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NK (CD16, CD56) – натуральні кілери  

Pg E2, Pg F2α – простагландин E2, простагландин F2α 

PIBF – прогестерон-індукований блокуючий фактор (progesterone induced 

blocking factor) 

PR – прогестеронові рецептори 
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ВСТУП 

 

Актуальність роботи. Поліпи ендометрія (ПЕ) пильно вивчаються 

протягом тривалого часу, але все ще становлять велику медико-біологічну та 

соціально-економічну проблему [7, 20, 31, 75, 83, 86, 157]. Дані про частоту 

виявлення ендометріальних поліпів достатньо суперечливі і остаточно 

невідомі, через асимптоматичний перебіг більшості з них [11, 14, 30, 59, 97, 

137, 157, 162, 223, 231, 252]. 

Поліпи ендометрія – це доброякісне, локалізоване розростання 

слизової оболонки матки, невідомої етіології. Найбільш частими їх 

симптомами є маткові кровотечі, такі як менорагія, метрорагія, 

міжменструальні кров’яні виділення [49, 59, 84, 113, 145, 162, 170, 200] та 

безпліддя [35, 38, 159, 161, 181]. У популяції жінок, що мають вищезазначені 

клінічні прояви, поширеність ПЕ коливається у межах 6-32% і безпосередньо 

залежить від діагностичної методики, що використовується, та критеріїв 

відбору дослідженого населення [59, 165, 288, 303]. Жінки з асимптомними 
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ПЕ складають 12% [105, 268]. Поширеність цієї внутрішньоматкової 

патології збільшується з віком [5, 10, 65, 78, 97, 133]. Переважна більшість 

симптоматичних ПЕ виявляються у жінок у передменопаузальному віці, з 

найвищим рівнем захворюваності на п’ятому десятилітті [86, 137, 160]. У 

жінок постменопаузального віку ПЕ займають перше місце серед 

внутрішньоматкової патології, складають 39,2-69,3% і мають переважно 

асимптоматичний перебіг [97, 145, 167, 293]. 

Незважаючи на розвиток нових діагностичних методик, натепер 

відсутня єдина думка щодо причин виникнення ПЕ. Одні дослідники 

дотримуються запальної теорії їхнього походження [5, 161, 173, 181], інші 

пов’язують їх розвиток з гормональними порушеннями, зокрема 

гіперестрогенемією [26, 115, 151, 166, 241, 295], а деякі автори вважають 

виникнення ПЕ наслідком зміненої експресії естрогенових рецепторів (ER), 

що призводить до надмірного локального росту ендометрія у відповідь на 

циркулюючі естрогени [7, 139, 169, 196, 205, 281]. 

Діагностика ПЕ зазвичай ґрунтується на даних ехографії, 

гістеросальпінгографії, але «золотим стандартом» діагностики є 

гістероскопія [20, 25, 66, 74, 75, 80, 201, 202, 228]. Поліпи можуть бути 

досить різноманітними: одиничними та множинними, в діапазоні розмірів від 

дрібних (1-2 мм) до досить великих, звисаючих у просвіт цервікального 

каналу; сидячими і на ніжці [20, 83, 89, 110]. Зростає інтерес дослідників і до 

мікрополіпів (МП), вперше описаних Е. Cicinelli у 2005 році як дуже 

маленькі (менш 1 мм) васкуляризовані поліпи на ніжці, що завжди пов’язані з 

іншими гістероскопічними ознаками ендометриту [156, 134]. Той факт, що 

МП співіснують, з високою ймовірністю, з хронічним ендометритом (ХЕ) і 

утворюються в результаті накопичення запальних клітин у стромі, в 

результаті активної і потужної запальної реакції ендометрія, пояснює 

необхідність подальшого вивчення та порівняння мононуклеарної клітинної 

інфільтрації ендометрія в класичних ПЕ (макрополіпах) та МП, з подальшою 

оцінкою імунологічних змін в цілому ендометрії. 
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Останніми роками завдяки використанню імуногістохімічних методів в 

оцінці функціонального стану ендометрія, велика увага приділяється 

показникам місцевого імунітету. Встановлено, що зміна складу субпопуляцій 

ендометріальних лейкоцитів, яка відбувається при ХЕ, модифікує тканинні 

ефекти гормонів, факторів росту і цитокінів, впливаючи на експресію 

рецепторів стероїдних гормонів в ендометрії [2, 34, 79, 93, 147, 221]. Важливо 

відзначити, що хронічне запалення приховує в собі потенціал патологічної 

регенерації. Проте, які саме порушення і особливості взаємодії гормональної 

та імунної систем призводять до посиленої проліферації клітин ендометрія 

при ХЕ та до утворення ПЕ, на сьогодні невідомо. Не визначено також, чи 

існує певна стадійність у розвитку ПЕ і яку роль у цьому процесі відіграють 

МП. Відкритим залишається питання про взаємозв’язок механізмів, що 

регулюють процеси проліферації, з морфофункціональними та 

мікробіологічними особливостями ендометрія. 

Все вищевикладене є доказом того, що ПЕ, так само як і ХЕ, 

незважаючи на дані щодо їхньої високої поширеності і результати численних 

наукових досліджень, продовжують залишатися terra incognita сучасної 

гінекології. 

Зв’язок теми з планом наукових праць установи. Дисертаційну 

роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт ДУ «ІПАГ 

НАМН України» в ході комплексної теми: «Вивчення пренатальних аспектів 

репродуктивного здоров’я жінок як фактора зменшення перинатальних втрат 

в умовах психосоціальної дезадаптації» (№ державної реєстрації 

0108U000773). Проведені дослідження узгоджуються з державною 

програмою «Репродуктивне здоров’я», схваленою постановою Кабінету 

Міністрів України № 1849 від 27.12.2006 р. і спільним Наказом МОЗ та 

НАМН України 372/34 від 01.07.2007 р. 

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування пацієнток з 

поліпами ендометрія шляхом розробки диференційних підходів до терапії на 

основі вивчення взаємозв’язків між морфофункціональними 
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характеристиками ендометрія, гормональним гомеостазом та 

мікробіоценозом органів репродуктивної системи. 

Завдання дослідження 

Для досягнення поставленої мети в роботі передбачається вирішити 

наступні задачі: 

1. Визначити особливості клінічного перебігу поліпів ендометрія залежно 

від їхніх морфологічних варіантів. 

2. Вивчити видовий спектр мікрофлори піхви, цервікального каналу та 

ендометрія у жінок з поліпами ендометрія. 

3. Дослідити гормональний гомеостаз та визначити рівень експресії 

естрогенових і прогестеронових рецепторів у поліпах та навколишньому 

ендометрії. 

4. Провести імуноморфологічні дослідження проліферативної активності в 

ендометріальних поліпах та ендометрії шляхом встановлення експресії 

білка Кі67 і виявити її взаємозв’язок з експресією рецепторів естрогену і 

прогестерону та маркерів запалення. 

5. Вивчити та оцінити показники місцевого імунітету в поліпах та 

навколишньому ендометрії за допомогою імуногістохімічної техніки з 

визначенням кількості СD56, CD16, CD45, CD68 і CD138 та встановити 

їхній взаємозв’язок із гістологічною будовою поліпів. 

6. Розробити диференційний підхід до протирецидивного лікування 

пацієнток з поліпами ендометрія та провести його клінічну апробацію. 

Об’єкт дослідження – поліпи ендометрія у жінок репродуктивного 

віку. 

Предмет дослідження – клінічний перебіг, ехографічні, 

гістероскопічні, морфологічні особливості поліпів ендометрія,  мікробіоценоз 

піхви, цервікального каналу, ендометрія, імуногістохімічна характеристика 

поліпів та навколишнього ендометрія, гормональний гомеостаз та експресія 

естрогенових та прогестеронових рецепторів в ендометрії, проліферативна 

активність поліпів ендометрія.  
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Методи дослідження: клінічні, інструментальні, лабораторні та 

математично-статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше обґрунтовано, що 

стратифікація ПЕ за клініко-патогенетичними варіантами (МП, ПЕ в 

поєднанні з МП, ізольовані ПЕ) має патоморфологічну основу і дозволяє 

вдосконалити діагностику захворювання і ведення хворих з цією нозологією. 

Вперше, на основі поваріантного вивчення мікроекології статевих 

шляхів, фенотипічного складу імунокомпетентних клітин в ендометрії та 

особливостей гормонального гомеостазу встановлено: МП є морфологічною 

характеристикою ХЕ в активній фазі розвитку, ПЕ в поєднанні з МП – це 

результат реалізації вірусно-грибкового інфікування ендометрія на тлі 

прогестеронового дефіциту та активного хронічного запального процесу в 

слизовій оболонці матки, а ізольовані ПЕ – наслідок хронічного запального 

процесу на тлі вірусно-грибкового інфікування ендометрія та дефіциту 

прогестерону (ПГ) в неактивній його стадії.  

На підставі імунних і мікробіологічних порушень в ендометрії, що 

виникають на тлі дефіциту ПГ в лютеїнову фазу менструального циклу (МЦ) 

науково обґрунтовано роль запалення як однієї з ключових ланок патогенезу 

ПЕ. 

Вперше обґрунтовано та апробовано комплексну, диференційовану 

(залежно від клініко-патогенетичного варіанта) терапію ПЕ. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено 

рекомендації щодо вибору оптимальної тактики лікування жінок 

фертильного віку з ПЕ. 

Обґрунтовано доцільність гістероскопічного, імуногістохімічного, 

мікробіологічного, гормонального дослідження в оцінці функціонального 

стану ендометрія. 

На основі встановлених взаємозв’язків між структурно-

функціональним станом ендометрія, його морфологічними та 

імуногістохімічними особливостями, гормональним гомеостазом та 
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мікробіоценозом органів репродуктивної системи розроблено патогенетично 

обґрунтований комплекс протирецидивного лікування пацієнток з ПЕ. 

За даними кореляційного аналізу виявлено найбільш значущі чинники, 

які впливають на розвиток ПЕ та обумовлюють доцільність проведення 

терапії, спрямованої на зменшення їхньої вираженості. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

використовуються в практичній роботі таких лікувальних закладів: Київська 

міська лікарня №9 (м. Київ), лікарня для вчених НАМН України  (м. Київ), 

КНП «КДЦ№2 Дарницького району» (м. Київ), Міський пологовий будинок 

№1 (м. Миколаїв), Вінницька центральна районна клінічна лікарня (м. 

Вінниця), КУ «Міська лікарня №7» (м. Запоріжжя), Житомирський обласний 

перинатальний центр (м. Житомир), МНС «Мотор Січ» (м. Запоріжжя). 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто виконано 

інформаційно-патентний пошук, аналіз літературних даних, обрано тему та 

розроблено дизайн дослідження. 

Здобувачем особисто проведено клінічне, ультразвукове та 

гістероскопічне обстеження пацієнток, забір матеріалу для гормональних, 

бактеріологічних, гістологічних та імуногістохімічних досліджень, 

сформовано дослідницькі групи. Самостійно розроблено схеми 

диференційованого лікування пацієнток з ПЕ та здійснено їхню подальшу 

клінічну апробацію. 

Проведено статистичну обробку, проаналізовано, узагальнено та 

викладено отримані результати, сформульовано висновки, науково 

обґрунтовано та впроваджено в роботу лікувальних закладів практичні 

рекомендації. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційної роботи було викладено на другій науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Гармонія гормонів – основа здоров’я 

жінки» (м. Київ, 2014 р.), на міжобласній науково-практичній конференції 

лікарів Південного регіону України Миколаївської, Херсонської, Одеської, 
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Кіровоградської областей і м. Кривий Ріг «Безпечне материнство: союз 

лікарів акушерів-гінекологів та анестезіологів» (м. Коблево, 2014р.),  на 

науково-практичній конференції з міжнародною участю та пленумі ГО 

«Асоціація акушерів-гінекологів України» «Актуальні питання охорони 

материнства та дитинства в Україні» (м. Київ, 2015 р.), на ХІV з’їзді 

акушерів-гінекологів України «Проблемні питання акушерства, гінекології та 

репродуктології в сучасних умовах» (м. Київ, 2016 р.).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 наукових праць (з них 

8 – у фахових виданнях, що рекомендовані ВАК України), у тому числі: 6 

статей – у журналах; 1 – у збірнику наукових праць; 1 – у матеріалах 

наукової конференції; отримано 1 патент України. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

237 сторінках машинописного тексту і складається із вступу, огляду 

літератури, матеріалів та методів досліджень, 5 розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій. 

