ТБ легень [23, 141, 161, 165, 169, 182]. 

Розвиток тяжких поліневритів, порушення ферментативних процесів у 

хворих на ТБ вимагає призначення піридоксину до комплексного лікування, 
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особливо при застосуванні у схемах лікування фтивазиду та ізоніазиду. Для 

нормалізації окисно-відновних процесів показано призначення аскорбінової 

кислоти та галаскорбіну. 

З. В. Федун і співавт. (2005), О. Я. Лещенко і співавт. (2012) та ін. 

вважають, що вибір конкретних лікувальних заходів щодо ТБ і ПМЦ повинен 

проводитися відповідно до віку пацієнтки, клінічно-анатомічної форми 

туберкульозу, фази процесу, клінічного перебігу, функціональних розладів, 

супутніх захворювань та характеру порушень гомеостазу [147–149, 202, 210]. 

 Своєчасно розпочате лікування ТБ легень забезпечує позитивну 

динаміку репаративних процесів у геніталіях. Патогенетичне лікування ПМЦ 

за умов ТБ спрямоване на зменшення ексудативних явищ у вогнищі 

ураження, прискорення його розсмоктування з мінімальними залишковими 

змінами, корекцію обмінних процесів і дисфункцію органів і систем, що 

спричинені специфічною інтоксикацією та антимікобатеріальними 

препаратами [139]. 

На думку Марченко Г. Ф. (2015), Муромцева А. А. (2015) вище 

зазначене є необхідною умовою успішного лікування ТБ, але водночас лягає 

важким тягарем на основний детоксикуючий орган пацієнтки – печінку, 

оскільки всі протитуберкульозні препарати є гепатоксичними. Крім того, 

серед пацієнток, хворих на ТБ легень, є значний відсоток інфікованих 

вірусом гепатиту, ВІЛ-інфікованих тощо, тобто даного контингенту хворих, в 

яких печінка перевантажена ще до початку протитуберкульозного лікування. 

Тому профілактика і лікування уражень гепато-біліарної системи при ПМЦ у 

жінок репродуктивного віку, які приймають туберкулостатичні препарати, є 

вкрай важливою і необхідною [76, 85]. Серед гепатопротекторних препаратів 

сучасним вимогам відповідає комплексний антигомотоксичний препарат 

Hepar compositum (Heel, Німеччина), який впливає на вільнорадикальні та 

енергозабезпечувальні процеси в гепатоцитах, синтез білка та на 

імунореактивність організму і може використовуватися тривалий час. 
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М. Мельник і співавт. (2008) провели оцінку ефективності додаткового 

харчування пацієнток, хворих на ТБ легень, соєвими продуктами і довели, 

що застосування останніх призводило до достовірно інтенсивнішого 

зниження інтоксикації, швидкого зростання маси тіла пацієнток, позитивної 

оцінки самопочуття і відновлення менструальної функції. 

Вплив різноманітних препаратів на ПМЦ (глюкокортикоїдів, проти-

туберкульозних засобів, антибіотиків ІІІ–IV покоління), які отримують 

пацієнтки в процесі лікування вперше виявленого ТБ легень, потребує більш 

детального вивчення. 

Актуальність застосування гормональної терапії у жінок, хворих на ТБ 

легень, є беззаперечною, проте, її ефективність на тлі прийому 

хіміопрепаратів є неоднозначною. А. Е. Грабарник (2011) вважає, що 

гормонотерапія у жінок, хворих на ТБ легень, в сучасних умовах розвитку 

гінекології є найбільш перспективною, а її застосування є безпечним та 

ефективним методом попередження небажаної вагітності [35]. 

Гормональна корекція порушень статевої функції у жінок, хворих на 

ТБ легень, направлена на відновлення функціональної активності гіпоталамо-

гіпофізарно-яєчникової системи і профілактику супутньої гормонозалежної 

патології, що має вагоме значення для сприятливого перебігу основного 

захворювання. Однак нормалізація ОМЦ спостерігається лише у 38 % осіб,  

а після лікування тяжких процесів з ураженням ендометрія зберігається 

оліго- та гіпоменорея у 13 % пацієнток. 

Р. М. Айдамирова и соавт. (2011) показали, що використання 

гормонотерапії з урахуванням особливостей перебігу ТБ процесу не викликає 

негативної дії на перебіг самого ТБ і дозволяє суттєво підвищити основні 

показники якості життя пацієнток. Науковці стверджують, що застосування 

диференційованої гормонотерапії у жінок репродуктивного віку, хворих на 

ТБ легень, з урахуванням характеру перебігу ТБ процесу і призначення 

хіміотерапії, супроводжується вираженим лікувальним і контрацептивним 

ефектом за наявності гіперпластичних процесів ендометрія, дисменореї, 

гормональному дисбалансі. 
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Жученко О. Г. и соавт. (2011), Клічук Р. В. (2016) зазначають 

виражений терапевтичний ефект гормональних препаратів щодо регуляції 

гормонального гомеостазу у жінок, хворих на ТБ легень. У більшості жінок, 

хворих на ТБ легень, застосування КОКів призводить до нормалізації 

менструального циклу, зниження вираженості больового синдрому, 

нормалізації вихідної гіперандрогенії, рівня вмісту тропних гормонів (ЛГ, 

ФСГ), тенденції до нормалізації рівня естрадіолу, а також спостерігається 

суттєве покращання якісних ехографічних параметрів ендометрія та 

яєчників. 

За наявності функціональних порушень у жінок репродуктивного віку, 

хворих на ТБ легень, (ановуляція, недостатність секреторної фази) переважно 

застосовують комбіновані оральні контрацептиви (КОК) – Марвелон, 

Регівідон, Нон-овлон та прогестагени (норетістерон – Норколут) тривалістю 

лікування від 3-х до 6-ти міс. При репродуктивних планах і збереженні та/ 

або відновленні прохідності маткових труб застосовують гормональні і 

негормональні індуктори овуляції при ановуляторних циклах та активатори 

функції жовтого тіла тощо [34, 60]. 

А. Е. Грабарник, Курносова И. С. и соавт. (2011) наголошують на 

високій ефективності гормональної терапії у жінок, хворих на ТБ легень. 

Доведено, що застосування КОКів у жінок з клінічно вилікованим ТБ 

геніталій ефективне у 76,9 % осіб, а за умов вперше діагностованого ТБ 

процесу у геніталіях ефективність гормональної терапії становить 88,5 % 

[24]. Висока ефективність комплексного гормонального лікування ПМЦ у 

пацієнток з різноманітними локалізаціями ТБ дозволяє рекомендувати 

гормонотерапію для профілактики гормонозалежних гінекологічних 

захворювань (міома матки, ендометріоз, кісти яєчника тощо) та нормалізації 

менструальної функції. Тому комплексне застосування патогенетичної 

терапії з антимікобактеріальними препаратами значно підвищує ефектив-

ність лікування ПМЦ на тлі ТБ легень у жінок різних вікових категорій, 

особливо пацієнток репродуктивного віку. 
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Ефективність застосування немедикаментозних засобів лікування 

доведена Е. В. Швелідзе і співавт. (2011) позитивною динамікою 

гемостазіологічних показників у жінок, а також позитивній дії на 

відновлення менструального циклу [28]. 

Фізіотерапевтичні засоби для лікування та відновлення менструального 

циклу широко застосовують в реабілітаційному періоді. Останні базуються 

на використанні квантового випромінювання, зокрема дії лазерної 

спектроскопії та електромагнітних хвиль, опромінення крові гелій-неоновим 

лазером і ультрафіолетовими променями. Однак, вплив вказаних чинників 

різнонаправлений, тому продовжується поглиблене вивчення його на 

репродуктивну, гормональну, імунну функцію, оксидантну та 

протиоксидантну системи. Санаторно-курорнте лікування ПМЦ передбачає 

продовження хіміотерапії та патогенетичне лікування, бальнеотерапію в 

умовах спеціалізованого санаторія на тлі клінічного одужання, в стадії 

затихання ТБ процесу, розсмоктування та рубцювання. У стадії 

розсмоктування та рубцювання доцільно використовувати клімато- та 

геліотерапію. 

Соколова В. С., Жученко О. Г., Иванова Т. И. (2007) застосовували 

реабілітаційне лікування грязями переважно після радикальних оперативних 

втручань на геніталіях за умови проведення консервативної 

протитуберкульозної терапії. Науковці визнають позитивний ефект лікування 

ПМЦ немедикаментозними методами, що супроводжується неспецифічними 

змінами в тканинах у комплексі з іншими засобами [23, 32, 34, 37, 38, 49, 75, 

82, 103, 151]. 

Каленчук Н. І., Корандо Н. В. (2011) вважають, що до комплексного 

лікування пацієнток, хворих на ТБ легень, доцільно включати засоби, які 

нормалізують імунологічну реактивність, знижують рівень порушень 

гормональних розладів на тлі протитуберкульозної терапії та, в певній мірі, 

запобігають розвитку стійкості до хіміопрепаратів [46]. 
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Клічук Р. В., Польова С. П. (2012) для профілактики і лікування ПМЦ у 

жінок даної категорії ефективно застосовувати озонотерапію, широке 

застосування якої базується на біологічних властивостях озону: 

бактерицидному, фунгіцидному, вірицидному. Імуномоделювальна дія озону 

сприяла активації фагоцитозу і стимуляції синтезу цитокінів лімфоцитами та 

моноцитами. Озонотерапія сприяла утворенню нестійких розчинів, які 

покращують мікроциркуляцію, стимулюють репарацію, оптимізують обмінні 

процеси. Тому використання останньої у лікуванні ПМЦ у жінок, що 

хворіють на ТБ, є беззаперечною. 

Вважають, що імуномодулююча дія озону базується на його 

властивостях активувати фагоцитоз за рахунок стимуляції процесів генерації 

цитокінів лімфоцитами та моноцитами, модифікації мембран формених 

елементів крові і ультраструктурної організації судинного русла. Через що 

озон знайшов своє місце в системі лікування та реабілітації жінок, що 

хворіють на ТБ легень [49, 50, 54, 60]. Крім того з немедикаментозних 

методів лікування ПМЦ широко використовують ентеросорбцію, 

гемосорбцію, магнітотерапію. 

Після курсу імунокорекції у жінок, хворих на ТБ, Чернушенко К. Ф. 

(2008) спостерігала підвищення індукованої продукції IL-2, посилення 

спонтанної та індукованої продукції IL-8. Клінічний ефект проявлявся 

зменшенням симптомів інтоксикації, нормалізацією біоценозу піхви і 

відновленням менструального циклу, що вказувало на підвищення 

ефективності комплексної терапії [159]. 

Сучасний рівень розвитку новітніх технологій диктує необхідність 

перегляду традиційної тактики лікування пацієнток, що хворіють на ТБ 

легень, з порушеннями менструальної функції на користь переважно 

органозберігаючих методів лікування з використанням еферентних засобів і 

розробки принципово нових шляхів уведення комплексу лікарських засобів. 

Впровадження відеолапароскопії дало можливість проводити на якісно 

новому рівні оперативну корекцію анатомічних порушень жіночих статевих 
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органів з подальшим гістологічним, цитологічним і мікробіологічним 

дослідженням біопсійного матеріалу, що забезпечує ефективне і повноцінне 

лікування пацієнток, особливо у тих, що ТБ геніталій виявляється як 

знахідка. Останнім часом переглядається тактика лікування пацієнток з 

порушенням репродуктивної функції щодо активного оперативного 

втручання залежно від віку, клінічно-анатомічних форм захворювання, фази 

туберкульозного процесу, особливостей клінічного перебігу та 

функціональних розладів [65, 102, 123, 129, 148]. 

Широкого впровадження у фтизіатричній практиці набули препарати, 

які сприяють покращанню трофіки тканин, зменшенню проникності 

судинних стінок, активації функціональної активності клітинних чинників 

імунної системи. Препарати групи L-аргініну аспартату чинять 

антигіпоксичну, цитопротекторну, антиоксидантну, дезінтоксикаційну, 

мембраностабілізуючу дію, посилюють дезінтоксикаційну функцію печінки. 

Крім того, препарати володіють помірною анаболічною дією, стимулюють 

діяльність вилочкової залози, сприяють корекції кислотно-лужної рівноваги, 

що послужило підставою для застосування препаратів у комплексному 

лікуванні ПМЦ пацієнток, що хворіють на ТБ легень. 

Таким чином, проблема лікування ПМЦ у жінок фертильного віку, 

хворих на ТБ легень, тісно пов’язана із застосуванням антимікобактеріальних 

препаратів та патогенетичних засобів, які сприяють відновленню 

менструальної функції жінок, зниженню рівня інтоксикації ТБ, корекції 

імуно-гормонального гомеостазу та підвищенню якості життя жінок 

впродовж і після лікування ТБ легень. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Матеріал дослідження 

Наукова робота виконана на базі кафедри акушерства та гінекології 

ФПО Вінницького національного медичного університету імені  

М. І. Пирогова. Окремі дослідження проведені на кафедрі акушерства та 

гінекології № 1 Одеського національного медичного університету МОЗ 

України згідно угоди про співпрацю. Імунологічні та молекулярно-генетичні 

методи дослідження проведенні у лабораторії кафедри клінічної імунології, 

генетики та медичної біології ОНМедУ. Дослідження проведено на основі 

спостереження та лікування 110 жінок репродуктивного віку, із яких  

76 пацієнток, хворих на ТБ легень різноманітних форм (основна група) і 

групи контролю, яку склали 40 соматично здорових жінок репродуктивного 

віку. З метою розробки і оцінки ефективності профілактичних заходів щодо 

зниження частоти ПМЦ серед жінок основної групи виділили І-А підгрупу – 

46 жінок, хворих на ВДТБ легень та І-Б підгрупу – 30 жінок із ЗЗПТБ легень. 

У дослідженнях дотримувалися принципів Гельсінкської декларації. 

Комітет з етики Вінницького національного медичного університету  

ім. М. І. Пирогова схвалив протокол дослідження з використанням в 

експериментах біологічного матеріалу із організму людини. Всі жінки, 

біологічний матеріал яких використовували у дослідженнях, підписали 

інформовану карту-згоду відповідного зразка. 

 

2.2 Методи дослідження 

Обстеження пацієнток проводили відповідно до клінічних протоколів з 

акушерської та гінекологічної допомоги, затверджених МОЗ України,  

з консультативними висновками фтизіатра. Клінічні, лабораторні, 

інстументальні і гістологічні дослідження заносили у розроблену нами карту 

обстеження пацієнток. Оцінку якості життя пацієнток проводили з 
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використанням шкали Nottingham Health Profile (NHP), яку модифікували для 

гінекологічних пацієнток шляхом вилучення розділу серцево-судинних 

захворювань (А. Н. Стрижаков, 2000). 

Анкетуванням проведено оцінку психічного стану жінок, хворих на ТБ, 

за модифікованою Единбурзькою шкалою та шкалою Зунге. Анкети містили 

відомості щодо захворюваності на ТБ, його перебігу і лікування, 

гінекологічний та акушерський анамнез. Результати оцінювалися за 

десятибальною шкалою. Дослідження проводили одночасно з клінічно-

лабораторним обстеженням за допомогою опитування і стандартних шкал 

самооцінки, які використовують спеціалісти загально-медичної практики. 

Клінічно-лабораторні методи дослідження. Загальний аналіз крові 

досліджували на гематологічному аналізаторі «Се1trаk-11» фірми «Ваyеr» 

(Австрія), біохімічні дослідження крові проводили на аналізаторі «Vіtrа» 

фірми «Коnе» (Фінляндія) за стандартними реактивами. Електрохімічний 

склад крові досліджували на аналізаторі «System» фірми «Весmаn» (США). 

Для імунологічних досліджень використовували цільну кров, сироватку, 

формені елементи крові. Імуноферментні дослідження проводили на 

лабораторному оснащенні кафедри клінічної імунології, генетики та 

медичної біології ОНМедУ (зав. каф. – проф. Бажора Ю. І.). 

Фагоцитарну активність нейтрофілів крові досліджували у 

фагоцитарній реакції за визначенням фагоцитарного числа та фагоцитарної 

активності клітин у % у три етапи. Проводили підрахунок % фагоцитуючих 

клітин та визначали фагоцитарне число – середнє число часток латексу, яке 

поглинула одна клітина. 

Рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) у сироватці крові 

реєстрували спектрофотометрично після інкубації зразків у боратному 

буфері і поліетиленгліколі при кімнатній температурі на спектрофотометрі 

«СФ-46» при довжині хвилі λ=450 нм. 

Вміст сироваткових імуноглобулінів(Ig) класів М, G і А здійснювали 

імуноферментним аналізом на апараті «АИФ-Ц-01C» (Білорусь), 
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використовуючи стандартний набір моноклональних специфічних 

антисироваток до Ig кожного класу і контрольну сироватку з відомим 

вмістом Ig. Концентрацію Ig розраховували за калібрувальними графіками, 

що відповідають кожному класу Ig. 

Визначали ефекторний індекс (А. М. Земсков, 1989), як співвідношення 

«активних» та загальних CD3+ лімфоцитів, що дало можливість оцінити 

імуноадгезивну функціональну спроможність ефекторної ланки клітинного 

імунітету. 

Основні субпопуляції Т- та В-лімфоцитів досліджували у реакції 

непрямої поверхневої імунофлуоресценції з моноклональними антитілами 

(фірми «Сорбент-ЛТД», м. Москва) до поверхневих диференційованих 

антигенів клітин (СD3+ – маркер, присутній на мембранах загальної популяції 

Т-клітин (СD4+); СD4+ – специфічний маркер Т-хелперів; СD8+-специфічний 

маркер Т-супресорів; CD20+ – ідентифікаційний маркер загальної популяції  

В-лімфоцитів. За допомогою імунорегуляторного індекса (співвідношення 

СD4+/СD8+) оцінювали вплив імуноадгезивних властивостей мембран 

регуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів на формування імунної відповіді. 

Визначення рівня цитокінів проводили з використанням імуноферментного 

аналізу (ІФА). За концентрацією інтерлейкінів – ІЛ-4, фактора некрозу 

пухлини альфа (ФНП-) і інтерферонів – ІФН- і ІФН- визначали у 

периферичній крові пацієнток цитокіновий профіль безпосередньо перед – та 

після лікування. Білкові фракції сироватки крові визначали після 

електрофоретичного розділення білків на ацетат-целюлозній мембрані. 

Електрофорез проводили при напрузі 200V впродовж 20 хв. Після 

електрофорезу фіксували білкові фракції з наступним фарбуванням і 

детекцією на аналізаторі електрофореграм АФ-1. 

Титр комплементу у сироватці крові визначали за 100 % гемолізом у 

три етапи. Після інкубації в термостаті реєстрували активність або титр 

комплементу, яка у суміші з гемолітичною сироваткою викликала гемоліз. 

Отриманий результат ділили на 5 та отримували величину титру 

комплементу. 
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Рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) (Haskova V., 1978) 

визначали за методом селективної преципітації у розчині поліетиленгліколю 

(ПЕГ) з молекулярною масою 6000. Дослідну сироватку розчиняли боратним 

буфером, рН – 7,25; 0,01 М, 1:3. Додавали 0,32 мл суміші до пробірки з 2 мл 

боратного буфера та 2 мл розчину ПЕГ у боратному буфері. Після 

змішування проби інкубували у термостаті при температурі 20°С протягом 

60 хв., після чого фотокалориметрували на спектрофотометрі СФ-46 при 

довжині хвилі 450 нм у кюветі з робочою довжиною 1 см.  

Отримані результати виражали в умовних одиницях (у.о.) за формулою:  

ЦІК = (Едосл. – Еконтр.)х100. 

Гормональний метод дослідження. Рівень естрадіолу (Е3) визначали 

шляхом використання набору реагентів DSL-10–3700 (виробник BCM 

Diagnostics, USA); прогестерону (Пр) – набір реактивів «Стероїд ІФА-

прогестерон» (м. Санкт-Петербург); кортизолу (Кр) – шляхом використання 

набору реагентів DSL-10–3700 (виробник BCM Diagnostics, USA). 

Мікробіологічне обстеження пацієнток включало мікроскопію, 

бактеріологічне та мікологічне дослідження вмісту піхви. Препарати 

фарбували за методами Грам-Синьова, Романовського-Гімза та метиленовим 

синім і мікроскопували при імерсії. 

Бактеріологічним методом виділяли та ідентифікували бактеріальні 

форми мікроорганізмів. Для виділення аеробних бактерій матеріал засівали 

на оптимальні селективні живильні середовища та інкубували при 

температурі 37°С у термостаті впродовж 1–2 діб, отримували ізольовані 

колонії, а з них – чисті культури, які ідентифікували за морфологічними, 

тинкторіальними, культуральними та біохімічними властивостями (Берджи). 

Показник рH піхвового середовища вимірювали за допомогою індикатора рH 

фірми Merk Sharp and Dohme (США). Наносили виділення на індикаторну 

смужку, витримували 3 хв, порівнювали з кольоровою шкалою. Залежно від 

забарвлення смужки визначали рН середовища. 
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У динаміці спостереження жінкам всіх груп обстеження виконано 

комплексне цитологічне і серологічне дослідження для визначення етіології 

запальних захворювань придатків матки. 

Діагностика трихомоніазу включала дослідження нативного матеріалу 

на наявність у ньому специфічних рухливих тілець із джгутиками. У 

більшості випадків піхвові трихомонади виявляли в препаратах, забарвлених 

метиленовим синім. Виявлення гонококової інфекції здійснювали при 

мікроскопії мазків, що забарвлені за методом Романовського-Гімзи і Грамма. 

Бактеріальний вагіноз діагностували відповідно до комплексу критеріїв, 

запропонованих R. Amsel і співавт. (1983). Кандидоз виявляли за допомогою 

мікроскопії вологих мазків з 10 % розчином гідроокису калію (для виявлення 

псевдогіфів) і мазків, забарвлених за методом Грамма. Вірусну генітальну 

інфекцію виявляли з визначенням герпетичних, цитомегаловірусних і 

папиломавірусних уражень клітин. Матеріал для дослідження забирали із 

зіскрібків епітелія в ділянці бокового склепіння піхви і цервікального каналу 

і забарвлювали за методом Романовського-Гімзи. Хламідійну, 

цитомегаловірусну, мікоплазмену, уреаплазмену і герпетичну інфекції 

визначали за наявністю діагностично значних титрів антитіл G і M у 

сироватках крові за допомогою твердофазного імуноферментного аналізу 

(ІФА) (ELISA) з використанням комерційних тест-систем «Вектор-Бест» 

(Росія). Результати ІФА реєстрували за допомогою мультискана, вимірюючи 

оптичну щільність при довжині хвилі 492 нм на спектрометрі «Sanofi 

Diagnostics Pasteur PR 2100» (Франція). 

Генотипування мікроорганізмів проводили методом полімеразної 

ланцюгової реакції (ПЛР) за локусом HLA DRB1 із застосуванням комплексу 

«ЭФ-300» для вилучення ДНК мікроорганізмів вмісту піхви. Ген HLA DRB1 

типували за 14-ма специфічностями із використанням ПЛР-тест-системи 

ДНК-сорб-В (ДНК технологія, м. Москва). 

Дослідження проводили на багатоканальному ампліфікаторі ДНК  

ТП4-ПЦР-01-«Терцик» (Росія) з використанням рекомендацій фірми-
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виробника за трьохетапним методом: І етап – виділення ДНК з матеріалу 

(денатурація); ІІ – підпал (приєднання праймерів до одноланцюгової  

ДНК-мішені); ІІІ – елонгація (синтез другого ланцюга ДНК, починаючи  

з 3-го кінця праймера). Для підтвердження асоціації генотипу HLA DRB1 із 

захворюванням на туберкульоз використовували показник відносного ризику 

(RR). Властивості хромосомної ДНК аналізували за допомогою 

комп’ютерних програм для визначення ступеня їх подібності або родинності 

до кластерів. 

Для виділення ДНК МБТ 5 мл біологічного зразка вміщували в 

пластмасову пробірку об’ємом не менше 15 мл. До зразка додавали рівний 

об’єм 2 N розчину NaОН і 100 мг ацетилцистеїну та розчин Тгіs-НСl, рН=6,8 

з індикатором феноловим червоним, контролюючи кислотність суміші. 

Максимальну концентрацію МБТ створювали, використавши метод 

імуносорбції МБТ за допомогою поліклональних антитіл до роду 

Мусоbасtеrіum, що дозволило виділити з суміші бактеріальні клітини. 

Антитіла сорбували на найдрібніших частинках магнітного порошку заліза. 

У зразок поміщали магнітний пристрій та інкубували 

на гойдалці впродовж 1 год. Магніт вилучали з пробірки і змивали 

адсорбовані магнітні частинки 0,5 мл буфера ТЕ в промарковану пробірку 

«Еппендорф» об’ємом 1,5 мл. Виділення ДНК із мікобактерій здійснювали 

методом лізису в 2 %-му розчині детергенту Тритон Х-100 при температурі 

95°С в мікротермостаті протягом 45 хв. Вміст пробірки центрифугували при 

9000 об/хв. протягом 15 хв. Надосадову рідину (клітинний лізат із ДНК), 

використовували як матрицю для ПЛР в кількості 2,5 мкл на реакцію 

об’ємом 25 мкл. Для реакції ампліфікації ДНК використовували одноразові 

пластмасові пробірки типу «Еппендорф» об’ємом 0,5 мл. 

Результати реакції визначали шляхом електрофорезу продуктів 

ампліфікації в 1,5 %-му агарозному гелі з додаванням бромистого етидію. 

