
Профілактичні огляди 
для жінки



Зміст
Пакети профілактичного огляду для жінки

zz Пакетz«Не забуваємо про здоров’я»z(базовий)
zz Пакетz«Не забуваємо про здоров’я»z(розширений)
zz Пакетz«Не забуваємо про здоров’я»z(економ)
zz Пакетz«Скринінг на урогенітальні інфекції»
zz Пакетz«Сексуальне здоров’я та інфекції: програма обстеження жінки»

Пакети для планування вагітності
zz Пакетz«Плануємо вагітність. Разом з «Лелекою»
zz Пакетz«Плануємо вагітність. До «Лелеки» за братиком або сестричкою»
zz Пакетz«Плануємо вагітність. За першим «лелечатком»

Пакети перевірки стану жіночого здоров’я
zz Пакетz«Діагностичний»
zz Пакетz«Порушення менструального циклу»
zz Пакетz«Здорове харчування»

Термінологічний словник пакетів 
профілактичного огляду здоров’я жінки



Жіночеzздоров’яz–zцеzзапорукаzмоло-
дості,zкрасиzтаzвпевненостіzвzсобі.z

Життяzжінкиzпов’язанеzзzрізнимиz
фізіологічнимиzзмінамиzвzрізніzперіоди.z
Наzжаль,zнеzзавждиzпредставницямzпре-
красноїzстатіzвистачаєzзнаньzпроzте,zщоz
самеzвідбуваєтьсяzвzїхньомуzорганізміz
іzякzзберегтиzжіночеzздоров’я.z

Профілактичніzоглядиzдляzжінокz
уzжіночихzконсультаціяхzпологовогоz
будинкуz«Лелека»z–zцеzобстеження,z
якіzнеобхідноzпроходитиzразzнаzпіврокуz
кожнійzпацієнтціzдляzпідтримкиzжіночогоz
здоров’яzтаzсвоєчасногоzреагуванняzнаz
можливіzхвороби.

Профілактичні 
огляди 

для жінки

Пакет 
«Не забуваємо про здоров’я» 
(базовий)

Пакет 
«Не забуваємо про здоров’я» 
(розширений)

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первинна)z–z1

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(повторна)zзаzрезультатамиz
обстеженьz–z1

zz Консультаціяzтерапевтаz–z1

zz УЗДzорганівzмалогоzтазуz–z1

zz Кольпоскопіяzzзzфотофіксацієюz–z1

zz Мікроскопіяzурогенітальногоzмазкуz–z1

zz Цитологічнеzдослідженняzурогенітальногоzмазкуz–z1

zz Тиреотропнийzгормонz(ТТГ)z(показникzфункціїzщитоподібноїz
залози)z–z1

zz Глікованийzгемоглобінz(HbA1c)z–z1

zz Клінічнийzаналізzкровіz+zШОЕz+zручнаzлейкоформулаz–z1

zz УЗДzорганівzчеревноїzпорожниниz–z1

zz УЗДzмолочнихzзалозz–z1

zz УЗДzщитоподібноїzзалозиz–z1

zz Бактеріологічнеzдослідженняzурогенітальнихzвиділеньz
(Бакпосівzнаzмікрофлоруzурогeн.z+zантибіотикограма)z–z1

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первинна)z–z1

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(повторна)zзаzрезультатамиz
обстеженьz–z1

zz УЗДzорганівzмалогоzтазуz–z1

zz Кольпоскопіяzзzфотофіксацієюz–z1

zz Бактеріологічнеzдослідженняzурогенітальнихzвиділеньzz
(бакпосівzнаzмікрофлоруzурогeн.z+zантибіотикограма)z–z1

zz Цитологічнеzдослідженняzзzшийкиzматкиz–z1

zz Обстеженняzнаzвірусzпапіломиzлюдиниzвисокоонкогенийzz
(ПЛРzВПЛzВКРz(16,z18,z31,z33,z35,z39,z45,z51,z52,z56,z58,z59,z
66,z68zякіснеzвизначення)z–z1

zz Тиреотропнийzгормонz(ТТГ)z(показникzфункціїzщитоподібноїz
залози)z–z1



Пакет 
«Не забуваємо про здоров’я» 
(економ)

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первинна)z–z1

zz Консультаціяzлікаряzакушера-гінекологаz(повторна)zзаzрезультатамиzобстеженьz–z1

zz Мікроскопіяzурогенітальногоzмазкаz–z1

zz Цитологічнеzдослідженняzурогенітальногоzмазкаz–z1

zz Кольпоскопіяzзzфотофіксацієюz–z1

Пакет 
«Скринінг на урогенітальні інфекції» 

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первинна)z–z1

zz ПЛРzнаzChlamydiaztrachomatisz(урогeнітальнийzзішкріб,zz
якіснеzвизначення)z–z1

zz ПЛРzнаzMycoplasmazgenitaliumz(урогeнітальнийzзішкріб,z
якіснеzвизначення)z–z1

zz ПЛРzнаzTrichomonaszvaginalisz(урогeнітальнийzзішкріб,zz
якіснеzвизначення)z–z1

zz ПЛРzнаzВПЛzВКРz(16,z18,z31,z33,z35,z39,z45,z51,z52,z56,z58,z59,z
66,z68zякіснеzвизначення)z–z1

zz ПЛРzнаzNeisseriazgonorrhoeaez(урогeнітальнийzзішкріб,zz
якіснеzвизначення)z–z1

zz Бак.zдослідженняzzурогенітальнихzвиділеньz(бакпосівzнаz
мікрофлоруz(урогeнітальний)z+zантибіотикограма)z–z1

Пакет 
«Сексуальне здоров’я та інфекції:  
програма обстеження жінки» 