Робота ілюстрована 43 рисунками, що займають 22 сторінки машинопису, та 

33 таблицями, які займають 15 сторінок машинопису. Список літератури 

налічує 315 найменувань та займає 36 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ І 

ДІАГНОСТИКУ ПОЛІПІВ ЕНДОМЕТРІЯ 

 

1.1. Поліпи ендометрія в контексті першопричини безпліддя 

 

У сучасному світі прогресивно зростає цінність кожної вагітності, і 

надзвичайно гостру проблему становить неплідність, досить часто 

спровокована внутрішньоматковою патологією [38, 52, 159, 161, 190, 230].  

Про доцільність проведення гістероскопічного дослідження у жінок, 

які страждають на безпліддя, сьогодні вже ніхто не дискутує. Результати 

одного з великих досліджень, присвячених даному питанню, були 

надзвичайно переконливі. У нього було включено 1000 пацієнток, які 

готувалися до програм допоміжних репродуктивних технологій і не мали 

клінічних проявів внутрішньоматкового процесу. Всім жінкам провели 

одномоментну кольпо-цервікогістероскопію. В результаті: більш ніж у 

третини (38%) жінок було виявлено будь-які внутрішньоматкові утворення, у 

кожної третьої (32%) – ПЕ різних розмірів, у 3% – субмукозні міоми, у 3% 

жінок – синехії [191]. 
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Факт збільшення кількості успішних вагітностей, як спонтанних, так і в 

циклах екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), після попередньої 

поліпектомії – є доведеним [150, 159, 164, 204, 231, 248, 284, 286]. P'erez-

Меdina Т. та ін. рандомізували 215 безплідних жінок з діагностованими при 

УЗД ПЕ, яким до внутрішньоматкової інсемінації було проведено або 

гістероскопічне видалення поліпів, або лише біопсія. В результаті у жінок 

після поліпектомії вагітність наставала в 2 рази частіше, ніж після біопсії 

[159, 245]. Stamatellos І. та співавт. продемонстрували, що у жінок, у яких 

єдиною причиною безпліддя були ПЕ, після їх гістероскопічного видалення 

швидкість спонтанного зачаття поліпшилася незалежно від розміру або 

кількості поліпів, що могло бути пов'язано з нормалізацією імплантаційних 

факторів в ендометрії [248, 273].  

На сьогодні, ПЕ – найбільш поширені структурні аномалії слизової 

оболонки матки, серед тих, що зустрічаються при нез’ясованому безплідді 

[261, 263, 268, 283]. Механізм негативного впливу ПЕ на фертильність 

вивчений погано, проте ряд припущень в публікаціях останніх років все ж 

таки озвучений. Зокрема вважають, що ПЕ: 

• надає механічну перешкоду міграції сперматозоїдів, особливо якщо 

місцем локалізації поліпів є маткові труби [226, 248]; 

• надає анатомічну перешкоду імплантації [243, 248, 273]; 

• збільшує продукцію інгібованих чинників, а саме глікоделіну, здатних 

пригнічувати функції природних кілерів [174, 184]; 

• зменшує секрецію факторів імплантації, таких як інсуліноподібний 

фактор росту зв’язуючий протеїн (IGFBP-1), фактор некрозу пухлини α 

(TNF-α) та остеопонтін [255, 273].  

 

1.2. Визначення поняття, частота виявлення і класифікація 

поліпів    ендометрія 
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Поліп ендометрія – локальна доброякісна пухлина, яка виходить із 

базального шару ендометрія, і виникає в результаті нерегулярної 

проліферації залоз і строми навколо судинної ніжки, що походить зі 

спіральних артерій [20, 33, 117, 223, 288].  

ПЕ досить поширене захворювання. Однак, через переважно 

асимптомне існування багатьох з них, точну частоту зустрічальності цієї 

патології встановити досить важко. Ряд досліджень стверджують, що ПЕ 

виявляються приблизно у 24-25% від загальної популяції [24, 61, 107, 288], за 

результатами інших частота виявлення ПЕ коливається в межах 7,8-34,9% 

[97, 167, 191, 226, 251]. Їх рідко знаходять у жінок  віком до 20 років. 

Захворюваність стабільно підвищується зі збільшенням віку, досягаючи піка 

на п'ятому десятилітті життя і поступово зменшується після менопаузи [105, 

288]. Залежно від досліджуваної популяції ПЕ діагностують у 24-41% жінок з 

АМК [105, 237, 251], у 10-32% жінок з нез’ясованим безпліддям [159, 161, 

164, 231, 252, 268, 273, ] і у 47% з ендометріоз-асоційованим безпліддям [176, 

189, 190, 209]. У 10% жінок ПЕ знаходять при автопсії [105]. Деякі 

дослідники повідомляють, що у хворих, які отримували замісну гормональну 

терапію (ЗГТ) і тамоксифен частота виявлення ПЕ становить 8-36% [105, 143, 

149, 153, 177, 265].   

ПЕ не злоякісні новоутворення, однак остаточних даних щодо їх 

малігнізації  не існує [158, 246, 294]. Систематичний огляд 16 досліджень  

ПЕ, які об'єднали дані від 46 робіт, що включали 9266 жінок у пре- і 

постменопаузі зі симптомними або асимптомними ПЕ, показав, що 

поширеність атипії та малігнізації складає 0,8 і 3,1%, відповідно [105, 223]. В 

іншому дослідженні у жінок з карциномою ендометрія ПЕ було виявлено у 

12-34% [109, 288]. А ретроспективний аналіз 107 випадків раку ендометрія 

1А стадії продемонстрував наявність ПЕ з малігнізацією у 32% жінок [124]. 

Більшість дослідників сходиться на думці, що ризик малігнізації ПЕ 

підвищується з віком, залежить від постменопаузального стажу, від розміру 

поліпа (18 мм і більше) та від наявності АМК [114, 167, 198, 244, 247, 264, 
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271, 311]. Останні підвищують потенціал злоякісності в 10 разів у порівнянні 

з ПЕ, які не мають будь-яких клінічних симптомів [195, 266, 292]. В деяких 

публікаціях зустрічаються данні щодо здатності тамоксифену підвищувати 

ризик розвитку атипової гіперплазії та раку в ПЕ [233, 270].   

У 1975 р. було опубліковано гістологічну класифікацію пухлин 

жіночого статевого тракту розроблена групою експертів ВООЗ та виділено 

три типи гіперпластичних процесів ендометрія: ендометріальний поліп, 

ендометріальна гіперплазія і атипова гіперплазія ендометрія. За визначенням 

експертів ПЕ виділені однією позицією в рубриці "Епітеліальні пухлини". На 

сьогодні найбільш поширеною і визнаною є класифікація ПЕ в залежності від 

особливостей морфологічної будови, на основі якої більшість авторів 

виділяють наступні типи ПЕ: залозисті (функціонального, базального типу), 

фіброзні, залозисто-фіброзні і аденоматозні поліпи [20, 33, 56, 83, 171]. Деякі 

науковці виділяють також аденоміоматозну форму ПЕ, мікроскопічною 

особливістю якої є наявність на тлі залозистих структур і строми великої 

кількості гладком’язевих  волокон [100, 102].  

Достатньо цікавою є класифікація ПЕ за цитогенетичними підтипами 

[288]. В залежності від наявності генетичних аномалій ПЕ розподіляють на 

чотири підгрупи.  Для ПЕ І підгрупи характерна перебудова у хромосомі 

6р21-22, для ПЕ II підгрупи – у хромосомі 12q13-15 [180]. Відомо, що 

остання аномалія характерна і для лейоміоми. Пов’язано це з тим, що 

фактично, кілька аберацій у хромосомі 12q15 є своєрідними контрольними 

точками, які постійно виявляються при різних доброякісних пухлинах. 

Можливо, це пов’язано з тим, що ген, який кодує білок із групи високої 

мобільності (HMG high-mobility group) був виявлений в даній ділянці саме 12 

хромосоми [257]. ПЕ з ІІІ підгрупи характеризуються наявністю змін у 

хромосомі 7q22. І тільки поліпи IV підгрупи зустрічаються у жінок з 

нормальним жіночим каріотипом [288]. 
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1.3. Етіологічні та патогенетичні аспекти формування поліпів 

ендометрія. Концепція «двох шляхів» 

 

Етіологія ПЕ до теперішнього часу – суцільна «біла пляма». Очевидно 

лише одне – багатофакторність. Результати великого огляду 1067 

досліджень, проведеного групою вчених на чолі з U. Indraccolo в 2013р., 

дозволив виділити 58 факторів, що викликають розвиток ПЕ [295]. Серед 

них, безумовно причинними є: гіперестрогенізм, абсолютний або відносний; 

дисбаланс ER/прогестеронових (PR) рецепторів; запалення/ендометрит; 

ендометріоз; ожиріння/надлишкова маса тіла; гіпертензія; вік; тамоксифен; 

ЗГТ; цукровий діабет/інсулінорезистентність. 

Патогенез ПЕ зрозумілий дещо краще. Численні клінічні 

спостереження дозволяють зробити висновок про наявність двох 

малопов’язаних між собою станів. Єдине, що фактично їх об'єднує, наявність 

ПЕ. Концепція «двох шляхів утворення ПЕ» свідчить, що естроген-

пов'язаний і естроген-непов'язаний шлях – незалежні один від одного 

варіанти розвитку подій.  

Імовірно, найважливішим є естроген-пов'язаний шлях. Фактори які 

беруть участь у ньому – гіперестрогенізм, дисбаланс естроген/ПГ, дисбаланс 

ER/PR, тамоксифен, ендометріоз, ЗГТ, ожиріння. Вік, метаболічний синдром, 

терапія селективними модуляторами естрогенових рецепторів (SERMs), 

запалення можуть викликати утворення ПЕ через інші механізми, які 

ініціюють вже естроген-непов'язаний шлях. Деякі з них можуть сприяти 

виникненню і зростанню поліпів, будучи одночасно гормональними і 

негормональними тригерами. При цьому очевидно, що естроген-пов'язаний і 

естроген-непов'язаний шляхи можуть поєднуватися.  

Необхідність розгляду формування ПЕ в ракурсі подвійного шляху 

полягає в тому, що передбачити, як поведе себе поліп, нітрохи не легше, ніж 

вгадати наявність власне ПЕ у жінки з АМК, безпліддям або зовсім без будь-

яких клінічних проявів. ПЕ, що виникли через естроген-непов'язаний шлях, 
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мають такий потенціал росту і малігнізації, який відрізняється від того, що 

мають ПЕ сформовані за естроген-пов'язаним шляхом. І цілком зрозуміло, 

що під час вибору методів протирецидивного лікування, трактувати поліпоз 

як єдиний багатоетапний процес не зовсім правильно. З огляду на клінічний 

статус пацієнтки важливо уявляти, який шлях є у неї провідним і розуміти, 

що кожен з факторів, представлених вище, може самостійно запускати 

розвиток ПЕ. 

Як вже згадувалося раніше, головним у розвитку ПЕ є естроген-

пов'язаний шлях. Напевно, «спусковим гачком» у цій ситуації виявляється 

саме незбалансований, пролонгований гіперестрогенізм. 

Ендометрій – гормонально залежна тканина, надзвичайно чутлива не 

тільки до естрогенів, але й до ПГ. Менструація є клінічним проявом 

фізіологічних циклічних перетворень слизової оболонки матки, що 

виникають під збалансованим гормональним впливом. 

Класичний механізм дії стероїдних гормонів включає активацію 

специфічних ядерних рецепторів. На сьогодні виділяють два типу ER (α і β). 

ERα – домінують, виражені в рівній мірі як в епітеліальних залозах, так і в 

стромі функціонального шару; досягають свого максимуму під час 

проліферативної фази і прогресивно знижуються у секреторну фазу [27, 288]. 

Вони найбільш відповідальні за циклічні зміни, що викликають естрогени в 

ендометрії. Стимуляція ERα естрадіолом (Е2) індукує експресію PR у стромі 

ендометрія. Кількість ERβ в залозах і стромі ендометрія значно менша та у 

різні фази МЦ практично не змінюється. Саме тому недостатня кількість 

тільки ЕРβ не впливає на втрату чутливості матки до естрогену. Такі жінки 

демонструють відносно нормальний фенотип і фертильність. Найбільш 

цікавіший факт розподілу ER в судинах ендометрія. Як ERα, так і ERβ 

присутні в гладком'язових клітинах судин [256, 288]. Але тільки ERβ – 

єдиний підтип, присутній в судинному ендотелії. Це означає, що саме через 

ці рецептори здійснюється пряма ангіогена роль естрогенів [295]. Активація 

ЕРβ пригнічує експресію ERα і РR. 
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PR в ендометрії також два типу: РR-А і РR-В. Експресія РR активується 

попередньою дією естрогенів в проліферативну фазу, але пригнічується 

власним лігандом в секреторну фазу. 