Гель готували відповідно до інструкції до тест-систем для ПЛР-діагностики. 

Результат реакції вважали позитивним за наявності світлої смуги оранжевого 
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кольору на рівні смуги позитивного контрольного зразка відповідного виду 

МБТ. За відсутності смуги на доріжці позитивного контролю або за наявності 

смуг на доріжці негативного контролю результати реакції вважали 

недійсними з повторною постановкою реакції. 

Результати дослідження документували за допомогою комп’ютерної 

відеосистеми, підключеної через спеціальний інтерфейс. Результат реакції 

записували у вигляді графічного файлу і використовували для подальшого 

аналізу та архівування. 

Для підвищення ефективності виявлення збудника M.tuberculosis, 

одночасно зі стандартними методиками клінічно-лабораторного обстеження, 

в т.ч. і ПЛР (з детекцією результатів по завершенні реакції) нами 

використано спосіб діагностики, заснований на методі ПЛР з детекцією 

результатів в режимі реального часу (ПЛР-РЧ) з використанням тест-системи 

«Фемофлор» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия). 

Інструментальні методи дослідження. Ультразвукове дослідження 

(УЗД) проводили за допомогою ультразвукового сканера «Alloka SSD-1400» 

(Японія) з використанням трансабдомінального та трансвагінального 

датчиків. Сканування проводили в двох проекціях: повздовжній та 

поперечній. Стан матки і придатків оцінювали шляхом вимірювання їх 

зовнішніх та внутрішніх розмірів: довжини, ширини, об’єму порожнини 

матки. При ехолокації вивчали патологічні зміни в порожнині матки та у 

позаматковому просторі. 

Для гістологічного та гістохімічного дослідження біопсійний матеріал 

фіксували у 10 % розчині забуференого формаліну, зневоднювали у спиртах 

висхідної концентрації, заливали у парафін. Гістологічні зрізи фарбували 

гематоксиліном і еозином. МБТ ідентифікували за методикою Ціль-Нільсена 

з наступною бактеріоскопією препаратів з масляною імерсією. 

Статистичну обробку матеріалу проведено із застосуванням 

стандартних комп’ютерних програм. Для кожної ознаки враховували середнє 

арифметичне (М), середнє квадратне відхилення, стандартну помилку 

середньої (m) та величину критерія Ст’юдента (t). 
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Для визначення адекватного методу статистичної оцінки генетичних 

чинників середньої різниці між групами дослідження проведена перевірка 

розподілу величин у вибірках. Згідно критерію Shapiro-Wilk, який 

використовують з метою оцінки нормального розподілу у вибірках об’ємом 

n<50, для більшості вибірок отримані дані про відхилення розподілу у 

вибірках від нормального (р<0,05). З урахуванням невеликого об’єму вибірок 

адекватним методом статистичної оцінки середньої різниці між групами 

дослідження вважали непараметричний критерій Mann-Whitney (Манна-

Уітні). 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВІКУ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 

(клінічна характеристика пацієнток) 

 

3.1 Загальна клінічна характеристика пацієнток обстежених груп 

Виходячи з поставленої мети і задач роботи, нами проведено аналіз 

порушень менструального циклу (ПМЦ) і репродуктивної функції загалом у 

жінок, хворих на ТБ легень, залежно від активності процесу, тривалості та 

особливостей застосування ПТТ у жінок, наявності соматичної 

екстрагенітальної патології. Дослідження проводили у два етапи. 

На нами проведено аналіз результатів клінічно-лабораторного 

обстеження і лікування ТБ легень у 76 жінок основної групи на підставі 

документальних даних ПТД і власних клінічно-інструментальних 

досліджень: визначено форму, локалізацію, фазу і активність ТБ ураження 

легень, наявність або відсутність МБТ у мокротинні, встановлено групу 

диспансерного нагляду пацієнтки, структуру порушень менструального 

циклу на тлі туберкульозного процесу. Досліджено дані та особливості 

психологічної характеристики пацієнток за наявності ТБ легень і соматичних 

захворювань. 

На основі дослідження провели аналіз акушерсько-гінекологічного 

анамнезу пацієнток, визначали клінічний перебіг ПМЦ на момент 

обстеження, встановили чинники ризику виникнення ПМЦ, ступінь 

інфікування геніталій на тлі застосування хіміопрепаратів за ВДТБ і ЗЗПТБ, 

дослідили стан гепато-біліарної системи і морфологічні зміни в ендометрії.  

У динаміці обстеження визначили показники гормонального та імунного 

гомеостазу, провели генотипування мікроорганізмів, в т.ч. МБТ. При 

обстеженні пацієнток з ПМЦ враховували термін появи перших симптомів 

ТБ легень. Отримані результати дослідження порівнювали між підгрупами 

жінок із ВДТБ і з ЗЗПТБ і показниками пацієнток контрольної групи. 
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Вік пацієнток, які перебували під наглядом, коливався від 18 до 41 року. 

Середній вік жінок основної групи становив 29,1±0,5 років, контрольної – 

28,7±0,3 років, що статистично не відрізнялися. 

Аналіз соціального статусу у даного контингенту жінок показав 

вагомість останнього на виникнення і перебіг ПМЦ та репродуктивної 

функції вцілому (табл. 3.1). Жінки, хворі на ТБ легень, у 3,5 рази частіше 

належали до групи безробітних, чим здебільшого формували 

неконтрольовані вогнища інфекції. 

Таблиця 3.1 

Віковий склад обстежених жінок 

Групи жінок 

Розподіл жінок за віком 

18–22 23–28 29–34 35–39 40 і більше 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Основна  

(n = 76) 
15 19,7 18 23,6 20 26,3 12 15,7 11 14,4 

Контрольна 

(n = 40 ) 
5 12,5 6 15 12 30 5 12,5 2 5,0 

 

Середня тривалість безробіття в основній групі жінок склала  

16,3±5,1 років, у контролі – 6,7±1,2 років. Причинами безробіття були: 

незадовільний стан здоров’я (68,4 %), небажання займатися трудовою 

діяльністю, сезонні роботи та ін. Серед пацієнток основної групи, які 

працювали на момент виявлення у них ТБ легень, вважали свою роботу 

непостійною (81,4 %), переважно виконували тимчасову роботу, яка не 

гарантувала стабільної оплати праці, матеріального статку і витрат коштів на 

лікування. Матеріальне забезпечення значної кількості пацієнток основної 

групи – у 58 (82,8 %) було низьким, із них – у 42 (55,2 %) життєвий рівень 

проживання був нижчий прожиткового мінімуму (табл. 3.2). 

Серед пацієнток основної групи переважали домогосподарки – 

72,3±4,3 %, робітниці становили 11,8±1,2 %, службовці – 3,9±1,1 %, особи 

без визначеного місця проживання – 5,2±0,3 %. У контрольній групі 
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відповідно службовці становили 40±5,1 %, домогосподарки – 31,3±6,4 %, 

робітниці – 23,3±2,5 %, студенти – 13,3±4,3 %. 

Таблиця 3.2 

Соціальні чинники ризику виникнення порушень менструального циклу у 

жінок, хворих на туберкульоз легень, % 

Чинники ризику Основна група  

(n=76) 

Контрольна група 

(n=40) 

Відсутність флюорографії більше 2 років 64,4 15,0 

Низький матеріальний рівень 82,8 12,5 

Незадовільні умови праці 65,7 17,5 

Відсутність постійної роботи 81,5 20,0 

Порушення режиму харчування 90,7 7,5 

Відсутність власного житла 59,2 47,5 

Низький рівень знань 56,5 22,5 

 

Загальна якість життя серед жінок основної групи була значно нижчою 

порівняно з контрольною групою: 62 (81,5 %) жінок були соціально і 

психологічно незахищені, у контрольній групі – лише 3 (7,5 %). 

Результати дослідження ризиків розвитку ПМЦ показали, що останні у 

жінок, хворих на ТБ легень, відносяться до високої групи соціального 

ризику, завдають пацієнткам соціального дискомфорту, знижуючи їх фізичну 

активність та якість життя. Останні спричиняють загальний негативний 

вплив на стан здоров’я жінок в цілому, підвищують частоту захворювань 

репродуктивної системи, серед яких ПМЦ виступають на перший план. 

Зміни соціального статусу в суспільстві, соціальна дезадаптація для багатьох 

жінок стали причиною стресів, змінили їх ставлення до життєвих цінностей, 

що ще більше знизило якість життя даної когорти жінок. 

Дослідження сімейного стану жінок, хворих на ТБ, показали 

важливість даного факту, що впливає на ПМЦ за умов ТБ. Виявлено,  

що 25 (32,8 %) жінок, хворих на ТБ легень, не перебували у шлюбі через 

виявлення ТБ легень. Частина пацієнток основної групи проживали в 
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неповних сім’ях: частка одиноких і розлучених жінок основної групи склала 

35(46 %) порівняно з контролем – 2 (5,0 %). 

Ретроспективний аналіз клінічного перебігу ТБ легень у жінок основної 

групи дав можливість виділити також низку медичних чинників ризику, які 

сприяли підвищенню частоти менструальної дисфункції у даної категорії 

жінок. 

Нами досліджено корелятивні зв’язки за величиною Х2, критерієм Q і 

величиною відносного ризику виникнення ПМЦ у жінок за 13-ма ознаками. 

 Визначення частоти відносного ризику соціальних чинників жінок 

щодо ПМЦ і якості життя у жінок, хворих на ТБ легень, показали 

переважання стресів і переживань (ОР=2,2), низьку фізичну активність 

пацієнток (ОР=2,2), ризикові моделі поведінки жінок, відповідно: 

зловживання алкоголем (ОР=2,7), паління (ОР=2,5), конфлікти (ОР=2,3). 

Відносний ризик інших соціальних чинників становив від 1,5 до 1,9 

(табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Показники відносного ризику розвитку порушень менструального циклу  

у пацієнток обстежених груп жінок 

Чинники ризику Х2 Q OP 

Несприятливі умови проживання 8,3 0,39 1,8 

Конфліктні взаємини в сім’ї 12,1 0,31 2,3 

Стреси і переживання 9,4 0,25 2,2 

Нераціональне харчування 4,8 0,22 1,5 

Зловживання алкоголем 17,5 0,27 2,7 

Паління 9,9 0,36 2,5 

Низька фізична активність 7,5 0,40 2,4 

Халатне ставлення до власного здоров’я 14,8 0,27 1,7 

Не виконання рекомендацій лікаря 11,2 0,29 1,9 

Пізнє звернення до лікаря 8,4 0,29 1,9 

Низький рівень гігієнічних знань 5,6 0,23 1,6 

Порушення репродуктивного здоров’я 13,1 0,28 1,8 

Невикористання контрацептивних 

засобів 

14,8 0,28 1,8 
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Лише 8,7 % респондентів основної групи і 79,4 % – групи порівняння 

не підлягали високому ризику щодо ПМЦ. З метою виявлення основних 

чинників ризику ПМЦ у жінок, хворих на ТБ легень, проведено аналіз 

впливу окремих його чинників на виникнення захворювання. 

Результати досліджень показали, що більшість жінок репродуктивного 

віку, хворих на ТБ легень, відносяться до високої групи ризику (91,3 %). 

ПМЦ пов’язані з наявністю одного чинника ризику встановлено у 22,4 % 

осіб, двох – у 28,9 %, трьох – у 26,3 %, більше чотирьох – у 22,4 % осіб. 

Низький освітній і культурний рівень жінок, хворих на ТБ легень 

(56,5 %), сприяв недостатній санітарній культурі, яка часто сприяла 

підвищенню рівня захворювань репродуктивної системи: початкову освіту 

мали 9 (11,8 %) осіб, хворих на ТБ основної групи, у групі контролю –  

2 (5,0 %). Частка жінок з середньою освітою склала 52 (68,4 %) в основній, та 

13 (32,5 %) – у контрольній групі, з вищою – 15 (19,7 %) та 25 (62,5 %) 

відповідно. Низький освітній рівень жінок, хворих на ТБ легень, призводив 

до приховування захворювання, несвоєчасного звернення за медичною 

допомогою, пізньої діагностики та неефективного лікування, або 

самолікування ТБ і, як наслідок – до хронічної патології. Низька самоцінка 

жінками своєї соціальної значимості, вплинула, у першу чергу, на їх 

ставлення до самих себе і стану власного здоров’я. 

Результати аналізу лікування ТБ у жінок у ПТД показали, що у – 37 

(48,6 %) жінок ПМЦ виникали в період застосування хіміотерапії, тривалість 

якої становила більше 4-х місяців, у тому числі – у 3 (3,9 %) жінок, 

оперованих з приводу ТБ легень. У 7 (9,2 %) осіб основної групи ПМЦ 

спостерігали після реактивації ТБ процесу і повного курсу ПТТ. 

У пацієнток основної групи клінічний перебіг ТБ легень представлений 

трьома основними його формами з наявністю, або відсутністю МБТ у 

мокротинні (табл. 3.4). Результати дослідження показали, що активність ТБ 

суттєво впливала на перебіг ПМЦ. Серед респонденток переважала 

дисемінована форма ТБ легень – у 35 (46,0 %) осіб, вогнищева – у 26 (34,2 %) 
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і у 11 (14,4 %) пацієнток встановлено фіброзно-кавернозну форму ТБ легень. 

Окрім вказаних форм – у 3 (3,9 %) осіб виявлено туберкульозний плеврит, у – 

однієї (1,3 %) жінки виявлена туберкулома, проте вплив вказаних форм ТБ на 

порушення менструальної функції був незначним. Тривалість захворювання 

на ВДТБ легень складала від 6 міс. до 1 року і від 2 до 4 років у групі жінок із 

ЗЗПТБ легень. 

 

Таблиця 3.4 

Клінічний перебіг туберкульозу обстежених пацієнток 

Форма 

туберкульозу 

легень 

Фаза Кількість 

хворих 

Наявність / відсутність МБТ у 

харкотинні 

МБТ (+) МБТ (-) 

Дисемінована Інфільтрації 28 (36,8 %) 10 (13,1 %) 18 (23,6 %) 

Розпаду 7 (9,2 %) 6 (7,8 %) 1 (1,3 %) 

Всього 35 (46,0 %) - - 

Вогнищева Інфільтрації 19 (25,0 %) 4 (5,3 %) 15 (19,7 %) 

Розпаду 7 (9,2 %) 2 (2,6 %) 5 (6,5 %) 

Всього 26 (32,8 %) - - 

Фіброзно-

кавернозна 

Інфільтрації 7 (9,2 %) 3 (3,9 %) 4(5,2 %) 

Розпаду 4 (5,2 %) 3 (3,9 %) 2 (2,6 %) 

Всього 11 (14,4 %) - - 

Інші: 

(туберкулома, 

туберкульозний 

плеврит) 

Інфільтрації 3 (3,9 %) 1 (1,3 %) 2 (2,6 %) 

Розпаду 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) - 

Всього 4 (5,2 %) - - 

 

Всім жінкам основної групи проведено рентгенологічне дослідження 

органів грудної клітки. У динаміці лікування позитивну рентгенологічну 

динаміку змін у легенях виявлено у 56 (73,6 %) осіб, при тому, що 46 (60,5 %) 

жінок з ВДТБ легень отримували не менше 4-х протитуберкульозних 

препаратів за класичною схемою: ізоніазид, ріфампіцин, піразинамід, 

етамбутол (Н+R+Z+E) у стандартних дозах відповідно до клінічної форми 

ТБ, переносимості препаратів і чутливості до них МБТ. На момент 



 53 

обстеження пацієнток тривалість лікування ТБ легень становила від 4-ох до 

8-ми місяців. У 5 (6,6 %) жінок виявлена резистентність МБТ до одного з 

препаратів вищезазначеної схеми. 

ПМЦ у пацієнток, хворих на ТБ легень, супроводжувалися супутньою 

екстрагенітальною патологією, яка була представлена наявністю ТБ легень і 

його залишковими змінами, анемією у 82,8 % жінок, порушеннями функції 

шлунково-кишкового тракту – у 42,1 %, захворюваннями серцево-судинної 

системи – у 27,6 %, ендокринною патологією – у 25 %, захворюваннями 

сечостатевої системи – у 14,4 % та ін., які сприяли імунній та гормональній 

дисфункції, інфікуванню репродуктивних органів, що підтверджено 

результатами наших досліджень (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Супутня екстрагенітальна патологія у жінок, хворих на туберкульоз легень 

№ п/п Супутні захворювання Основна група 

(n=76) 

Контрольна група 

(n=40) 

1. Захворювання органів дихання 76 (100 %) 5 (12,5 %) 

2. Анемія 63 (82,8 %) 7 (17,5 %) 

3. Захворювання шлунково-кишко-

вого тракту 

32 (42,1 %) 5 (12,5 %) 

4. Захворювання серцево-судинної 

системи 

21 (27,6) 1 (2,5) 

5. Ендокринна патологія 19 (25,0 %) 4 (10,0 %) 

6. Захворювання нирок і сечо-

вивідних шляхів 

11(14,4 %) 3 (7,5 %) 

 

На фоні застосування хіміотерапії у жінок основної групи, переважно із 

ВДТБ легень, спостерігали інтоксикаційний синдром, який проявлявся 

загальною слабкістю – у 53 (69,7 %) осіб, головним болем – у 39 (51,3 %), 

субфебрильною температурою тіла – у 34 (44,7 %), пітливістю –  

у 30 (39,4 %), болем, або тяжкістю у правому підребер’ї – у 29 (38,1 %), 

нудотою – у 21 (27,6 %) жінок. 

Специфічним анамнестичним даним приділяли особливу увагу під час 

обстеження пацієнток основної групи: враховували соціальні і медичні 
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чинники, які впливали на виникнення ПМЦ, особливості діагностики, оцінку 

ефективності лікування ПМЦ на тлі ТБ: оцінка загального стану пацієнток, 

сімейний анамнез, характер перебігу ТБ, якість, тривалість та ефективність 

ПТТ, скарги на момент обстеження, стан менструальної функції впродовж і 

після лікування ТБ легень. 

Дані анамнезу перебігу соматичних захворювань у пацієнток обох груп 

вказують на значно частіші (у 3,8 рази) гострі респіраторні та вірусні 

захворювання (дитячі інфекції, тонзиліти, гострі респіраторно–вірусні 

інфекції) у жінок, хворих на ТБ легень, порівняно з контрольною групою. 

Ризикові моделі поведінки (тютюнопаління, вживання наркотичних 

засобів та алкоголю) у жінок, хворих на ТБ, сприяли значному підвищенню 

ризику виникнення ПМЦ: 27 (35,5 %) жінок основної і 2 (5,0 %) контрольної 

групи вказували на тютюнопаління, проте це лише дані медичної 

документації, які не приховували пацієнтки від медперсоналу. Справжня 

частка пацієнток основної групи, які мали шкідливі звички, перевищувала 

56,5 %. 

Обстежені пацієнтки основної групи перенесли оперативні втручання: 

загально–хірургічного профілю (в т.ч. з приводу ТБ легень) – 27 (35,5 %), 

гінекологічного профілю – 12 (15,7 %) жінок. Із групи контролю шість 

пацієнток (15 %) оперовані з приводу хірургічної та гінекологічної патології. 

 Результати проведених дослідження показали, що активність, термін 

виявлення і лікування ТБ процесу у пацієнток репродуктивного віку мають 

вагоме значення щодо виникнення ПМЦ. Менструальна дисфункція суттєво 

залежала від активності та поширення ТБ процесу, стадії ремісії або 

загострення, прийому хіміопрепаратів, соціальних і психологічних чинників 

ризику тощо. 

Проведений аналіз медичних чинників ризику виникнення ПМЦ і 

даних акушерсько-гінекологічного анамнезу показав, що останні у жінок 

основної групи у більшій мірі залежали від активності ТБ процесу. 
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Середній вік початку менструацій в основній групі склав  

12,8±0,5 років, у контрольній – 12,1±0,3 років. Гінекологічний анамнез був 

обтяжений первинною та вторинною безплідністю у 8 (10,5 %) жінок, 

позаматковою вагітністю – у 6 (7,8 %), кістами яєчників – у 12 (15,7 %) жінок 

основної групи. У контрольній групі ці показники відповідно становили  

2 (5,0 %), 1 (2,5 %) і 3 (7,5 %) випадки. 

У жінок основної групи акушерський анамнез переважно був 

обтяжений артифіціальними абортами, мимовільними викиднями і 

передчасними пологами, які мали місце у 47 (61,8 %) жінок основної групи,  

у контрольній групі спостерігалися у 7 (17,5 %) осіб (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Акушерський анамнез обстежених жінок 

Групи 

жінок 

Кількість Аборти, викидні Пологи 

Один Два і більше Одні Двоє і більше 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Основна 76 6 7,9 41 53,9 9 11,8 20 26,3 

Контрольна 40 5 12,5 2 5,0 14 35,0 19 47,5 

 

Примітка. У 33 пацієнток контрольної групи акушерський анамнез не ускладнений 

абортами та викиднями. 

 

Відповідно у пацієнток основної групи частіше, ніж у контрольній, 

спостерігали патологічні виділення зі статевих шляхів – у 54 (71,0 %) осіб 

проти 12 (30 %) у контрольній групі, хронічні запальні захворювання органів 

малого тазу – у 44 (57,8 %) осіб проти 3 (7,5 %), патологічні стани матки і 

шийки матки – у 29 (38,2 %) осіб проти 3 (7,5 %) у контролі; лейоміома тіла 

матки – у 4 (5,2 %) осіб, синдром хронічного тазового болю – у 21 (27,6 %) 

осіб основної групи (табл. 3.7). 

Встановлено, що у жінок, хворих на ТБ легень, спостерігалася 

підвищена напруга регуляторних ланок гормональної системи порівняно із 

жінками контрольної групи, яка сприяла абсолютній і відносній естрогенії у – 
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55,2 % випадків, зниженню рівня прогестерону – у 85,5 %, 

гіперпролактинемії – у 80,2 %, підвищенню показників ЛГ та ФСГ, на фоні 

яких виникали ПМЦ, відповідно – у 82,8 та 75,0 % осіб. 

 

Таблиця 3.7 

Структура гінекологічних захворювань обстежених жінок 

 
Групи 

 
Кількість 

жінок 

Нозологічні форми 

Захворювання 
матки і шийки 

матки 

Запальні захво-
рювання органів 

малого тазу 

Патологічні 
виділення піхви 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Основна 
група 

76 29 38,2 44 57,8 54 71 

Контрольна 
група 

40 3 7,5 7 17,5 6 15 

 

Підсумовуючи дані клінічної характеристики жінок, хворих на ТБ, 

можна прослідкувати загальні тенденції ПМЦ залежно від форми 

специфічного процесу (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 

Загальна клінічна характеристика порушень менструального циклу у жінок, 

хворих на туберкульоз легень  

Діагностичні 
критерії 

Дисемінований 
туберкульоз 

 

Фіброзно-
кавернозний 
туберкульоз 

Вогнищевий 
туберкульоз 

Менструальний 
цикл 

ПМЦ, схильність 
до гіперполі-

менореї 

ПМЦ, схильність 
до альгодисмено-
реї 

Нормальний 
ОМЦ, або схиль-
ність до альгодис-
менореї 

Гормональний 
гомеостаз 

Абсолютна і від-
носна естрогенія 

Абсолютна і від-
носна естрогенія 

Відносна 
естрогенія 

 
Функціональні 
зміни 

Недостатність 
лютеїнової фази, 
ановуляція, 
гіперплазії 

Недостатність 
лютеїнової фази, 
ановуляція 

Недостатність 
лютеїнової фази 

 

УЗ-діагностика 

Неоднорідна 
структура 
міометрія, 
гіперплазія, 
поліпи 

Спайковий 
процес у малому 
тазу, дрібнокис-
тозні зміни струк-
тури яєчників 

Запальні зміни 
придатків матки, 
спайки 
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За дисемінованого ВДТБ легень ПМЦ переважно перебігають зі 

схильністю до гіперполіменореї, у жінок мала місце абсолютна, або відносна 

естрогенія. Функціональні тести діагностики підтвердили недостатність 

лютеїнової фази, часто спостерігалася ановуляція. При УЗ дослідженні 

виявлялася неоднорідна структура міометрія, гіперплазія, поліпи ендометрія 

тощо. 

За фіброзно-кавернозної форми ТБ легень у жінок здебільшого 

спостерігали альгодисменорею на тлі абсолютної, або відносної естрогенії, 

недостатність лютеїнової фази. У яєчниках спостерігали дрібнокістозні 

зміни, явища хронічного аднекситу, спайкові зміни органів малого тазу. 

У жінок, хворих на вогнищевий ТБ легень, ПМЦ виявляли у 7 (9,2 %), 

альгодисменорея діагностована у 11 (14,4 %) жінок на фоні відносної 

естрогенії. При УЗД не виявляли патологічних змін ендометрія і яєчників, 

більше спостерігали явища хронічного аднекситу. 

 

3.2 Оцінка психологічних особливостей жінок, хворих на 

туберкульоз легень 

ПМЦ у жінок репродуктивного віку, хворих на ТБ, вимагає 

зосередження уваги на психологічних особливостях жінок і може стати 

суттєвим резервом підвищення ефективності лікування ПМЦ. Складні 

взаємовідносини з соціальним середовищем, соціально-економічні труднощі 

створили умови невпевненого, невизначеного відношення пацієнток, хворих 

на ТБ легень, до стану свого здоров’я. Анкетні дані показали, що наявність 

ТБ у жінок призвело до погіршення умов праці, або втрати роботи. 

Стурбованість, страх, порушення їх соціальної поведінки виступали, як 

чинники стресу і призводили до ПМЦ. 

