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Актуальність. Останні роки характеризуються погіршенням загального 

стану здоров’я молоді, також й її репродуктивного здоров’я. Провівши огляд 

літератури і сучасних досліджень, пов’язаних із проявами дисменореї у студенток 

вищих навчальних закладів, ми з’ясували, які фактори є предикторами наявних 

порушень менструального циклу та ряду репродуктивних показників: значні 

психо-емоційні навантаження, погана екологія, недоліки харчування, низька маса 

тіла, преморбідний фон.

Мета дослідження. Вивчення індивідуальних показників менструального 

циклу у студенток-медиків, визначення та аналіз виявлених порушень 

менструального циклу.

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилося в 2019-2020 

н.р. серед студенток ІІ-ІУ курсів Буковинського державного медичного 

університету шляхом проведення добровільного анкетування. В проведенні 

обстеження прийняли участь 126 студенток Б ДМУ з різних регіонів України, 

віком від 16 до 21 років. Були використані такі методи, як літературний аналіз, 

анкетування, опитування та статистичні методи дослідження. В анкеті 

оцінювався час менархе та індивідуальні особливості перебігу менструального 

циклу у студенток.
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Результати дослідження. При оцінювані часу настання менархе у всіх 

обстежених студенток (п=126) було встановлено, що він становить 13,0±0,11 

років. Однак, при більш детальному розгляді отриманих результатів було 

встановлено, що початок менструального циклу у 45 студенток (35,7%) 

наставав у віці 10-12 років, у 60 (47,6 %) дівчат - у віці 13-14 років, після 14 

років -  у 11 (8,7%) студенток, зокрема, в 15 років -  у 8 (6,4 %) студенток та у З 

(2,4 %) студенток - у віці 16 років. Число осіб з тривалістю менструального 

циклу більше 35 днів склало 8 (6,4 %) студенток, у 7 (5,6%) з них була 

зафіксована вторинна аменорея, з відсутністю менструальної кровотечі в 

терміні понад 6 місяців. У 8 (6,4%) дівчат менструальний цикл ще досі не 

встановився і триває в межах від 42 до 98 днів, що відповідає такому 

порушенню менструального циклу, як пройоменорея. Було встановлено, що 

тривалість менструальної кровотечі у 3 (2,4 %) студенток становить менше З 

днів, що відповідає прояву олігоменореї. В цілому у 102 (80,9%) студенток 

спостерігається порушення менструальної функції. У 83 дівчат присутній 

больовий компонент (альгоменорея), виражений ступінь у 65,9%. Явища 

дисменореї відзначають 97 (77,0%) студенток. Зробивши аналіз, ми встановили, 

що 113 (89,7%) дівчат відзначають виражений передменструальний синдром.

Висновки. Отже, дані отриманих результатів проведеного нами 

анкетування свідчать, що в більшості виявлених порушень менструальної функції 

у студенток переважають прояви альгодісменореї, виражений передменстру

альний синдром, виявлені випадки вторинної довготривалої аменореї та наявні 

випадки подовженого терміну встановлення регулярного менструального циклу.
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АЬООМТНМ РОК ОЕТЕКМІМІШ ТНЕ ТЕМРЕКАТІЖЕ ОЕРЕКОЕКСЕ ОР
МЕТАЬ МЕЬТ8

Муккаіііик Ігупа
РИ.І), Аяяосіаіе Рго/еяяог о/ іИе АррііесІ МаіИ /Уерагітепі,

Уаугук Теіїапа,
1'еасИлщ РеПхт о/1  Не АррііесІ МаіИ /Уерагітепі,

Тжгема Оіекшпйга,
1'еасИлщ РеПхт о/1  Не Аррііес/ МаіИ /УерагІтепІ,
Імапо-РгапкімякКаііопаІ ІІпіуегяііу Оіі апсі Саз

Іуапо-Ргапкіуяк, Цкгаіпе
ТЬе т о с іе т  ехрептепїаі Ьа§е а11о\у§ саггуіп§ оиї гезеагсії оґ таїегіаіз аї 

диаіішіуеіу пе\у ієуєі. \УіїЬ ІЇіе сіеуеіортепі: оґ сотриїег їесіїпоіо^у апсі ії§ 

ауаіІаЬіІіїу ії із такез ії ро88ІЬ1е іо сіеїесі: єуєп 8Ітр1е зузїетз сЬагасїешїісз апсі 

ЬеЬауіог оґ їііе арріісаїіоп оґ сііїїегепі: теїіюсіз оґ саісиїаїіоп апсі їііеогеїісаі 

тосІе1іп£, \у1ііс1і соиШпЧ Ье сІезсгіЬесІ Ьу и§іп§ ехізїіп^ їііеогіез апсі 

арргохітаїіош.

ТЬе зїисіу оґ а ^и іс і зиЬзїапсе сіие іо їііе ехїепзіуе и§іп§ оґ теїаі те їіз  іп 

тап у  агеаз оґ зсіепсе апсі їесЬпо1о§у [2].