Баланс в експресії ER і PR в стромі і залозистому епітелії 

функціонального і базального шарів регулює зростання і нормальний стан 

ендометрія протягом усього МЦ [288, 295]. 

Більшість ПЕ утворюється в результаті зростання вогнищевої 

гіперплазії базального шару ендометрія. Коли формується ПЕ, цілком 

можливо, що на обмеженій ділянці слизової, за будь-яких причин 

збільшується концентрації ЕRβ. Стимуляція ЕRβ зменшує кількість ЕRα і PR. 

В умовах прогестеронової нечутливості у базальному шарі ендометрія 

локально запускаються два процеси: фіброз і ангіогенез. Зі строми починає 

формуватися судинна вісь, вкрита епітеліальними клітинами. Такі потовщені, 

патологічно змінені осередки базального шару витягуються, подовжуються і 

приймають з часом форму поліпів, з розташованим в основі «клубком» судин 

з потовщеною стінкою, фіброзною або колагеновою стромою і нерівномірно 

розподіленими залозами різної форми і величини [20, 44, 83, 166, 171, 238].  

Таким чином, за однією з гіпотез, ключовим моментом у розвитку ПЕ є 

зміщення балансу в системі ERα/ERβ у бік гіперекспресії ERβ, як у 

проліферативну, так і в секреторну фазу МЦ.  

Вміст рецепторів стероїдних гормонів в ендометрії при різних формах 

гіперпластичних процесів, за даними літератури, коливається у широких 

межах. Деякі автори встановили, що концентрація зазначених рецепторів 

залежить від структури ПЕ. Так, в тканині залозисто-кістозних ПЕ 

концентрація ЕR і РR в 1,5 рази вище, ніж у залозисто-фіброзних і фіброзних 

ПЕ [12, 59, 61]. Інші дослідили, що при наявності фіброзного компонента в 

ПЕ знижена експресія РR [59]. Окремі науковці повідомили, що у 30% 

досліджених зразків ER і РR в ПЕ відсутні взагалі [77]. За даними Maia H. та 

ін. для ПЕ характерна гіперекспресія ЕR по відношенню до РR [149, 192, 196, 

201, 254]. Згідно дослідженням Taylor L., який вивчав ПЕ під час різних фаз 
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МЦ і порівнював їх з нормальним ендометрієм, залозисті клітини в ПЕ мають 

незначну кількість РR під час проліферативної фази і більше ЕR під час 

секреторної фази [108, 142, 281]. У деяких дослідженнях є повідомлення про 

наявність підвищеної експресії ЕR у залозистому епітелії ПЕ і у клітинах 

строми, у порівнянні з навколишнім ендометрієм [7, 95, 104, 205, 289]. Крім 

того, у жінок в постменопаузі, також була підвищена експресія ЕR у 

порівнянні з оточуючим ендометрієм. І це явище не залежало від того, були 

рівні стероїдних гормонів у жінок штучно підвищені в результаті прийому 

ЗГТ і тамоксифену або ні [103, 139, 142, 149, 196]. 

Дисбаланс в системі проліферація/апоптоз – друга можлива причина 

формування ПЕ.  

Ендометріальний цикл закінчується відторгненням ендометрія. Ще 100 

років тому було встановлено, що під час менструації відбувається 

відторгнення тільки поверхневих ділянок функціонального шару. Базальний 

шар ендометрія від десквамації захищає експресія протоонкогену Bcl-2, яка 

відбувається в секреторну фазу МЦ як у стромальних, так і у епітеліальних 

структурах [111, 218, 288]. З початком нового МЦ саме цей механізм 

дозволяє ендометріальній тканині клонально збільшитися і розвинути новий 

функціональний шар. Цікаво, що в нормальному ендометрії під час 

проліферативної фази має місце надлишковий ріст тканини ендометрія, який 

призводить до формування невеликих епітеліальних виростів. Але процес це 

тимчасовий і наслідків не має. Рівновагу може порушити локальна 

гіперекспресія Bcl-2. Ендометрій у цій ділянці не може пройти нормальні 

циклічні зміни, не відторгається під час менструації, і за кілька 

менструальних циклів формується в ПЕ [85, 295]. 

Гіпотеза про недостатність апоптозу як причини виникнення ПЕ добре 

описана в медичній літературі. Так, Taylor L. та ін. стверджують, що причини 

розвитку ПЕ пов'язані не з надмірною проліферацією ендометрія, а скоріше з 

втратою фізіологічних механізмів апоптозу [142, 255, 281]. І вважають, що 

ключовою точкою у формуванні ПЕ є втрата регуляції експресії гена білка 
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Bcl-2. Risberg B. та ін. у своїх дослідженнях довели, що строма і залози ПЕ 

характеризуються низьким рівнем Ki-67 і високим рівнем Bcl-2 [141]. Інші 

дослідники, які вивчали експресію генів Bcl-2 в ПЕ у жінок в пре- і 

постменопаузі після лікування тамоксифеном, тіболоном і ЗГТ, припускають, 

що, ймовірно, гормони причетні до контролю експресії генів Bcl-2 в ПЕ [103, 

112, 143, 152, 154]. Однак сильного кореляційного зв'язку між експресією 

гормональних рецепторів і Bcl-2 встановлено не було.  

Відсутність зв'язку між гормональними рецепторами і вираженістю 

Bcl-2 можна пояснити тим, що імуногістохімічні дослідження дають 

напівкількісну оцінку. І хоча шлях регуляції рівня експресії гена Bcl-2 в 

ендометрії сьогодні не дуже добре розшифрований, можна припустити, що 

Е2 і ПГ хоча і опосередковано, але все ж таки контролюють даний процес 

[288]. Так Maia Н. та ін., стверджують, що експресія генів Bcl-2 пов'язана з 

естрогеновою стимуляцією протягом проліферативної фази циклу [218]. 

Що б зрозуміти, як поводиться ген Bcl-2 при формуванні ПЕ, в умовах 

незбалансованості ER (відповідно до вищезгаданої гіпотези) необхідно 

дослідження, у якому стимуляція ендометрія естрогенами відбувалася би у 

першій половині МЦ, а потім тривала б і у другій. І в цьому відношенні, 

пацієнти з ендометріозом представляють собою природну модель такого 

роду. У таких жінок підвищена чутливість до естрогенів пов'язана саме з ER 

β [168, 295]. Крім того, ектопічний ендометрій не має здатності індукувати 

апоптоз, тому що характеризується надмірною експресією гена Bcl-2, яка 

безпосередньо пов'язана з ER [191]. Примітно, що навіть еутопічний 

ендометрій у пацієнтів, які страждають на ендометріоз, має менш інтенсивну 

потужність апоптозу у порівнянні з таким у здорових суб'єктів [186, 209]. 

Bulun в своєму дослідженні довів, що причиною цього є надлишкова 

експресія циклооксигенази-2 (СОХ-2), як наслідок гіперстимуляції ЕRβ [295]. 

СОХ-2 – запальний маркер, що індукує окислювальний стрес в клітинах. 

Рівень СОХ-2 в ендометрії, так само як і інших запальних медіаторів, 

збільшується фізіологічно, при зниженні ПГ [128-131]. Цей процес відіграє 



22 
 

важливу роль в механізмах регенерації ендометрія після відторгнення його 

під час менструації. У медичній літературі є висловлені припущення, що 

окислювальний стрес в ендометрії може пригнічувати апоптоз [288]. 

Аналізуючи поведінку ендометрія у хворих з ендометріозом, можна 

зробити висновок, що запальний процес, який починається за рахунок 

надлишку естрогенової стимуляції (через ЕRβ) протягом усього МЦ, 

опосередковано через окислювальний стрес, маркером якого є COX-2 може 

призвести до передчасної надлишкової експресії гена Bcl-2. Надмірний ріст 

ендометрія і неоангіогенез, що виникають як кінцевий результат, за 

відсутності апоптозу призводять до виникнення ПЕ. 

Ендометрій є найбільш чутливою тканиною-мішенню статевих 

гормонів, у тому числі завдяки наявності у ньому рецепторів до специфічних 

факторів росту. Епідермальний фактор росту (EGF), трансформуючий фактор 

росту α (TGF-α) і тромбоцитарний фактор росту (PDGF) є факторами 

найбільш активними і експериментально вивченими. Виникаючи під впливом 

Е2 і володіючи мітогеною активністю щодо клітин базального шару 

ендометрія, вони контролюють естрогензалежну фазу проліферації МЦ. У 

секреторну фазу циклу під впливом ПГ виробляються інші цитокіни 

(трансформуючий фактор росту β (TGF-β)), які зупиняють експресію 

металопротеїназ, відповідальних за менструальну кровотечу [288, 295, 308]. 

У міжнародній медичній літературі існує вкрай мало доказів значення 

факторів росту у розвитку ПЕ. Є повідомлення Maia Н. та ін. про те, що EGF, 

зв'язуючись зі своїми специфічними рецепторами, викликає зростання ПЕ у 

жінок пре- і постменопаузального віку [148, 254]. Gray C. та співавт. 

показали, що діетилстильбестрол, індукує експресію TNF-α, що сприяє 

розвитку різної внутрішньоматкової патології у щурів, у тому числі і ПЕ 

[280, 295, 307]. 

У кожного фактора росту роль в сценарії розвитку ПЕ своя і залежить 

вона від фази МЦ. Судинний ендотеліальний фактор росту (VEGF) – 

ініціатор неоангіогенезу в ендометрії. Виробляється він клітинами 
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залозистого епітелію, строми і нейтрофілами, що знаходяться поблизу 

ендотеліальних клітин. Різні ізоформи VEGF індукують реакції, які 

дозволяють ендотеліальним клітинам проліферувати, мігрувати, збиратися в 

трубки і формувати мережу, виживати і посилювати свою проникність. 

VEGF здійснює свої ефекти через рецептори ендотеліальних клітин [3, 256, 

288]. І хоча експресія VEGF не є циклічною, Nayak N.R. і Brenner R.M. 

показали циклічний ріст судин ендометрія [295]. Це призвело до 

припущення, що естрогени можуть викликати циклічні зміни експресії 

рецепторів VEGF починаючи з середини проліферативної фази, а сам VEGF 

може бути одним з первинних медіаторів статевих стероїдів [148, 288, 295]. 

Крім VEGF у процесах ангіогенезу приймає участь TGF-β. У той час як 

VEGF ініціює ангіогенез, TGF-β є найбільш імовірним регулятором продукції 

і депонування компонентів позаклітинного матриксу. Він не тільки стимулює 

фібробласти і інші клітини на продукцію колагену, фібронектину та 

інтегринів, але і знижує вироблення ферментів, які руйнують позаклітинний 

матрикс. Підвищена продукція TGF-β призводить до прогресивного 

депонуванню позаклітинного матриксу та фіброзу тканини [147, 288, 186]. 

Недавнє дослідження, проведене Xuebig Р. та ін., продемонструвало, що у ПЕ 

поряд з підвищеною експресією ЕR і зниженою PR, вираженість VEGF і 

TGF-β також була високою [215]. Певно, що E2 підвищує продукцію VEGF і 

TGF-β в ПЕ.  

Таким чином, «дует» цих двох цитокінів лежить в основі ангіогенезу і 

фіброзу і визначає основні гістологічні особливості ПЕ: товстостінні 

кровоносні судини і фіброзну строму. Звідки виникає ще один морфологічна 

ознака – запальні клітини у стромі ПЕ? 

Чималу лепту у розвиток ПЕ вносить ХЕ. Цілий ряд досліджень, які 

вивчали ПЕ у жінок зі скомпрометованою маткою (рубець після кесаревого 

розтину, перев'язані маткові труби, ВМС, ендометріоз/аденоміоз, 

ендометрит), виявили запальний компонент патогенезу ПЕ [96, 236, 279]. 
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Справа в тому, що персистуюче запалення у залозистих і стромальних 

клітинах функціонального шару ендометрія неоднаково позначається на 

щільності різних рецепторів: число PR зменшується набагато швидше, ніж 

ЕR. При цьому чим сильніше запалення, тим менше PR. Таким чином, навіть 

при нормальних рівнях Е2 і ПГ відтворюється ситуація відносного 

гіперестрогенізму, коли вплив естрогенів не врівноважується належною 

активацією PR [2, 55, 79, 127, 147]. 