Отримані нами дані психологічної характеристики обстежених жінок, 

хворих на ТБ легень, поглибили розуміння впливу психологічних чинників 

на перебіг і лікування ПМЦ на тлі ТБ. Тому існує потреба обов’язкової участі 

кваліфікованого психолога у лікуванні і реабілітації репродуктивної функції 
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у даного контингенту пацієнток, що необхідно враховувати при розробці 

комплексу діагностичних і лікувально-профілактичних заходів. 

Анкетуванням проведено оцінку психічного стану жінок, хворих на ТБ. 

Анкети містили відомості про захворюваність на ТБ, гінекологічний та 

акушерський анамнез, перебіг і лікування гінекологічної патології. 

Дослідження проводили одночасно з клінічно-лабораторним обстеженням за 

допомогою опитування і стандартних шкал самооцінки. 

Більша половина жінок основної групи – 56 (73,6 %) вказували на 

погіршення їх становища в суспільстві і в родині, що пояснювали страхом 

оточуючих і родичів захворіти на ТБ. Соціальна ізоляція призводила до 

соціальної фобії, змін характеру взаємовідносин з оточуючими, специфічну 

мотивацію та поведінку хворих на ТБ тощо. 

Затяжні страждання, переживання різноманітних життєвих ситуацій, 

пов’язані з відчуттям страху, недовіри та підозри у жінок, хворих на ТБ 

патологічно загострювалися. Наслідки таких переживань у 51 (67,1 %) 

пацієнток основної групи призводили до ПМЦ і неефективної їх корекції. 

Поведінка 41 (53,9 %) пацієнток, хворих на ВДТБ, їх емоційні реакції на 

наявність ПМЦ створювали психотравматичну ситуацію. 

Жінки основної групи скаржилися на зниження працездатності (75 %), 

безсоння (55,2 %), пригнічення настрою та постійну тривогу (64,4 %), що 

здебільшого зумовлено явищами інтоксикаційного синдрому, хронічної 

гіпоксії та гіпоксемії. У групі контролю таких скарг не спостерігали. 

У 54 (71,0 %) жінок основної групи прогресували переживання, 

неврівноваженість, емоційні зриви, тоді як в групі контролю спостерігали 

відносний спокій, емоційну адаптацію. 

Астено-депресивний синдром спостерігався у 35 (46 %) із 76 пацієнток, 

хворих на ТБ із ПМЦ: переважали хвилювання про свою неповноцінність 

внаслідок хвороби у (22,3 %) осіб, думки про неможливість вилікуватися у – 

(18,4 %) та непередбачуваність свого майбутнього у (15,7 %) осіб. 
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У 41 (53,9 %) жінки основної групи ПМЦ супроводжувалися 

соматичною (загальна втома, набряки, підвищення артеріального тиску, 

головний біль) симптоматикою. Динаміка перебігу тривожних розладів мала 

певні закономірності: спочатку виникала астенічна симптоматика, яка 

викликала функціональні порушення основних функцій жіночого організму. 

Останні призводили до зниження захисних і резервних можливостей жінок. 

Емоційно-вегетативні порушення проявлялися синдромом вегетосудинної 

дистонії з перевагою парасимпатичного тонусу у 41,6 % осіб, порівняно з 

контролем у 14,3 %. Тривале нервово-психічне напруження призводило до 

порушень будь-якої системи організму за принципом слабкої ланки. Так до 

біохімічних зрушень, зокрема до змін імунного захисту, включалися умовно-

рефлекторні механізми. Поєднані іпохондричні розлади з іншими 

невротичними проявами спостерігали у 26 (34,2 %) осіб основної групи. 

Такий стан проявлявся переоціненою стурбованістю за стан свого здоров’я, 

зосередженням, невпевненістю у своїх можливостях та страхом перед 

майбутнім. 

Наявність психопатичних рис (14,4 %), низький рівень інтелекту 

(10,5 %), недисциплінованість та асоціальна поведінка у 15 (19,7 %) осіб 

основної групи суттєво впливали на ставлення до захворювання на ТБ і 

виконання рекомендацій лікаря, що визначало перебіг і ефективність 

лікування ПМЦ. 

При тому неконтрольоване лікування ПМЦ спостерігали у 39 осіб 

(51,3 %), відмову від маніпуляцій – у 19 (25 %). Емоційний стрес та 

депресивний феномен, як і супутні психотравмуючі фактори сімейного та 

соціального характеру статистично корелювали з частотою ПМЦ. 

Більшість жінок, хворих на ТБ легень, мали потребу у моральній та 

емоційній підтримці. Можливість бути покинутою через ТБ була актуальною 

для 31,5 % пацієнток основної групи. 

У 14,4 % пацієнток спостерігали виражені психоемоційні розлади, 

зумовлені складним компонентом вегетосудинних, обмінних та 
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нейроендокринних симптомів. Прогресування астенії та дезадаптації 

протягом тривалого часу спостерігалися переважно в пацієнток, які хронічно 

хворіли на ТБ – 3 (3,9 %). Вказані пацієнтки виявили схильність до скарг, 

були песимістично налаштовані, проявляли упертість, скептицизм і навіть 

агресію. 

У результаті досліджень виявили високу частоту і стійкий характер 

нервово-психічних порушень у жінок, хворих на ТБ, наявність яких у 64,7 % 

спостережень носила стійкий характер, була несприятливою, а також 

негативно впливала на особистість, ставлення жінки до лікування ПМЦ, що 

вимагало корекції психологічних розладів для підвищення ефективності 

лікування і профілактики ПМЦ. 

Особливо несприятливо впливав ТБ на емоційно-вольову поведінку 

жінок та дотримання лікувальних рекомендацій. 

У більшості пацієнток з дисемінованою формою ТБ, траплялися 

різноманітні за генезом межові нервово-психічні розлади. На першому  

місці – розлади, викликані наявністю ТБ (27,6 %), на другому – переживання 

змішаного соматопсихогенного походження (18,4 %), на третьому – 

зумовлені наявністю ПМЦ (17,1 %). Проте етіопатогенез таких 

психологічних порушень дозволив розглядати їх у сукупності, що особливо 

важливо для прогнозу перебігу ПМЦ. 

Дослідження, проведені за допомогою клінічного психопатологічного 

та психологічного методів показали, що межові нервово-психічні розлади у 

жінок основної групи траплялися у (48,6 %) осіб із ВДТБ, серед ЗЗПТБ вони 

виявлялися тільки у (19,7 %) осіб. 

У процесі дослідження нами виявлено 5 клінічних варіантів розладу 

психічної діяльності у жінок. Астенічні розлади мали місце у 46,1 % випадків 

і проявлялися підвищеною дратівливістю (19,9 %), емоційною нестійкістю 

(16,6 %), нестриманістю (5,7 %), розладами сну (3,9 %). Виявлялися 

симптоми головного болю, головокружіння, тахікардії та болю в серці без 

проявів патології на електрокардіограмі. Серед жінок контрольної групи  
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у 2 (5,0 %) траплялася емоційна лабільність, переживання, стурбованість, 

проте зазначені явища були короткочасними і спостерігалися перед 

менструацією. 

У жінок із ЗЗПТБ легень виникав змішаний тип реагування на 

психотравмуючу ситуацію, яка переходила на психофізіологічний рівень.  

У 15,9 % жінок спостерігали схильність до стенічних реакцій, вони були 

експансивні, активні, незалежні. У жінок виявляли характерну 

декомпенсацію за психопатичним типом, асоціальну та антисоціальну 

поведінкову реакцію. 

У 30,2 % осіб, хворих на ТБ, відмічали гіпостенічний тип реагування, 

що проявлявся соціальною піддатливістю, їх відрізняла декомпенсація за 

невротичним типом через посилення процесів гальмування. 

У 9,2 % осіб спостерігали виражену дезадаптацію особистості, 

конфліктні відносини в сім’ї. Жінки вказували на відсутність позитивних 

емоцій і теплих стосунків і відрізнялися чоловічими рисами характеру.  

У 11 (14,4 %) із них спостерігали виражену агресію, яку розцінювали як 

декомпенсацію психосоматичного стану. При тому спостерігали постійну 

внутрішню напругу, що потребувало постійної психологічної корекції для 

зниження конфліктності. 

Загалом зосередження на неприємних відчуттях та хворобливому стані 

спостерігали 55,2 % пацієнток основної групи, у яких бажання лікуватися 

поєднувалося з недовірою до його успіху. 

За даними дослідження корелятивних зв’язків ПМЦ і психологічної 

характеристики жінок виявлено, що виникнення ПМЦ для пацієнток було 

причиною невротичних розладів (r=0,94-0,58; р<0,001). Наявність ПМЦ у 

жінок, хворих на ТБ, спричинила початок нової життєвої ситуації, оскільки 

таким пацієнткам довелося в певній мірі змінювати сформовані стереотипи, 

поведінку та сімейні плани тощо. 

Отримані результати дослідження засвідчили, що виділити найбільш 

важливі характеристики психологічного стану у жінок основної групи дуже 
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складно. Аналіз психопатологічних феноменів показав, що психологічні 

особливості у жінок основної групи виявлені за такими параметрами: 

обсесивно-фобічні порушення, астенія, тривога (р<0,01). 

На особливу увагу заслуговували депресивні стани. Легкий 

депресивний епізод траплявся у 24 (31,5 %) жінок, хворих на ТБ, та у 10 

(22,5 %) осіб контрольної групи. Чинниками ризику депресії була вікова 

група 35–40 років, зниження соціального статусу, розлучення, особисті 

якості з явищами тривоги, стреси, проблеми сексуального незадоволення  

(в одиноких жінок) (табл. 3.9.). 

 

Таблиця 3.9 

Показники тривоги і депресії у жінок, хворих на туберкульоз легень 

№ 

п/п 
Показники Основна група, 

n=76 

Контрольна 

група, n=40 

1.  Настрій 0,6±0,08 0,5±0,11 

2.  Песимізм 0,6±0,07 0,2±0,08 

3.  Відчуття неспроможності 0,6±0,08 0,4±0,11 

4.  Невдоволеність 0,6±0,07* 0,3±0,07 

5.  Відчуття провини 0,6±0,10* 0,2±0,10 

6.  Самообвинувачення 0,7±0,11 0,1±0,12 

7.  Плаксивість 1,0±0,13 0,4±0,2 

8.  Дратівливість 0,8±0,10 0,3±0,14 

9.  Порушення соціальних зв’язків 0,2±0,07 0,1±0,06 

10.  Нерішучість 0,5±0,08 0,4±0,12 

11.  Втрата працездатності 0,6±0,07 0,1±0,09 

12.  Порушення сну 0,4±0,11 0,3±0,08 

13.  Втома 0,6±0,09 0,5±0,13 

14.  Втрата апетиту 0,4±0,07* 0,2±0,1 

15.  Втрата маси тіла 1,1±0,13* 0,3±0,12 

16.  Втрата лібідо 0,4±0,09* 0,2±0,10 

Всього 9,8±0,93* 4,4±0,7 
 

Примітка. * – міжгрупові відмінності за U-критерієм Манна-Уітні (р<0,05). 
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Змішані тривожні депресивні стани, траплялися у 19 (25 %) жінок 

основної групи з проявами тривоги, депресії, проте жоден з них не був 

домінуючим. Іпохондричні розлади виявляли у 5 (6,5 %) жінок, хворих на ТБ, 

чинниками ризику яких були соціальні, генетичні, культурні, етнічні 

чинники. Характерною рисою жінок, хворих на ТБ, була сором’язливість 

(11,8 %), обмежений стиль життя, вони ухилялися від соціальної та 

професійної діяльності. 

Особливу увагу привертала достовірна різниця за шкалою 

«нервозність», за якою у жінок, хворих на ТБ легень, виявляли виражені 

психосоматичні порушення. У них переважав депресивний настрій, вони 

вирізнялися миттєвою збудливістю та дратівливістю, прослідковувалося 

характерне прагнення до домінантної та реактивної агресивності. 

Результати досліджень показали, що наявність невротичної 

симптоматики зумовила високий рівень тривожності у жінок основної групи, 

що виливалося у афективне реагування на ПМЦ, імпульсивність, недостатнє 

володіння собою, що суттєво вплинуло на ефективність лікування останніх. 

Виражена депресивність і невротичні прояви у даного контингенту тісно 

зв’язані з порушеннями сну (r=0,52), сексуальними розладами (r=0,54), 

збудливістю й дратівливістю (r=0,54) В окремих випадках виявляли млявість 

і апатію. Пацієнтки були байдужими й безініціативними. 

При астено-обсесивному варіанті розвитку астенічні симптоми 

змінювалися обсесивними, які набували домінуючого характеру у клінічній 

картині. Фобічні переживання поєднувались із недовірою і тривожністю. 

Результати досліджень показали, що виникнення депресії у 7 (9,2 %) 

жінок зумовлені тривалим перебігом ТБ легень, сімейними проблемами, 

складними життєвими ситуаціями. У 5 (6,5 %) пацієнток, хворих на ТБ, мали 

місце астенічні розлади, що проявлялися підвищеною дратівливістю і 

призводили до зниження настрою, плаксивості, песимізму, порушень сну. 

Також спостерігався високий рівень внутрішньої напруги. 
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Таким чином, результати проведених досліджень показали, що ПМЦ у 

жінок, хворих на ТБ легень, виникає на тлі надмірного напруження 

пристосувальних механізмів, які проявляються метаболічними порушеннями 

в поєднанні з неадекватно високою симпатичною активністю протягом 

усього періоду спостереження. Крім того, спостерігали формування крайніх 

варіантів норми та надмірного емоційного напруження. Пацієнтки основної 

групи набували нових форм захисних реакцій з включенням більш широкого 

діапазону психологічних механізмів. Дослідження рис особистості, способів 

подолання труднощів та поведінки в конфліктних ситуаціях в основній та 

контрольній групах показало, що адаптаційні можливості жінок, хворих на 

ТБ, значно обмежені. Пацієнтки, хворі на ТБ легень, у яких спостерігали 

ПМЦ, відрізнялися від здорових підвищеною афективною напругою, 

готовністю до негативних проявів за найменшої стресової ситуації, 

схильністю до недовіри і ненависті, переважанням негативних оцінок до 

оточуючих і родичів. 

Приведені дані клінічної характеристики обстежених пацієнток, хворих 

на ТБ, виявили тривожну тенденцію до послаблення уваги загальної 

медичної мережі до питань раннього виявлення гінекологічної патології на 

фоні ТБ. На сучасному етапі дана тенденція набула особливого розвитку у 

зв’язку з поширенням ТБ серед населення. 

 

Основні наукові положення даного розділу викладені у наступних 

публікаціях: 

1. Романюк О. В. Порушення менструального циклу у жінок, що 

хворіють на туберкульоз / О. В. Романюк // Буковинський медичний вісник. – 

2016. – Т. 20, № 1 (77). – С. 141–143. 

2. Романюк О. В. Соціально-медичні чинники ризику порушень 

менструального циклу в жінок, що хворіють на туберкульоз легень  

/ О. В. Романюк // Клінічна та експериментальна патологія. – 2016. – Т. 15, 

№ 1 (55). – С. 116–119. 
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3. Романюк О. В. Порушення менструальної функції у жінок на тлі 

туберкульозу / О. В. Романюк, С. П. Польова, В. В. Гарбузюк // Зб. матеріалів 

міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективні напрями розвитку сучасних 

медичних і фармацевтичних наук», (Дніпропетровськ, 12–13 лют. 2016 р.). – 

Дніпропетровськ : Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 

2016. – С. 106–108. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗМІНИ ІМУННОГО ГОМЕОСТАЗУ ПРИ ПОРУШЕННІ 

МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА  

ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 

 

4.1 Визначення показників неспецифічного і специфічнного 

імунного захисту при порушенні менструального циклу у жінок, хворих 

на туберкульоз легень 

У даному розділі наведені результати визначення функції системи 

імунітету у жінок, хворих на ТБ легень. Визначено дані абсолютної та 

відносної кількості імунокомпетентних клітин, показники ефекторної 

неспецифічної системи протиінфекційного захисту, клітинну та гуморальну 

ланки системного імунітету, зважаючи, що ТБ процес перебігає на фоні 

дисрегуляції імунної системи, яка має здатність до саморегуляції та 

самоуправління, підтримує чисельні анатомо-функціональні зв’язки з іншими 

системами організму і забезпечує гомеостаз. Оцінку імунного гомеостазу у 

пацієнток, хворих на ТБ із ПМЦ нами проведено з позиції активності ТБ, 

клінічного перебігу і ступеня імунних змін. 

Результати дослідження показали, що у жінок, хворих на ТБ легень, 

системний імунітет характеризується з одного боку підвищеним 

навантаженням на організм, а з іншого боку – супресорною дією хіміотерапії, 

внаслідок чого ще більше пригнічується імунна система. 

Функціональний стан імунної системи клінічно оцінювали шляхом 

підрахунку кількості відповідних популяцій та субпопуляцій клітин імунної 

системи, а також виявленням рецепторного апарату клітин і визначенням 

різноманітних медіаторів, які продукують вказані клітини. 

Для оцінки перебігу ПМЦ на тлі ТБ легень, який супроводжується 

імуносупресією, розширена лейкограма клінічного аналізу крові з 

визначенням субпопуляцій лімфоцитів і молекул, що ними продукуються,  

є досить інформативною. Результати дослідження обстеження пацієнток, які 
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хворіють на ВДТБ легень, і здорових жінок показав, що наявність ВДТБ 

легень у жінок репродуктивного віку призводить до суттєвих порушень 

механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту: зниження на 16,4 %, 

фагоцитарної активності лейкоцитів у пацієнток основної групи і зростання 

на 57,9 % бактерицидної активності (табл. 4.1).    

             

Таблиця 4.1 

Показники неспецифічного протиінфекційного захисту у жінок,  

що хворіють на туберкульоз легень 

Показники 
Од. 

виміру 

Групи обстежуваних жінок 

Р 
Основна 

група 

(n=48) 

(M±m) 

СІП 

Контрольна 

група 

(n=30) 

(M±m) 

СІП 

Фагоцитарний індекс % 37,50±1,64 І 44,30±1,17 І <0,05 

НСТ-тест спонтанний % 16,80±1,01 ІІ 12,50±0,92 І <0,05 

НСТ-тест стимульований % 33,70±2,16 І 44,20±2,75 І <0,05 

Показник фагоцитарного 

резерву 
од. 1,08±0,26 ІІІ 2,53±0,46 І <0,05 

Індекс стимуляції 

фагоцитозу 
% 2,01±0,02 ІІІ 3,54±0,04 І <0,001 

Вміст катіонних білків од. 2,40±0,08 І 2,86±0,04 І <0,01 

Імунологічний 

коефіцієнт 
% 26,75±1,03 ІІ 16,91±0,87 І <0,01 

0-лімфоцити % 14,00±1,37 І 15,30±1,51 І >0,05 

Лейко-нульовий індекс од. 0,57±0,15 І 0,47±0,13 І >0,05 

Примітки: 

1. СІП – ступінь імунних порушень; 

2. Р – порівняння показників жінок основної групи з показниками контрольної групи. 

 

Аналіз результатів дослідження показав, що здатність фагоцитів до 

бактерицидної активності знижувалася на 40,0 %, показник фагоцитарного 

резерву знижувався у 3,4 рази, що призводило до незавершеності фагоцитозу. 

При тому імунологічний коефіцієнт зростав на 85,9 %. За таких умов нами 

спостерігався підвищений рівень ПМЦ на тлі інфекційного процесу. 

Показники лейкограми вказували на зміни функціонального стану 

системи імунітету у жінок основної групи. У жінок контрольної групи 

результати досліджень засвідчили високу фагоцитарну активність 
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нейтрофілів. Ступінь імунних порушень (І ст.) характеризувався неістотними 

змінами, а показники клітинної ланки системного імунітету знаходилися у 

межах фізіологічних величин. Незначні відхилення показників від норми 

розглядали, як адекватну реакцію системи імунітету на гормональні зміни в 

динаміці менструального циклу. 

Показники неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного 

захисту у пацієнток, хворих на ТБ легень, продемонстрували зміни 

різноманітного характеру, при тому І ступінь імунних порушень виявлено у 

50 % жінок основної групи, ІІ – у 37 %, і ІІІ – у 12,5 % осіб.  Результати 

оцінки гематологічних показників і ступеня імунних зрушень у 

досліджуваних групах жінок наведені у таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2 

Зміни показників лейкограми у жінок, хворих на туберкульоз легень  

 
Показники 

Одиниці 

виміру 

Групи обстежуваних жінок 

Р 
Основна 

група 
(n=48) 

(M±m) 

СІП 

Контрольна 
група 
(n=30) 

(M±m) 

СІП 

Лейкоцити г/л 7,95±0,42 І 7,18±0,36 І >0,05 
Нейтрофільні лейкоцити: % 75,00±2,31 І 67,10±2,52 І <0,05 

 Сегментоядерні % 71,60±2,25 І 64,60±2,73 І >0,05 

 Паличкоядерні % 3,30±0,18 ІІ 2,40±0,14 І <0,05 

Еозинофіли % 2,06±0,15 ІІ 0,80±0,20 І <0,01 
Лімфоцити % 20,31±2,37 І 24,30±2,54 І >0,05 

 г/л 1,42±0,23 ІІ 2,10±0,23 ІІ <0,01 

Моноцити % 6,86±0,24 ІІІ 3,50±0,40 І <0,001 
Нейтрофільно-

лейкоцитарний коефіцієнт 
од. 3,69±0,13 ІІ 2,76±0,11 І <0,05 

Індекс нейтрофільного зсуву % 32,97±1,29 І 41,33±1,91 І <0,05 
Лейкоцитарний індекс 

інтоксикації 
од. 2,57±0,09 І 2,35±0,07 І <0,05 

Індекс алергізації од. 0,62±0,05 ІІ 0,46±0,04 І <0,05 
Індекс неспецифічної 

резистентності 
од. 28,37±1,27 І 36,21±1,73 І <0,05 

Індекс імунної реактивності од. 3,26±0,13 ІІІ 7,17±0,12 ІІ <0,001 
ШОЕ мм/год 16,60±0,18 ІІІ 7,20±0,12 І <0,001 
Співвідношення молодих 

форм нейтрофілів 
од. 0,05±0,005 І 0,04±0,01 І >0,05 

Примітки: 

1. СІП – ступінь імунних порушень. 

2. Р – порівняння показників жінок основної групи з показниками жінок контрольної групи. 
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Наявність ВДТБ легень у жінок призводила до значних порушень 

чинників і механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту. 

Фагоцитарна активність поліморфноядерних лейкоцитів у пацієнток 

знижувалася на 9,8 %, при тому їх бактерицидна активність зростала на 

57,9 %, а потенційна здатність до бактерицидної активності фагоцитувальних 

клітин знижувалася на 20,2 %. Вказані зміни призводили до незавершеності 

фагоцитозу, про що свідчить показник фагоцитарного резерву, який 

знижувався у 2,5 рази (р<0,05). Зростання імунологічного коефіцієнта на 

88,9 % засвідчило про супресорний стан імунної системи на тлі перебігу 

ВДТБ. При цьому відносна кількість О-лімфоцитів (кілінгова функція 0-

лімфоцитів), їх аналітичний індекс та вміст катіонних білків практично не 

змінювалися (рис. 4.1). 

 

 
 

Рис. 4.1 Співвідношення показників неспецифічної ефекторної системи 

протиінфекційного захисту жінок, хворих на туберкульоз легень і здорових 

жінок 

 

Однак серед показників окремих лейкограм мали місце достовірні 

розбіжності щодо вмісту лейкоцитів і лімфоцитів крові у жінок, хворих на ТБ 

легень, які корелювали з порушеннями гормонального гомеостазу. 
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Імунологічний коефіцієнт 

Показник фагоцитарного резерву 

Вміст катіонних білків 

Основна група  Контрольна група Практично здорові жінки 
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4.2 Визначення показників клітинної та гуморальної імунної 

відповіді при порушенні менструального циклу у жінок, хворих на 

туберкульоз легень 

Визначення функціонального стану системи імунітету (у першу чергу 

лімфоцитів) набуває важливого значення для оцінки фізіологічного і 

патологічного стану жінок. Зважаючи, що за умов ТБ легень, переважно 

формується клітинна імунна відповідь, основні субпопуляції Т- і  

В-лімфоцитів визначали у реакції непрямої поверхневої імунофлуоресценції 

з моноклональними антитілами. 

За умов туберкульозу Т-клітинна ланка імунної системи, яка визначає 

протитуберкульозний імунітет, виступає основним механізмом захисту 

організму і здійснює регуляцію фагоцитозу і лізису МБТ. Вона заслуговує на 

поглиблене вивчення щодо впливу на менструальний цикл, репродуктивну 

функцію, гормональну та ендокринну систему і реактивність організму 

загалом у пацієнток, що хворіють на ТБ легень. 

У результаті дослідження пацієнток, хворих на ТБ легень, встановлена 

тенденція до зниження відносної кількості загальних Т-лімфоцитів (CD3+) на 

10,7 % (р<0,05), проліферативної здатності на неспецифічний стимулятор 

(ФГА) на 16,5 % (р<0,05) і CD4+ лімфоцитів на 33,4 % (табл. 4.3). При тому 

зростала відносна кількість CD8+ лімфоцитів на 19,2 %, а проліферативна 

здатність Т-лімфоцитів – у 3,19 раза, лейко-Т-клітинний індекс зріс на 

33,3 %, що підтверджує дефіцит загальної кількості Т-лімфоцитів та 

імунологічного коефіцієнта – на 17,4 %. Зазначені зміни показників імунного 

гомеостазу були проявом формування набутого імунодефіцитного стану за 

клітинним типом, підтвердженням чого є зниження на 62,6 % 

імунорегуляторного індексу, що призвело до порушень не лише процесів 

розпізнавання, але й до автономної саморегуляції у системі імунітету. 