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первинна)z–z1

zz Повторнаzконсультаціяzакушера-гінекологаzz
заzрезультатамиzобстеженняz–z1

zz ОбстеженняzвірусzгепатитуzBz(HBV),zHBsAgz(австралійськийz
антиген)z–z1

zz ГепатитzС,zсумарніzантитілаz–z1

zz Мікроскопіяzурогенітальногоzмазкаz–z1

zz Кольпоскопіяzзzфотофіксацієюz–z1

zz Цитологічнеzдослідженняzурогенітальногоzмазкаz–z1

zz Бакпосівzнаzмікрофлоруz(урогeнітальний)z+zz
антибіотикограмаz–z1

zz УЗДzорганівzмалогоzтазуz–z1

zz УЗДzмолочноїzзалозиz–z1

zz ПЛРzнаzChlamydiaztrachomatisz(урогeнітальнийzзішкріб,zz
якіснеzвизначення)z–z1

zz ПЛРzнаzMycoplasmazgenitaliumz(урогeнітальнийzзішкріб,z
якіснеzвизначення)z–z1

zz ПЛРzнаzTrichomonaszvaginalisz(урогeнітальнийzзішкріб,zz
якіснеzвизначення)z–z1

zz Тиреотропнийzгормонz(показникzфункціїzщитоподібноїzz
залози)z–z1

zz Глікованийzгемоглобінz(HbA1c)z–z1

zz ПЛРzнаzВПЛzВКРz(16,z18,z31,z33,z35,z39,z45,z51,z52,z56,z58,z59,z
66,z68zякіснеzвизначення)z–z1



Пакет 
«Плануємо вагітність. Разом з «Лелекою»

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первинна)z–z1

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(повторнаz)zзzпризначеннямz
необхідногоzлікуванняz–z1

zz Консультаціяzтерапевтаz–z1

zz ГепатитzВ,zHBsAg-zекспресz–z1

zz ГепатитzС,zзагальніzантитіла-експресz–z1

zz Цитологічнеzдослідженняzзzшийкиzматкиz–z1

zz Кольпоскопіяzзzфотофіксацієюzдослідженняz–z1

zz Бак.zдослідженняzzурогенітальнихzвиділеньz(бакпосівzнаz
мікрофлоруz(урогeнітальний)z+zантибіотикограма)z–z1

zz ПЛРzнаzMycoplasmazgenitaliumz(урогeнітальнийzзішкріб,z
якіснеzвизначення)z–z1

zz ПЛРzнаzChlamydiaztrachomatisz(урогeнітальнийzзішкріб,zz
якіснеzвизначення)z–z1

zz ПЛРzнаzTrichomonaszvaginalisz(урогeнітальнийzзішкріб,zz
якіснеzвизначення)z–z1

zz Глікованийzгемоглобінz(HbA1c)z–z1

zz Тиреотропнийzгормонz(показникzфункціїzщитоподібноїzзалози)z–z1

zz УЗДzорганівzмалогоzтазуz–z1

zz УЗДzщитоподібноїzзалозиz–z1

zz УЗДzмолочнихzзалозz–z1

zz УЗДzzорганівzчеревноїzпорожниниz–z1

zz Клінічнийzаналізzкровіz+zШОЕz+zручнаzлейкоформулаz–z1

zz Тестостеронz–z1

zz ПЛРzнаzUreaplasmazspeciesz(урогeнітальнийzзішкріб,zz
якіснеzвизначення)z–z1

zz Пролактинz–z1

zz Лютеінізуючийzгормонz–z1

zz Естрадіолz–z1

zz Дегідроепіандростерон-сульфатz–z1

zz Прогестеронz–z1

zz Антимюллерівzгормонz(амг)z–z1

zz Фолікулостимулюючийzгормонz–z1

zz Кортизолz(сироватка)z–z1

zz Treponemazpallidum,zантитілаzсумарніz–z1

Плануванняzвагітностіz–zцеzнеzтількиz
побудоваzрадіснихzпланівzпроzмайбутніz
успіхиzдитини.zЦеzщеzіzретельнаzпідго-
товкаzнаzвсіхzрівнях,zвключаючиzфізичнеz
здоров’яzмайбутньоїzматері.zЩобzпідго-
туватисяzдоzвагітності,zрекомендуєтьсяz
здатиzкомплексzаналізівzіzпроконсульту-
ватисяzзzфахівцямиzдекількохzнапрямків.z
Чимzбільшийzвікzмайбутньоїzматері,zтимz
вищийzшансzзіткнутисяzзzпроблемамиz
вzперіодzвиношуванняzдитини.zПопе-
реднєzмедичнеzобстеженняzжіночогоz
здоров’яzдопоможеzадекватноzоцінитиz
станzорганізмуzіzпровестиzоздоровчіz
процедури,zщобzзнизитиzризик.zПропо-
нуємоzВамzпройтиzкомплексніzпакетиzпоz
плануваннюzвагітностіzуzжіночихzконсуль-
таціяхzпологовогоzбудинкуz«Лелека».

Пакети  
для планування 

вагітності



Пакет  
«Плануємо вагітність.  
До «Лелеки» за братиком або сестричкою» 

Пакет  
«Плануємо вагітність.  
За першим «лелечатком»

zz С-реактивнийzбілок,zкількіснийz–z1

zz Тиреотропнийzгормонz–z1

zz УЗДzорганівzмалогоzтазуz–z1

zz УЗДzщитоподібноїzзалозиz–z1

zz Феритинz–z1

zz Цитологічнеzдослідженняzзzшийкиzматкиz–z1

zz 25-гідроксивітамінzDz–z1

zz Treponemazpallidum,zантитілаzсумарніz–z1

zz Антитілаzдоzзбудникаzкраснухи,zтоксоплазми,zцитомегалові-
руса,zаспартатамінотрансферазаzz–z1z

zz Бак.zдослідженняzzурогенітальнихzвиділеньz(бакпосівzнаz
мікрофлоруz(урогeнітальний)z+zантибіотикограмаz–z1