Хронічна мікробна інвазія викликає в ендометрії формування 

запальних інфільтратів, що складаються з варіабельного числа лімфоцитів, 

плазмоцитів і макрофагів навколо окремих маткових залоз і кровоносних 

судин. Лімфоїдні фолікули розташовуються як поблизу базального, так і у 

поверхневих відділах функціонального шару ендометрія. Клітини запального 

інфільтрату в ендометрії інтенсивно продукують прозапальні цитокіни 

(інтерлейкін-1, -6 (IL-1, IL-6), інтерферон-γ (IFN-γ)) і фактори росту (EGF, 

TNF-α, інсуліноподібний фактор росту (IGF)) [20, 33, 73, 76, 90]. Зміна 

співвідношення між прозапальними і регуляторними цитокінами 

реєструється і у ПЕ. Так, було доведено – для ПЕ характерний підвищений 

рівень IL-1, який свідчить про виражену макрофагальну реакцію і посилення 

індукції імунної відповіді проти різних агентів інфекційної та неінфекційної 

природи [20, 120]. Підвищення рівня IL-1 і IL-6, в свою чергу, впливає через 

синтез стероїдної сульфатази на біологічну активність естрогенів ендометрія, 

що викликає порушення проліферації і нормальної циклічної трансформації 

тканини [20, 99, 106, 147, 188]. 

Більш високий рівень цитокінів, особливо IFN-γ в ПЕ жінок з 

безпліддям, свідчить про їх запальну етіологію. І дозволяє припустити, що 

локальний надмірний ріст ендометрія це, в першу чергу, результат запальної 

реакції в ендометрії [161]. 

Як вже згадувалося раніше фактори росту, як паракринні медіатори, 

опосередковують дію естрогенів на тканинні рецептори. При цьому деякі з 

них (EGF) можуть самостійно активувати і посилювати транскрипцію ER 



25 
 

навіть за відсутності ліганду, тобто Е2. Отже, проліферація залозистого 

епітелію при ХЕ потенціюється безпосередньо запаленням. 

Із явищем ХЕ невід’ємно пов'язана підвищена експресія CОХ-2 і 

окислювальний стрес, до якого вона призводить. Як було продемонстровано 

вище підвищена експресія CОХ-2 в ПЕ – факт вже доведений [172, 173]. 

СОХ-2 ензими грають критичну роль у розвитку колоректальних і 

шлункових поліпів. Дійсно, незважаючи на те, що СОХ-2 майже не 

визначається у нормальній слизовій кишечника, у колоректальних поліпах і  

колоректальній карциномі концентрація СОХ-2 досягає 50 і 80% відповідно 

[288]. Експресія COX-2 в ендометрії жінок, що менструюють циклічна і 

досягає піку у пізній проліферативній/ранній секреторній фазі та впродовж 

менструації [130, 288]. Такі зміни можуть бути результатом коливання рівнів 

Е2 і ПГ протягом МЦ. На доказ цього припущення, ЗГТ і комбіновані оральні 

контрацептиви (КОК), препарати які пригнічують нормальні коливання 

статевих стероїдних гормонів, викликають зниження експресії СОХ-2 [131]. 

Підтверджує важливу роль СОХ-2 у надмірній проліферації його 

підвищена експресія при карциномі ендометрія, де ступінь злоякісності та 

інвазійності пухлини корелює з рівнем експресії СОХ-2 [129]. Ураження з 

найбільшою глибиною інвазії у міометрій, за деякими даними мають 

найвищу експресію СОХ-2 [288]. Важливість СОХ-2 у розвитку кишкових 

поліпів і надалі колоректальної карциноми, а також гіперекспресія СОХ-2 у 

карциномі ендометрія, підтверджує, що підвищення СОХ-2 грає не останню 

роль у розвитку ПЕ. 

В аспекті патогенетичного взаємозв'язку ПЕ і ХЕ цікава ще одна точка 

зору. ХЕ нерозривно ототожнюють з таким явищем як МП [55, 94, 125]. У 

2005 році E. Cicinelli і співавт. при численних гістероскопічних дослідженнях 

виділили особливий макроскопічний аспект: поліпоподібні вирости слизової 

(розміром 1-2 мм), які завжди супроводжували гістологічно підтверджений 

діагноз ХЕ [125, 156]. Новоутворення були описані як МП і віднесені до 

найважливіших гістероскопічних ознак ХЕ.  
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Морфологія товстостінних судин у ПЕ дуже схожа з гіаліновим 

потовщенням судинних стінок при ендометриті [181]. Такі зміни пов'язані з 

тромбами і/або фібриноїдною дегенерацією судинної стінки і являють собою 

запальну васкулопатію. Можливо, основною мішенню запального процесу є 

судини, а це означає, що судинна вісь ПЕ – це тільки сходина у васкулопатії 

що розвивається. Тоді як МП – результат її початкових проявів. На підтримку 

цієї гіпотези виступає ендометріоз. У жінок, які страждають цим 

захворюванням частота виявлення ПЕ більш висока і тісний зв'язок між ХЕ і 

ПЕ – незаперечний [168]. 

Запальні явища в ендометрії дослідити досить складно. Циклічні 

запальні процеси в ендометрії – фізіологічне явище. Передуючи кожній 

менструації і виникаючи у періоді імплантації, вони є наслідком взаємодії 

ендокринної та імунної систем. Те, що відбувається при формуванні ПЕ, є 

прикладом розбалансування їх обох.  

У розвиток естроген-непов'язаного шляху значний внесок вносять 

дефекти метаболізму. IGF-I, а також IGFBPs помітно збагатили 

патогенетичні уявлення про ПЕ. У процес включаються одразу кілька 

механізмів. 

По-перше, дефекти метаболізму реалізуються у наростанні об'єму 

вісцерального жиру. А, як відомо, збільшення кількості адипоцитів 

призводить до підвищення концентрації естрону та, як наслідок, до 

абсолютного гіперестрогенізму [14, 65, 295]. 

По-друге, інсулінорезистентність і гіперінсулінемія самі по собі 

(цукровий діабет 2-го типу) або в поєднанні з ожирінням погіршують 

ситуацію формуванням порочного кола. Після активації інсулінових 

рецепторів в ендометрії падає синтез білків, що зв'язують IGF-I. Рівень IGF-I 

зростає, що в присутності Е2 викликає стрибок проліферативної активності 

слизової оболонки матки. Збільшення доступності IGF-I викликає 

гіперекспресію Bcl-2. З огляду на те, що переривання апоптозу вважається 

основним механізмом у виникненні ПЕ, певна їх кількість може розвинутися 
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при інгібуванні IGF-I опосередкованого апоптозу, що повністю пояснює, 

наявність зв'язку ПЕ з базальним рівнем глюкози, цукровим діабетом, 

ожирінням і  артеріальною гіпертензією [67, 119, 126, 244]. До речі, 

гіпоінсулінемія (цукровий діабет 1-го типу) не менше небезпечна, оскільки 

призводить все до того ж зростання концентрації IGF-I (опосередковано 

через підвищення рівня соматотропного гормону). 

По-третє, регуляція системи IGF-I/IGFBP може бути незалежною від 

естрогенової активності. Доведено, що зростання ПЕ у жінок у менопаузі з 

високим ІМТ не залежить від експресії ER [295].  

Статистично значимий зв'язок між гіпертензією, ожирінням, цукровим 

діабетом і ПЕ продемонструвала ціла група досліджень [30, 66, 77, 105, 119, 

244]. Але Nappi L.  з колегами довів що всі змінні втрачають свою значимість 

якщо не розглядаються у зв'язці з віком [107]. 

Під час старіння ендометрія змінюється баланс між ER і PR. З одного 

боку, у певних ділянках строми ендометрія ЕРβ стає більше та їх стимуляція 

навіть в умовах низьких концентрацій естрогенів веде до формування ПЕ 

[288]. А з іншого боку, чим старша жінка, тим менше у неї PR в стромі, тим 

більш незахищеним є її ендометрій і тим менше перешкод зустрічає на 

своєму шляху естрогенстимульований ріст [295]. Більше того, ПЕ у жінок у 

постменопаузі характеризуються дисрегуляцією у механізмах апоптозу.  

Таким чином, у молодих жінок діабет, ожиріння або гіпертензія до 

виникнення ПЕ призводять досить рідко. Тоді як у жінок у постменопаузі, всі 

ці фактори реалізуються повною мірою. Будучи не стільки факторами ризику 

виникнення, скільки факторами ризику малігнізації ПЕ. 

SERMS – ще один доведений етіологічний фактор розвитку ПЕ [258, 

259, 288, 295].  Тамоксифен – селективний модулятор естрогенових 

рецепторів, який завдяки своїм антиестрогеновим ефектам у впливі на 

тканину молочної залози часто використовується для ад’ювантної терапії 

раку молочної залози. Те, що тамоксифен може призводити до виникнення 

ПЕ в міжнародній медичній літературі є загальновизнаним [97, 105, 112, 117, 
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176, 194, 295]. Проте, поки невідомо скільки часу необхідно тамоксифену що 

б викликати розвиток ПЕ. Неясно, що більш небезпечно: прийом 

тамоксифену протягом кілька місяців або прийом впродовж багатьох років? 

Незважаючи на численні опубліковані матеріали по тамоксифену у жодному 

з них не було описано переконливого механізму, який пояснює як SERMs 

можуть викликати утворення ПЕ [275, 276, 302]. 

Багато авторів вважають, що відповідає за розвиток ПЕ 

естрогеноподібний ефект, який чинить тамоксифен. При цьому вплив SERMs 

на ER є досить варіабельним у різних тканинах [203, 287, 295]. Взаємодія 

SERMs з ендометрієм представлено у широкому огляді Cano А. і 

Hermenegildo С. [295]. Біологічні наслідки стимуляції ендометрія SERMs 

варіюють в залежності від типу SERM, метаболізму SERM, а також відносної 

кількості циркулюючих естрогенів і ЕR у ендометрії. А експресія ЕR, в свою 

чергу, залежить від: гіперестрогенії, попередньої гормональної терапії, 

запальних процесів і старіння. Тамоксифен і інші SERMs впливають на 

експресію гормональних рецепторів у здоровому ендометрії жінок у 

постменопаузі, збільшуючи кількість залозистих ЕR і стромальних РR. Wang 

J. та ін. припустили, що під час лікування тамоксифеном, активація ERβ 

пригнічує експресію ERα  [295, 311]. Естрогеноподібний вплив тамоксифену 

на ендометрій за таких умов пов’язаний з підвищенням кількості ERβ та 

зниженням співвідношення ERα/ERβ.  

Як у здоровому ендометрії, так і у ПЕ у жінок, які отримували 

тамоксифен, експресія ER варіабельна. З одного боку, Dibi R.P. та ін. [295] 

стверджують, що ПЕ у жінок, які отримували тамоксифен можуть як мати, 

так і не мати ER, останні частіше виникають у атрофічному ендометрії. 

Schwartz L. та ін. [169, 295] продемонстрували істотні відмінності в експресії 

ER у тамоксифен-асоційованих ПЕ (низький рівень стромальних) в 

порівнянні з тамоксифен-непов'язаними ПЕ (високий рівень стромальних). З 

іншого боку, McGurgan P. та ін. довели, що ПЕ у менопаузальних жінок, які 

отримували тамоксифен, характеризуються великою PR, високою експресією 
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Bcl-2 і меншою кількістю ER, та продемонстрували важливу патогенетичну 

роль апоптозу у розвитку ПЕ у пацієнтів, які отримували тамоксифен [108, 

142, 175].  

При більш тривалому лікуванні тамоксифеном гістологічний ефект 

стимуляції ендометрія – дуже  варіабельний і, як припускають, не залежить 

від вираженості ER [96, 142, 253]. Фактично антиестрогеновий ефект 

тамоксифену на ендометрій зростає пропорційно тривалості лікування [142, 

143, 249], і швидше за все, опосередковується через ERβ [295, 311]. Отже, 

більш імовірно, що незбалансований естрогеноподібний ефект, який надає 

тамоксифен на початковому етапі лікування, реалізується через ERα і ERβ. 

Надалі, впродовж лікування, тамоксифен реалізує вже естроген-незалежний 

шлях розвитку ПЕ. При якому виникнення ПЕ відбувається вже за участю 

ангіогенеза, естроген-незалежного блока апоптозу, і клітинної проліферації.  