Перерозподіл чисельного співвідношення Т-хелперів і Т-цитотоксичних 

лімфоцитів (ІРІ) призводив до зниження майже у два рази показника 

співвідношення СD4+/СD8+ у жінок основної групи, який наближався  
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до 1 (1,3±0,05), що свідчило про напружену роботу імунної системи, 

формування набутого імунодефіцитного стану, на фоні якого суттєво зростав 

рівень менструальної дисфункції (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 Співвідношення показників клітинної ланки системного імунітету 

у хворих на туберкульоз легень, жінок контрольної групи і здорових жінок 

 

Результати досліджень показали, що ПМЦ у жінок, хворих на ТБ 

легень, перебігають на фоні дисфункції гуморальної ланки імунітету. 

Антитіла до антигенів МБТ циркулюють у крові за наявності будь-якої 

форми ТБ, а імунна відповідь складна і залежить від багатьох чинників 

медичного і соціального характеру. 

Дослідження гуморальної ланки імунітету у жінок, хворих на ТБ, 

показали (табл. 4.3) суттєві імунні порушення, які встановлені однаково 

часто серед пацієнток основної групи – по 33,3 %. Відносна кількість  

В-лімфоцитів (CD20+ клітин) зростала на 46,5 %, загальна функціональна 

здатність знижувалася на 5,6 %. Негативним виявилося зниження рівня ІgG – 

на 33,2 %, який виконує основну захисну роль у протиінфекційному захисті, 

також зростала концентрація ІgМ – на 53,8 % і ІgА – на 81,4 %. 
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Таблиця 4.3 

Показники клітинної ланки імунітету у жінок, хворих на туберкульоз легень 

Показники 

Одини

ці 

виміру 

Жінки досліджуваних груп 

Р Основна група 

(n=48) (M±m) 
СІП 

Контрольна група 

(n=30) (M±m) 
СІП 

Загальний пул 

Т-лімфоцитів 

(CD3+) 

% 62,8±2,41 І 73,9±2,89 І <0,01 

Субпопуляції 

Т-лімфоцитів: 

– CD4+ 

– CD8+ 

 

 

% 

% 

 

 

36,4±1,61 

26,3±1,24 

 

І 

І 

 

 

46,1±1,99 

21,8±1,17 

 

 

І 

І 

 

 

>0,05 

>0,05 

ІРІ (CD4+/ CD8+) од. 1,4±0,05 ІІ 2,1±0,08 І <0,05 

Лейко-Т-

клітинний індекс 

од. 0,1±0,02 І 0,1±0,02 І >0,05 

РБТЛ: 

– 3 ФГА 

– 3 ППД 

 

% 

% 

 

51,7±0,84 

3,9±0,37 

 

І 

ІІІ 

 

61,4±1,52 

1,3±0,16 

 

І 

І 

 

<0,01 

<0,01 

Імунологічний 

коефіцієнт 

% 26,7±1,03 ІІ 16,9±0,97 І <0,01 

Примітки: 

1. СІП – ступінь імунних порушень. 

2. Р – порівняння показників жінок основної групи з показниками контрольної групи. 

 

Таким чином, наявність ВДТБ легень у жінок репродуктивного віку є 

вагомим чинником порушень системного імунітету, на фоні яких виникають 

ПМЦ. 

Результати досліджень показали, що у жінок із ЗЗПТБ легень, зміни 

імунних порушень не виходили за межі І ступеня і не потребували 

імунокорекції, на відміну у жінок із ВДТБ легень, в яких встановлені суттєві 

зміни показників неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного 

захисту (переважно ІІ–ІІІ ступінь імунних порушень) і негативно впливали на 

перебіг ПМЦ. 

У результаті проведення комплексного обстеження жінок, нами 

виявлено динаміку змін ПМЦ у пацієнток основної групи. Встановлено, що 

ПМЦ на тлі ТБ легень перебігають з надмірним функціонуванням імунної 

системи. Результати дослідження показників гуморальної ланки системного 

імунітету при ПМЦ у жінок показали зміни вказаних показників як у 

практично здорових жінок, так і у пацієнток із ЗЗПТБ легень. 
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Результати дослідження показали, що роль специфічної гуморальної 

ланки імунітету в комплексі захисних реакцій при ПМЦ у жінок, хворих на 

ТБ легень, є суттєвою, проте вивчена недостатньо. Імунна відповідь на 

антитіла до ТБ індивідуальна, складна і залежить від цілої низки чинників. 

Переважно ПМЦ у жінок, хворих на ВДТБ легень, виникали на фоні 

змін, які відповідали ІІ–ІІІ ступеням імунних зрушень і траплялися однаково 

часто у всіх пацієнток. Відносна кількість В-лімфоцитів (CD20+ клітин) 

зростала на 46,3 %, проте загальна функціональна здатність знижувалася на 

5,6 %. Діагностика продукції Іg основних класів показала негативні зміни, 

при яких відбувалося зниження рівня Іg G на 33,2 %. Останній забезпечує 

основну захисну роль у протиінфекційному захисті і має прогностичну 

значимість щодо діагностики і лікування ТБ. Одночасно зростала 

концентрація ІgМ (на 53,6 %) та ІgА (на 81,1 %), що послужило 

підтвердженням зростання кількості антигенів (рис. 4.4).     

      

Таблиця 4.4 

Показники гуморальної ланки імунітету у жінок, що хворіють  

на туберкульоз легень 

Показники 
Од. 

виміру 

Основна група 

(n=48) 

Контрольна група 

(n=30) 
Р Пацієнтки, хворі 

на туберкульоз 

легень (M±m) 

СІП 
Здорові жінки 

(n=32) 

(M±m) 

СІП 

В-лімфоцити 

(CD20+) 

% 18,5±1,23 ІІ 12,6±1,17 І <0,01 

Лейко-В-

клітинний індекс 

од. 0,4±0,05 І 0,5±0,05 І <0,05 

Концентрація 

імуноглобулінів 

г/л 15,4±0,37 І 16,3±0,46 І <0,05 

IgM г/л 2,8±0,18 ІІІ 1,3±0,17 ІІ <0,05 

IgG г/л 10,1±0,63 ІІ 13,5±0,88 І <0,05 

ІgA г/л 2,5±029 ІІІ 1,5±0,34 І <0,05 

Примітки: 

1. СІП – ступінь імунних порушень. 

2. Р – порівняння показників жінок основної групи з показниками здорових жінок. 
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Загалом, за даними вмісту імуноглобулінів основних класів у 

гуморальній ланці імунної системи жінок, хворих на ВДТБ легень, 

спостерігали виражений дисбаланс, який проявлявся зниженням рівня IgG і 

підвищеним вмістом IgM i IgA (p>0,05). 

За наявності ТБ легень відносна кількість В-лімфоцитів (CD20+ клітин) 

зменшувалася на 17,0 %, що підтверджено тенденцією до зростання 

лейкоцитарно-В-клітинного індексу та зниженням концентрації 

сироваткового ІgA на 6,4 %. Концентрація ІgМ та ІgG мала тенденцію до 

зростання, а ступінь імунних порушень не виходив за межі першого рівня 

(рис. 4.3).  

 

Рис. 4.3 Співвідношення показників гуморальної ланки системного 

імунітету в жінок, хворих на туберкульоз легень та практично здорових 

жінок 

 

Враховуючи дані імунограми жінок, хворих на ТБ легень, можна дійти 

висновку, що проведені дослідження розширили уяву про зміни і вплив 

імунної системи на особливості перебігу ПМЦ у жінок репродуктивного віку. 

Імунологічні дослідження показали, що в більшості обстежених жінок 

основної групи кількість лейкоцитів зростала на 80 % і 62,2 %, відповідно, 

проте, у пацієнток із ЗЗПТБ легень, вона зростала помірно. У третини 
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пацієнток, хворих на ВДТБ легень, кількість лейкоцитів зростала до 40 у полі 

зору. Зазначені зміни лейкограми підтверджують інфекційний характер 

захворювання. 

Лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) за Я. Я. Кальф-Каліфом, який 

характеризує клітинну складову ендотоксикозу, показав динамічне його 

зростання у жінок основної групи, який перевищував 3,0 умовні одиниці. 

Запальний характер периферичної картини крові достовірно частіше 

реєструвався серед пацієнток, хворих на ВДТБ легень, що знайшло своє 

відображення у достовірно більш високому відносному й абсолютному вмісті 

паличкоядерних нейтрофілів у порівнянні з групою контролю, а також 

достовірно частішій реєстрації ядерних зрушень нейтрофілів. 

Вивчення профілю цитокінів серед пацієнток основної групи 

заслуговувало на особливу увагу (табл. 4.5).  

 

Таблиця 4.5 

Показники цитокінового профілю у жінок, хворих на туберкульоз легень, 

залежно від рівня лейкоцитів (Мm) 

Показник (%) 
Вихідний рівень лейкоцитів (х109/л) 

ВДТБ (7,950,2) ЗЗПТБ (7,470,4) Здорові (6,30,1) 

-ІФН 2,710,2 0,470,03 - 

-ІФН 7,91,0* 36,043,5* 108,56,4 

ІЛ-4 47,05,4* 22,44,1* 7,21,3 

ФНП- 418,621,0* 303,116,2* 167,512,9 

Примітка. * – р 0,01 у порівнянні зі здоровими. 

 

За наявності помірного лейкоцитозу або нейтрофільозу і, особливо, в 

поєднанні з ядерним зрушенням лейкоцитарної формули вліво, найбільш 

характерний цитокіновий профіль спостерігали для Th1-залежного типу 

імунного реагування (високий вміст -ІФН, ФНП). За умов лейкопенії або 

нейтропенії, особливо в поєднанні з ядерним зрушенням лейкоформули 

вправо, переважали ознаки активації Th2-залежного типу імунного 

реагування (підвищення змісту ІЛ-4). 
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Показники профілю цитокінів дозволили припустити наявність  

Th1-залежних реакцій в організмі пацієнток, що на початкових етапах 

перебігу ПМЦ був сприятливим. Наявність більш високого вмісту ІЛ-4 у 

пацієнток з явищами лейкопенії чи з тенденцією до зниженого вмісту 

лейкоцитів дала можливість припустити перехід імунної відповіді на  

Th2-залежний тип реагування і вказувала на неспроможність організму 

локалізувати осередок запалення, що вимагало проведення імуномодулюючої 

терапії.  

Аналіз отриманих результатів дозволив дійти висновку, що за умов 

зрушення лейкоформули вліво, спостерігаються високі рівні ФНП і -ІФН, 

тобто імунна система жінок, хворих на ТБ легень, локально реагує на ПМЦ, 

внаслідок чого призначати індуктори ендогенного інтерферону не доцільно. 

За умов, якщо ядерне зрушення формули відбуваються вправо, зниження 

вмісту ФНП і -ІФН і підвищення ІЛ-4 у поєднанні з моноцитопенією і 

еозинофилією, пацієнткам слід призначати інтерферонкоригуючу терапію. 

Порівняльний аналіз проведених досліджень показав, що у пацієнток 

хворих на ЗЗПТБ легень рівні -ІФН були майже в 5 разів, а -ІФН –  

у 2,5 рази нижчі, ніж у пацієнток контрольної групи, що можна розглядати, 

як прогностично несприятливий чинник. Помітне пригнічення -ланки 

системи ІФН, який відіграє важливу роль у підтримці гомеостазу, може 

сприяти тривалому рецидивуючому перебігу захворювання. 

За результатами досліджень, у всіх хворих основної групи було 

встановлено достовірне зниження показників ІФН-статусу в порівнянні з 

здоровими пацієнтками. Дані таблиці 4.5 показали, що рівні сироваткового  

-ІФН у пацієнток за наявності ЗЗПТБ були нижчими, порівняно із 

здоровими жінками у 1,8 і 9,1 раза, (р0,01), що вказує на наявність в 

організмі пацієнток перенесеного інфекційного процесу – ТБ легень. При 

тому, рівень -ІФН знижувався в порівнянні з контролем у 1,7 і 3,7 раза, 

відповідно (р 0,05). 
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У хворих з ВДТБ легень показники -ІФН були високими порівняно з 

такими у жінок, хворих на ЗЗПТБ, а рівні -ІФН при цьому виявилися  

у 3 рази нижчими, що, очевидно, характерно для пацієнток з поширеним ТБ 

процесом. Низькі концентрації -ІФН чітко корелювали з тяжкістю ТБ 

захворювання, що можна вважати прогностично несприятливим чинником 

щодо виникнення і перебігу ПМЦ. 

Аналіз показників інтерферонового статусу у пацієнток, хворих ЗЗПТБ 

легень, вказував на дисбаланс системи інтерферону. Рівень -ІФН виявився 

вищим норми у 3 (9,6 %) жінок. Нормальні значення сироваткового 

інтерферону спостерігали у 2 (6,4 %) пацієнток. Рівень -ІФН у крові хворих 

на ЗЗПТБ був різко знижений у 12 пацієнток (38,7 %). Дані величини ІФН-

статусу засвідчили інтерферондефіцитний стан у пацієнток. Нормальні 

значення визначалися у 2 (6,4 %), підвищення рівня -ІФН – у 5 (16,1 %).  

У контрольній групі нормальні значення -ІФН виявлялися в 27 (84,3 %) 

жінок, знижені – у 5 (15,6 %). 

Таким чином виникнення і перебіг ПМЦ у жінок, хворих на ВДТБ 

легень, відбувався на фоні пригнічення і дисфункції системи інтерферону, 

яка вимагає проведення імунокорекції у комплексному лікуванні ПМЦ з 

урахуванням вище зазначених показників. 

 

Результати даних досліджень оприлюднено у наступних публікаціях: 

1. Зміни гуморального імунітету при порушенні менструального 

циклу у жінок, що хворіють на туберкульоз / С. П. Польова, О. В. Романюк // 

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 4 (24). –  

С. 49–51. 

2. Соціально-медичні чинники ризику порушень менструального 

циклу в жінок, що хворіють на туберкульоз легень / О. В. Романюк // 

Клінічна та експериментальна патологія. – 2016. – Т. 15, № 1 (55). –  

С. 116–119. 
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Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 1 (25). –  
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПОРУШЕНЬ МЕНСТРУАЛЬНОГО 

ЦИКЛУ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 

 

5.1 Діагностика функціональних змін менструальної дисфункції у 

жінок, хворих на туберкульоз легень 

На момент обстеження у жінок основної групи проведено поглиблене 

клінічно-лабораторне дослідження перебігу ПМЦ, детально проаналізовано 

структуру ПМЦ, інфікування репродуктивних органів на тлі імуносупресії і 

застосування хіміотерапії, враховані особливості соматичної патології, які 

сприяють виникненню ПМЦ. 

Динамічний нагляд за пацієнтками, хворими на ВДТБ легень, показав, 

що комплексне лікування ТБ легень, в процесі якого одночасно застосовують 

не менше чотирьох хіміопрепаратів, негативно впливає на гормональний і 

стероїдний обмін, функціонування менструального циклу, що проявлялося 

різноманітними дисгормональними і функціональними порушеннями у 

жінок. Зважаючи, що при застосуванні хіміотерапії у більшості пацієнток, 

хворих на ВДТБ легень, лікувальння ТБ проводили без детального 

визначення ґендерних особливостей: ПМЦ, досліджень гормонального фону, 

виключення можливих порушень стероїдогенезу у яєчниках і регуляторної 

функції гіпоталамо-гіпофізарної системи, нами проведені клініко-

лабораторні дослідження із урахуванням вищезазначених особливостей. 

Комплексна оцінка даних анамнезу обстежених жінок показала, що 

ПМЦ мали місце серед основної групи – у 39 (51,3 %) жінок, при тому 

найчастіше траплялися у пацієнток, хворих на дисемінований ВДТБ легень. 

У 28 (36,8 %) осіб спостерігали невідповідність стану ендометрія фазі 

менструального циклу і в трьох (3,9 %) пацієнток – стан слизової матки 

відповідав пізній фазі секреції. 

Проведені дослідження гормонального гомеостазу показали 

неоднорідність змін і показників рівня гормонів у жінок основної групи. Так 
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за ВДТБ легень переважно спостерігалася відносна гіпоестрогенія –  

у 55,2 % осіб, відносна гіперпролактинемія  і зниження рівня прогестерону – 

у 85,5 % жінок, підвищення показників ЛГ та ФСГ – у 82,8 % і 75,0 % 

пацієнток, відповідно. Із 34 пацієнток із ЗЗПТБ у 23 (30,2 %) мав місце 

двохфазний менструальний цикл, а показники секреції гонадотропних 

гормонів і стероїдогенезу у яєчниках загалом не відрізнялися від показників 

жінок контрольної групи. У решти – 17 (22,3 %) пацієнток спостерігалася 

ановуляція при збереженому менструальному циклі з помірним підвищенням 

рівня ФСГ у І фазу, зниженням рівня естрадіолу і прогестерону у ІІ фазу. 

Однак у 9 (11,8 %) жінок основної групи за наявності овуляції рівень 

прогестерону у ІІ фазу циклу був вірогідно нижчим порівняно із жінками 

контрольної групи. 

Стуктура ПМЦ у жінок, хворих на ТБ легень, характеризувалася 

високою частотою гіперполіменореї і дисменореї, які траплялися практично у 

кожної третьої пацієнтки. Аномальні маткові кровотечі (АМК) зустрічалися у 

32 (42,1 %) жінок, альгодисменорея у поєднанні з гіпоменструальним 

синдромом – у 23 (30,2 %), гіперполіменорея –  

у 16 (21 %), аменорея – у 3 (3,9 %) осіб. Тривалість аменореї була від 6 міс. 

до 6 років і корелювала з тривалістю специфічного лікування 

хіміопрепаратами, в результаті якого виникали дистрофічні та атрофічні 

зміни ендометрія. 

У пацієнток, хворих на дисемінований ВДТБ легень спостерігалася 

виражена тенденція до зростання частки гіперплазії ендометрія – із 35-ти 

пацієнток остання спостерігалася у 19 (25 %) осіб порівняно з пацієнтками, 

хворими на інші клінічні форми ТБ, які загалом склали 15,7 % осіб. 

Визначення показників гемограми у жінок, хворих на ТБ легень, 

показало, що практично у кожної жінки, хворої на ВДТБ легень, перебіг 

ПМЦ супроводився анемією, а у жінок із ЗЗПТБ – у 14,4 % осіб (табл. 5.1). 

Необхідно відзначити достовірне зниження гемоглобіну до 108,4  11,4 г/л у 

жінок, хворих на ТБ у порівнянні зі здоровими жінками, де рівень 
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гемоглобіну склав 128,411,4 г/л, (р0,05). Залізодефіцитна анемія  

І–ІІ ступеня тяжкості спостерігалася у 83 %, а ІІІ ступеня – у 18,1 % жінок 

основної групи. У 67 % осіб основної групи виявляли морфологічні зміни 

форми еритроцитів (пойкілоцитоз, оволоцити і зірчасті форми). При тому 

лише 37,3 % жінок із числа обстежених знали про наявність у них анемії. 

Іншим пацієнткам повідомлено про наявність анемії в процесі обстеження. 

 

Таблиця 5.1 

Показники гемограми та сироваткового заліза обстежених жінок 

Показники Основна група (n=70) Контрольна група (n=40) 

Гемоглобін, г/л 108,4±11,4 135,2±12,3 

Еритроцити х1012/л 3,3±0,08 4,09±0,1 

Кольоровий показник 0,89±0,02 0,94±0,01 

Рівень сироваткового заліза, 

мг 

6,6±0,6 10,8±1,98 

 

Разом з тим, достовірно вищою була ШОЕ у жінок із ВДТБ, яка сягала 

62–64 мм/год, у порівнянні із жінками із ЗЗПТБ легень (12–17 мм/год) та 

контрольною групою (6–10 мм/год). 

Аналіз характеру супутньої патології гепатобіліарної системи у жінок, 

хворих на ВДТБ легень, показав, що значною проблемою, яка сприяє 

виникненню ПМЦ є формування коморбідності, яка має всі підстави бути 

врахованою у комплексному лікуванні ПМЦ. 

Оцінка отриманих результатів показала, що патологія з боку 

гепатобіліарної системи діагностується у 64,4 % у пацієнток, хворих на ТБ 

легень. Хронічний некалькульозний холецистит спостерігається у 38,1 % 

обстежених жінок, дифузні зміни печінки – у 26,3 %. Під час УЗ обстеження 

у 38,1 % пацієнток виявляли: дифузне або вогнищеве потовщення стінки 

жовчного міхура понад 2,8 мм, ущільнення стінки, дифузну або пристінкову 

негомогенність порожнини міхура, контурну або внутрішньопорожнинну 

деформацію тощо. Вірогідно встановлено, що у жінок, хворих на ВДТБ 

легень, хронічний некалькульозний холецистит виявлено у 1,3 раза частіше 

(р<0,05), а дифузні зміни печінки зустрічалися у 1,4 частіше, порівняно з 
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хворими на ЗЗПТБ легень (р<0,05). Зміни печінки у хворих на ТБ легень 

характеризувалися збільшенням її задніх сегментів, товщиною її правої 

частки понад 10 см, заокругленим краєм, посиленням акустичної щільності 

паренхіми, нечіткою візуалізацією вен печінки, при тому діаметр нижньої 

порожнистої і селезінкової вени не змінювалися, як і розміри селезінки. 

Характерними УЗД ознаками хронічного гепатиту були збільшення правої і 

лівої часток, нерівний край, витончення, фрагментація, відсутність лінії 

діафрагми, посилення акустичної щільності паренхіми, значна її 

нерівномірність, щільні стінки жовчних проток тощо. 

У процесі обстеження жінок основної групи на увагу заслуговувало 

зростання рівня креатиніну, АсАТ, АлАт, вмісту глобулінової фракції в 

сироватці крові у порівнянні з контрольною групою жінок. Окремі біохімічні 

показники в обстежених пацієнток представлені в табл. 5.2. 

 

Таблиця 5.2 

Окремі біохімічні показники крові у пацієнток обстежених груп (Мm) 

Показник 
Групи пацієнток 

ВДТБ (n=46) ЗЗПТБ (n=30) Практично 
здорові (n=40) 

Білірубін, мкмол/л 13,71,3 8,40,8 8,20,9 

Креатинін, мкмол/л 121,55,2* * 74,02,4 81,63,6 

Сечовина, мкмол/л 4,60,5 4,40,8 4,60,5 

Загальний білок, г/л 69,91,4 71,41,6 76,21,3 

Альбуміни, % 52,32,2* 56,11,9 61,01,8 

Глобуліни, % 45,72,0* 43,91,5* 39,01,4 

Альбуміни/Глобуліни 1,190,1* 1,290,2 1,580,1 

Примітки: * – р 0,05 у порівнянні з контрольною групою; ** – р 0,05 у 

порівнянні з групою жінок з ЗЗПТБ. 

 

Результати комплексного обстеження жінок, хворих на ТБ легень, 

показали, що на фоні біохімічних змін гепато-біліарної системи у жінок 

основної групи гормональна дисфункція потребує поглибленого аналізу, 

який знайшов своє вирішення у наступних дослідженнях. 
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З метою виявлення гормональних порушень у жінок, які тривалий час 

отримували хіміотерапію, нами проведено визначення рівнів гонадотропних 

гормонів гіпофізу – ФСГ, ЛГ, ПРЛ, стероїдних гормонів яєчників – Е2, Пг у 

сироватці крові жінок у динаміці менструального циклу на 2, 14 і 21 день. 

У процесі дослідження гормонального гомеостазу виявлено порушення 

функціонального стану гіпофізарно-гонадної системи – у 53 (69,7 %) 

обстежених пацієнток, які проявлялися різнонаправленими змінами, що 

вимагало проведення поглибленого аналізу кожної підгрупи жінок, хворих на 

ВДТБ і ЗЗПТБ легень для встановлення тенденції змін, узагальнення 

результатів і порівняння з даними здорових жінок. 

Результати аналізу функціональних тестів і гормонального обстеження 

протягом 6-ти менструальних циклів показали, що у 27 (35,5 %) пацієнток 

переважно мали місце ановуляторні цикли з порушенням циклічності 

секреції ЛГ і ФСГ гормонів і статевих стероїдних гормонів. 

Виражені зміни гормональної регуляції та стероїдогенезу корелювали з 

типобіологічною характеристикою пацієнток і клінічним перебігом ВДТБ 

легень. 

Показники ФСГ у сироватці крові жінок контрольної групи були у 

межах норми протягом обох фаз менструального циклу порівняно з 

показниками основної групи та групи пацієнток із ЗЗПТБ ( 9,9±0,5 мМО/мл у 

І фазу P<0,05 до 13,2±0,8 мМО/л у ІІ фазу p<0,001) і, відповідно,  

(10,1±1,2 мМО/мл у І фазу p<0,05 і 12,1±1,3 мМО/мл у ІІ фазу МЦ) при 

підвищенні рівня ЛГ у сироватці крові до 18,8 мМО/ мл. 