zz Білірубінz–z1

zz ГепатитzВ,zHBsAg-zекспресz–z1

zz ГепатитzС,zзагальніzантитіла-експресz–z1

zz Загальнийzаналізzсечіz+zмікроскопіяzосадуz–z1

zz Клінічнийzаналізzкровіz+zШОЕz+zручнаzлейкоформулаz–z1

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первинна)z–z1

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(повторна)z–z1

zz Консультаціяzтерапевтаz–z1

zz Креатинінz–z1

zz 25-гідроксивітамінzDz–z1

zz Бак.zдослідженняzzурогенітальнихzвиділеньz(бакпосівzнаz
мікрофлоруz(урогeнітальний)z+zантибіотикограмаz–z1

zz Глікованийzгемоглобінz–z1

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(первинна)z–z1

zz Консультаціяzакушера-гінекологаz(повторна)z–z1

zz Тиреотропнийzгормонz–z1

zz УЗДzорганівzмалогоzтазуz–z1

zz Феритинz–z1

zz Цитологічнеzдослідженняzурогенітальногоzмазкаz–z1



Пакет 
«Діагностичний»

zz УЗДzщитоподібноїzзалозиz–z1

zz УЗДzмолочнихzзалозz–z1

zz УЗДzорганівzмалогоzтазуz–z1

zz Консультаціяzлікаряzакушера-гінекологаz–z1

Пройдітьzмедичнеzобстеженняzдоz
зачаттяzдитини.zЯкщоzвиzплануєтеzзавагіт-
ніти,zпроконсультуйтесяzзіzсвоїмzлікуючимz
лікарем.zВінzпорадитьzвамzпідібратиz
правильнеzхарчуванняzтаzдосягтиzздоровоїz
вагиzперш,zніжzвиzзавагітнієте.zНабірzz
необхідноїzмасиzзможеzпідтриматиz
здоров’яzвашоїzдитиниzіzспроститиzпроцесz
позбавленняzвідzзайвихzкілограмівzпісляz
пологів.zОбговорітьzзіzсвоїмzлікуючимz
лікаремzправильнуzстратегію.zЯкщоzуzвасz
єzякі-небудьzзахворювання,zвашеzліку-
ванняzповинноzбутиzвідкоригованоzдоz
вагітності.zУникайтеzречовин,zякіzпідвищу-
ютьzчинникиzризику.zВиzпалите?zКиньте!z
Алкогольzіzнаркотикиzтакожzзаборонені.z
Проконсультуйтесяzзzвашимzлікаремzперш,z
ніжzпочатиzабоzприпинитиzприйомzлікар-
ськихzпрепаратівzабоzхарчовихzдобавок.z
Такожzвашzлікуючийzлікарzможеzобгово-
ритиzзzвамиzризикzнародженняzдитиниz
зzгенетичноюzпатологією.

Пакети  
перевірки стану  

жіночого здоров’я

Пакет 
«Порушення 
менструального 
циклу» 

zz Фолікулостимулюючийzгормонz(ФСГ)z–z1

zz Лютеїнізуючийzгормонz–z1

zz Пролактинz–z1

zz Прогестеронz–z1

zz Тестостеронz–z1

zz Естрадіолz–z1

zz Дегідроепіандростерон-сульфатz–z1

zz Тиреотропнийzгормонz–z1

zz Антимюллерівzгормонz–z1

zz УЗДzмалогоzтазуz–z1

zz Консультаціяzлікаряzакушера-гінекологаz–z1



Пакет 
«Здорове харчування» 

zz Клінічнийzаналізzкровіz+ШОЕz+zручнаzлейкоформулаz–z1

zz УЗДzчеревноїzпорожниниz–z1

zz Електрокардіографіяz(ЕКГ)z–z1

zz Консультаціяzлікаря-терапевтаz–z1

zz Консультаціяzлікаря-дієтологаz–z1

zz Аспартатамінотрансферазаz(АСТ)z–z1

zz Білірубінzзагальнийz–z1

zz Загальнийzбілокz–z1

zz Аланінамінотрансферазаz(АЛТ)z–z1

zz Пакетz(ІндексzHoma)z–z1

Краса жінки починається  
зі здоров’я!
Пакетz«Здоровеzхарчування»zчудоваzможливістьzперевіритиzстанzвашогоzорганізмуzтаzотриматиz
інформаціюzzпроzподальшеzздоровеzхарчування.



Консультація акушера-гінеколога (первинна) –zнаz
консультаціїzлікарzпроведеzопитування,zгінекологічнийzоглядzтаz
проведеzзабірzаналізів,zскладеzпопереднійzдіагнозzприzвиявленніz
відхилень,zнадастьzzвамzрекомендації.

Консультація акушера-гінеколога (повторна) за резуль-
татами обстеженняz–zнаzконсультаціїzлікарzпрокоментуєzре-
зультатиzаналізів,zприzвиявленніzвідхиленьzпризначитьzдодатковеz
обстеженняzабоzлікування,zнадастьzвамzрекомендації.

Консультація терапевтаz–zлікарzпроведеzопитування,zогляд,z
вислухаєzможливіzскарги,zzпризначитьzобстеження,zнадастьz
рекомендації.

Кольпоскопія з фотофіксацієюz–zвисокоінформативнийz
методzдіагностикиzзахворюваньzвульви,zпіхвиzтаzшийкиzматкиzz
(передраковіzтаzракові)zзzвикористаннямzвідеокольпоскопа.

Мікроскопія урогенітального мазка на мікрофлоруz–zz
цеzлабораторнеzдослідження,zщоzпобудованеzнаzоцінціzпідzсвіт-
ловимzмікроскопомzбіологічногоzматеріалу.zЦеzодинzзzосновнихz
методівzоцінкиzнаявностіzтаzхарактеруzзапальногоzпроцесуz
сечостатевихzорганів.

Цитологічне дослідження урогенітального мазкаz–zскри-
нінговеzдослідженняzнаzпередраковіzтаzраковіzпроцесиzнаzшийціz
матки.z
Покази для взяття:z
1.zЖінкиzзz18zроківz(абоzзzпочаткомzстатевогоzжиття)zдоz65zроків;z
2.zКонтрольzлікуванняzуzжінок,zщоzпролікованіzзzприводуzпатологіїz
шийкиzматки.