Незважаючи на те, що за деякими повідомленнями ЗГТ також 

асоціюється з розвитком ПЕ існують дослідження, які демонструють 

зменшення ПЕ на її фоні. Ряд досліджень продемонстрували збільшення 

випадків виявлення ПЕ у жінок, які отримували ЗГТ [295, 296]. В ході інших 

робіт було доведено, що ЗГТ не є фактором ризику розвитку ПЕ [114], а в 

деяких навіть доведена протективна роль ЗГТ щодо внутрішньоматкової 

патології [200]. Безліч контраверсій у існуючих дослідженнях обертається 

навколо дози естрогенів у складі ЗГТ. Високі дози естрогенів по відношенню 

до ПГ, з більшою ймовірність сприяють розвитку ПЕ [214, 309].  

 

1.4. Клінічна картина та сучасні методи діагностики ПЕ 

 

Клінічна картина, незважаючи на різноманіття форм ПЕ, вивчена 

досить повно. У більшості випадків (12-56%) вони протікають без будь-яких 

симптомів і є діагностичною знахідкою при скринінговому УЗД органів 

малого таза [11, 44, 89, 97, 117, 126, 157, 235].  
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Найбільш частими симптомами, що зустрічаються при ПЕ є АМК, 

безпліддя і викидні (самовільні аборти). АМК (у вигляді міжменструальних 

або менопаузальних кровотеч) у 13-50% жінок мають причиною ПЕ [105, 

113, 160, 166, 170, 213, 217].У жінок репродуктивного віку ПЕ можуть 

викликати посилення менструальної крововтрати і стати причиною безпліддя 

[159, 161, 164, 181, 191, 248]. Іноді ПЕ досягають великих розмірів та 

починають «народжуватися», що супроводжується болями внизу живота [5, 

6, 20, 49, 222].  

З метою ранньої діагностики та пошуку більш ефективних методів 

лікування проліферативних процесів в ендометрії у клінічній практиці все 

більше уваги приділяється використанню різних методів дослідження 

порожнини матки (УЗД, колірна доплерометрія, гідросонографія, магнітно-

резонансна томографія (МРТ), гістероскопія і гістологічне дослідження 

ендометрія) [9, 10, 20, 35, 69, 105, 123, 135, 136, 182, 187]. 

Незважаючи на велику кількість досліджень, основним методом 

діагностики ПЕ вже багато років є УЗД органів малого таза. Чутливість 

трансвагінального УЗД у діагностиці ПЕ становить 75%, специфічність – 

96,5% [63, 132, 216, 299]. При ехографічному дослідженні ПЕ виглядають як 

дифузно потовщений ендометрій або гіперехогенні маси оточені 

гіпоехогенним ендометрієм [9, 20, 136]. Інформативність трансвагінального 

УЗД значно підвищує його поєднання з гідросонографією (введенням в 

порожнину матки контрастної речовини). Чутливість такої методики при 

діагностиці ПЕ становить від 78 до 99%. Даний метод дозволяє вирішити 

діагностичні труднощі при наявності синехій в порожнині матки і, таким 

чином, уникнути необґрунтованого внутрішньоматкового втручання [135, 

138, 230, 300, 310]. З метою підвищення діагностичної цінності і 

специфічності ехографії при ПЕ також застосовують доплерометричне 

дослідження кровотоку в судинах ендометрія і міометрія [179, 232, 288, 297, 

304].  
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 МРТ, за даними R. Grasel і співавт. [89], займає міцне місце у 

гінекологічних клініках США. Це обумовлено високою роздільною здатністю 

МРТ при диференціації як доброякісних, так і злоякісних процесів в 

ендометрії. ПЕ визначаються як сигнали середньої інтенсивності на Т1-

зважених зображеннях. На Т2-зважених зображеннях ПЕ виглядають як дещо 

гіпоінтенсивна ділянка по відношенню до нормального ендометрія [97, 105]. 

Великі ПЕ часто більш гетерогенні за інтенсивністю сигналів. Їх складно 

диференціювати від субмукозних вузлів, вогнищевої гіперплазії і раку 

ендометрія. Спеціальний розчин на основі гадолінію підсилює діагностичні 

можливості МРТ і підвищує ймовірність виявлення ПЕ. Т1-зважені 

зображення мають 83% чутливості, 92% специфічності і 89% точності в 

диференціюванні злоякісних і доброякісних уражень порожнини матки. Т2-

зважені зображення володіють 50% чутливості, 97% специфічності і 82% 

точності в ідентифікації вище зазначених утворень [20].  

На сучасному етапі розвитку гінекології гістероскопія з наступним 

гістологічним дослідженням отриманого матеріалу залишається «золотим 

стандартом» діагностики ПЕ [10, 75, 83, 202, 228]. Цей метод –  можливість 

не тільки візуалізації всієї порожнини матки, але і подальшого видалення 

уражених ділянок ендометрія. Інформативність гістероскопії у діагностиці 

ПЕ складає 63-100%. Помилково негативні результати (до 28%) можуть бути 

пов'язані з тим, що виявлення дрібних ПЕ на фоні потовщеного ендометрія 

утруднено [242, 250, 267].  

 

1.5. Сучасні методи лікування хворих з поліпами ендометрія 

 

Існують три основні підходи до лікування ПЕ: поліпектомія, 

медикаментозне лікування і вичікувана тактика [97, 105, 288]. 

В умовах сьогодення в якості найбільш ефективного методу лікування 

ПЕ зарекомендували себе гістероскопічні та гістерорезектоскопічні 

внутрішньоматкові втручання [10, 75, 83, 202, 228]. 
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Проведення гістероскопії у хворих з ПЕ дозволяє точно встановити 

діагноз, диференціювати ПЕ за типом, кількістю, розмірами, вторинними 

змінами, оцінити стан навколишнього ендометрія і виробити тактику 

лікування – кюретаж, поліпектомія за допомогою мікроінструментів, 

роздільне діагностичне вишкрібання, локальна абляція з використанням 

електрокоагуляції або резекція ендометрія повністю [118, 261, 262]. 

Пацієнти, яким була проведена поліпектомія, відзначали зменшення мено- і 

метрорагій [20, 182]. Причому поліпшення клінічної картини спостерігалося 

у жінок як пременопаузального, так і постменопаузального віку [123, 202]. Є 

також досить переконливі повідомлення щодо відсутності рецидивів ПЕ у 

88% жінок протягом трьох років після гістероскопічної поліпектомії [228, 

301]. Крім того, даний метод лікування дозволяє провести наступне 

гістологічне дослідження і остаточно оцінити потенціал малігнізації в ПЕ.  

У деяких роботах висловлено думку, що після видалення ПЕ необхідно 

лише динамічне спостереження за пацієнтками [312]. 

Інші автори вважають за доцільне призначати гормональну терапію для 

попередження рецидивів захворювання. Питання про необхідність і 

доцільність гормональної терапії після поліпектомії досі залишається 

суперечливим [49, 59, 66, 84, 223]. Вид гормональної терапії, тривалість 

лікування залежать від віку пацієнтки, морфологічної будови ПЕ, характеру 

супутньої патології. При цьому тривала гормональна терапія, враховуючи її 

побічні ефекти, для багатьох пацієнток практично неможлива. При лікуванні 

хворих з ПЕ використовують ті самі гормональні препарати, що і при інших 

видах гіперпластичних процесів ендометрія (КОК, гестагени, агоністи 

гонадотропін-рилізинг гормонів) [10, 20, 44, 69, 165, 231]. У зв'язку з 

існуючим уявленням про взаємозв'язок ПЕ із запальними процесами 

геніталій деякі дослідники після оперативного лікування ПЕ рекомендують 

використовувати емпіричну антибактеріальну терапію [5, 12, 28, 34, 43, 63, 

120, 161]. Однак при всіх видах лікування відсоток рецидивів ПЕ 
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залишається високим і коливається від 26 до 78 [7, 24, 32, 56, 75, 97, 105, 203, 

288, 295]. 

Що стосується вичікувальної тактики, то за повідомленнями DeWaay 

D. J., вона можлива при ПЕ малого розміру (до 0,7 см в діаметрі), які можуть 

регресувати без лікування [238]. R. Haimov-Kochman та ін. також повідомили 

про невелике число випадків, коли ПЕ 5-8 мм за розміром, встановленні під 

час гістероскопії у жінок, які не мали ніяких клінічних проявів захворювання, 

регресували самостійно за декілька місяців без попереднього видалення та 

лікування [293]. Загалом, вичікувальна тактика при ПЕ збільшує ризики 

пізньої діагностики передракових і ракових внутрішньоматкових уражень, і 

тому може бути застосована тільки для тих пацієнтів, ризики гіперплазії і 

раку ендометрія у яких, мінімальні. Так, наприклад, цей підхід не 

прийнятний у жінок в постменопаузі з епізодами АМК в анамнезі. А ось у 

молодих жінок, з випадковим чином виявленими дрібними ПЕ без будь-яких 

симптомів, рахується можливим очікування протягом трьох або чотирьох 

МЦ з подальшим проведенням повторного обстеження [288].  

На завершення літературного огляду необхідно відзначити, що 

незважаючи на стабільність раніше встановлених положень, у проблемі ПЕ 

протягом останнього десятиліття з'явилися нові патогенетичні твердження, 

що мають і практичне значення. Визнання ролі метаболічних розладів, 

локального гормонального дисбалансу та запальних реакцій в процесах 

неоангіогенезу та фіброзу, а також дослідження молекулярно-генетичних 

факторів що призводять до появи ПЕ, надає основу для подальшого вивчення 

механізмів розвитку ПЕ і розробки раціональної терапевтичної тактики в 

залежності від різних патогенетичних варіантів.  

Гетерогенність патогенезу ПЕ, своєрідність динаміки захворюваності у 

віковому аспекті, різноманітність підходів до профілактики та лікування ПЕ, 

створюють базу для подальших практичних розробок, які будуть сприяти 

більшій ефективності попередження, діагностики та лікування ПЕ.   
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика та принципи формування груп 

дослідження 

 

Дослідження було проведено на клінічних базах відділення 

ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 

НАМН України» (м. Київ), а також у гінекологічному відділенні Міського 

пологового будинку №1 (м. Миколаїв) з 2013 по 2015 рр. 

У дослідження було включено пацієнток віком від 18 до 35 років, які 

звернулися по консультативну допомогу з метою планування вагітності. 

Після вивчення анамнезу, проведення УЗД органів малого таза виділено 30 

здорових жінок, які склали ІІІ (контрольну) групу. Ця категорія жінок не 

мала гінекологічних захворювань, мимовільних, артіфіціальних абортів і 

внутрішньоматкових втручань в анамнезі та ніколи раніше не 

використовувала внутрішньоматкові методи контрацепції.   
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Всім пацієнткам із виявленими порушеннями репродуктивної функції   

(безпліддя, невиношування вагітності, ПЕ, встановленого за даними 

ехографічного дослідження), було проведено гістероскопію. Після аналізу 

гістероскопічних ознак і вивчення результатів патогістологічного 

дослідження обстежених розділили в дві групи. 

І групу склали 70 жінок, у яких ПЕ були виявлені під час гістероскопії 

та підтверджені гістологічно. 

У ІІ групу увійшли 30 жінок з МП, у яких поліпоподібні випинання, 

розміром 1-2 мм, були вперше знайдені при гістероскопії і не зафіксовані при 

раніше проведеному ехографічному дослідженні.  

 Згідно з даними літератури, можлива істотна невідповідність між 

частотою виявлення МП при гістероскопії та їх наявністю в гістологічних 

препаратах. Пов'язано це з тим, що через свій вкрай малий розмір МП 

можуть бути загублені в процесі підготовки гістологічного матеріалу [193]. З 

огляду на те, що специфічність виявлення МП при ХЕ становить 99%, до ІІ 

групи увійшли жінки, у яких виявлені при гістероскопії МП поєднувалися з 

гістологічно підтвердженим ХЕ. Причому точність морфологічної 

верифікації ХЕ була збільшена за рахунок обов'язкової детекції 

плазматичних клітин за допомогою маркера CD138 [94, 116, 125].  