Співвідношення ЛГ/ФСГ у І фазу менструального циклу у пацієнток, 

хворих на ВДТБ легень, склало 1,8±0,3; у ІІ фазу – 2,0±0,5 і перевищувало 

даний коефіцієнт у здорових жінок ЛГ/ФСГ (≤1,5). Аналогічні зміни 

спостерігалися у 4 (5,2 %) пацієнток, хворих на ЗЗПТБ легень. Стероїдогенез 

у яєчниках жінок, хворих на ЗЗПТБ переважно характеризувався 

перманентним зниженням рівня Е у сироватці крові протягом всього МЦ, що 

засвідчило порушення процесів дозрівання фолікулів, відсутність овуляції 

при достовірно низьких рівнях Пг у сироватці крові у ІІ фазу МЦ. 
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Зміни секреції гонадотропних гормонів гіпофіза і стероїдогенезу у 

яєчниках жінок основної групи виявилися неоднозначними. 

Загалом у 43 (56,5 %) пацієнток основної групи переважно 

спостерігали гіпоестрогенемію. У 21 (27,6 %) жінки при зниженому, більше 

ніж у 1,5 рази, рівні ФСГ у сироватці крові у І і ІІ фази МЦ мало місце 

достовірне підвищення рівня ЛГ у сироватці крові впродовж МЦ  

(18,8±1,2 мМО/мл у І фазу і 16,8±2,3 мМО/мл у ІІ фазу МЦ), при тому 

співвідношення ЛГ/ФСГ коливалося від 1,8 до 2,0, якому відповідало 

зниження рівня естрадіолу протягом ОМЦ і наявність ановуляторних циклів 

(рівень Пг у сироватці крові хворих у ІІ фазу МЦ загалом не перевищував  

2,9 нг/мл). 

У 11 (14,4 %) жінок, хворих на ЗЗПТБ легень, не виявлено достовірного 

зниження секреції ФСГ і підвищення базального рівня ЛГ протягом 

менструального циклу, а середній рівень пролактину (Прл) знаходився на 

верхній межі норми. Порушення стероїдогенезу у яєчниках проявлялося 

зниженням рівня естрадіолу у сироватці крові у ІІ фазу МЦ, відсутністю 

овуляції, що визначали за даними функціональних тестів діагностики. У 15 

(19,7 %) пацієнток співвідношення ЛГ/ФСГ складало відповідно – 2,2 у І та 

2,8 у ІІ фазу МЦ, рівень естрадіолу у сироватці крові був зниженим впродовж 

МЦ, а протягом періоду спостереження менструальні цикли переважно були 

ановуляторними. 

У всіх жінок основної групи, незалежно від форми ТБ легень, 

виявлялися підвищені рівні тестостерону у сироватці крові. Проте, середні 

показники не дали можливості оцінити тенденції гормонального дисбалансу 

у обстежених хворих, оскільки не носили системного характеру. 

Стійка ановуляція при збереженому МЦ діагностована у 24 ( 31,5 %) 

пацієнток, хворих на ТБ легень. У цих жінок виявлено помірне підвищення 

рівня ФСГ у І фазу МЦ, зниження рівня Е і Пг у ІІ фазу МЦ. У 15 (19,7 %) 

жінок основної групи за наявності овуляторних циклів рівень Пг у ІІ фазу 
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МЦ був вірогідно нижчим, ніж у жінок контрольної групи (2,91±1,2 нг/мл, 

проти 3,6±1,3 нг/мл; p<0,01), що свідчило про недостатність лютеїнової фази 

у даної категорії жінок. ПМЦ, які зумовлені недостатністю секреторної фази 

та ановуляцією на тлі гіпоестрогенії спостерігали у 12 (15,7 %) жінок 

основної групи. Більш системний характер показників гормонального 

гомеостазу вдалося прослідкувати у пацієнток, хворих на ВДТБ легень  

(табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 

Показники гонадотропних гормонів і пролактину у пацієнток, хворих на 

вперше діагностований туберкульоз легень  

Гормони Основна група (n=46) Контрольна група 

(n=25) 

P 

ФСГ (мМО/мл) 13,2±2,3 9,7±3,2 ˂0,05 

Прл(нг/мл) 9,6±3,1 8,3±2,3 ˂0.01 

Е (Пг/мл) 78,1±16,1 82,1±11,2 <0,05 

Пг (нг/мл) 2,96±1,2 3,2±1,3 <0,01 

ЛГ (мМО/мл) 18,8±3,1 21,6±4,3 <0,05 

 

Із 35 жінок – у 29 (38,1 %) осіб основної групи спостерігали зростання 

рівня ФСГ до 13,2±1,2 мМО/мл, проти 9,7±3,2 мМО/мл у контролі; ЛГ – до 

18,8±3,1 мМО/мл, проти 21,6±4,3 у контролі; Е – до 78,1±16,1 Пг/мл, проти – 

82,1±11,2 у контролі і Пг – до 2,96±1,2 нг/мл, проти – 3,2±1,3 нг/мл у 

контролі. 

Проведені дослідження дозволили дійти висновку, що наявність ТБ 

легень негативно впливає на стан гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи 

жінок. Однак зміни гормонального гомеостазу при тому носять 

різнонаправлений характер, зважаючи, що попри гормональну дисфункцію 

на перебіг ПМЦ у даного контингенту жінок впливають також локальні 

ендометріальні чинники – ендокринологічні, гемостазіологічні, імунні, 

судинні тощо. 

Проаналізовані результати ультразвукового дослідження (УЗД) 
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дозволили виявити кількісні та якісні зміни у внутрішніх статевих органах, 

що супроводжуються специфічним процесом у легенях. УЗД із 

допплерометрією внутрішніх статевих органів створило можливості 

проводити якісно вищу діагностику порушень кровотоку органів малого таза 

і має особливе інформативне значення для ранньої діагностики 

гінекологічної патології. 

УЗД встановлено, що у жінок, хворих на ТБ легень, мали місце ті або 

інші зміни ендометрія. У 15 (19,7 %) пацієнток, хворих на дисемінований ТБ 

легень, ехоструктура ендометрія мала однорідну будову, у дев’яти (11,8 %) – 

гіперплазію ендометрія, у трьох (3,9 %) – мікрополіпоз ендометрія. 

Дрібнокістозні зміни структури яєчників діагностовано у 17 (22,3 %) 

осіб основної групи. Ехографічна характеристика матки та ендометрія в 

більшості пацієнток основної групи мала однорідний характер. Нечіткі 

контури внутрішньої поверхні порожнини матки спостерігали у семи (9,2 %) 

жінок, хворих на ТБ легень. 

Супутня гінекологічна патологія матки і шийки матки мала місце  

у 29 (38,2 %) пацієнток, хворих на ТБ легень, і була представлена: 

фіброміомою – у трьох (3,9 %) осіб, ерозією шийки матки – у шести (7,8 %), 

ендоцервіцитом – у трьох (3,9 %) жінок. У 57,8 % осіб вказаної підгрупи 

спостерігали УЗД ознаки хронічних захворювань органів малого тазу.  

У групі контролю хронічний аднексит спостерігали у 7 (17,5 %), 

ендоцервіцит – у трьох жінок (7,5 %). 

Допплерометричне дослідження показників кровотоку геніталій 

показало пропорційне зростання показників швидкості кровотоку в артеріях 

яєчників у здорових жінок відповідно до фази ОМЦ і рівня гормонів у крові. 

Якісні зміни кровотоку домінатного фолікула у здорових жінок відрізнялися 

низьким рівнем резистентності порівняно із жінками, хворими на ТБ легень. 

У жінок, хворих на ТБ легень, із ановуляторними менструальними циклами 

якісні та кількісні показники васкуляризації яєчника не змінювалися 
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впродовж менструального циклу (табл. 5.4).  

Таблиця 5.4 

Показники інтраоваріального кровотоку обстежених жінок 

День 

менструального 

циклу 

Контрольна група (n=18) Основна група (n=25) 

Швидкість 

кровотоку, см/с 

Індекс резис-

тентності (ІР) 

Швидкість 

кровотоку, см/с 

Індекс резис-

тентності (ІР) 

7-й день 13,6±0,8 0,49±0,01 8,7±0,8 0,54±0,01 

14-й день 18,6±0,5 0,47±0,02 9,6±0,5 0,51±0,02 

21-й день 21,6±2,1 0,42±0,02 11,7±1,1 0,52±0,03 

 

Результати досліджень допплерометрії інтраоваріального кровотоку 

показали суттєві відмінності показників швидкості та периферичної 

резистентності кровотоку в пацієнток обох груп, які змінювалися залежно від 

змін гормонального фону і фази ОМЦ. Допплерометричні показники 

маткового кровотоку (маткові артерії та спіральні артерії) вказували на 

зниження швидкості кровотоку і підвищення ІР в останніх. 

Після овуляції у здорових пацієнток на УЗД спостерігали формування 

щільної багатошарової судинної сітки довкола жовтого тіла. На кольоровій 

допплерограмі візуалізувалося кольорове кільце, кровоток в якому 

відрізнявся високою швидкістю. У 11 (15,7 %) пацієнток, хворих на ТБ 

легень, у яких упродовж декількох циклів спостерігали ановуляцію, через те 

ехографічно жовте тіло чітко не візуалізувалося і помітно знижувався 

місцевий кровоток. 

У динаміці дослідження показники маткового та інтраоваріального 

кровотоку статевих органів жінок, хворих на ТБ, в значній мірі знижувалися, 

порівняно з жінками контрольної групи, зміни показників відбувалися 

відповідно до фаз менструального циклу. УЗД підтверджено однорідну 

ехоструктуру міометрія у 40 (52,6 %) пацієнток основної групи була у 28 

(36,8 %) осіб визначені нерівні контури внутрішньої поверхні порожнини 

матки, із них – у 27 (35,5 %) – спостерігали проліферативні зміни ендометрія 

(табл. 5.5).  
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Таблиця 5.5 

Показники маткового кровотоку обстежених жінок 
Д

ен
ь
 

м
ен

ст
р
у
ал

ь
н

о
го

 

ц
и

к
л
у
 

Контрольна група (n=18) Основна група (n=27) 

Максимальна 
артеріальна 

швидкість, см/с 

Індекс 
резистентності 

Максимальна 
артеріальна 

швидкість, см/с 

Індекс 
резистентності 

Маткова 

артерія 

Спіральна 

артерія 

Маткова 

Артерія 

Спіральна 

артерія 

Маткова 

артерія 

Спіральна 

артерія 

Маткова 

артерія 

Спіральна 

артерія 

7-й 
день 

42,4±0,4 7,5±0,2 0,9±0,2 0,6±0,4 35,6±0,3 6,1±0,1 0,9±0,2 0,7±0,1 

14-й 
день 

48,3±0,7 8,5±0,3 0,8±0,1 0,5±0,3 40,3±0,5 7,3±0,2 0,8±0,1 0,6±0,2 

21-й 
день 

50,1±0,8 9,2±0,3 0,8±0,2 0,5±0,3 47,5±0,4 8,6±0,2 0,9±0,1 0,5±0,3 

 

Таким чином, диференційні критерії особливостей перебігу ПМЦ у 

жінок, хворих на ТБ легень, зміни показників імуно-гормонального 

гомеостазу залежно від активності ТБ, дають можливість оптимізувати 

тактику лікування ПМЦ з урахуванням вище зазначених етіологічних 

чинників. 

 

5.2 Визначення інфікування статевих шляхів при порушенні 

менструального циклу у пацієнток, хворих на туберкульоз легень 

Наявність ТБ у жінок створює передумови для тривалої персистенції 

інфекційних збудників статевих шляхів, проявів латентної інфекції, 

прогресування хронічних захворювань геніталій. Тому у жінок, хворих на ТБ 

легень, зростає роль персистуючих бактеріальних і вірусних інфекцій у 

виникненні ПМЦ. Для проведення аналізу етіологічної структури виявлених 

збудників інфекційного процесу геніталій у пацієнток, хворих на ТБ легень 

та визначення їх ролі в перебігу ПМЦ нами проаналізовано частоту їх 

виникнення, залежно від активності ТБ процесу в легенях. 

Результати проведених досліджень показали, що частота вагінальних 

інфекцій серед жінок, хворих на ВДТБ легень, суттєво перевищувала таку у 

групі жінок із ЗЗПТБ. У контрольній групі вагінальні інфекції на момент 

обстеження виявлені у 6 (15 %) пацієнток (табл. 5.6). 
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Таблиця 5.6 

Частота інфекцій статевих шляхів обстежених пацієнток 

Нозологічна форма 

Захворювання 

Групи пацієнток 

ВДТБ (n=46) ЗЗПТБ (n=30) 

абс. % абс. % 

Бактеріальний вагіноз 19 25 6 7,8 

Неспецифічний вагініт 21 27,6 8 10,5 

Трихомоніаз 11 14,4 2 2,6 

Кандидоз 31 44,7 9 11,8 

 

У пацієнток, хворих на дисемінований ВДТБ легень, у порівнянні із 

жінками із ЗЗПТБ більше, як у 2,5 рази частіше зустрічався неспецифічний 

вагініт (27,6 % проти 10,5 %, р0,01). Бактеріальний вагіноз більше, як втричі 

перевищував такий у групі жінок із ЗЗПТБ: відповідно у 25 % і 7,8 % 

спостережень. Наявність трихомоніазу і кандида-інфекції в піхві пацієнток 

також частіше траплялися в жінок, які отримували специфічну ПТТ на 

момент обстеження. У більшості пацієнток (53,1 %) при бактеріоскопії мазків 

виявлено високий лейкоцитоз (40–55 в полі зору) . 

Аналіз збудників інфекції показав відсутність закономірності у 

клінічному перебігу запальних захворювань геніталій. У пацієнток, хворих 

на ВДТБ легень, з виділень цервікального каналу переважно діагностуавали 

коки, диплококи, грам-позитивні і грам-негативні мікроорганізми  

(табл. 5.7). 

Серед збудників умовно-патогенної флори в основній групі жінок 

переважали грам-позитивні коки (40,7 %), серед яких домінував 

епідермальний стафілокок у 23,8 % осіб, у 8 (20 %) здорових жінок і 2 (5,8) із 

ЗЗПТБ. Str.viridans у порівняні з жінками із ЗЗПТБ та здоровими також 

переважав у жінок з ВДТБ легень – у 9 (19,5 %) (р 0,01). У жінок із ВДТБ 

легень грампозитивна кокова флора (57,4 %) переважала над грамнегативною 

паличковою (19,1 %) у 3 рази (р0,01) частіше, а в жінок із ЗЗПТБ – лише в 
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1,7 рази (р 0,05). Встановлено, що за ВДТБ легень Tr. vaginalis виявлялася в 

23,9 % випадках проти 5 (16,6 %)у жінок із ЗЗПТБ, Gardnerella vaginalis у 

45,6 % і в 26,6 %, відповідно (р0,05), Ch. trachomatis у 26 % випадків за 

ВДТБ та у 10 % пацієнток із ЗЗПТБ (р0,05), вірус простого герпесу (ВПГ) – 

15,2 % і 5,8 %, відповідно (р 0,05). 

 

Таблиця 5.7 

Видовий склад мікрофлори цервікального каналу 

в групах обстежених пацієнток 

Мікроорганізми 

Групи хворих 

ВДТБ (n=46) ЗЗПТБ (n=30) Здорові (n=40) 

абс. % абс. % абс. % 

Chl.trachomatis 12 26** 3 10 - - 

Staph.epidermidis 11 23,9* 2 5,8 8 20 

Staph.aureus 5 10,8 1 2,9 - - 

Str.viridans 9 19,5 3 8,8 4 10 

Str.faecalis 2 4,3 1 2,9 2 5,0 

E.coli 7 15,2 3 10,0 3 7,5 

Gardnerella vaginalis 21 45,6 8 26,6 - - 

Candida albicans 37 80,4 9 30,0 3 7,5 

Trichomonas vaginalis 11 42,9** 5 16,6 - - 

Herpes simplex virus 7 15,2 2 5,8 - - 

Cytomegalovirus 2 4,3 1 3,3 - - 

Примітки: * – р 0,05 у порівнянні з групою здорових; ** – р 0,05 у порівнянні з 

жінками із ЗЗПТБ. 

 

У 36 (47,3 %) жінок основної групи виявлені мікробні асоціації, серед 

яких переважали вірусно-бактеріальні асоціації – у 21 (27,6 %), змішані 

бактеріальні – у 17 (22,3 %). 

У пацієнток із ЗЗПТБ лише у 7 випадках (9,2 %) не виявлено росту 

патогенних мікроорганізмів. Найбільша частка інфекцій, асоційованих з 

урогенітальним хламідіозом, припадала на кандидоз – у 9 (30 %), гарднерелу – 

у 8 (26,6 %) і трихомонади – у 5 (16,6 %) жінок. Результати досліджень 
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видової структури інфекцій статевих шляхів у жінок, хворих на ТБ легень, 

показали її мінливість через застосування масивної хіміотерапії, антибіотиків 

широкого спектра дії та наявність імуносупресії та супутньої патології. 

Серологічні дослідження показали, що найчастіше у жінок із ВДТБ 

легень виявлялися антитіла до хламідій (26 %), герпетичної (15,2 %), 

цитомегаловірусної (4,3 %) інфекції. У більшості жінок із ЗЗПТБ визначалися 

антитіла до хламідій (10 %), вірусу герпесу і цитомегаловіруса, які виявлені з 

відповідною частотою – у 5,8 % і 3,3 % випадків. Частка виявлення IgM до 

хламідій, віруса простого герпеса 1–2 типів, цитомегаловіруса відповідно 

склала 7,7 %, 9,9 % і 2,2 %. У жінок із ВДТБ легень IgM виявлений у 8,7 %, 

6,5 %, 2,2 % спостережень, відповідно . 

Гостра хламідійна інфекція (ХІ) в основній групі жінок спостерігалася 

у 4 (5,2 %) осіб, хронічна ХІ виявлена у 4 (5,2 %), персистуюча – у 5 (6,5 %). 

Частка гострих та хронічних цитомегаловірусних інфекцій (ЦМВІ) склала по 

2,1 %, персистуюча ЦМВІ визначена в 2 (4,3 %) пацієнток. Гостра герпетична 

інфекція (ГІ) виявлена в 2 (4,3 %), хронічна – у 3 (6,4 %), а персистуюча –  

у 3 (6,5 %) жінок, хворих на ТБ легень. 

У жінок із ЗЗПТБ виявлені наступні форми інфекції: хронічна ХІ –  

у 2 (2,6 %), персистуюча – у 1 (1,3 %); персистуюча ЦМВІ – 1 (1,3 %), 

персистуюча ГІ діагностована у 2 (2,6 %) осіб. 

Визначення мікрофлори у виділеннях із статевих шляхів у жінок 

показало, що у перебізі інфекційних процесів піхви у жінок, хворих на ВДТБ 

легень, діагностується хронічна герпетична і цитомегаловірусна інфекції. 

Одночасно визначалася персистуюча хламідійна і герпетична інфекції. 

Основним проявом перебігу інфекції у жінок із ЗЗПТБ була хронічна і 

персистуюча хламідійна інфекція, поряд з якими виявляється персистуюча 

вірусна інфекція (герпетична – 15,2 % і цитомегаловірусна – 4,3 %). 

Порівнянням досліджуваних груп жінок виявлені достовірні 

розбіжності між ними у титрах IgG до Chl.trachomatis і за частотою 

домінування. Високі титри IgG до Chl.trachomatis у жінок, хворих на ВДТБ,  
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у піхві траплялися майже в три рази частіше, ніж у хворих із ЗЗПТБ (17,4 % 

проти 5,8 %, р 0,05) (табл.5.8). 

 

Таблиця 5.8 

Виявлення антитіл до збудників інфекцій в обстежених хворих 

Імуноглобуліни 

Групи хворих 

ВДТБ (n=46) ЗЗПТБ (n=30) 

абс. % абс. % 

IgG до Chl.trachomatis в 

діагностичному титрі 
8 17,3 2 6,6 

IgG до HSV-1/2 в 

діагностичному титрі 
5 10,8 - - 

IgG до CMV в 

діагностичному титрі 
2 4,3 - - 

IgG до M.hominis в 

діагностичному титрі 
7 15,2 4 13,3 

IgG до U.urealyticum в 

діагностичному титрі 
- - 3 10,0 

 

Генітальний мікоплазмоз діагностований у 15,2 % жінок I-А підгрупи 

та у 13,3 % I-Б підгрупи основної групи (р0,05). Антитіла щодо уреаплазми 

(U.urealyticum) було виявлено в 3 (10,0 %) із 34 обстежених жінок із ЗЗПТБ 

легень. З них, у 4,3 % хворих мікоплазмова й уреаплазмова інфекції 

поєднувалися. У жінок, хворих на ВДТБ легень, які отримували ПТТ на 

момент обстеження, у жодному випадку не виявлено U. urealyticum. 

У результаті проведеного імуноферментного аналізу антитіла до вірусу 

простого герпесу виділені у 5 (10,8 %) осіб в обох груп обстежених хворих на 

ТБ легень, до цитомегаловірусу – у 2 (4,3 %) з обстежених, причому 

поєднане персистування ВПГ і ЦМВ інфекції виявлено в кожної другої 

пацієнтки із ВДТБ та однієї пацієнтки із ЗЗПТБ. Відмінність спостерігали 

при порівнянні частоти антитіл IgG до вірусу простого герпеса (HSV-1/2) у 

діагностичному титрі 1:128. У жінок із ВДТБ легень дана частота склала 

6,4 %, а у пацієнток із ЗЗПТБ була відсутня (р0,05). При тому, виявлення 

антитіл до цитомегаловіруса спостерігали лише у жінок, хворих на ВДТБ 

легень. 
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Результати досліджень показали, що на тлі суттєвої імуносупресії та 

інтоксикації у жінок, хворих на ТБ легень, вірусна інфекція урогенітального 

тракту є провокуючим чинником, який ускладнює перебіг інфекційного 

процесу геніталій. 

У жінок, хворих на ВДТБ легень, найчастіше зустрічалася хламідійно-

бактеріальна інфекція, хламідійно-вірусні та бактеріально-вірусні асоціації. 

Останні перевищували частоту асоціацій у жінок із ЗЗПТБ майже у 3,5 рази. 

Діагностика збудника M.tuberculosis у виділеннях зі статевих шляхів у 

жінок репродуктивного віку, хворих на ТБ легень, стандартними методами не 

завжди дає позитивний результат, що вимагало застосування біомедичних 

досліджень. 

Для визначення патоморфозу M. tuberculosis легеневої та генітальної 

локалізації, нами проведено молекулярно-генетичні дослідження вагінальних 

виділень у 25 жінок репродуктивного віку, хворих на ТБ легень за 

допомогою ПЛР і застосуванням тест-системи «Фемофлор-16». Виділення 

M.tuberculosis з мокротинням загалом відмічали у 32,4 % жінок із ВДТБ 

легень. Порівняльним аналізом ТБ процесу у пацієнток із ВДТБ та із ЗЗПТБ 

легень не встановлено статистично достовірних відмінностей щодо розподілу 

ТБ за клінічними формами, поширеністю, наявністю деструкцій легеневої 

тканини. 

Застосування тест-системи «Фемофлор-16» стало вирішенням 

проблеми виявлення M. tuberculosis у виділеннях із статевих шляхів, оскільки 

останні часто знаходяться в L-формах, які сприяють прихованому перебігу 

захворювання, виявляють стійкість до ПТТ і визначають роль суперінфекції 

за умов рецидивів ТБ легень, або змін імунологічної реактивності організму. 

У результаті застосування тест-системи ПЛР-діагностики, серед жінок, 

хворих на ВДТБ легень, у виділеннях з піхви в яких не вдалося виявити 

M. Tuberculosis, проте позитивний результат отримали у 5 (6,5 %) пацієнток 

із ВДТБ, а у жінок, хворих на ЗЗПТБ – лише у однієї (1,3 %) (рис. 5.1). Окрім 

збудників M. Tuberculosis, в основній групі жінок вказаним методом 

виявлено Candida у 8 (10,5 % ) жінок основної групи у титрі більше 104 . 
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Рис. 5.1 Хвора К. 27 років. Вперше виявлений дисемінований 

туберкульоз легень. Електрофореграма ДНК M.tuberculosis. На 3, 4, 5 та  

9 доріжках ДНК ізолятів родини Beijing, розмір ампліфікованого фрагмента 

2000 пар нуклеотидів (п.н). НК – негативний контроль. 16 доріжка – маркер 

молекулярної маси. Стрілками вказані ділянки розміром 2000, 1000 і 300 пар 

нуклеотидів   

 

Результати дослідження показали, що наявність M. tuberculosis у 

виділеннях статевих шляхів у жінок є інфекційним вогнищем, яке за певних 

умов може реактивуватися, або підтримувати джерело інфекції іншої 

етіології, оскільки МТБ приховуються в гранульомах через дію хіміо- та 

антибіотикотерапії, що індукує автолітичну загибель чутливих 

M. tuberculosis, автолізат яких може індукувати перетворення активних форм 

M. tuberculosis у неактивні мікроорганізми, у результаті чого у M. tuberculosis 

розвивається стійкість до хіміотерапії, що ускладнює лікування та 

оздоровлення таких пацієнток. 

Чинником, який сприяє поширенню штамів МБТ на репродуктивні 

органи, є медикаментозна резистентність МБТ до одного або декількох 

препаратів хіміотерапії, що зумовлено властивостями хромосомної ДНК та 

наявністю значної кількості (від 15 до 26) вставних елементів IS6110. За 

даними наших досліджень при спонгілотипуванні у M. tuberculosis даного 

генотипу відсутні спейсери від 1-го по 34-й та наявні 9 останніх спейсерів  
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(з 35-го по 43-ій), яким властивий високий показник кластерності (92,5 %) 

порівняно з іншими генотипами. 