Тиреотропний гормон (ТТГ)z(показник функції щитоподіб-
ної залози)z–zТТГzвиробляєтьсяzгіпофізомz–zзалозоюzмозку,zякаz
знаходитьсяzуzкосномуzкармані,zтакzзваномуzтурецькомуzсідліzтаz
керуєzроботоюzщитоподібноїzзалози.zz
Колиzрівеньzтиреоїднихzгормонівzвzорганізміzнизький,zгіпофізz
продукуєzбільшеzТТГ.zІzнавпаки,zколиzрівеньzгормонівzщитоподіб-
ноїzзалозиzвисокий,zгіпофізzвиробляєzменшеzТТГ.

РівніzТТГ,zякіzєzкритичноzвисокіzчиzкритичноzнизькі,zможутьzпока-
зуватиzте,zщоzщитоподібнаzзалозаzпрацюєzнеправильно.z
ВамzможеzзнадобитисьzдослідженняzрівняzТТГ,zякщоzуzвасz
єzсимптомиzнадмірноїzкількостіzтиреоїднихzгормонівzуzкровіz
(гіпертиреоз),zабоzзанадтоzмалоzтиреоїднихzгормонівz(гіпотиреоз).

Симптоми гіпертиреозу:zтривога,zметушливість,zвтратаzваги,z
тремтінняzтілаzіzпальцівzрук,zзбільшенняzчастотиzсерцевихzскоро-
чень,zпорушенняzритмуzсерця,zвитрішкуватість,zпоганийzсон,zдратів-
ливість,zпідвищенаzпітливість,zнепереносимістьzспеки,zчастіzнестійкіz
випорожнення,zнабряклістьzстоп,zм’язоваzслабкість,zпорушенняz
менструальногоzциклу,zажzдоzаменореї.z
Симптоми гіпотеріозу:zзбільшенняzваги,zзменшенняzчастотиz
серцевихzскорочень,zзадишкаzприzходьбі,zмерзлякуватість,zпідви-
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Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділеньz
(бакпосівzнаzмікрофлоруz(урогeн.)z+zантибіотикограма)z–zурогені-
тальнийzпосівzнаправленийzнаzвиявленняzособливостейzконкрет-
ногоzбіоценозуzумовно-патогеннихzмікроорганізмівzприzбактері-
альномуzдисбіозіzзzвизначеннямzчутливостіzдоzантибіотиків.zz
Покази для взяття:z
1.zВстановленняzфактуzінфекційногоzпроцесу,zзумовленогоzумов-
но-патогенноюzфлорою.z
2.zВибірzадекватноїzантибіотикотерапіі.z
3.zМоніторингzлікування.

25-гідроксивітамін Dz
Головнимzпризначеннямzцьогоzвітамінуzвzорганізміzлюдиниzєz
забезпеченняzвсмоктуванняzкальціяzтаzфосфоруzзzїжіzвzтонкомуz
кишківнику.z
ХронічнийzдефіцитzвітамінуzDzуzдітейzранньогоzвікуzпов’язанийz
зzвисокимzризикомzрозвиткуzтакихzзахворювань,zяк:zцукровийz
діабет,zожиріння,zонкологічніzзахворювання,zсерцево-судинніz
захворювання,zпсоріаз,zатопічніzзахворювання,zзапальніzзахворю-
ванняzкишківника.

Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С)z
ДГЕА-Сz–zосновнийzандрогенzнаднирників,zщоzсекретуєтьсяz
короюzнаднирниківz(95%)zтаzяєчникамиz(5%).z
Виводитьсяzзzсечею.zВzпроцесіzметаболізмуzмаєzслабкуzметабо-
лічнуzактивність.zВzпроцесіzметаболізмуzвzпериферичнихzтканинахz
утворюєтьсяzтестостеронzтаzдигідротестостерон.zz
ВизначенняzконцентраціїzzДГЕА-Сzвzкровіz–zодинzзzпоказниківz
приzдіагностиціzпухлинzнаднирників.zЦейzаналізzтакожzдозволяєz
виявитиzпроблемиzвzроботіzяєчниківzприzдіагностиціzбезпліддяzтаz
приzневиношуванніzвагітності.

Естрадіол –zстероїднийzгормон,zщоzсинтезуєтьсяzвzяєчниках,z
аzтакожzдодатковоzвzнаднирниках,zплаценті,zжировійzтканині.z
Єzнайактивнішимzестрогеном.zМаєzвпливzнаzстановленняzмен-
струальногоzциклу,zразомzзzпрогестерономzвпливаєzнаzрістzендо-
метріюzтаzготуєzйогоzдляzімплантаціїzзаплідненоїzяйцеклітини.

Прогестерон –zстероїднийzгормон,zщоzсинтезуєтьсяzклітинамиz
жовтогоzтілаzяєчниківzвzдругійzфазіzменструальногоzциклуzпідz

впливомzЛГzтаzвzпершомуzтриместріzвагітностіzприzпідтримціzХГЧ,zz
плаценти.zСприяєzзберіганнюzвагітностіzнаzвсіхzтермінах.

Пролактинz–zпептиднийzгормон,zщоzсекретуєтьсяzлактотрофамиz
передньоїzдоліzгіпофіза.zОсновнаzбіологічнаzрольz–zрістzтаzроз-
витокzмолочноїzзалози,zстимуляціяzлактації.zУzневагітнихzжінокz
підвищенняzпролактинуzєzпричиноюzпорушеньzменструальногоz
циклу,zбезпліддяz(хронічнаzановуляціяzzтаzнедостатністьzжовтогоz
тіла),zмастопатії.