Для виключення можливої наявності прихованого ХЕ і подальшого 

морфологічного та імуногістохімічного дослідження (ІГХД) отриманого 

матеріалу, у пацієнток контрольної групи здійснювали біопсію ендометрія за 

допомогою аспіраційної кюретки Pipelle de Cornie на 7-10-й день МЦ. У 

когортах обраних пацієнток відповідно до поставлених мети і завдань було 

виконано програму І етапу  дослідження, яка передбачала: 

 клініко-статистичний аналіз (n=130); 

 УЗД органів малого таза (n=130); 

 комплексне мікробіологічне дослідження: 

- рН-метрія вагінальних виділень (n=130); 
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- бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вагінального вмісту 

(n=130); 

- бактеріологічне дослідження матеріалу з цервікального каналу, 

біоптату з порожнини матки (n=130);  

- полімеразно-ланцюгова реакція (ПЛР) для діагностики наявності 

збудників захворювань урогенітального тракту у цервікальному каналі, 

ендометрії (n=130); 

 гістероскопічне дослідження слизової оболонки матки (n=100), у 

пацієнток контрольної групи проводили біопсію ендометрія за 

допомогою аспіраційної кюретки Pipelle de Cornie на 7-10-й день МЦ     

(n=30); 

 морфологічне дослідження ендометрія (n=130);  

Після морфологічного та імуногістохімічного (CD138) підтвердження 

діагнозу ХЕ з метою подальшого детальнішого вивчення патогенетичних 

процесів пацієнток І групи розділили в дві підгрупи. До підгрупи Іа увійшли 

жінки тільки з ПЕ (n=34), до підгрупи Іб – пацієнтки, у яких ПЕ співіснував із 

МП, а наявність ХЕ було підтверджено експресією CD138. Формування 

вибірки та етапність діагностичного пошуку в групах представлені на рис. 

2.1.  

Подальші дослідження ІІ етапу проводили в групах Іа, Іб, ІІ та ІІІ та 

передбачали: 

 ІГХД імунореактивних клітин (CD138, CD56, CD16, CD45, CD68)       

(n=130). 

 ІГХД маркера проліферації (Ki 67) в залозах і в стромі ендометрія       

(n=130); 

 оцінка гормонального статусу – визначення в крові рівня 

лютеїнізувального гормону (ЛГ), фолікулостимулювального гормону 

(ФСГ), пролактину (ПРЛ), Е2 і ПГ (n=130); 

 ІГХД рецепторів до естрогену і прогестерону в залозах і в стромі 

ендометрія (n=130), в групах Іа, Іб також в тканині ПЕ (n=70); 
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Всі пацієнтки дали інформовану письмову згоду на участь в 

дослідженні. При формуванні груп враховували такі критерії виключення: 

пороки розвитку статевих органів; виражена ендокринна патологія; будь-які 

екстрагенітальні захворювання в гострій або підгострій стадії; 

антифосфоліпідний синдром; вагітність і лактація; злоякісні новоутворення 

будь-якої локалізації; використання системної або локальної 

антибактеріальної терапії протягом попередніх трьох місяців. 
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Рис. 2.1. Дизайн дослідження   

2.2. Методи дослідження 

 

Клінічну оцінку стану здоров'я обстежених жінок проводили за 

допомогою розробленої нами індивідуальної статистичної карти. 

Досліджувані параметри відображали паспортні дані, відомості про наявність 

професійних шкідливих умов. При зборі анамнезу звертали увагу на 

спадковість, перенесені інфекційні та соматичні захворювання. 

Детально оцінювали менструальний цикл (МЦ) (вік менархе, 

регулярність, тривалість циклу, характер менструації, дисменорею, наявність 

тривалих мізерних кров'яних виділень до і після менструації).  

Для об'єктивної оцінки обсягу менструальної крововтрати 

використовували методику PBAC (Pictorial Blood Assessment Chart), 

запропонована Higham (1990р). В ході менструації кожна пацієнтка 

заповнювала таблицю (рис. 2.2), де вказувала кількість тампонів або 

прокладок і ступінь їх намокання кров'ю. Тампон або прокладка пофарбовані 

злегка оцінювалися в 1 бал, змочені наполовину – в 5 балів, повністю 

ІІ етап 

Порівняльний аналіз клініко-анамнестичних, сонографічних,  

гістероскопічних даних і результатів мікробіологічного дослідження 

Іа група 

ПОЛІП  

(n=34) 

Іб група 

ПОЛІП+МІКРОПОЛІП  

(n=36) 

ІІ група 

МІКРОПОЛІП 

(n=30) 

ІІІ група 

КОНТРОЛЬ 

(n=30) 

ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ER залози, строма 

PR залози, строма 
 

CD138, CD56,  

CD16, CD45, CD68 
 

Ki67 залози 

Ki67 строма 
Гормонограма 
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просочені – в 20 балів, наявність згустків після видалення тампона або 

прокладки оцінювалося в додаткові 5 балів. Отримане число балів 

помножували на кількість санітарного матеріалу, який пацієнтка поміняла за 

добу, і підсумовували за весь період менструальної кровотечі. Показник 

більше 100 балів за період менструації розцінювали як надмірну маткову 

кровотечу.  

 

Рис. 2.2. Таблиця оцінки обсягу крововтрати за методикою PBAC 

 

Оцінювали також особливості статевого життя: вік коітархе, число 

статевих партнерів, метод контрацепції що використовувався. 

Особливу увагу звертали на дітородну функцію: паритет, відомості про 

кожну з попередніх вагітностей; кількість мимовільних викиднів і 

вагітностей, що не розвивалися, терміни репродуктивних втрат; кількість 

медичних абортів; наявність своєчасних і передчасних пологів в анамнезі, 

ускладнень вагітностей і пологів. При перериванні попередніх вагітностей 

звертали увагу на метод, який використовувався для спорожнення 

порожнини матки. 

Аналізували перенесені гінекологічні захворювання та оперативні 

втручання в минулому, в тому числі на органах малого таза. 
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Для об'єктивної оцінки больового феномена нами був використаний 

Мак-Гіловський опитувальник болю (McGill Pain Questionnaire – MPQ), який 

містить вербальні характеристики сенсорних, афективних і моторно-

мотиваційних компонентів болю, ранжируваних за п'ятьма категоріями 

інтенсивності [10]. Перший клас МPQ (питання 1-13) дає характеристику 

болю на сенсорному, другий клас (14-18) – на емоційному рівні, третій клас 

(19-20) допомагає визначити її силу. Кожній обстеженій пацієнтці 

пропонувалося відзначити одне слово, яке найбільш точно відображало її 

больові відчуття, в будь-яких (не обов'язково в кожному) з 20 класів. 

Вираховувались два основні показники: 1-й – ранговий індекс болю (сума 

порядкових номерів, зверху вниз обраних слів в класах або їх 

середньоарифметична величина) і 2-й – число вибраних слів. Результати 

опитування служили не тільки для оцінки болю, але й психоемоційного стану 

пацієнтки. 

Після отримання необхідних анамнестичних даних приступали до 

зовнішнього огляду, при якому звертали увагу на тип статури, характер 

оволосіння, стан шкірного покриву, молочних залоз, серцево-судинної 

системи, дихальної, видільної систем. В ході загальноклінічного обстеження 

визначали антропометричні дані – зріст, масу тіла, обчислювали індекс маси 

тіла (ІМТ) – співвідношення маси тіла в кілограмах і довжини тіла в метрах, 

зведеної у квадрат. Відповідно до класифікації ВООЗ, показники ІМТ від 

18,5 до 24,9 кг/м2 характеризували нормальну масу тіла, від 25 до 29,9 кг/м2 – 

надлишкову масу тіла, а про ожиріння свідчили показники ІМТ >30 кг/м2.  

Гінекологічний статус обстежених жінок визначався на підставі огляду 

зовнішніх статевих органів, дослідження піхви і шийки матки за допомогою 

дзеркал, кольпоскопічного дослідження. Опис кольпоскопічної картини 

проводився з використанням міжнародної класифікації кольпоскопічних 

термінів IFCPC (International federation for colposcopy and cervical pathology, 

Ріо-де-Жанейро, 2011) і оформлявся в протокол. При проведенні 

бімануального вагінального дослідження оцінювали розмір матки, її 
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консистенцію, форму, рухливість, болючість, зміщення, стан придатків 

матки, наявність злукового процесу в малому тазу. Брали до уваги характер і 

якість виділень з піхви. 

Екстрагенітальні захворювання виявляли в результаті комплексної 

оцінки клінічних, лабораторних та функціональних досліджень за спеціально 

розробленою програмою.  

Сонографічне дослідження разом з доплерівським картуванням 

проводили пацієнткам всіх груп за допомогою серії поздовжніх і поперечних 

перерізів на ультразвукових апаратах Nemio XG («Toshiba», Японія) та 

Voluson E8 («General Electric», Австрія) з використанням мультичастотного 

трансвагінального трансдьюсера з частотою 4,0 - 7,5 МГц і при необхідності 

абдомінального, з частотою 3,5 МГц. Дослідження проводили на 5-9-й день 

МЦ. Визначали стан і розміри матки (довжину, передньо-задній розмір, 

ширину), оцінювали структуру міометрія, наявність і характер міоматозних 

вузлів. При доплерометричному дослідженні оцінювались особливості 

васкуляризації на основі візуалізації кольорових локусів, що відповідали 

розташуванню судин. 

Ультразвуковий висновок про наявність ПЕ був результатом виявлення 

овального або округлого утворення середньої або підвищеної ехогенності з 

чіткою межею між ним і навколишніми тканинами, як правило, у вигляді ан- 

або гіпоехогенного обідка і з судинною ніжкою. Остання визначалася при 

кольоровій доплерографії у вигляді досить вираженого колірного «містка» 

між міометрієм і поліпом. Для стандартизації дослідження доплерівський 

спектр знімали з «судинного містка» в області основи поліпа. Аналіз 

ехокартини ПЕ включав в себе оцінку топографії ПЕ в порожнині матки, 

його розміри, кількість. 

Прицільно вивчали структуру М-еха: товщину ендометрія, 

ехоморфологію, ехогенність. Отримані результати порівнювали з 

нормативними показниками В. Н. Демидова і співавт. (1993) [19]. А для 

ультразвукової діагностики ХЕ використовували бальну систему розроблену 
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М. М. Булановим і співавт. (2011) [9] (табл. 2.1). Пороговим значенням для 

висновку про наявність УЗД ознак ХЕ вважали 4 бали і більше.  

 

 

 

 

Таблиця 2.1  

Бальна система для ультразвукової діагностики ХЕ 

(М. Н. Буланов і співавт., 2011) 

Ознака Кількість 

балів 

Товщина ендометрія ˂6 мм не раніше 12-го дня МЦ 1 

Нерівний зовнішній контур ендометрія 1 

Нерівність лінії змикання переднього і заднього листків 

ендометрія 

1 

Нерівномірне підвищення ехогенності ендометрія в 

проліферативну фазу  

1 

Гіперехогенні включення в проекції базального шару 2 

Нерівномірне розширення порожнини матки в 

проліферативну фазу 

1 

Синехії в порожнині матки 2 

Розширення вен міометрія >3 мм і параметрія >5мм 1 

 

При дослідженні яєчників вимірювали їх розміри, оцінювали діаметр і 

число фолікулів. 

Комплекс мікробіологічного дослідження включав оцінку 

мікробіоценозу піхви за даними мікроскопії мазка, фарбованого за Грамом, і 

культурального дослідження вагінальних виділень; вивчення мікрофлори 

цервікального каналу і біоптату ендометрія в аеробних, мікроаерофільних і 

анаеробних умовах культивування.  
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Для оцінки стану вагінального мікроценозу вагінальні виділення з 

заднього або бокового склепіння піхви, фарбували за Грамом і метиленовою 

синню, і досліджували під мікроскопом при збільшенні з імерсією. З метою 

визначення кислотності вмісту піхви використовували тест-смужки для рН-

метрії (рHydrion, USA). Мікроекологічні порушення вагінального біотопу 

визначали на підставі критеріїв, запропонованих R. Amsel та ін. (1983). 