Отримані результати дослідження засвідчили значну асоціацію між 

інфікуванням M. tuberculosis генотипу Beijing і розвитком генітального 

туберкульозу, що має вагоме практичне значення для вибору лікувальної 

тактики порушень менструального циклу у даного контингенту жінок. 

Проведені нами дослідження дозволили дійти висновку, що 

патоморфоз інфекцій статевих шляхів у жінок репродуктивного віку, хворих 

на ТБ легень, обтяжений впливом ТБ процесу на виникнення ПМЦ. 

Наявність первинної імуносупресії у пацієнток на тлі застосування тривалої 

ПТТ, сприяють зниженню рівня резистентності і зростанню рівня 

інфекційних процесів, на фоні яких частіше виникають ПМЦ. Значимими 

серед чинників ризику виникнення ПМЦ є ризикові моделі поведінки хворих 

на ТБ жінок, акушерсько-гінекологічний анамнез, гормональний гомеостаз, 

застосування ПТТ, перебіг і поширення ТБ процесу в легенях. 

 

5.3 Морфологічна діагностика ендометрія при порушенні 

менструального циклу у жінок, хворих на туберкульоз легень 

При порушенні менструального циклу у пацієнток, хворих на ТБ 

легень, морфологічному дослідженню підлягали біоптати ендометрія, 

отримані в результаті проведення хірургічного гемостазу, або проведення 

гістероскопії в динаміці лікування ПМЦ. 

Результати гістологічного дослідження тканин ендометрія показали, 

що морфологічні зміни у біоптатах носили переважно неспецифічний 

характер. Випадки банального ураження ендометрія МТБ підтверджені 

наявністю МБТ у виділеннях зі статевих шляхів лише молекулярно-

генетичним методом тест-системи «Фемофлор-16» у шести жінок, хворих на 

ВДТБ і однієї із ЗЗПТБ легень. Неспецифічні ознаки ПМЦ віддзеркалювали, 

скоріше за все, певну стадію запального процесу. 
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У трьох (3,9 %) біоптатах жінок, хворих на ВДТБ легень, виявляли 

вогнища казеозного некрозу, які були оточені лімфоцитами, моноцитами, 

макрофагами та іноді поліморфноядерними гранулоцитами без епітеліоїдних 

клітин та клітин Лангханса. Інші 22 (28,9 %) спостереження засвідчили 

інфільтрацію лімфоцитами і незначні ділянки некрозу, в ендометрії 

спостерігали фібротизацію, поля розростання сполучної тканини різних 

розмірів (рис. 5.1). 

У 19 (25 %) пацієнток, хворих на ТБ легень, із наявною залозисто-

кістозною гіперплазією у біоптатах спостерігали залози різної форми і 

величини, включаючи кістозно-розширені залози, залозистий епітелій з 

ознаками проліферації, спостерігали цитогенну строму (багато клітинних 

елементів) з інфільтрацією лімфоцитами і поліморфно-ядерними 

лейкоцитами та з наявністю тромбів у судинах. 

Суттєві морфологічні зміни ендометрія траплялися у трьох пацієнток, 

хворих на ТБ легень, що поєднаний із ТБ ураженням геніталій. У біоптатах 

ендометрія виявляли зміни форм залоз: звивисті або слабо звивисті, 

вкорочені, подекуди спостерігалися ділянки вогнищево-кістозної гіперплазії, 

а також скупчення епітеліоїдних клітин і гігантські багатоядерні клітини 

Лангханса. 

Морфологічним дослідженням ендометрія встановлено, що із 19 

пацієнток основної групи, морфологічні зміни яких представлені 

гіперплазією ендометрія, у 3 (3,9 %) діагностовано мікрополіпоз і поліпоз 

ендометрія. Визначення морфологічних проявів гіперплазії ендометрія 

дозволило покращити діагностику ПМЦ, уточнити, або спростувати 

туберкульозну етіологію ураження ендометрія, підвищити ефективність його 

лікування (рис. 5.2). 

Спостерігалися різні варіанти простої неатипової гіперплазії 

ендометрія у 9 (11,8 %) жінок, і у 7 (9,2 %) – комплексної неатипової 

гіперплазії. Переважно залози були кістозно розширені, на окремих ділянках 

спостерігалася слабка звивистість судин і клітинна проліферація. 
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Інфікування гіперплазованого ендометрія визначали за наявності 

гістоцитарної інфільтрації, плазматичних клітин, фіброзу строми ендометрія, 

наявності потовщення стінок артерій у ранній стадії фази проліферації. При 

тому лімфоїдні накопичення розташовувалися у вигляді вогнищ, довкола 

кровоносних судин, під покривним епітелієм, і значно рідше – дифузно по 

всьому протягу функціонального шару. 

 

 

 

Рис. 5.2 Мікропрепарат слизової оболонки матки при казеозному 

туберкульозному ендометриті: у слизовій оболонці матки вогнище деструкціі 

(вказано стрілкою); фарбування гематоксиліном і еозином; ×100 

 

У глибоких шарах ендометрія у двох біоптатах (2,6 %) жінок, що 

хворіли на ЗЗПТБ легень, виявили осередки некрозу, в яких спостерігали 

кальцинати (рис. 5.3 Б). Гістологічно виявлені світлі ділянки некрозу, в яких 

переважали процеси каріолізису, поєднувалися з темними ділянками, в яких 

домінували ознаки каріорексису. У інших жінок із ЗЗПТБ в ендометрії 

виявляли залози різноманітного характеру, при тому не спостерігали 

перебудову строми і судин. Іноді діагностували децидоподібну реакцію 

строми. 

Визначення морфологічних проявів гіперплазії ендометрія дозволило 

покращити діагностику ПМЦ, уточнити, або спростувати туберкульозну 

етіологію ураження ендометрія, підвищити ефективність його лікування з 

урахуванням морфологічних критеріїв. 
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Рис. 5.3 А. Хвора Т., 39 р. Порушення менструального циклу. 

Дисфункційна маткова кровотеча. Дисемінований ВДТБ легень. Гістологічне 

заключення: у тканинах серед некротичних мас ендометрія виявлено 

осередки епітеліоїдних клітин. Гематоксилін і еозин. Об. 10х Ок. 10х ;  

Б. Хвора Н., 31 р. Порушення менструального циклу. Маткова кровотеча. 

Фіброзно-кавернозний ВДТБ легень. Гістологічне заключення: серед 

некротичних мас в тканині ендометрія виявлено кальцинати. Фарбування 

гематоксиліном і еозином. Об. 10х Ок. 10х 

 

Таким чином, морфологічне дослідження тканин ендометрія у жінок, 

хворих на ТБ легень, показало, що ступінь функціональних і структурних 

змін ендометрія корелює з активністю ТБ у жінок. Ефективність діагностики 

і лікування ПМЦ залежить від ступеня морфологічних змін ендометрія. 
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РОЗДІЛ 6 

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ  

І ВІДНОВЛЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ У ЖІНОК,  

ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 

 

6.1 Обґрунтування комплексної терапії і корекції порушень 

менструального циклу у жінок, хворих на туберкульоз легень 

Лікування ПМЦ у жінок репродуктивного віку, хворих на ТБ легень, 

складає значні труднощі, зважаючи на використання хіміотерапії проти ТБ, 

зниження системи імунітету і порушення гормонального гемостазу, які 

безпосередньо сприяють розвитку порушень менструального циклу. 

Наявність екстрагенітальної патології, порушення функції гепатобіліарної 

системи, анемія і особливості психологічної поведінки у даної категорії 

жінок знижують ефективність терапії менструальної дисфункції. 

У результаті комплексного обстеження жінок, хворих на ТБ легень, 

нами запропоновано алгоритм профілактики і лікування ПМЦ, який у першу 

чергу, передбачає формування групи ризику жінок щодо розвитку ПМЦ і 

включає комплексне лікування екстагенітальної та генітальної патології, яка 

наявна у даної категорії пацієнток. 

До групи високого ризику увійшли жінки, хворі на ВДТБ легень,  

з екстрагенітальною патологією, гострими запальними захворюваннями гені 

талій, обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом, ризиковими 

моделями поведінки, низьким рівнем використання протизаплідних засобів. 

До групи середнього ризику віднесли жінок, хворих на ВДТБ легень, з 

хронічними захворюваннями статевих шляхів, супутньою гінекологічною 

патологією, змінами імуно-гормонального гомеостазу. Групу низького 

ризику склали жінки репродуктивного віку із ЗЗПТБ легень. 

За наявності інфікування геніталій, лікування ПМЦ проводили 

етіотропною терапією, залежно від виділеного збудника, з урахуванням його 

чутливості до анбіотика, із застосуванням вагінального суппозиторія, що 
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містить 100 мг кліндаміцину фосфату і 100 мг клотримазолу по 1 свічці 

вагінально впродовж 7 днів. До базисної терапії (хіміотерапія, проти-

запальна, десенсибілізуюча, метаболічна і вітамінотерапія), жінкам, хворим 

на ВДТБ легень, у комплексному лікуванні використовували препарат 

Тівортін, властивості якого пов’язують з незамінною амінокислотою  

L-аргінін, який забезпечує дезінтоксикаційну, атиоксидантну, 

антигіпоксичну і цитопротекторну дію. Застосування препарату зумовлено 

регуляцією кислотно-лужної рівноваги і зниженням рівня гіпоксії тканин. 

Тівортін проявляє ноотропну і антиамнестичну активність, стимулює 

активність Т-клітин вилочкової залози, сприяє зниженню рівня глюкози крові 

і молочнокислого ацидозу. Тівортін уводили по 100 мл внутішньовенно,  

20–30 крапель за хв., впродовж 10 днів. Пацієнтки із ЗЗПТБ легень препарат 

отримували у розчині по 30 (1 г – 25 мл) мл перорально чотири рази на добу 

впродовж 10–14 днів. 

Зважаючи на порушення імунного гомеостазу, у даного контингенту 

жінок оптимальним є використання препаратів локальної імуномодулюючої 

дії рекомбінантного інтерферону альфа-2b людини, який володіє 

детоксикаційними і гепатеопротекторними властивостями, спричиняє 

інактивацію вільнорадикальних та перекисних сполук, які мають місце у 

жінок, хворих на ТБ легень. Препарат уводили по 1 мл (50 мкг) підшкірно 

один раз через дві доби, курс лікування складав 10 ін’єкцій. За необхідності 

проводили повторні курси лікування через два тижні. 

Повний комплекс лікувальних заходів щодо ПМЦ проводили на 

другому етапі з оцінкою клінічно-лабораторних та інструментальних 

досліджень. Визначали етіологічний чинник інфікування геніталій та 

показники імуно-гормонального гомеостазу для проведення відновлення 

ОМЦ з подальшою оцінкою ефективності запропонованої терапії та якості 

життя жінок. Ефективність комплексної терапії оцінювали шляхом клініко-

лабораторних досліджень через 3 і 6 місяців після лікування на підставі 

клінічних ознак (відновлення ОМЦ, покращення загального стану пацієнток, 
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елімінації збудників інфекційного процесу, відсутності дискомфорту, 

нормалізації гематологічних показників). Жінок оглядали двічі на місяць, за 

показаннями проводили УЗД в процесі лікування. Після закінчення курсу 

терапії, у І фазу ОМЦ у всіх жінок проводили цитологічне дослідження 

мазків з піхви і цервікального каналу. 

У лікуванні ПМЦ дотримувалися алгоритму профілактики і лікування 

ПМЦ (рис. 6.1), який враховував гістіотип ендометрія, клінічний перебіг 

ПМЦ, імунологічний, гормональний гомеостаз, анамнез і профілактику 

рецидивуючого перебігу ПМЦ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1 Алгоритм профілактики і лікування порушень менструального 

циклу у жінок, хворих на туберкульоз легень 
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патогенетично обґрунтований комплекс заходів щодо профілактики 

рецидивів і лікування ПМЦ, який включав застосування гестагенів, які 

чинять супресорну дію на ендометрій (дідрогестерон по 20 мг на добу), 

нестероїдні протизапальні препарати, антианемічну терапію і локальну 

імунокорекцію препаратом рекомбінантного інтерферону альфа-2b людини 

та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргінін. 

Позитивну динаміку лікування із застосуванням комплексної терапії 

виявлено в обох підгрупах жінок, проте, найбільш виражена була у жінок з 

залишковими змінами після перенесеного туберкульозу легень, і 

наближалася до показників здорових жінок. Нами визначено вплив 

комплексного лікування на загальноклінічні показники периферичної крові, 

показники системного імунітету та ефекторної неспецифічної системи 

протиіфнекційного захисту. 

Одержані та наведені результати з вивчення впливу комплексної 

терапії у жінок, хворих на ТБ легень, засвідчили позитивний вплив 

(тенденцію до покращення) на гематологічні показники. Однак, нормалізації 

вказаних показників під впливом комплексної терапії не наступило після 

проведеного одного курсу лікування у 14 (18,4 %) жінок, що хворіють на 

вперше діагностований туберкульоз легень (табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1 

Вплив комплексного лікування на загально-клінічні (гематологічні) 

показники периферійної крові жінок, хворих на туберкульоз легень (M±m) 

Показники Одиниці 

виміру 

До лікування 

( n=46) 

Після лікування 

(n=46) 

Р 

Еритроцити 1012/мл 3,3±0,08 3,9±0,5 0,05 

Гемоглобін г/л 108,7±11,4 128,6±17,9 0,05 

Гематокрит % 39,5±3,9 41,7±4,3 0,05 

Рівень сироваткового 

заліза 
мг 6,6±0,6 9,8±2,1 0,05 
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Результати визначення абсолютних і відносних показників 

імунокомпетентних клітин у периферійній крові, хворих на ТБ легень, 

показали, що загальна кількість лейкоцитів мала тенденцію до нормалізації. 

Комплексна терапія сприяла зменшенню паличкоядерних нейтрофільних 

лейкоцитів, еозинофілів і моноцитів. Абсолютна і відносна кількість 

лімфоцитів мала тенденцію до зростання, наставала нормалізація швидкості 

осідання еритроцитів, яка знижувалася на 45 %. 

Позитивний ефект використання комплексної терапії і препаратів 

загальної імунокоригувальної дії сприяв покращанню загального стану 

жінок, хворих на ТБ легень, зниженню рівня ПМЦ і викликав позитивну 

тенденцію у покращенні кількісних показників імунокомпетентних клітин у 

периферійній крові та аналітичних імуно-гематологічних коефіцієнтів, які 

позитивно відображалися на динаміці лікування ТБ легень: нейтрофільно-

лейкоцитарний коефіцієнт знизився на 14,1 %, індекс нейтрофільного зсуву 

зріс на 10,7 %, індекс неспецифічної резистентності – на 22,8 %, імунної 

реактивності – на 54,0 %, що засвідчило позитивну динаміку лікування 

жінок. 

Комплексна терапія сприяла покращенню показників фагоцитозу: на 

14 % зросла активність нейтрофільних лейкоцитів і потенційна здатність 

фагоцитуючих клітин, індекс стимуляції фагоцитозу – на 44,5 %, показник 

фагоцитарного резерву – на 85,8 % і вміст катіонних білків – на 3,8 %. Однак 

спонтанна бактерицидна активність фагоцитувальних клітин знизилася на 

26,2 %, а імунологічний коефіцієнт – на 37,1 %. 

Проведений курс комплексної терапії позитивно впливав на показники 

клітинної ланки імунітету пацієнток, що проявлялося зростанням відносної 

кількості Т-лімфоцитів (CD3+) на 8,6 %, зниженням Т-клітинного індексу – на 

20 %. Характерним було покращання автономної самореалізації імунної 

відповіді за рахунок зростання на 10,5 % відносної кількості CD4+ клітин і 

зниження відносної кількості CD8+ лімфоцитів на 22,4 %. 
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Вищезазначені зміни формували тенденцію до нормалізації відносної 

кількості субпопуляцій Т-лімфоцитів та імунорегуляторного індексу. 

Важливою була тенденція до нормалізації проліферативної активності  

Т-лімфоцитів відносно ФГА на 8,3 %. Ефективно нормалізувався 

імунологічний коефіцієнт. 

Позитивний ефект комплексної терапії на гуморальну ланку 

системного імунітету у жінок, хворих на ТБ легень, проявлялися зниженням 

відносної кількості CD20+ лімфоцитів на 39,4 %, зростанням загальної 

концентрації Ig основних класів на 22,8 % за рахунок зростання концентрації 

IgG на 47,8 %. Концентрація Ig інших класів мала позитивну тенеденцію до 

нормалізації. 

Курс комплексного лікування ПМЦ показав тенденцію до позитивних 

змін функціонування печінки. Заслуговувало на увагу зниження рівня 

креатиніну до 87,6 мкмол/л, вмісту глобулінової фракції в сироватці крові до 

42,1 % в основній групі жінок, підвищення рівня білка до 72,6 г/л, що 

позитивно впливало на загальний стан пацієнток основної групи. 

Результати вивчення впливу комплексного лікування на видовий склад 

мікрофлори піхви, хворих на туберкульоз, наведені у таблиці 6.2. 

 

Таблиця 6.2 

Характеристика складу мікрофлори цервікального каналу в обстежених 

пацієнток після лікування 

Мікроорганізми 

Групи хворих 

ВДТБ(n=45) ЗЗПТБ (n=30) Контроль (n=30) 

абс. % абс. % абс. % 

Chl.trachomatis 5 10,8 2 6,6 - - 

Staph.epidermidis 6 13,0 5 16,6 10 31,3 

Staph.aureus 1 2,1 - - - - 

Str.viridans 3 6,5 2 6,6 4 12,5 

Str.faecalis - - 1 3,3 5 15,6 

E.coli 2 4,3 1 3,3 7 21,9 

Gardnerella vaginalis 7 15,2 6 20,0 - - 

Candida albicans 12 26,0 5 16,6 6 18,7 

Trichomonas vaginalis 7 15,2 3 9,6 - - 

Herpes simplex virus 2 4,3 - - - - 
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Проведений курс комплексного лікування, окрім позитивних змін 

клінічного перебігу запальних захворювань у даної категорії жінок, показав 

тенденцію до позитивних змін у видовому складі мікрофлори. Після 

комплексного лікування етіотропною терапією константними мікро-

організмами залишились стафілококи, з переважанням непатогенних для 

усього біотопу (S. epidermides) і непатогенні стрептококи. Знизився рівень 

умовно-патогенного пептокока, пептострептокока, золотистого стафілокока, 

піогенного стрептокока і дріжджоподібних грибів роду Candida. 

Змінився стан мікробіоценозу піхви у жінок, хворих на ТБ: зростала 

функціональна активність автохтонних облігатних лактобацил, 

епідермального стафілокока, коринебактерій, гемофільних бактерій і 

стрептокока. Позитивні зміни мікробіоценозу у жінок, хворих на ТБ легень, 

пов’язували із покращанням функції чинників і механізмів неспецифічного 

протиінфекційного та специфічного імунного захисту, про що засвідчили 

дані показників імунокомпетентних клітин і системного імунітету. 

Поліпшення загального стану жінок, хворих на ТБ, привело до 

зниження рівня ПМЦ, позитивної динаміки гематологічних показників, 

даних УЗД, допплерометрії тощо. 

Виявлено стійку ліквідацію ПМЦ, симптомів запальних захворювань 

репродуктивних органів, відсутність рецидивів протягом 3–6 місяців. 

Позитивна динаміка супроводжувалася нормалізацією температури тіла, 

підвищенням гемоглобіну до 128,6 г/л, відсутністю дискомфорту, поліп-

шенням гематологічних показників. 

Комплексна терапія з диференційованим застосуванням 

імунокоректора дозволила підвищити ефективність лікування ПМЦ. Клінічно 

ефект лікування настав у 35,5 % жінок із ВДТБ, у 45 % хворих із ЗЗПТБ. 

Поліпшення загального стану відзначали відповідно у 39,4 % і 47,6 % осіб 

відповідно хворих на ВДТБ і ЗЗПТБ (р 0,05). 

Віддалені результати рецидивів ПМЦ протягом шести місяців після 

проведеного лікування відзначено у 6 (7,8 %) жінок із ВДТБ та у 3 (3,9 %) 
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жінок із ЗЗПТБ, що пов’язували із соціально-побутовими і матеріальними 

умовами життя у даного контингенту. Таким чином застосування 

комплексної терапії у жінок, хворих на ВДТБ легень, засвідчило позитивний 

ефект у 47,3 % спостережень, у групі жінок із ЗЗПТБ легень- у 36,8 %. 

 

6.2 Ефективність застосування гормональної терапії у відновленні 

менструального циклу пацієнток, хворих на туберкульоз легень 

Вибір препаратів для гормональної реабілітації ПМЦ у пацієнток, 

хворих на ТБ легень, зумовлений характером ПМЦ, наявністю змін 

гормонального гомеостазу, проліферативних змін ендометрія та специфікою 

складу фармакологічних складових, які забезпечують оптимальний ефект 

(препарати, що містять 30 мкг етинілестрадіола і 2 мг дієногеста або 30 мкг 

етинілестрадіола і 150 мкг дезогестрела). 

У пацієнток із ВДТБ легень при лікуванні ПМЦ до уваги приймали 

характер, поширення і тяжкість ТБ легень. Оцінку якості життя пацієнток 

проводили за допомогою шкали Nottingham Health Profil (NHP). 

Результати досліджень показали, що комплексне лікування ВДТБ з 

використанням запропонованого лікування і корекція гормональних 

порушень у жінок основної групи сприяли зниженню показників 

гормонального гомеостазу, значення яких наближалося до рівня жінок із 

ЗЗПТБ, що сприяло відновленню менструальної функції у даного 

контингенту пацієнток (табл. 6.3). З метою реабілітації менструальної 

функції жінок, по завершенні лікування ТБ легень, застосовували 

мікродозований контрацептив з мінімальною концентрацією естрогенного 

компонента, які виявилися найбільш оптимальними для тривалого 

застосування. Ефективність гормональної терапії оцінювали через 3 і 6 міс. 

ПМЦ при ановуляторному МЦ зумовлені порушеннями циклічного 

функціонування піпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, наслідком 

чого є виражена дисфункція яєчників з ановуляцією і гормональними 

порушеннями, що потребує диференційованого підходу до лікування. 
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Таблиця 6.3 

Гормональний рівень пацієнток груп обстеження після лікування 

Гормони Основна група 

(n=46) 

Контрольна група 

(n=25) 

p 

ФСГ (мМО/мл) 10,8±1,4 9,6±1,2 <0,05 

Прл(нг/мл) 9,0±3,1 8,9±2,3 <0,01 

Е (Пг/мл) 77,6±11,7 79,1±5,3 <0,01 

Пг (нг/мл) 2,2±1,3 3,2±1,3 <0,05 

ЛГ, (мМО/мл) 14,7±4,2 21,6±4,9 <0,05 

 

В основі ПМЦ зі збереженою овуляцією лежить недостатність 

лютеїнової фази – поліетіологічна патологія, яка характеризується 

гіпогестагенією. Саме компенсація дефіциту Пг при ПМЦ найбільш 

патогенетично обґрунтована і служить запорукою успішної профілактики 

менорагій. 

Застосування комбінованих оральних контрацептивів у більшості 

пацієнток, хворих на ВДТБ, призводило до нормалізації МЦ не лише щодо 

його регулярності, але й кількості крововтрати і вираженості больового 

синдрому. У групі жінок, які не отримували КОКи на тлі комплексної ПТТ 

спостерігалася виражена тенденція до зростання рецидивів ПМЦ. 

За результатами гормонального профілю встановлена доцільність 

застосування індивідуальної гормональної терапії у жінок репродуктивного 

віку, хворих на ТБ легень – гормональні препарати із вмістом 30 мкг 

етінілестрадіола і 2 мг дієногеста, або 30 мкг – і 150 мкг дезогестрела 

впродовж 6 міс. 

У випадках ПМЦ на фоні гіпoестрогенемії і ановуляції замісну терапію 

проводили гестагенами селективної дії в циклічному режимі з 16 по 25 день 

МЦ, або прогестинами локальної дії у безперервному режимі. 

За наявності естрогенії, овуляції на фоні недостатності лютеїнової фази 

15-ти особам основної групи призначали замісну терапію гестагенами 

селективної дії (дідрогестерон по 20 мг на добу) в лютеїнову фазу МЦ (з 16 

по 25 день МЦ) на 3–6 міс під контролем УЗД ендометрія. Відмінністю 

дідрогестерону від інших гестагенів є відсутність у нього антигонадотропної 
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активності, внаслідок чого не пригнічується овуляція і синтез ендогенного 

прогестерону, що важливо для молодих жінок, які мають репродуктивні 

плани. 

Основною скаргою до лікування у жінок, хворих на ТБ, були 

порушення ритму менструації з тенденцією до затримки, збільшення 

крововтрати і тривалості кровотечі, що у 36,7 % випадків супроводжувалося 

симптомами загальної слабкості, зниженням працездатності, порушеннями 

сну. 

Моніторинг пацієнток проводили через 3 і 6 місяців протирецидивної 

терапії. Об’єктивною оцінкою показників менструальної кровотечі виявлено 

достовірну їх стабілізацію після 3 місяців лікування. Нормалізацію 

тривалості МЦ (28±1,4) за шкалою Янсена спостерігали жінки при першому 

моніторингу. Середня тривалість менструації зменшилася з 9,7±2,1 до  

5,5±1,2 дні через три місяці комплексної терапії. Достатньо знизився об’єм 

менструальної крововтрати від початкового з 249±37 до 117±28 балів через 

три місяці і до 93±16 балів через 6 місяців. Спостерігалася позитивна 

динаміка показників гемограми (концентрація гемоглобіну 108,4 г/л до 

лікування підвищилася до 124,5 г/л через три місяці і до 128,6 г/л через  

6 місяців) 

Аналіз контрольних показників гормонального гомеостазу показав, що 

застосування гормональних засобів призводило до нормалізації вихідної 

гіперандрогенемії, достовірного зниження тропних гормонів – ЛГ, ФСГ. На 

фоні застосування замісної терапії спостерігали значне покращення якісних 

ехографічних показників ендометрія. 