ФСГz–zпептиднийzгормонzпередньоїzдоліzгіпофіза.zУzжінокzФСГzz
стимулюєzzсинтезzгранульознимиzклітинамиzестрадіолу,zконтро-
люєzрістzфолікулівzдоzїхzзрілостіzzтаzготовностіzдоzовуляції.zzzz

Загальний тестостеронz–zандрогеннийzгормон,zщоzсинтезуєть-
сяzвzяєчках,zнаднирниках,zпечінці,zшкірі.z
Вzжіночомуzорганізміzтестостеронzслугуєzсубстратомzдляzутво-
ренняzестрогенів,zстимулюєzпреовуляторнийzвикидzЛГ.zПриймаєz
участьzвzмеханізміzрегресуzфоллікулаzвzяєчникахzтаzвzрегуляціїz
рівняzгонадотропнихzгормонівzгіпофізу.zТакожzспостерігаютьсяz
циклічніzхвилюванняzтестостеронуzвzперіодzменструальногоzци-
клу.zВzперіодzменопаузиzконцентраціяzтестостеронуzзнижується.

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) –zодинzзzстатевихzгормонів,zякіz
виробляєzгіпофіз.zЛютеїнізуючийzгормонzсприяєzзлагодженійz
роботіzстатевихzзалоз,zаzтакожzвпливаєzнаzвиробленняzпрогесте-
ронуzуzжінокzіzтестостеронуzуzчоловіків.zКрімzтого,zлютеїнізуючийz
гормонzвиконуєzщеzйzтакіzфункціїzвzжіночомуzорганізмі,zякzрістz
іzрозвитокzфолікула,zжовтогоzтіла.zКрімzцього,zлютеїнізуючийz
гормонzстимулюєzовуляцію.zЩо,zвzкінцевомуzрахунку,zробитьzйогоz
однимzзzважливихzкомпонентівzуспішноїzвагітності.z
ПризначаютьzдослідженняzнаzрівеньzЛГzприzбезплідді,zпорушенніz
функціїzяєчників,zпроблемиzменструальногоzциклу,zзниженняz
лібідоzіzт.zд.

Феритинz–zрозчиннийzуzводіzкомплексzгідроокисуzзалізаzзzбіл-
комzапоферитином,zзнаходитьсяzвzклітинахzпечінки,zселезінки,z
кістковогоzмозку,zретикулоцитах,zіzвzневеликихzкількостяхz–zвzси-
роватціzкрові,zдеzвінzвиконуєzфункціюzтранспортуzзаліза.zКон-
центраціяzферитинуzзалежитьzвідzзапасівzзаліза,zвzзв’язкуzзzцимz

щенаzстомлюваність,zуповільненняzмовлення,zзниженийzнастрій,z
випадінняzволосся,zламкістьzнігтів,zсухістьzшкіри,zнудота,zзакрепи,z
набряклістьzобличчя,zпорушенняzменструальногоzциклуzуzжінок.

Глікований гемоглобінz(глікогемоглобін, HbA1c, глікозильо-
ваний гемоглобін)z–zбіохімічнийzпоказникzкрові,zщоzвідображаєz
середнійzвмістzцукруzвzкровіzзаzтривалийzперіодz(доzтрьохzмісяців),z
наzвідмінуzвідzвимірюванняzглюкозиzкрові,zякеzдаєzуявленняzпроz
рівеньzглюкозиzкровіzтількиzнаzмоментzдослідження.

Глікованийzгемоглобінzвідображаєzвідсотокzгемоглобінуzкрові,zщоz
необоротноzпоєднанийzзzмолекуламиzглюкози.zГлікованийzгемог-
лобінzутворюєтьсяzвzрезультатіzреакціїzМайяраzміжzгемоглобіномz
іzглюкозоюzкрові.zПідвищенняzрівняzглюкозиzкровіzприzцукровомуz
діабетіzзначноzприскорюєzдануzреакцію,zщоzпризводитьzдоzпідви-
щенняzрівняzглікованогоzгемоглобінуzвzкрові.

Глікований гемоглобінz–zцеzінтегральнийzпоказникzглікеміїz
заzтриzмісяці.zЧимzвищийzрівеньzглікованогоzгемоглобіну,zтимz
вищоюzбулаzглікеміяzзаzостанніzтриzмісяціzі,zвідповідно,zбільшийz
ризикzрозвиткуzускладненьzцукровогоzдіабету.

Дослідженняzглікованогоzгемоглобінуzвикористовуєтьсяzдляzоцін-
киzякостіzлікуванняzдіабетуzзаzтриzпопередніzмісяці.zПриzвисокомуz
рівніzглікованогоzгемоглобінуzслідzпровестиzкорекціюzлікуванняz
(інсулінотерапіяzабоzтаблетованіzцукрознижувальніzпрепарати)z
іzдієтотерапія.

Клінічний аналіз кровіz–zцеzдослідження,zщоzдаєzзмогуz
дослідитиzзагальнийzстанzорганізму,zzвиявитиzзміни,zякіzможутьz
відбуватисьzлатентноzвzорганізмі.zПриzвиявленніzвідхиленьz
вzзагальномуzаналізіzкровіzлікарzпризначитьzдодатковеzобстежен-
ня,zщоzдозволитьzсвоєчасноzвстановитиzдіагнозzтаzпризначитиz
необхіднеzлікування.

Завдякиzзагальномуzаналізуzкровіzможнаzвиявитиzчисленнуz
кількістьzвідхилень,zаzсаме:zпорушенняzкровотворення,zгостріzабоz
хронічніzзапальніzпроцесиzбактеріальногоzчиzвірусногоzхарактеру,z
алергічніzреакції,zпорушенняzреактивноїzвідповідіzорганізму.

УЗД органів черевної порожниниz–zцеzметодzдослідження,zz
щоzгрунтуєтьсяzнаzвластивостяхzбіологічнихzтканинzвідбиватиz
ультразвукzтаzдозволяєzвиявитиzпатологічніzстаниzорганівzчерев-
ноїzпорожниниz(печінки,zпідшлунковоїzзалози,zжовчногоzміхура,z
жовчнихzпротоківzтаzселезінки,zшлунка,zвідділівzкишківника,z
судинногоzрусла).