Бактеріологічний профіль вагінального вмісту включав дослідження 

нормобіоти (Lactobacillus spp.), аеробної флори (Enterobacteriaceae, 

Streptococcus spp., Staphylococcus spp.), анаеробної флори (Gardnerella 

vaginalis, Prevotella bivia, Pophyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp., 

Leptotrihia spp., Fusobacterium spp., Megasphaera spp., Veilonella spp., Dialister 

spp., Lachnobacterium spp., Clostridium spp., Mobiluncus spp., Corynebacterium 

spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Mycoplasma hominis, 

Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum) і 

дріжджоподібних грибів. З метою отримання найбільш повної кількісної 

характеристики нормальної та умовно-патогенної флори (УПФ) 

урогенітального тракту у обстежених жінок використовували тест-систему 

«Фемофлор». Це унікальне дослідження, яке проводиться методом ПЛР з 

детекцією результатів в режимі реального часу (RT-PCR), дозволяє вивчати 

важко- і некультивовані умовно-патогенні мікроорганізми і при цьому має 

високу чутливість (88,7%) і специфічність (89,6% ). Результати численних 

досліджень показали, що велике значення має не абсолютна кількість 

мікроорганізмів, а співвідношення чисельності різних груп умовно-

патогенних мікроорганізмів і нормальної флори піхви (лактобактерій). В ході 

аналізу розраховується відносна кількість відповідної групи мікроорганізмів 

в загальній бактеріальній масі, яка представляється потім у формі 

десяткового логарифму. При виявленні умовно-патогенних бактерій 

діагностичним титром вважали показники >104, а для грибів – >103 

колонієутворювальних одиниць на 1 мл (КУО/мл). 
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Бактеріологічне дослідження матеріалу з цервікального каналу 

проводилося за традиційною схемою. Забір зразків проводили одноразовими 

стерильними гінекологічними щітками – Цітобраш, яку вводили в 

цервікальний канал на 1-1,5 см і обертали протягом 3-5 секунд. Після 

вилучення, з униканням торкання стінок піхви, її поміщали в стерильну 

одноразову пробірку з транспортним середовищем.  

Для виключення контамінації біоптата ендометрія мікрофлорою 

нижніх відділів геніталій послідовно проводили обробку різних локусів 

антисептиком (Octenisept): після забору на дослідження вагінальних виділень 

і вмісту цервікального каналу двічі за допомогою бактеріологічного тампона, 

змоченого антисептиком, з інтервалом в 5 хвилин, обробляли піхву, шийку 

матки, а потім цервікальний канал. Матеріал з порожнини матки отримували 

шляхом пайпель-біопсії ендометрія. 

 Для виявлення можливих бактерій або вірусів застосовувався метод 

ПЛР. Вміст цервікального каналу і біоптат ендометрія всіх жінок були 

обстежені на виявлення специфічних ДНК фрагментів Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, 

Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, вірусу 

простого герпесу (ВПГ) 1, 2 і 6-го типу, цитомегаловірусу (ЦМВ), 

ентеровірусу, вірусу папіломи людини (ВПЛ) з генотипуванням (табл. 2.2).  

Мікробіологічне дослідження зразків ендометрія проводилося з 

використанням культуральних методів з метою виявлення факультативно-

анаеробних бактерій і грибів.  

Всі дослідження виконані в медичній лабораторії «Діла». 
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Таблиця 2.2  

Методологія мікробіологічного дослідження 

 

Показник 

Ch. trachomatis; ВПГ 1,2,6;   

M. hominis, genitalium; ЦМВ; 

U. urealiticum, parvum;  

T. vaginalis; N. gonorrhoeae  

 

ВПЛ 

 

Ентеровірус 

 

Фемофлор -16 

 

Бактеріологічний посів 

Матеріал Урогенітальний зішкріб, біоптат ендометрія Біоптат ендометрія  

Транспортне 

середовище 

Eppendorf з транспортним середовищем з муколітиком (ТСМ) (0,5 мл); АмпліСенс 

(Росія) 

Туба «AMIES» з аплікатором 

Правила та 

умови 

транспортування 

Зберігання при кімнатній температурі до 6 годин; при температурі + 2-8 ° С – до 4х днів; 

при температурі -20 ° С – протягом 30 днів; при -70 ° С – довгостроково  

Зберігання при кімнатній 

температурі 1 годину 

(термоконтейнер); при 

температурі + 2-8 ° С - 2 

години 

Метод 

тестування 

ПЛР з детекцією методом 

електрофорезу 

ПЛР з детекцією в режимі Real-time Бактеріологічний, 

культуральний 

Аналізатор и 

тест-система 

Тест-система АмпліСенс 

(Росія), ампліфікатор 

«MyCycler, GeneAmp» (Bio-

Rad, США), 

гельдокументуюча система 

«GelDoc» (Bio-Rad, США) 

Тест-система 

«Seegene» 

(Корея), 

ампліфікатор 

«CFX-96» (Bio-

Rad, США) 

Тест-

система 

АмпліСенс 

(Росія), 

ампліфікато

р «CFX-96» 

(Bio-Rad, 

США) 

Тест-система 

«Фемофлор16» 

(ДНК-технологія, 

Росія), ампліфікатор 

«ДТ-96» (ДНК-

технологія, Росія) 

Реагенти: поживні 

середовища «HiMedia» 

(Індія), «Оболенський» 

(Росія), «BioMerieux» 

(Франція); диски з 

антибіотиками «HiMedia» 

(Індія), «НІЦФ» (Росія); для 

ідентифікації «ENTEROtest-

24» (Lachema, Чехія); тест-

системи API «BioMerieux» 

(Франція) 
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З метою оцінки функціонального стану репродуктивної системи, в 

першу фазу МЦ (3-5-й день), досліджували гормональний спектр 

гонадотропних гормонів (ФСГ, ЛГ) і статевих стероїдних гормонів (Е2, 

ПРЛ). Вміст ПГ визначали на 21-й день МЦ.  

Забір венозної крові для дослідження здійснювали натщесерце в 

ранковий час в вакутайнер з транспортним середовищем відповідно до 

загальноприйнятої інструкції. Після забору крові пробірки-вакутайнери з 

гелем відстоювалися при кімнатній температурі (15-20ºС) протягом 1-1,5 

годин до повного утворення згустку. Після закінчення формування згустку 

пробірки-вакутайнери з гелем центрифугували на медичній центрифузі LMC-

3000 протягом 5-10 хвилин зі швидкістю 3000 обертів на хвилину. Правила 

та умови транспортування отриманих проб були дотримані в усіх випадках. 

Метод тестування, а також використані аналізатори та тест-системи детально 

висвітлені в таблиці 2.3. 

Ендокринологічні дослідження були проведені в медичній лабораторії 

«Діла». 

Таблиця 2.3 

Методологія гормонального обстеження 

Показник ЛГ ФСГ ПРЛ Е2 ПГ 

Матеріал Венозна кров 

Транспортне середовище, 

пробірка 

Вакутайнер з антикоагулянтом і гелевою 

фазою 

Правила та умови 

транспортування, стабільність 

проби 

Зберігання при температурі + 20-25 ° С до 

24-х годин; при температурі + 2-8 ° С – до 

7 днів; при температурі -20 ° С – до 6 

місяців. Транспортування матеріалу в 

термоконтейнері з охолоджуючими 

елементами 

Метод тестування Імунохімічний з 

електрохемілюмінесцентною детекцією 

(ECLIA) 

Аналізатор и тест-система Centaur xpi, («Siemens», США) 
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Діагностичну гістероскопію проводили на 7-10-й день МЦ за 

допомогою обладнання фірми «Karl Storz» (Німеччина) і «Stryker» (США) з 

оптикою 7,5 мм і кутом огляду 30°  за загальноприйнятою методикою. В 

якості оптичного середовища використовували стерильний іригаційний 

розчин «Турусол», який подавався за допомогою гістеропомпи «Wolf» 

(Німеччина), внутрішньоматковий тиск під час процедури не перевищував 

100 мм. рт. ст.    Під час гістероскопії оцінювали розміри і форму порожнини 

матки, наявність деформацій, ендометріоїдних ходів. Оцінювали колір, 

рівномірність забарвлення, складчастість і неоднорідність товщини 

ендометрія, наявність крововиливів, поліподібних утворень, 

внутрішньоматкових синехій, чужорідних тіл в порожнині матки. 

Гістерорезектоскопію використовували для видалення великих ПЕ за 

стандартною методикою через операційний канал діаметром 9,5 мм. Абляція 

місця прикріплення поліпа здійснювалася за монополярною методикою. В 

якості активного електрода використовувався петлеподібний (для резекції) 

або кульковий (для коагуляції) електрод, підключений до 

електрохірургічного блоку з потужністю струму 60-100 Вт. 

Контрольну біопсію ендометрія проводили за допомогою аспіраційної 

кюретки Pipelle de Cornie на 7-10-й день МЦ всім жінкам з ПЕ і МП, через 3 

місяця після лікування, та представницям контрольної групи.   

Морфологічні дослідження проводили в лабораторії ДУ «Інститут 

педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» (керівник д.мед.н., проф. 

Задорожна Т.Д.). 

Для загальногістологічного дослідження використовували серійні 

парафінові зрізи, пофарбовані гематоксиліном та еозином і пікрофуксином за 

Ван-Гізоном.  

Методика фарбування гематоксиліном та еозином дає загальне 

уявлення про структуру органа, виявляє всі клітинні і деякі позаклітинні 

структури. На предметне скло наливають відфільтрований розчин 

гематоксиліну Бомера, залишають на 5-10 хв., зливають гематоксилін назад 
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до колби, поміщають зрізи у воду на 1-10 хв. Потім освітлюють 1% розчином 

солянокислого спирту і знову поміщають у чисту водопровідну воду до 

посиніння зрізів орієнтовно на 30 хв. Після фарбують 1% розчином еозину 

протягом 1-2 хв. і поміщають у воду, а потім у 70° і 96° спирти. Підсушують 

фільтрувальним папером і вміщують в ксилол до просвітління зрізів, а потім 

укладають в бальзам. Препарат оцінюють як нормально забарвлений коли 

ядра мають червоно-фіолетове забарвлення з чітко вираженим ядерцем і 

хроматином, а цитоплазма помірно рожево-жовтого кольору. 

Фарбування пікрофуксином за Ван-Гізоном дозволяє судити про стан 

сполучної тканини. На предметне скло наливають одну частину офіційного 

розчину заліза і дві частини залізистого гематоксиліну, витримують 5 хв., 

зливають барвник, промивають водою, освітлюють 1% розчином 

солянокислого спирту і поміщають у воду до посиніння зрізів на 15-30 хв., а 

потім забарвлюють пікрофуксином – 3-5 хв. Поміщають зрізи у воду на 1-10 

хв., освітлюють 1% розчином солянокислого спирту і знову поміщають у 

чисту водопровідну воду до посиніння зрізів на 30 хв., потім – у 70° і 96° 

спирти, підсушують фільтрувальним папером і вміщують в ксилол до 

просвітління зрізів , укладають в бальзам.  

Колагенові волокна сполучної тканини при забарвленні пікрофуксином 

мають червоний колір, м'язові і еластичні – буро-жовтий або жовто-зелений. 

Ядра пофарбовані в темно-коричневий колір.  

Морфологічними ознаками ХЕ вважали: 

 наявність плазматичних клітин; 

 наявність в ендометрії запальних інфільтратів, які складаються 

переважно з лімфоїдних елементів з домішкою макрофагів і 

розташовані частіше навколо залоз і кровоносних судин, рідше 

дифузно; 

 осередковий фіброз строми; 

 склеротичні зміни стінок спіральних артерій ендометрія. 



49 
 

Діагноз ПЕ встановлювали після виявлення хоча б двох з наступних 

трьох критеріїв: товстостінні судини в функціональному шарі, фіброзна або 

колагенова строма, порушена архітектоніка залоз.   

Для ІГХД ендометрія використовували непрямий стрептавидин-

пероксидазний метод, заснований на виявленні експресії відповідного 

фактора за допомогою первинних і вторинних Kit-моноклональних антитіл 

до антигенів ER і PR, Ki-67, CD138, CD16, CD56, CD45, CD68. Протокол 

фарбування включав депарафінізацію шматочків тканини, блокування 

неспецифічних протеїнових сполук двома краплями 1% BSA, промивання в 

PBS-буфері, обробку скла в Hyrogen Peroxide Block протягом 10 хв., повторне 

промивання буфером, нанесення реагенту Ultra V block, інкубацію протягом 

5 хв., нанесення первинних антитіл. В якості первинних антитіл 

використовували наступні моноклональні антитіла виробництва Thermo 

Fisher Scientific Anatomical Pathology (Великобританія): 

 CD138 Ab-2 (Clone MI 15) – маркер плазматичних клітин; 

 CD45/ Т200/ LCA Ab-2 – загальний лейкоцитарний антиген; 

 CD56/ NCAM-1 Ab-4 (Clone 56C04)  – маркер NK-клітин; 

 CD68 RTU (Clone 514H12) – маркер макрофагів; 

 CD16 NCL (Clone 2H7)  – маркер NK-клітин; 

 Ki-67 (Clone SP6) - маркер клітинної проліферації; 

 Estrogen Receptor (Clone SP1) - рецептори до естрогенів; 

 Progesterone Receptor (Clone YR85) - рецептори до прогестерону. 