Ефективність гормонотерапії проводили шляхом гістологічного 

дослідження зразків тканин ендометрія. Тканина отримана шляхом вакуум-

аспірації, або кюретажу ендометрія в останній день прийому гормональної 

терапії. Морфологічним критерієм ефективної дії гормональної терапії на 

ендометрій вважали відсутність ознак гіперплазії, наявність секреторної 

трансформації (рис. 6.2 А) або децидуоподібної реакції (рис. 6.2 Б). 
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Рис. 6.2 Пацієнтка К., 35 р. ВДТБ легень. Морфологічний стан 

ендометрія після лікування: Гормональна ремоделяція (А)  з секреторною 

трансформацією ендометрія. Пацієнтка І., 32 р. (Б) – децидуоподібна реакція 

ендометрія (фарбування гематоксиліном і еозином, х400).  

 

У пацієнток, що отримували гормонотерапію виключно з 

контрацептивною метою, за відсутності ознак гіперплазії ендометрія 

патологічних ознак не виявлено. При контрольному гістологічному 

дослідженні ендометрія спостерігали зниження частки гіперплазії і гіпоплазії 

ендометрія і відсутність ознак гравідарної трансформації. 

Таким чином, комплексне лікування ВДТБ і гормональна корекція 

менструальної функції у жінок, хворих на ТБ легень, сприяли відновленню 

функціональної активності гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи і 

профілактиці супутньої гінекологічної патології, що має вагоме значення для 

відновлення ОМЦ у даного контингенту жінок.    

Результати комплексної оцінки якості життя пацієнток до застосування 

гормонотерапії показали, що питома вага жінок зі зниженими показниками 

якості життя у порівнянні з групою контролю, була достовірно нижчою 

(p<0,05) і склала при ВДТБ легень 31,0 %, а при ЗЗПТБ – 42,9 %. 

Порівняльна оцінка якості життя у обстежених жінок з урахуванням 

застосування гормонотерапії засвідчила виражену терапевтичну дію 

останніх, щодо регуляції менструальної функції, гормонального гомеостазу, 

профілактики небажаної вагітності, лікування і прорфілактики гіпераплазії 

ендометрія, клінічні прояви яких суттєво знижували показники якості життя 
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в групах спостереження. У групі пацієнток із ЗЗПТБ, які отримували КОК, 

мало місце достовірне збільшення (р<0,01) частки жінок з достатньо вищим 

рівнем якості життя (від 25,8 до 41,2 %) за рахунок підвищення якості життя 

з середніми і низькими показниками. 

У результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку, що 

застосування гормональної корекції МЦ у жінок, хворих на ТБ легень, 

позитивно впливають на перебіг і лікування специфічного процесу і 

супроводжуються низкою позитивних неконтирацептивних ефектів. 

Призначення диференційованої гормонокоригуючої терапії жінкам 

репродуктивного віку з урахуванням активності ТБ процесу при застосуванні 

хіміотерапії супроводжується вираженим лікувальним ефектом, що 

призводить до підвищення якості життя даного контингенту пацієнток. 

 

Результати досліджень даного розділу оприлюднені у наступних 

публікаціях: 

1. Порушення менструальної функції у жінок на тлі туберкульозу  

/ О. В. Романюк, С. П. Польова, В. В. Гарбузюк // Зб. матеріалів міжнар. 

наук.-практ. конф. «Перспективні напрями розвитку сучасних медичних і 

фармацевтичних наук». – Дніпропетровськ : Організація наукових медичних 

досліджень «Salutem», 2016. – С. 106–108. 

2. Комплексне лікування і діагностика порушень менструальної 

функції у жінок, що хворіють на туберкульоз / О. В. Романюк, С. П. Польова, 

Д. А. Аврамишин // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2016. – № 5–6. – 

С. 87–90. 

3. Оптимізація діагностики порушень менструальної функції у 

пацієнток, що хворіють на туберкульоз / О. В. Романюк, С. П. Польова // 

Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Ключові питання наукових 

досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.». – Одеса : ГО «Південна фундація 

медицини», 2016. – С. 83–85. 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Порушення менструального циклу у пацієнток, хворих на ТБ легень, 

вплив туберкульозної інтоксикації і негативного застосування тривалої  

ПТТ – ці питання у сучасній науковій літературі висвітлені неоднозначно. 

Недостатньо вивчені функціональні зміни при ПМЦ за умов ТБ легень, 

необґрунтована проблема трансформації M. tuberculosis в інфекційний 

процес, складні механізми впливу ТБ на менструальний цикл у жінок, 

відсутній обґрунтований підхід до вирішення питань діагностики ТБ при 

ураженні жіночих статевих органів, все це вимагало поглибленого вивчення 

питання ПМЦ у жінок, хворих на ТБ легень. 

Незначна кількість досліджень з даної проблеми залишали 

невирішеними багато її аспектів: відсутній обгрунтований поетапний підхід 

до вирішення проблеми, яка поєднує планування сім’ї, профілактику, 

лікування та реабілітацію ПМЦ. Неоднозначні дані застосування 

гормональної корекції ПМЦ на тлі хіміотерапії у жінок, хворих на ТБ легень, 

викликають низку запитань. Тому актуальність проблеми оптимізації 

лікування ПМЦ у жінок, хворих на ТБ легень, послужила підґрунтям для 

проведення даного дослідження. 

За мету дослідження поставлено завдання знизити частоту порушень 

менструального циклу у жінок, хворих на ТБ легень, шляхом удосконалення 

лікувальних і реабілітаційних заходів на основі вивчення клінічного перебігу, 

психологічних особливостей, імунного і гормонального гомеостазу, стану 

мікробіоценозу статевих шляхів і морфологічних змін ендометрія. 

Дослідження проведено на основі комплексного обстеження та 

лікування 76 жінок репродуктивного віку, хворих на ТБ легень різноманітних 

форм і активності, та групи порівняння, яку склали  

40 соматично здорових жінок репродуктивного віку. Для визначення 

ефективності запропонованого комплексного лікування ПМЦ жінки основної 

групи були розподілені на дві підгрупи: І – 46 пацієнток, хворих на ВДТБ 
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легень і ІІ – 30 пацієнток із ЗЗПТБ. Пацієнтки підписали інформовану карту-

згоду відповідного зразка. Загально-клінічні обстеження жінок проводили 

відповідно до клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної 

допомоги, затверджених наказами МОЗ України № 417 від 15.07.2011 р. 

«Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в 

Україні». 

У динаміці обстеження жінок, хворих на ТБ легень, нами проведено 

аналіз ПМЦ у жінок на тлі ТБ ураження легень, враховували активність 

туберкульозного процесу, особливості ПТТ, гінекологічний анамнез 

впродовж репродуктивного періоду. Дослідження проведено у два етапи. На 

першому етапі ретроспективно проаналізовані результати клініко-

лабораторного обстеження і лікування жінок основної групи на підставі 

документованих даних ПТД і власних клінічно-інструментальних 

досліджень: визначено форму і фазу ТБ ураження, наявність або відсутність 

МБТ у мокротинні, групу диспансерного нагляду, результати клінічно-

лабораторного перебігу ТБ процесу та його лікування. На другому етапі 

визначали структуру ПМЦ, зміни імунного та гормонального гомеостазу, 

інфікування репродуктивних органів на тлі тривалого застосування 

хіміотерапії, зміни гепатобіліарної системи та гематологічних показників. 

Аналіз клінічного перебігу ТБ легень у жінок дав можливість виділити 

чинники ризику щодо підвищення частоти ПМЦ. Клінічно виділено три 

основні форми ТБ легень у пацієнток основної групи: дисеміновану –  

у 35 (46,0 %) осіб, вогнищеву – у 25 (32,8 %) і 12 (15,7 %) – фіброзно-

кавернозну форму ТБ. Інші форми (туберкулома, туберкульозний плеврит) не 

суттєво вливали на ПМЦ у даної категорії жінок. 

За результатами дослідження встановлено, що у структурі чинників 

виникнення ПМЦ у жінок основної групи екстрагенітальна патологія 

відігравала вагому роль, формуючи сприятливий фон для інфікування 

репродуктивних органів, зниження імуно-гормонального гомеостазу, 

зниження адаптаційних механізмів жінок, що підтверджено результатами 
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наших досліджень. Вагомого значення щодо виникнення ПМЦ набув термін 

виявлення ТБ процесу. На особливу увагу заслуговував ВДТБ легень, який 

спостерігався у 46 (60,5 %) жінок репродуктивного віку, хворих на ТБ легень. 

ПМЦ переважно перебігали на фоні анемії, яка у жінок основної групи 

виявлена у 82,8 % випадків, захворювань шлунково-кишкового тракту у 

42,1 %, ендокринної патології – у 25,0 %. 

Аналіз даних акушерсько-гінекологічного анамнезу показав, що ПМЦ 

у жінок основної групи, у великій мірі, залежали від ступеня активності ТБ 

процесу. У жінок з ВДТБ легень значно частіше, ніж у контрольній групі 

спостерігалися ПМЦ на фоні патологічних виділень зі статевих шляхів –  

54 (71,0 %), запальних процесів органів малого тазу – 44 (57,8 %), 

патологічних станів шийки матки – 29 (38,2 %), лейоміоми тіла матки –  

4 (5,2) синдром хронічного тазового болю – 21 (27,6 %). Акушерський 

анамнез у жінок, хворих на ТБ легень, ускладнений самовільними 

викиднями, артифіціальними абортами та загрозою передчасних пологів –  

у 47 (61,8 %) жінок. 

Аналіз соціального статусу даного контингенту жінок дозволив дійти 

висновку, що жінки репродуктивного віку, хворі на ТБ легень, достовірно 

частіше належать до групи безробітних (у 3,5 рази), які здебільшого 

формують неконтрольовані вогнища інфекції. 

За соціальною зайнятістю серед жінок основної групи переважали 

домогосподарки – 72,3±4,3 % проти 31,3±6,4 % у контролі, робітниці – 

11,8±1,4 %, проти 23,3±2,5 % у контрольній групі. Середня тривалість 

безробіття в основній групі жінок склала 16,3 року, у контролі – 6,7 років при 

тому, причиною безробіття був не тільки незадовільний стан здоров’я 

пацієнтки, але й небажання займатися трудовою діяльністю. 

Дані результатів дослідження соціального стану показали, що ПМЦ у 

жінок, хворих на ТБ легень, завдають пацієнткам ще більшого соціального 

дискомфорту, знижуючи їх професійну активність, сприяють підвищенню 

частоти захворювань репродуктивної системи і чинять загальний негативний 
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вплив на стан здоров’я жінок в цілому. Загальна якість життя була значно 

нижчою порівняно з контрольною групою: 62 (81,5 %) жінки основної групи 

були соціально і психологічно незахищені, у контрольній групі – лише  

3 (7,5 %). Матеріальне забезпечення більшості пацієнток основної групи було 

незадовільним, а життєвий рівень – нижчий прожиткового мінімуму. 

Виявлено, що у жінок, хворих на ТБ легень, відсутність шлюбних відносин 

спостерігалась у 25 (32,8 %) жінок, причиною яких було захворювання на ТБ 

– 18 (23,6 %). 

Сімейний стан пацієнток показав важливість даного факту щодо ПМЦ. 

Більшість пацієнток основної групи проживали в неповноцінних сім’ях: 

частка одиноких та розлучених жінок основної групи склала 35 (46 %) 

порівняно з контролем – 2 (5,0 %). Серед пацієнток, хворих на ТБ 

спостерігали 7 (9,2 %) жінок-інвалідів. У результаті дослідження 

встановлено, що незадовільному життєвому рівні жінок основної групи 

сприяв недостатній санітарно-освітній рівень знань, який привів до 

підвищення захворювань репродуктивної системи. Ризикові моделі 

поведінки (тютюнопаління, вживання наркотичних засобів та алкоголю), що 

сприяли значному ризику підвищення ПМЦ, спостерігали у 27 (35,5 %) жінок 

основної групи, у контрольній групі 2(5,0 %) зловживали тютюнопалінням. 

Анамнестичні дані вказували на часті гострі респіраторні та вірусні 

захворювання (дитячі інфекції, тонзиліти, гострі респіраторні вірусні 

інфекції), при тому в основній групі жінок такі захворювання відмічені  

у 3,5 рази частіше порівняно з контролем. 

У процесі дослідження нами виявлено 5 клінічних варіантів розладів 

психічної діяльності у жінок, хворих на ТБ легень, які негативно впливали на 

виникнення ПМЦ. Астенічні розлади мали місце у 46,1 % випадків жінок 

основної групи і проявлялися підвищеною дратівливістю (19,9 %), 

емоційною нестійкістю (16,6 %), нестриманістю (5,7 %), розладами  

сну (3,9 %). 
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У жінок із ЗЗПТБ легень виникав змішаний тип реагування на 

психотравмуючу ситуацію, яка переходила на психофізіологічний рівень.  

У 15,9 % жінок спостерігали схильність до стенічних емоцій, вони були 

експансивні, активні, незалежні. У них виявляли характерну декомпенсацію 

за психопатичним типом, асоціальну та антисоціальну поведінкову реакцію. 

У 30,2 % осіб, хворих на ТБ, відмічали гіпостенічний тип реагування, 

що проявлявся соціальною піддатливістю, їх відрізняла декомпенсація за 

невротичним типом через посилення процесів гальмування. У 9,2 % осіб 

спостерігали виражену дезадаптацію особистості, конфліктні відносини в 

сім’ї. Жінки вказували на відсутність позитивних емоцій і теплих стосунків і 

відрізнялися чоловічими рисами характеру. У 11 (14,4 %) із них спостерігали 

виражену агресію, яку розцінювали як декомпенсацію психосоматичного 

стану. При тому спостерігали постійну внутрішню напругу, що потребувало 

постійної психологічної корекції для зниження конфліктності. 

Загалом, зосередження на неприємних відчуттях та хворобливому стані 

спостерігали 55,2 % пацієнток основної групи, в яких бажання лікуватися 

поєднувалося з невірою його успіху. 

Дослідження корелятивних зв’язків ПМЦ і психологічної 

характеристики жінок показали, що виникнення ПМЦ для пацієнток було 

причиною невротичних розладів (r=0,94-0,58, р<0,001). Наявність ПМЦ у 

жінок, хворих на ТБ, спричинила початок нової життєвої ситуації, оскільки 

таким пацієнткам довелося в певній мірі змінювати сформовані стереотипи, 

поведінку і сімейні плани. 

Аналіз психопатологічних феноменів показав, що психологічні 

особливості у жінок основної групи виявлені за такими параметрами: 

обсесивно-фобічні порушення, астенія, тривога (р<0,01). На особливу увагу 

заслуговували депресивні стани у жінок, хворих на ТБ. Легкий депресивний 

епізод траплявся у 24 (31,5 %) жінок, хворих на ТБ та у 10 (22,5 %) осіб 

контрольної групи. Чинниками ризику депресії була вікова група  

35–40 років, зниження соціального статусу, розлучення, особисті якості з 
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явищами тривоги, стреси, проблеми сексуального незадоволення (в одиноких 

жінок). 

Результати досліджень психологічної характеристики жінок, хворих на 

ТБ легень, показали, що останні є групою високого ризику щодо ПМЦ. 

Основний контингент жінок, хворих на ТБ легень – це переважно особи з 

груп соціального ризику, з низьким рівнем освіти, здебільшого непрацюючі, 

мають залежність від шкідливих звичок, проживають у несприятливих 

матеріально-побутових умовах, психологічно дезадаптовані. 

За наявності ТБ легень у жінок репродуктивного віку найчастіше 

спостерігалися функціональні зміни статевої системи, які супроводжувалися 

ПМЦ, тенденцією до невиношування та вторинного безпліддя, а у пізньому 

репродуктивному віці – схильністю до проліферативних змін ендометрія із 

супутньою гормонально залежною гінекологічною патологією. 

Аналіз даних обстеження показав, що порушення функціонального 

стану гіпофізарно-гонадної системи серед основної групи жінок виявлено у 

53 (69,7 %). Соціальний стан пацієнток, хворих на ВДТБ легень, не завжди 

дозволяв проводити гормональні дослідження для призначення коригуючої 

терапії, що часто призводило до застосування гормональних засобів без 

визначення причин порушення репродуктивної функції. 

Результати аналізу функціональних тестів і гормонального обстеження 

протягом 6-ти менструальних циклів показали, що у 27 (35,5 %) пацієнток 

переважно мали місце ановуляторні цикли з порушенням циклічності 

секреції ЛГ і ФСГ гормонів і статевих стероїдних гормонів. 

Показники ФСГ у сироватці крові жінок контрольної групи були у 

межах норми протягом обох фаз МЦ порівняно з показниками основної 

групи та групи пацієнток із ЗЗПТБ ( 9,9±0,5 мМО/мл у І фазу p<0,05 до 

13,2±0,8 мМО/мл у ІІ фазу p<0,001 і, відповідно, 10,1±1,2 мМО/мл у І фазу 

p<0,05 і 12,1±1,3 мМО/мл у ІІ фазу МЦ), при підвищенні рівня ЛГ у 

сироватці крові до 18,8 мМО/ мл. 
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Співвідношення ЛГ/ФСГ у І фазу МЦ у пацієнток, хворих на ВДТБ 

легень, склало 1,8±0,3; у ІІ фазу – 2,0±0,5 і перевищувало даний коефіцієнт у 

здорових жінок ЛГ/ФСГ (≤ 1,5). Аналогічні зміни спостерігалися у 4 (5,2 %) 

пацієнток, хворих на ЗЗПТБ легень. Стероїдогенез у яєчниках жінок, хворих 

на ЗЗПТБ переважно характеризувався перманентним зниженням рівня Е у 

сироватці крові протягом всього МЦ, що засвідчило порушення процесів 

дозрівання фолікулів, відсутність овуляції при достовірно низьких рівнях Пг 

у сироватці крові у ІІ фазу МЦ. 

Загалом у 43 (56,5 %) пацієнток основної групи переважно 

спостерігали гіпоестрогенемію. У 21 (27,6 %) жінки при зниженому більше, 

ніж у 1,5 рази рівні ФСГ у сироватці крові у І і ІІ фази МЦ мало місце 

достовірне підвищення рівня ЛГ у сироватці крові впродовж МЦ  

(18,8±1,2 мМО/мл у І фазу і 16,8±2,3 мМО/мл у ІІ фазу МЦ), при тому 

співвідношення ЛГ/ФСГ коливалося від 1,8 до 2,0, якому відповідало 

зниження рівня естрадіолу протягом ОМЦ і наявність ановуляторних циклів 

(рівень Пг у сироватці крові хворих у ІІ фазу МЦ загалом не перевищував  

2,9 нг/мл). 

Лише у 11 (14,4 %) жінок, хворих на ЗЗПТБ легень, не виявлено 

достовірного зниження секреції ФСГ і підвищення базального рівня ЛГ 

протягом МЦ, а середній рівень пролактину (Прл) знаходився на верхній 

межі норми. Порушення стероїдогенезу у яєчниках проявлялося зниженням 

рівня естрадіолу у сироватці крові у ІІ фазу МЦ, відсутністю овуляції, що 

визначали за даними функціональних тестів діагностики. У 15 (19,7 %) 

пацієнток співвідношення ЛГ/ФСГ складало відповідно 2,2 у І та 2,8 у ІІ фазу 

МЦ, рівень естрадіолу у сироватці крові був зниженим впродовж МЦ,  

а протягом періоду спостереження менструальні цикли переважно були 

ановуляторними. 

Незалежно від форми ТБ легень у жінок виявлялися підвищені рівні 

тестостерону у сироватці крові. Проте, за середніми показниками не вдалося 

оцінити тенденції гормонального дисбалансу, оскільки вони не носили 
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системного характеру. Стійка ановуляція при збереженому МЦ 

діагностована у 24 ( 31,5 %) пацієнток, хворих на ТБ легень. У цих жінок 

виявлено помірне підвищення рівня ФСГ у І фазу МЦ, зниження рівня Е і Пг 

у ІІ фазу МЦ. У 15 (19,7 %) жінок основної групи за наявності овуляторних 

циклів рівень Пг у ІІ фазу МЦ був вірогідно нижчим, ніж у жінок 

контрольної групи (2,91±1,2 нг/мл, проти 3,6±1,3 нг/мл; p<0,01), що свідчило 

про недостатність лютеїнової фази у даної категорії жінок. ПМЦ, які 

зумовлені недостатністю секреторної фази та ановуляцією на тлі 

гіпоестрогенії спостерігали у 12 (15,7 %) жінок основної групи. 

За результатами УЗД органів малого тазу встановлено, що у всіх жінок, 

хворих на ТБ легень, мали місце ті або інші ПМЦ. У 19 (25 %) пацієнток, 

хворих на ТБ легень, ПМЦ супроводжувалися гіперплазією, а в трьох (3,9 %) – 

мікрополіпозом ендометрія. У більшості осіб, хворих на ТБ легень виявлено 

УЗД ознаки дрібнокистозних змін структури яєчників. 

Допплерометричні дослідження геніталій показали, що показники 

швидкості кровотоку в артеріях яєчників у здорових жінок відрізнялися 

високою швидкістю і зростали пропорційно відповідно до фази МЦ та рівня 

гормонів у крові. У жінок, хворих на ТБ легень, часто мали місце 

ановуляторні МЦ, під час яких ехоструктура, якісні та кількісні показники 

васкуляризації яєчника не змінювалися впродовж менструального циклу, 

місцевий кровоток суттєво знижувався, що чітко прослідковувалося за 

даними допплерографії. 

Зміни імунного гомеостазу вказували, що потенційна здатність до 

бактерицидної активності фагоцитів знижувалася на 40 %, показник 

фагоцитарного резерву знижувався у 3,4 рази, що призводило до 

незавершеності фагоцитозу. При тому імунологічний коефіцієнт зростав на 

85,9 %, про що засвідчило зростання рівня ПМЦ, які перебігали на тлі 

інфекційного процесу. У пацієнток, хворих на ТБ легень, виявлені суттєві 

зміни показників неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного 

захисту, при тому І ступінь імунних порушень виявлено у 50 % жінок 

основної групи, ІІ ступінь – у 37 %, і ІІІ ступінь – у 12,5 % осіб. 
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ПМЦ супроводжувалися тенденцією до зниження відносної кількості 

загальних Т-лімфоцитів (CD3+) на 10,7 % (р<0,05), проліферативної здатності 

на неспецифічний стимулятор (ФГА) на 16,5 % (р<0,05) і CD4+ лімфоцитів на 

33,4 %. Зростала відносна кількість CD8+ лімфоцитів на 19,2 %, а 

проліферативна здатність Т-лімфоцитів на ППД – у 3,19 раза, лейко-Т-

клітинний індекс зріс на 33,3 %, що підтвердило дефіцит загальної кількості 

Т-лімфоцитів та імунологічного коефіцієнта – на 17,4 %. Зазначені зміни 

були проявом формування набутого імунодефіцитного стану за клітинним 

типом, підтвердженням чого є зниження на 62,6 % імунорегуляторного 

індексу, що призводило до автономної саморегуляції у системі імунітету. 

Суттєві зрушення спостерігали і в лімфоцитарній ланці імунограми: із 

зменшенням абсолютної та відносної кількості лімфоцитів різко знижувався 

вміст загальної популяції Т-лімфоцитів (СD3+) і, особливо, субпопуляцій 

СD4+-лімфоцитів (Т-хелперів/індукторів) при зростанні вмісту  

СD8+-лімфоцитів (Т-цитотоксичні) і популяцій В-лімфоцитів (СD20+). 

Перерозподіл чисельного співідношення Т-хелперів і Т-цитотоксичних 

лімфоцитів (ІРІ) призводив до зниження майже у два рази показника 

співвідношення СD4+/СD8+ у жінок основної групи, який наближався  

до 1 (1,32±0,05), що засвідчило напружену роботу імунної системи, 

формування набутого імунодефіцитного стану, а відтак, суттєве зростання 

рівня менструальної дисфункції. 

Результати дослідження показали, що роль специфічної гуморальної 

ланки імунітету в комплексі захисних реакцій при ПМЦ у жінок, хворих на 

ТБ легень, є суттєвою, проте вивчена недостатньо, оскільки імунна відповідь 

на антитіла до ТБ індивідуальна, складна і залежить від цілої низки чинників. 

При ПМЦ у жінок, хворих на ВДТБ легень, встановлені порушення, які 

відповідали ІІ–ІІІ ступеням імунних зрушень і траплялися однаково часто у 

всіх пацієнток. Відносна кількість В-лімфоцитів (CD20+ клітин) зростала на 

46,5 %, проте загальна функціональна здатність знижувалася на 5,6 % щодо 

синтезу та продукції Іg основних класів. За даними вмісту Іg основних класів 
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у гуморальній ланці імунної системи жінок, хворих на ВДТБ легень, 

спостерігали виражений дисбаланс, який проявлявся зниженням рівня IgG і 

підвищеним вмістом IgM i IgA (p>0,05). 