УЗД молочних залоз –zпроводитьсяzякzпрофілактичноzтакz
іzзаzнаявностіzскаргzнаzущільненняzвzгрудях,zбільzтаzогрубінняzзаz
2zтижніzдоzменструації,zвиділенняzзzсоска,zнепов’язаніzзzлактаці-
єю,zдеформаціяzсоскаz(втягнення,zнабряк,zущільнення),zознакахz
запаленняz(болючеzущільнення,zпочервонінняzшкіриzнадzвогни-
щем,zпідвищенняzтемператури).z
Цейzметодzдослідженняzбезболіснийzтаzнешкідливийz–zметодz
виборуzприzдіагностиціzфіброзно-кістозноїzмастопатії,zметодz
візуалізаціїzприzпроведенніzбіопсії,zдопоміжнийzметодzприzвико-
ристанніzлишеzмамографії.

УЗД щитоподібної залозиz–zцеzбезболіснийzтаzнешкідливийz
методzобстеження,zякийzдаєzможливістьzефективноzоцінитиzстанz
структури,zрозміри,zкровопостачанняzтаzформуzзалози;zвиключи-
тиzнаявністьzдоброякіснихzчиzзлоякіснихzновоутворень,zзапальнихz
процесів,zаномалійzрозвиткуzчиzпісляопераційніzзміни.

УЗД органів малого тазуz–zцеzметодzобстеження,zякийzнадаєz
можливістьzефективноzоцінитиzанатомію,zzструктуруzорганівz
малогоzтазуz(шийкуzматки,zтілоzматки,zяєчники,zсечовийzміхур,z
судини);zвиключитиzнаявністьzдоброякіснихzчиzзлоякіснихzново-
утворень,zзапальнихzпроцесів,zаномалійzрозвиткуzчиzпісляопера-
ційніzзміни,zвстановитиzфактzвагітності.



данийzпоказникzвикористовуютьzдляzдіагностикиzіzмоніторингуz
дефіцитуzабоzнадлишкуzзаліза,zдиференціальноїzдіагностикиz
анемій.

Загальний аналіз сечіzвключаєzвизначенняzфізико-хімічнихz
властивостейz(прозорість,zрН,zвідноснаzщільність),zмікроскопіяz
осаду,zвивченняzпатологічнихzкомпонентів.

С-реактивний протеїнz–zналежитьzдоzбілківzтакzзваноїzгостроїz
фазиzзапалення.zЦейzвидzпротеїнівzвходитьzдоzбілківzродиниz
пентраксинів,zзагальноюzрисоюzякихzєzспецифічнаzбудоваz–z
вониzскладаютьсяzізzп’ятиzмономернихzсубодиницьzбілка,zчимz
іzзумовленоzїхнюzназву.zПідвищенняzрівняzСРБzєzнеспецифічноюz
реакцієюzнаzзапальніzтаzінфекційніzпроцесиzвzорганізмі.zЦеzодинz
зzмеханізмівzгуморальногоzімунітетуzіzможеzбутиzнеспецифічнимz
діагностичнимzкритеріємzбагатьохzхвороб.

Білірубінz(лат.zbilisz–zжовчzіzлат.zruberz–zчервонийzголовнийz
зzжовчнихzпігментів)z–zzутворюєтьсяzвzорганізміzзzгемоглобі-
нуzкрові;zвиділяєтьсяzзzжовчюzвzкишківник.zНадмірнийzвмістz
білірубінуzвzкровіz(гіпербілірубінемія)zпризводитьzдоzсиндромуz
жовтяниці.zТакеzбуваєzприzзахворюваннях,zщоzперебігаютьz
зzпосиленимzруйнуваннямzеритроцитівz(надпечінковаzжовтяниця),z
абоzчерезzпорушенняzподальшогоzетапуzутилізаціїzбілірубінуz
вzклітинахzпечінкиz(печінковаzабоzпаренхіматознаzжовтяниця),z
абоzчерезzперешкодуzдоzвиділенняzбілірубінуzпоzжовчнихzшляхахz
уzкишківникz(холестатичнаzжовтяниця).

Білірубіномzназиваютьzжовчнийzпігмент,zречовина,zякаzутворю-
єтьсяzприzрозпадіzzгемоглобінуzіzцитохромівzвzретикулоендотелі-
альнійzсистеміzселезінкиzіzпечінки.

Дляzдіагностичнихzцілейzбілірубінzподіляютьzнаzдвіzфракції:z
прямийz(зв’язанийzабоzкон’югований)zіzнепрямийz(вільнийzабоz
незв’язаний).zВzгепатоцитахzбілірубінzферментативноzпов’язанийz
ізzзалишкамиzглюкуроновоїzкислоти.zЦяzформаzназиваєтьсяz
прямоюzабоzзв’язаною.zБілірубінzнеzзв’язанийzзzглюкороновоюz
кислотоюzзв’язуєтьсяzзzальбуміномzіzназиваєтьсяzвільнийzабоz
непрямий.zНепрямийzбілірубінzрозраховуєтьсяzякzрізницяzміжz
загальнимzіzпрямимzбілірубіном.

Вимірюванняzсироватковогоzбілірубінуzширокоzвикористовуєтьсяz
дляzдіагностикиzзахворюваньzпечінки,zгемолітичноїzанемії,zоцінкиz
ступеняzтяжкостіzрізнихzжовтяниць.

Креатинінz–zєzкінцевимzпродуктомzрозпадуzкреатину,zякийzграєz
важливуzрольzвzенергетичномуzобмініzм’язовоїzтаzіншихzтканин.z
Визначенняzвмістуzкреатинінуzвzсироватціzкровіzпроводятьzдляz
дослідженняzфункціїzнирокz–zклубочковогоzапарату,zоб’ємуzабоz
швидкостіzклубочковоїzфільтрації.z
Зростанняzконцентраціїzкреатинінуzспостерігаєтьсяzприzпорушенніz
функціїzнирокz(гостромуzтаzхронічному)zбудь-якогоzпоходженняz
(дефіцитzперфузії,zзахворюванняzнирок,zобтураціяzсечовихzшля-
хів),zаzтакожzприzакромегалії,zгігантизмі,zгіпертиреозі.