Негативним явищем було зниження на 33,2 % рівня ІgG, який 

забезпечує основну захисну роль у протиінфекційному захисті і має 

прогностичну значимість. Разом з тим зростала концентрація ІgМ (на 53,6 %) 

та ІgА (на 81,1 %), що послужило підтвердженням зростання кількості 

антигенів. Враховуючи дані імунограми жінок, хворих на ТБ легень загалом, 

можна дійти висновку, що проведені дослідження розширили уяву про вплив 

імунної системи на виникнення і особливості перебігу ПМЦ. 

У результаті досліджень гормональної функції у даного контингенту 

жінок ми дійшли висновку, що характер ТБ процесу в легенях і ступінь 

туберкульозної інтоксикації негативно впливають на стан гіпоталамо-

гіпофізарно-яєчникової системи. Системний характер змін спостерігали у 

пацієнток, хворих на ВДТБ легень. Із 35 жінок – у 22 (28,9 %) осіб, хворих на 

ВДТБ спостерігали зростання рівня ФСГ до 13,0±1,21 мМО/мл, проти 

9,8±1,12 мМО/мл у контролі; ЛГ – 12,6±1,1 мМО/мл, проти 8,6±1,3 мМО/мл у 

контролі; Е до 98,0±6,2 Пг/мл, проти 76,8±4,8 Пг/мл у контролі і Пг до 

24,0±3,4 нг/мл, проти 16,5±2,7 нг/мл у контролі, що вимагає не лише 

гормональної корекції репродуктивної функції, але й тривалої гормональної 

реабілітації пацієнток, хворих на ТБ легень. 

У структурі чинників ПМЦ у жінок, хворих на ТБ легень, ведуче місце 

посягають хронічні запальні захворювання внутрішніх і зовнішніх статевих 

органів, рівень яких складає 57,8 %. Зважаючи, що у даного контингенту 

жінок виникають передумови для тривалої персистенції збудників, проявів 

латентної інфекції, формування хронічного інфекційно-запального 

захворювання геніталій, результати досліджень показали високу частоту 

інфекційних чинників у піхві жінок, хворих на ТБ легень. У пацієнток, 

хворих на ВДТБ легень, особливо за наявності дисемінованого ТБ,  

в порівнянні із жінками із ЗЗПТБ, більше як у два рази частіше зустрічався 



 122 

неспецифічний вагініт (р0,01). Бактеріальний вагіноз також вдвічі 

перевищував такий у групі порівняння. Наявність трихомоніазу і кандида-

інфекції в піхві пацієнток також частіше траплялися в жінок, хворих на ВДТБ 

легень, які отримували специфічну ПТТ на момент обстеження. У більшості 

пацієнток (53,1 %) при бактеріоскопії мазків виявлено лейкоцитоз у мазках 

(40–45 в полі зору) . 

Серед умовно-патогенної флори у пацієнток, хворих на ВДТБ легень, 

найчастіше зустрічалися грам-позитивні коки, серед яких домінував 

епідермальний стафілокок, ентерококи, Str.viridans у порівнянні з групою 

жінок із ЗЗПТБ. Практично однаково висівали грам-негативні палички, які 

представлені, переважно, кишковою паличкою у жінок хворих на ТБ.  

У цервікальному каналі жінок із ЗЗПТБ у 3 рази частіш переважала 

грампозитивна кокова флора над грамнегативною. 

Встановлено, що за ВДТБ легень Tr. vaginalis виявлялася у двічі 

частіше, Gardnerella vaginalis у 2,2 рази, а Chl. trachomatis у 4 рази. 

Аналогічно вірус простого герпесу у 3,5 рази переважав у жінок із ВДТБ 

легень. Мікробіологічні дослідження показали, що у 47,3 % жінок основної 

групи виявлені мікробні асоціації. Переважали вірусно-бактеріальні асоціації 

– у 21 (27,6 %), змішані бактеріально-бактеріальні – у 17 (22,3 %), переважно 

асоціації хламідійної інфекції з умовно-патогенною флорою –  

13 (17,1 %). У 5 (6,5 %) осіб виявлено поєдання хламідій і грибів, у 4 (5,2 %) 

– хламідій і кишкової палички, а асоціація хламідійної і стафілококової 

інфекцій спостерігалася майже в кожному третьому випадку осіб, хворих на 

ВДТБ легень. У пацієнток із ЗЗПТБ найбільша частка інфекцій, асоційованих 

з урогенітальним хламідіозом, припадала на трихомоніаз – у 4 (5,2 %) і 

гарднерельоз – у 5 (6,5 %) жінок. 

Найчастіше в жінок із ВДТБ виявлялися антитіла до хламідій, частка 

яких склала 57,4 %, герпетична інфекція у 7 (15,2 %) хворих, 

цитомегаловірусна інфекція – у 2 (4,3 %). У жінок із ЗЗПТБ визначалися 

антитіла до хламідій – у 3 (8,8 %), герпетична – у 2 (5,8 %), 

цитомегаловірусна інфекція виявлена – у 3,3 % випадків. 
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Проте у хворих на ВДТБ легень, виявлені достовірні розбіжності між 

ними у титрах IgG до Chl. trachomatis і за частотою домінування. Так, високі 

титри IgG до Chl. trachomatis у групі жінок, хворих на ВДТБ, у піхві 

траплялися майже в три рази частіше, ніж у хворих із ЗЗПТБ (17,4 % проти 

5,8 %, р 0,05). 

Щодо наявності антитіл до M. hominis і U. urealyticum, нами виявлено 

генітальний мікоплазмоз у 15,2 % обстежених із ВДТБ та у 11,7 % із ЗЗПТБ 

(р0,05). Антитіла щодо уреаплазм (U. urealyticum) було виявлено в 3 (17,6 %) 

із 31 обстежених жінок із ЗЗПТБ легень. У жінок, хворих на ВДТБ легень, які 

отримували ПТТ на момент обстеження у жодному випадку не виявлено 

U. urealyticum. Наступні дослідження показали, що вказаний мікроорганізм 

чутливий до дії протитуберкульозних хіміопрепаратів першого ряду. 

Важливою і недостатньо вивченою проблемою інфекційної патології у 

пацієнток, хворих на ТБ легень, є роль вірусів у виникненні запальних 

захворювань геніталій. За результатами досліджень ми дійшли висновку, що 

вірусна інфекція урогенітального тракту на тлі суттєвої імуносупресії та 

інтоксикації, що має місце у жінок, хворих на ТБ легень, є провокуючим 

чинником, який ускладнює перебіг інфекційного процесу геніталій. В усіх 

наших спостереженнях вірусна інфекція поєднувалася з бактеріальною або 

хламідійною інфекцією. 

У групі жінок із ВДТБ легень найчастіше зустрічається хламідійно-

бактеріальна інфекція. Друге місце займають хламідійно-вірусні асоціації, а 

третє – бактеріально-вірусна мікрофлора. Остання перевищує частоту 

аналогічних асоціацій у жінок із ВДТБ майже в 4 рази. У пацієнток із ЗЗПТБ 

переважала хламідійно-бактеріальна мікст-інфекція. 

У результаті проведених досліджень ми дійшли висновку, що 

вагінальний біоценоз жінок репродуктивного віку, хворих на ТБ легень, 

залишається складною динамічною системою і зумовлений численними 

ендогенними і екзогенними чинниками. Найбільш значимими серед чинників 

ризику виникнення ПМЦ внаслідок інфекції є репродуктивна поведінка 
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хворих на ТБ жінок, акушерсько-гінекологічний анамнез, гормональний 

статус, застосування ПТТ, перебіг і поширення ТБ процесу в легенях. 

З метою вивчення патоморфозу M. tuberculosis легеневої та генітальної 

локалізації, нами проведено молекулярно-генетичне дослідження 

вагінальних виділень у жінок, хворих ТБ легень за допомогою ПЛР і 

застосуванням тест-системи «Фемофлор-16». 

У результаті проведених досліджень встановлено, що виділення 

M. tuberculosis з мокротинням загалом відмічали у 32,4 % жінок із ВДТБ. 

Серед жінок основної групи методом ПЛР у мокротинні виявлено 

M. tuberculosis генотипу Beijing у 13,9 % випадків. Особливістю перебігу 

легеневого ТБ у жінок, інфікованих збудниками родини Beijing у результаті 

подальших досліджень спостерігали значну асоціацію між інфікуванням 

МБТ вказаного сімейства і наявністю генітального ТБ. 

Застосування тест-системи «Фемофлор-16» стало вирішенням 

проблеми виявлення M. tuberculosis у виділеннях із статевих шляхів, оскільки 

останні часто знаходяться в L-формах, які сприяють прихованому перебігу 

захворювання, є стійкими до ПТТ і визначають роль суперінфекції за умов 

рецидивування ТБ. 

Серед жінок, хворих на ВДТБ легень, у виділеннях з піхви яких не 

вдалося виявити M. tuberculosis бактеріологічним методом у 5 (6,5 %) осіб 

діагностовано методом ПЛР-діагностики: позитивний результат отримали  

у 5 (10,6 %) пацієнток із ВДТБ і однієї (1,3 %) жінки із ЗЗПТБ. Окрім 

збудників M. Tuberculosis, в основній групі жінок виявлено вказаним 

методом зросла діагностика Candida на 10,5 % у титрі більше 104. 

Вказані збудники, можливо, не впливали на перебіг ПМЦ, проте 

наявність M. tuberculosis є інфекційним вогнищем, яке за певних умов 

можуть реактивуватися і призвести до виникнення специфічного 

захворювання геніталій. Отримані результати засвідчили асоціацію між 

інфікуванням M. tuberculosis генотипу Beijing і розвитком генітального 

туберкульозу, що має вагоме практичне значення для вибору лікувальної 

тактики ПМЦ у даного контингенту жінок. 
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Від застосування комплексної терапії суттєво покращувалися 

показники фагоцитозу: зростала активність нейтрофільних лейкоцитів, 

потенційна здатність фагоцитуючих клітин – на 14 %, індекс стимуляції 

фагоцитозу – на 44,5 %, показник фагоцитарного резерву – на 85,8 % і вміст 

катіонних білків – на 3,8 %. Проте, знижувалася спонтанна бактерицидна 

активність фагоцитувальних клітин на 26,2 % та імунологічний коефіцієнт – 

на 37,1 %. 

Проведений курс комплексної терапії сприяв зростанню відносної 

кількості Т-лімфоцитів (CD3+) на 8,6 %, що підтверджується зниженням  

Т-клітинного індексу – на 20 %. Характерним було покращання автономної 

самореалізації імунної відповіді за рахунок зростання на 10,5 % відносної 

кількості CD4+ клітин, що покращило процеси розпізнавання і зниження 

відносної кількості CD8+ лімфоцитів – на 22,4 %. 

Вказані зміни формували тенденцію до нормалізації відносної кількості 

субпопуляцій Т-лімфоцитів та імунорегуляторного індексу. Спостерігалася 

тенденція до нормалізації проліферативної активності Т-лімфоцитів відносно 

ФГА – на 8,3 %. Нормалізувалася проліферативна здатність щодо ППД та 

імунологічний коефіцієнт. 

Результати визначення впливу комплексної терапії на показники 

гуморальної ланки специфічного системного імунітету у жінок, хворих на ТБ 

легень, засвідчили про позитивний вплив комплексної терапії на гуморальну 

ланку системного імунітету – зниження відносної кількості CD20+ лімфоцитів 

на 39,4 %, що підтверджено показником лейко-В-клітинного індексу. 

Позитивним ефектом відмітили зростання загальної концентрації Ig основних 

класів на 22,8 % за рахунок зростання концентрації IgG – на 47,8 %. 

Концентрація Ig інших класів мала позитивну тенеденцію до нормалізації. 

Тому комплексна терапія у данного контингенту жінок повинна 

здійснюватися моніторингом клітинної і гуморальної ланок системного 

імунітету. 
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У жінок, хворих на ТБ легень, спостерігалися різні варіанти простої 

неатипової гіперплазії ендометрія у 9 (11,8 %) жінок, і 7 (9,2 %) комплексної 

неатипової гіперплазії, залози були кістозно розширені, на окремих ділянках 

спостерігалася слабка звивистість судин і клітинна проліферація. 

Інфікування гіперплазованого ендометрія визначали за наявності 

гістоцитарної інфільтрації плазматичних клітин, фіброзу строми ендометрія, 

наявності потовщення стінок артерій у ранній стадії фази проліферації. При 

тому лімфоїдні накопичення розташовувалися у вигляді вогнищ, довкола 

кровоносних судин, під покривним епітелієм, і значно рідше – дифузно по 

всьому протягу функціонального шару. 

Запропонований нами комплекс лікування був направлений на 

корекцію ПМЦ і включав використання засобів імуномодулюючої, 

детоксикаційної та гепатеопротекторної дії, яка сприяє інактивації 

вільнорадикальних та перекисних сполук, що мають місце у жінок, хворих на 

ТБ легень. Комплексне лікування ПМЦ показав тенденцію до позитивних 

змін функціонування печінки. Заслуговувало на увагу зниження рівня 

креатиніну до 87,6 мкмол/л, вмісту глобулінової фракції в сироватці крові до 

42,1 % в основній групі жінок, підвищився рівень білка до 72,6 г/л, що 

позитивно впливало на загальний стан пацієнток основної групи. 

Лікування ПМЦ включало ліквідацію запальних захворювань 

репродуктивної функції, на фоні яких виникали ПМЦ. Санацію проводили 

етіотропною терапією, залежно від виділеного збудника та застосування 

супозиторія «Вагіклін», який містить 100 мг кліндаміцину фосфату і 100мг 

клотримазолу по 1 свічці вагінально впродовж 7 днів у поєднанні з 

етіотропним лікуванням. 

Поряд з базисною терапією жінки, хворі на ВДТБ легень отримували 

терапію, яка клінічно проявлялися у покращенні загального самопочуття, 

підвищенні якості життя і комфорту у даного контингенту пацієнток. При 

тому знижувався периферичний опір у маткових судинах. Відбувалося 

врегулювання кислотно-лужної рівноваги і зниження рівня гіпоксичного 
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стану. Спостерігалося зниження рівня гюкози крові і молочно-кислого 

ацидозу. 

Вибір препаратів для гормональної реабілітації ПМЦ у пацієнток, 

хворих на ТБ легень, зумовлений характером ПМЦ, наявністю змін 

гормонального гомеостазу, проліферативних змін ендометрія та специфікою 

складу фармакологічних складових, які забезпечують оптимальний ефект 

(препарати, що містять 30 мкг етинілестрадіола і 2 мг дієногеста або 30 мкг 

етинілестрадіола і 150 мкг дезогестрела). У пацієнток із ВДТБ легень при 

лікуванні ПМЦ до уваги приймали характер, поширення і тяжкість ТБ 

легень. Оцінку якості життя пацієнток проводили за допомогою шкали 

Nottingham Health Profil (NHP). 

Результати досліджень показали, що комплексне лікування ТБ з 

використанням запропонованого лікування і корекція гормональних 

порушень у жінок основної групи сприяли зниженню показників 

гормонального гомеостазу, значення яких наближалося до рівня жінок із 

ЗЗПТБ, що сприяло відновленню менструальної функції у даного 

контингенту пацієнток. 

Застосування комбінованих оральних контрацептивів у більшості 

пацієнток, хворих на ВДТБ, призвело до нормалізації МЦ не лише щодо його 

регулярності, але й кількості крововтрати і вираженості больового синдрому. 

У групі жінок, які не отримували КОКи на тлі комплексної ПТТ 

спостерігалася виражена тенденція до зростання рецидивів ПМЦ. 

Моніторинг пацієнток через 3 і 6 місяців протирецидивної терапії 

показав достовірне зниження менструальної кровотечі і стабілізацію МЦ 

після 3 місяців лікування. Нормалізацію тривалості МЦ (28±1,4) за шкалою 

Янсена спостерігали жінки при першому моніторингу. Середня тривалість 

менструації зменшилася з 9,7±2,1 до 5,5±1,2 дні через три місяці комплексної 

терапії. Достатньо знизився об’єм менструальної крововтрати від 

початкового з 249±37 до 117±28 балів через три місяці і до 93±16 балів через 

6 місяців. Спостерігалася позитивна динаміка показників гемограми 
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(концентрація гемоглобіну з 108,4 г/л підвищилася до 124,5 г/л  – через три 

місяці, і до 128,6 г/л – через 6 місяців) 

Частка жінок з позитивною динамікою клінічного перебігу 

туберкульозного ураження (85,3 %) була достовірно вищою у порівнянні з 

групою пацієнток, які не приймали КОКи (53,4 %), а негативна динаміка 

спостерігалася лише у трьох осіб, що склало 3,8 % випадків від загальної 

кількості пацієнток. У той же час у групі жінок, які не приймали КОКи, 

погіршання спостерігали у семи із них, що склало 9 % випадків. 

Комплексне лікування ВДТБ і гормональна корекція менструальної 

функції у жінок, хворих на ТБ легень, сприяли відновленню функціональної 

активності гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи і профілактиці 

супутньої гінекологічної патології, що має вагоме значення для покращання 

репродуктивного здоров’я даного контингенту жінок. 

Результати комплексної оцінки якості життя пацієнток до застосування 

КОКів показали, що питома вага жінок зі зниженими показниками якості 

життя у порівнянні з групою контролю, була достовірно вищою (p<0,05) і 

склала при ВДТБ легень 31,0 %, а при ЗЗПТБ – 42,9 %. 

Порівняльна оцінка якості життя у обстежених жінок з урахуванням 

застосування КОКів засвідчила виражену терапевтичну дію останніх, щодо 

регуляції менструальної функції, гормонального гомеостазу, профілактики 

небажаних вагітностей, лікування і профілактики гіпераплазії ендометрія, 

клінічні прояви яких суттєво знижували показники якості життя в групах 

спостереження. 

У групі пацієнток із ЗЗПТБ, які отримували КОКи, мало місце 

достовірне збільшення (р<0,01) частки жінок з достатньо високим рівнем 

якості життя (від 25,8 до 61,2 %) за рахунок зниження якості життя з 

середніми і низькими показниками. У той же час в групі жінок, які не 

отримували КОКи, низькі значення якості відзначала кожна третя пацієнтка. 

Запропонований комплекс профілактичних і лікувальних заходів щодо 

відновлення ОМЦ, засвідчив виражений терапевтичний ефект щодо регуляції 
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менструальної функції, гормонального гомеостазу, профілактики небажаних 

вагітностей, лікування і профілактики запальних захворювань геніталій, 

клінічні прояви яких суттєво знижували показники якості життя у даного 

контингенту пацієнток. 

Таким чином, сучасні гормональні засоби позитивно впливають на 

клінічний перебіг специфічного процесу і супроводжуються низкою 

позитивних неконтирацептивних ефектів.   Індивідуальний підхід до 

призначення диференційованої гормонокоригуючої терапії з урахування 

перебігу ТБ процесу при застосуванні хіміотерапії супроводжується 

вираженим лікувальним ефектом, що призводить до підвищення рівня якості 

життя пацієнток. 
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ВИСНОВКИ 

 

На підставі вивчення і комплексної оцінки особливостей клінічного 

перебігу ПМЦ у жінок, хворих на туберкульоз легень, психоемоційного 

статусу, гормонального гомеостазу і стану імунної системи розроблений і 

впроваджений патогенетично обґрунтований метод корекції менструальної 

дисфункції, використання якого засвідчило відновлення регулярного 

менструального циклу у даної когорти жінок. 

1. Жінки, хворі на вперше діагностований туберкульоз легень, 

відносяться до групи високого ризику щодо порушень менструального 

циклу, зумовлених високою частотою інфікування статевих шляхів (71 %), 

запальними захворюваннями органів малого тазу (57,8 %), супутньою 

гінекологічною патологією (54,%). Менструальну дисфункцію обтяжує 

наявність екстрагенітальної патології: залізодефіцитна анемія (82,8 %); 

патологія шлунково-кишкового тракту (42,1 %), захворювання серцево-

судинної системи (27,6 %) та ендокринна патологія (25 %). 

2. Порушення менструального циклу у жінок, хворих на туберкульоз 

легень, виникають на фоні підвищеного емоційного стресу та депресивних 

розладів, які проявляються пригніченим настроєм і постійною тривогою 

(64,4 %), афективною напругою (53,9 %), неврастенією (46,7 %), тривожними 

розладами (30,2 %) і змішаними тривожно-депресивними станами (25 %). 

Встановлена кореляція невротичних проявів у жінок, хворих на туберкульоз, 

з порушеннями сну (r=0,52), сексуальними розладами (r=0,54), збудливістю і 

дратівливістю (r=0,54). 

3. Порушення менструального циклу за наявності туберкульозу у 

жінок перебігають на фоні набутого імунодефіцитного стану за клітинним 

типом, який характеризується зниженням на 62,6 % імуно-регуляторного 

індексу, на 10,7 % відносної кількості CD3+ і на 33,4 % CD4+. При тому 

зростала кількість CD8+ на 19,2 %, CD20+ – на 46,5 %, лейко-Т-клітинний 

індекс – на 33 %, концентрація IgМ – на 53,8 %, IgА – на 81,4 % і знижувався 
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рівень IgG – на 33,2 %, що вимагає застосування імунокоригуючої терапії у 

комплексному лікуванні менструальної дисфункції. 

4. У 56,5 % пацієнток, хворих на вперше діагностований туберкульоз 

легень, порушення менструального циклу відбувалися на фоні 

гіпоестрогенемії, відносна гіперпролактинемія  і зниження концентрації 

прогестерону (85,5 %), підвищення показників ЛГ і ФСГ (82,8 і 75 % 

відповідно). У жінок із залишковими змінами перенесеного туберкульозу 

спостерігалася тенденція до нормалізації рівня естрадіолу (76,6 %), 

прогестерону (71,0 %) та тропних гормонів ЛГ, ФСГ відповідно (86,% та 

83,3 %), що служить диференційним критерієм призначення гормональної 

терапії, залежно від активності туберкульозу. 

5. Запропонований комплекс лікування і реабілітації порушень 

менструального циклу у жінок, хворих на туберкульоз легень, дозволив 

знизити частоту запальних захворювань геніталій у жінок за ВДТБ – у 45 %, 

у жінок із ЗЗПТБ – у 35,5 %, відновити менструальний цикл – у 58,7 % жінок, 

хворих на ВДТБ і у 83,3 % жінок, хворих на ЗЗПТБ. Середня тривалість 

менструації зменшилася з 9,7±2,1 до 5,5±1,2 дні, об’єм менструальної 

крововтрати знизився з 249±37 до 117±28 балів через три місяці і до 93±16 

балів через 6 місяців. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

1. На основі анамнестичних даних жінок репродуктивного віку, 

хворих на туберкульоз легень, необхідно визначити групу ризику щодо 

порушень менструального циклу. До групи високого ризику віднесли жінок, 

хворих на ВДТБ легень, з екстрагенітальною патологією, гострими 

запальними захворюваннями гені талій, обтяженим акушерсько-

гінекологічним анамнезом, ризиковими моделями поведінки, низьким рівнем 

використання протизаплідних засобів. До групи середнього ризику віднесли 

жінок, хворих на ВДТБ легень, з хронічними захворюваннями статевих 

шляхів, супутньою гінекологічною патологією, змінами імуно-

гормонального гомеостазу. Групу низького ризику склали жінки 

репродуктивного віку із ЗЗПТБ легень. 

2. Лікування порушень менструального циклу у жінок, хворих на 

ВДТБ легень, слід проводити із застосуванням антимікробного препарату з 

визначенням чутливості до збудника із комплексним застосуванням 

вагінальних суппозиторіїв із вмістом 100 мг кліндаміцину фосфату і 100 мг 

клотримазолу та локальної імунокорекції препаратами рекомбінантного 

інтерферону альфа-2b людини. 

3. Застосування L-аргінину у комплексному лікуванні жінок, хворих 

на туберкульоз, передбачає внутрішньовенне введення 100 мл 4,2 % розчину 

з концентрацією (1 г у 25 мл) для пацієнток, хворих на вперше діагностований 

туберкульоз легень, по 20–30 крапель за хв один раз на добу впродовж  

10 днів. Для жінок із залишковими змінами після перенесеного туберкульозу 

по 30 мл перорально чотири рази на добу впродовж 14 днів з визначенням 

рівня маркерів гепато-біліарної системи. 

4. Впродовж лікування вперше виявленого туберкульозу легень жінкам 

репродуктивного віку доцільно призначати бар’єрні контрацептиви. 

Проводити лікування запальних захворювань геніталій із застосуванням 

антимікробного препарату відповідно до чутливості виділеного збудника,  
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з комплексним застосуванням системної та локальної корекції препаратом 

рекомбінантного інтерферону альфа-2b, по 500 тисяч МО на добу, № 10. 

Регуляцію менструального циклу у жінок, хворих на ВДТБ легень, 

рекомендовано відновлювати препаратами, які містять 30 мкг етінілестрадіола 

і 2 мг дієногеста, або 30 мкг – і 150 мкг дезогестрела впродовж 6 місяців. 

5. Жінкам із залишковими змінами туберкульозу рекомендовано 

санацію статевих шляхів, відповідно до чутливості виділеного збудника, 

імунокоригуючу терапію препаратом аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-

тирозил-аргінін по 50 мг один раз через два дні № 10. Для відновлення 

менструального циклу застосовувати контрацептив із вмістом 20 мкг 

етінілестрадіола та 150 мкг дезогестрелу впродовж 3–6 місяців. За наявності 

гіпоестрогенемії і ановуляції замісну терапію доцільно проводили 

гестагенами селективної дії (дідрогестерон по 20 мг на добу) в циклічному 

режимі з 16 по 25 день МЦ або прогестинами локальної дії у безперервному 

режимі під контролем УЗД ендометрія. 
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