Вірус гепатиту Сz–zРНК-вміснийzвірус,zщоzуражаєzякzпечінку,z
такzіzіншіzвнутрішніzорганиzтаzтканиниzлімфоїдногоzтаzнелімфо-

їдногоzпоходженняz(кістковийzмозок,zщитоподібнуzзалозуzтощо).z
Здатнийzрозмножуватисьzвzклітинахzкровіzтаzвикликатиzкріогло-
булінемію,zхворобуzШегренаzіzВ-клітинніzлімфопроліферативніz
захворювання.zХарактеризуєтьсяzвисокоюzмутаційноюzактивніс-
тю,zщоzзабезпечуєzвірусуzзахистzвідzвпливуzзахиснихzмеханізмівz
імунноїzсистеми.zОсновнийzшляхzпередачіz–zчерезzкров,zрідшеz
приzстатевомуzконтактіzтаzвідzматеріzдоzдитиниzпідzчасzпологів.

Вірусний гепатит В (ВГВ)z–zінфекційнеzзахворюванняzпечінки,z
щоzвикликаєтьсяzДНК-вміснимzвірусомzгепатитуzВz(HBV).z
Найпоширенішимиzшляхамиzпередачіzвірусуzєzконтактzізzкров’юz
інфікованоїzлюдини,zстатевийzшлях,zаzтакожzмедичнеzвтручання.z
ВірусzгепатитуzВzєzнадзвичайноzстійкийzтаzможеzзалишатисьz
активнимzпозаzмежамиzорганізмуzлюдиниzщонайменшеz7zднів.zІн-
кубаційнийzперіодzзахворюванняz–zвідz4zтижнівzдоz6zмісяців.zВГВz
можеzпроходитиzякzуzлегкійzформіzкількаzтижнів,zтакzіzуzформіz
багаторічноїzхронічноїzінфекції.

Аланінамінотрансферазаz–zендогеннийzферментzізzгрупиz
трансфераз,zпідгрупиzамінотрансфераз,zщоzвикористовуєтьсяz
дляzдіагностикиzзахворюваньzпечінки.zАланінамінотрансферазаz
синтезуєтьсяzвнутрішньоклітинноzіzвzнорміzтількиzневеликаzйогоz
часткаzпотрапляєzвzкров.

Аспартатамінотрансферазаz–zендогеннийzферментzзzгрупиz
трансфераз,zпідгрупиzамінотрансфераз,zщоzвикористовуєтьсяz
дляzдіагностикиzзахворюваньzпечінки.z

АМГ –zгормон,zякийzпродукуєтьсяzклітинамиzСертоліzуzчоловіківz
(внутрішньоутробноzтаzпісляzнародження)zіzклітинамиzгранульозиz
уzжінокz(тількиzпісляzнародження).zОднаzзzосновнихzфункційz
АМГz–zзабезпеченняzдиференціюванняzстатіzуzембріону,zаzсамеz-z
пригніченняzрозвиткуzжіночихzрепродуктивнихzорганівzзzзачатка,z
щоzназиваєтьсяzМюллерівzпротокz(звідсиzйzсамаzназваzгормону).

ВизначенняzрівняzАМГzширокоzвикористовуєтьсяzвzрепродукто-
логіїzдляzвиявленняzпричинzбезпліддяz(зниженняzовуляторногоz
резерву),zплануванняzнародженняzдітейz(зниженняzрівняzАМГz
свідчитьzпроzзниженняzфертильності),zпрогнозуванняzнастанняz
менопаузи,zвизначенняzнеобхідностіzпереходуzдоzметодівzдодат-

ковихzрепродуктивнихzтехнологійz(ДРТ)zприzведенніzбезпліднихz
пар,zвиборуzметодуzДРТz(приzдужеzнизькихzрівняхzАМГzрекомен-
дуєтьсяzвикористанняzдонорськихzооцитів).z
Крімzтого,zвикористанняzданогоzтестуzдозволяєzпрогнозуватиz
ефективністьzциклівzстимуляції,zможливостіzрозвиткуzсиндромуz
гіперстимуляціїzяєчників,zщоzдозволяєzвизначитиzнайбільшz
ефективнуzпрограмуzведення.

Кортизолz–zбіологічноzактивнийzгормон,zщоzвиробляєтьсяzкороюz
наднирників.zz
Ціzпарніzендокринніzзалози,zщоzприлягаютьzдоzнирокzіzпроек-
туютьсяzнаzрівніz6-7zгрудногоzхребця,zвиробляютьzкортизолzзаz
сприянняzадренокортикотропногоzгормонуz(АКТГ).zУzсвоюzчергуz
сигналzдоzвиробленняzАКТГzйдеzзzгіпоталамусаz–zцентруzуправ-
лінняzнейроендокринноїzдіяльністю,zрозташованогоzвzголовномуz
мозку.z
Кортизолzєzрізновидомzzстероїдівz–zглюкокортикоїдів.zУzкровіz
гормонzциркулюєzуzвільнійzформі,zуzвиглядіzсполукzзzпротеїнамиz
(глобуліномzіzальбуміном),zаzтакожzвzзв’язціzзzеритроцитами.z
Функціїzгідрокортизонуzнастількиzжzрізноманітні,zякzіzйогоz
найменування.zВінzбереzактивнуzучастьzуzвуглеводному,zліпідномуz
іzбілковомуzобміні,zвпливаєzнаzводно-сольовийzбалансz.zКортизолz
відповідаєzтакожzзаzзбереженняzенергіїzвzорганізміz(формуєz
запасzглікогенуzвzпечінці),zбереzучастьzвzсинтезіzклітиннихzфер-
ментів.



Сифилісz–zцеzінфекційнеzзахворювання,zщоzвикликаєтьсяz
блідоюzспірохетеюz(Treponemazpallidum),zпатогеннаzспірохета,zякаz
передаєтьсяzстатевимzшляхом,zголовнимzчином,zприzстатевомуz
контакті,zможливіzтрансфузійнийzтаzтрансплацентарнийzшляхи,z
приzтісномуzпобутовомуzконтакті.

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) єzзбудникомzсиндромуz
набутогоzімунодефіцитуz(СНІД).z
ОсновнийzметодzвизначенняzВІЛzєzперевіркаzнаявностіzантитілz
доzвірусуzзаzдопомогоюzшвидкихzтестів.z
ДанийzшвидкийzтестzдляzвизначенняzантитілzдоzВІЛz1/2z–zцеzпро-
стий,zякіснийzтестzдляzвизначенняzантитілzуzцільнійzкрові,zсиро-
ватціzабоzплазміzлюдини.zТестzбазуєтьсяzнаzімунохроматографіїz
таzдозволяєzотримуватиzрезультатиzзаz15zхвилин.z

Антитіла IgG до збудника краснухиz–zдослідження,zщоzдоз-
воляєzвизначити,zчиzхворієzлюдинаzнаzкраснухуzзараз,zаzтакожz
встановитиzчиzхворілаzвонаzzраніше.z
Уzвідповідьzнаzінфікуванняzвірусомzкраснухиzорганізмzпочинаєz
вироблятиzантитілаz(імуноглобуліниzабоzIg)zдвохzкласів:z
•zIgMz–zвиробляютьсяzвzпершуzчергуzпісляzзараженняzіzзникаютьz
вzнаступніzкількаzтижнів;z
•zIgGz–zпочинаютьzвироблятисяzпізніше,zалеzзалишаютьсяzвzкровіz
наzвсеzжиття,zтаzзахищаютьzорганізмzвідzповторногоzзараження.

Антитіла IgG до збудника токсоплазмиz–zдослідження,zщоz
дозволяєzвизначити,zчиzхворієzлюдинаzнаzтоксоплазмозzзараз,z
аzтакожzвстановитиzчиzхворілаzвонаzраніше.zУzвідповідьzнаzінфі-
куванняzорганізмzпочинаєzвироблятиzантитілаz(імуноглобуліниzабоz
Ig)zдвохzкласів:z
•zIgMz–zвиробляютьсяzвzпершуzчергуzпісляzзараженняzіzзникаютьz
вzнаступніzкількаzтижнів;z
•zIgGz–zпочинаютьzвироблятисяzпізніше,zалеzзалишаютьсяzвzкровіz
наzвсеzжиттяzтаzzзахищаютьzорганізмzвідzповторногоzзараження.

Антитіла IgG до збудника цитомегаловірусаz–zаналіз,z
щоzдозволяєzвизначити,zчиzхворієzлюдинаzzзараз,zаzтакожzвстано-
витиzчиzхворілаzвонаzzраніше.z
Уzвідповідьzнаzінфікуванняzорганізмzпочинаєzвироблятиzантитілаz
(імуноглобуліниzабоzIg)zдвохzкласів:

•zIgMz–zвиробляютьсяzвzпершуzчергуzпісляzзараженняzіzзникаютьz
вzнаступніzкількаzтижнів;z
•zIgGz–zпочинаютьzвироблятисяzпізніше,zалеzзалишаютьсяzвzкровіz
наzвсеzжиття,zтаzзахищаютьzорганізмzвідzповторногоzзараження

Chlamydia trachomatis (ПЦР) –zграм-негативнаzвнутрішньо-
клітиннаzбактерія,zщоzвідноситьсяzдоzпорядкуzChlamydiales,z
сімействаzChlamydiaceae,zродуzChlamydia.zСеротипиzChlamydiaz
trachomatiszA,zB,zBa,zCz–zзбудникиzтрахоми;zD-K–zурогенітальногоz
хламідіозу;zL1,zL2,zL3z–zвенеричноїzлімфоzгранульомиz(ЛГВ).z
Урогенітальнийzхламідіозzєzширокоzпоширеноюzінфекцією,z
щоzпередаєтьсяzстатевимzшляхом.z
ДляzвиявленняzChlamydiazTrachomatiszякzетіологічногоzфакторуz
використовуютьzметодzпрямогоzвиявленняzзбудникаzметодомz
ПЛРz(полімеразноїzланцюговоїzреакції).

Mycoplasma genitaliumz(микоплазма гениталиум)zєzпатоген-
нимzпредставникомzмікоплазм.zz
Основнийzшляхzзараженняz–zстатевий,zалеzможливийzіzвертикаль-
нийz–zвідzхвороїzматеріzдоzдитиниzпідzчасzвагітностіzтаzпологів.z
ДляzвиявленняzMycoplasmazgenitalium,zякzетіологічногоzфактораz
використовуютьzметодzпрямогоzвиявленняzзбудникаz–zметодомz
ПЛРz(полімеразноїzланцюговоїzреакції).

Trichomonas vaginalis (ПЦР)z–zзбудникzтрихомоніаза,zінфекція,z
щоzпередаєтьсяzстатевимzшляхом.zz
ДляzвиявленняzzTrichomonaszvaginalis,zякzетіологічногоzфактору,z
використовуютьzметодzпрямогоzвиявленняzзбудникаzметодомz
ПЛРz(полімеразноїzланцюговоїzреакції)zвzурогенітальномуzзішкрі-
бі.zВикористовуєтьсяzдляzдіагностикиzсечостатевогоzтрихомоніа-
зу,zзвичногоzневиношуванняzвагітності,zпричинzбезпліддя.

Ureaplasma species (ПЦР)z–zумовно-патогенніzмікроорганізми,z
якіzєzрізновидомzмікоплазм.z
АналізzнаzUreaplasmazspeciesz–zцеzмолекулярно-генетичнеzдослі-
дження,zщоzнадаєzможливістьzкількісноzоцінитиzДНКzуреаплазмz
вzматеріалі,zщоzдосліджується.
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