Інкубацію проводили в залежності від протоколу виробника, 

промивали буфером, наносили Primary Antibody Amplifier Quanto і 

інкубували впродовж 10 хв. Після цього препарат промивали буфером, 

наносили HRP Polymer Quanto і інкубували ще протягом 10 хв., знову 

промивали у буфері, додавали 1 краплю DAB Chromogen Quanto до 1 мл 

DAB Substrate Quanto, перемішували і наносили на зріз, інкубуючи протягом 
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5 хв. В залежності від потрібного забарвлення, отриманий препарат 

промивали дистильованою водою до 4-х разів. 

Ставили контрольні тести для імуногістохімічних реакцій: в якості 

негативного тесту проводили реакції по протоколу без використання 

первинних антитіл, в якості позитивних – використовували гістологічні зрізи 

мигдаликів, зрізи лімфовузлів, плаценти з відомою експресією 

досліджуваних маркерів. 

Результати реакцій по кожному параметру оцінювали за відсотками 

забарвлених клітин (ядер) певного типу при підрахунку 100 клітин даного 

типу.  

Дослідження препаратів у прохідному світлі проводили з 

використанням мікроскопа Olympus AX70 (Японія) з цифровою 

відеокамерою Olympus DP50 з'єднаною з персональним комп'ютером. 

Мікрофотографування і морфометричне вивчення препаратів виконано з 

використанням програми Analisis Pro 3.2 (Soft Imaging, Німеччина) 

відповідно до рекомендацій виробника програмного забезпечення. Всі 

мікрофотографії виконано за допомогою фотоцифрової апаратури Olympus 

DP50 і збережено в базі даних комп’ютера.  

Статистичну обробку даних проведено за допомогою стандартного 

пакета програм «Statistica for Windows» версії 13.0, StatSoft Inc (США). Для 

безперервних змінних розраховували середнє значення (М), медіану (Ме), 

95% довірчий інтервал (95% ДІ), стандартне відхилення (SD) та 

інтерквартильний розмах (IQR). З метою визначення статистичної 

значущості відмінностей між показниками в досліджуваних вибірках 

використовували параметричний дисперсійний аналіз ANOVA (в разі 

нормального розподілу і рівності дисперсії в групах) і метод Краскела – 

Уолліса (якщо гіпотеза про нормальний розподіл і рівність дисперсій в 

групах не були підтверджені).  

 Аналіз категоріальних даних проводили з використанням критерію χ2, 

критерію χ2 з поправкою Йєтса і точного двостороннього критерію Фішера. 
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При р˂0,05 відмінності між порівнюваними величинами визнавали 

статистично значущими.  

Для оцінки показників, що характеризували ефективність лікування в 

динаміці, застосовували параметричні методи (парний критерій Стьюдента – 

при порівнянні абсолютних значень результатів повторних досліджень в 

межах групи) та непараметричні методи (критерій Вілкоксона для 

показників, що не відповідали закону нормального розподілу, та критерій χ2). 

Алгоритм вибору методу статистичного дослідження детальніше 

представлено на рис. 2.3. 

Зв'язок між досліджуваними показниками оцінювали за результатами 

кореляційного аналізу з обчисленням коефіцієнта кореляції Пірсона (r) або 

Спірмена (rs)  і подальшим встановленням його значущості за критерієм t.  
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Рис. 2.3. Алгоритм вибору методу статистичного аналізу 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНА ТА ЕХОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБСТЕЖЕНИХ ЖІНОК 

 

3.1. Клінічна характеристика обстежених жінок 

 

Детальний аналіз скарг, проведений нами у всіх пацієнток 

порівнюваних груп, показав, що найбільш частою причиною звернення до 

лікувального закладу у більшості жінок було безпліддя. Скарги на 

відсутність настання вагітності при регулярному статевому житті протягом 

року і більше без використання контрацептивних засобів мали 67% пацієнток 

І групи і 87% – ІІ (табл. 3.1).  

Скарги на постійні ниючі, тягнучі болі в гіпогастральній, рідше в 

поперековій ділянці, які не залежали від дня МЦ, висувало 27 (39%) 

пацієнток з ПЕ. У групі МП подібні скарги реєструвалися у 17 (57%) 

обстежених жінок. Болючі менструації, зазначені 49% жінок І групи та 57% – 

ІІ, зайняли в структурі скарг друге місце. На болі при статевому житті 

звертали увагу 1% пацієнток з групи ПЕ. 

Оцінка інтенсивності больового синдрому шляхом порівняння 

показників середнього рангового індексу болю по МPQ статистично 

значущих відмінностей між групами не виявила. У хворих І групи показник 

середнього рангового індексу болю склав 23,35±25,64 бали, що не 

перевищувало аналогічний показник у ІІ групі – 27,14±27,78 балів. 

На міжменструальні кров'яні виділення зі статевих шляхів при МП 

вказують багато авторів, називаючи цей клінічний симптом «ключовим». За 

даними нашого дослідження, скарги на мізерні кров'янисті виділення до, 

після менструації або в середині МЦ пред’являли 69% всіх обстежених 

жінок. При цьому статистично значущої різниці між групами виявлено не 

було, і даний симптом зустрічався однаково часто як в групі ПЕ, в 39% 

випадків, так і в групі МП – в 30%. Свою нішу в структурі скарг зайняли і 
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інші прояви аномальних маткових кровотеч (АМК). Так, у кожної п'ятої 

пацієнтки з ПЕ (21%) і у кожної третьої з МП (30%) були відзначені епізоди 

менорагії.  

 

Таблиця 3.1 

Скарги жінок в досліджених групах  

 

Скарги  

І група 

(n=70) 

ІІ група 

(n=30) 

 

р-

рівень  Абс. % 95% ДІ Абс. % 95% ДІ 

Болі в нижній 

частині живота 

27 39 27,1- 

51,0 

17 57 37,4- 

74,5 

0,095 a 

Альгодисменорея   34 49 36,4- 

60,8 

17 57 37,4- 

74,5 

0,458 a 

Диспареунія   1 1 0,1- 

7,7 

0 0 - 1,000 c 

Безпліддя 47 67 54,9- 

77,9 

26 87 69,3- 

96,2 

0,051 c 

Менорагія  15 21 12,5- 

32,9 

9 30 14,7- 

49,4 

0,507 b 

Метрорагія   3 4 0,9- 

12,0 

0 0 - 0,552 c 

Міжменструальні 

кров’яні виділення  

27 39 27,1- 

51,0 

9 30 14,7- 

49,4 

0,554 b 

Патологічні 

виділення 

12 17 9,2- 

28,0 

9 30 14,7- 

49,4 

0,238 b 

Відсутність скарг 5 7 2,4-15,9 0 0 - 0,318 c 

Примітки:  

1. a – критерій χ² 

2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса 

3. c – точний двосторонній критерій Фішера  

 

На патологічні виділення зі статевих шляхів, що нерідко 

супроводжувалися неприємним запахом, свербінням і печінням в області 

вульви звертало увагу 17% пацієнток з ПЕ. Дещо більше таких хворих 

зареєстровано серед жінок з МП – 30%. 
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Відсутність скарг визначено у 5 жінок з ПЕ, що дещо перевищувало 

однойменний показник в групі порівняння. 

Клінічна характеристика жінок в досліджених групах представлена в 

табл. 3.2. 

Всі пацієнтки на момент проведення дослідження перебували в 

репродуктивному періоді. Групи були репрезентативними за віком (середній 

вік пацієнток І групи – 30,2±4,11 року, ІІ – 32,4±2,57 року, контрольної – 

31,0±2,77 року) і ІМТ: його середнє значення в І групі склало 23,0±4,1 кг/м2, 

у ІІ групі – 20,9±2,26 кг/м2, у ІІІ  – 21,0±1,52 кг/м2).  

Середній вік настання менархе у жінок з ПЕ склав 13,1±1,34 року і не 

відрізнявся від такого у жінок з МП (13,3±0,76 року) і осіб контрольної групи 

(13,3±0,95 року). Середня тривалість МЦ також значуще не варіювала і 

склала при ПЕ  28,0±3,02 дня, при МП – 28,1±1,95 дня, у здорових жінок – 

29,1±3,58 дня. Медіана тривалості менструації у жінок І групи склала 5 днів 

(5-6), у ІІІ групі 4 дні (4-6). У пацієнток ІІ групи середня тривалість 

менструації була схожа з групами порівняння і склала 5,3±0,95 дня. 

 При аналізі інтенсивності кров'яних виділень під час менструації 

звертало на себе увагу, що у 46% жінок з ПЕ і у 87% з МП цей показник 

відрізнявся від нормальних значень (рис. 3.1). Об’єм менструальної 

крововтрати в І та ІІ групах був приблизно однаковим і склав 94 (62-142) і 

119 (106-320) балів відповідно і значуще відрізнявся від такого в контрольній 

групі (рІ-ІІІ=0,032, рІІ-ІІІ=0,003). Цікаво, що при цьому ступінь вираженості 

гіперменструального синдрому безпосередньо залежала від наявності МП. На 

рясні менструації з крововтратою як понад 200 балів, так і в діапазоні від 100 

до 200 балів вказували в 2 рази більше жінок з МП, ніж з ПЕ (30% проти 15% 

і 57% проти 31%, відповідно; р=0,000).  
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Таблиця 3.2 

Клінічна характеристика жінок в досліджених групах 

Показник І група 

(n=70) 

ІІ група  

(n=30) 

ІІІ група 

(n=30) 

Р-рівень 

Вік (роки) 30,2±4,11 32,4±2,57 31,0±2,77 0,175 a, b 

ІМТ (кг/м²) 23,0±4,10 20,9±2,26 21,0±1,52 0,188 a, b  

Менархе (роки) 13,1±1,34 13,3±0,76 13,3±0,95 0,674 a, b  

Менструальний цикл 

(дні) 

28,0±3,02 28,1±1,95 29,1±3,58 0,366 a, b  

Менструація (дні) 5 (5-6) 5,3±0,95 4 (4-6) 0,431 c, b  

Об’єм менструальної 

крововтрати (бали) 
94(62-142)1 119(106-320) 1 58,7±16,26 І-ІІІ=0,032 c 

ІІ-ІІІ=0,003 

Коітархе (роки) 17,9±2,02 17,1±0,89 18,4±1,62 0,091 a, b  

Вагітності   0 (0-2) 1 (0-3) 0 (0-1) 0,142 c, b 

Пологи  0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0,693 c, b  

Артифіційний аборт 0 (0-1) 0 (0) 0 (0) 0,203 c, b  

Мимовільний аборт 0 (0) 1 (0-3) 1, 2 0 (0) І-ІІ˂0,001c 

ІІ-ІІІ=0,032 

Позаматкова 

вагітність*  

3 (4%) 4 (13%) 0 (0) 0,352 d 

Діагностичне 

вишкрібання матки 

1 (0-2) 1 1 (0-3) 1 0 (0) І-ІІІ˂0,001c 

ІІ-ІІІ=0,049 

Примітки: Залежно від виду розподілу ознаки дані представлені у вигляді  

М±SD (тест Шапіро – Уїлка, р˃0,05) або Ме (IQR) (тест Шапіро – Уїлка, р˂0,05) 

1. a – параметричний, однофакторний дисперсійний аналіз варіацій (ANOVA) 

2. b – немає відмінностей в групах, проведення парного аналізу груп недоцільно 

3. c – ранговий аналіз варіацій за Краскелом – Уоллісом 

4. d – точний двосторонній критерій Фішера 

5. 1 – різниця достовірна відносно ІІІ групи 

6. 2 – різниця достовірна відносно І групи 

7. * – абсолютне число (%) 
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Рис. 3.1. Об’єм менструальної крововтрати у жінок досліджених 

груп  

 

Статистично значущих відмінностей в середньому віці початку 

статевого життя у обстежених жінок виявлено не було. Сексуальний дебют 

практично у половини всіх пацієнток як з ПЕ, так і з МП відбувся у віковому 

інтервалі 18 – 23 роки (49% і 42%, відповідно). Однак більш ранній (до 18 

років) початок статевого життя фігурував в заявах кожній другій 

представниці цих груп. Найбільша кількість жінок із статевим дебютом в 
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повнолітньому віці визначено в когорті здорових – 72% (рІ-ІІІ=0,039,             

рІІ-ІІІ=0,036). 

Аналіз контрацептивної поведінки обстежених жінок показав 

популярність перерваного статевого акту – нетрадиційного варіанта, який 

достовірно частіше практикували 36% пацієнток з ПЕ (рІ-ІІІ=0,030), практично 

третина з МП – 30% і лише 13% здорових жінок (табл. 3.3). Бар'єрному 

методу надавала перевагу практично половина жінок як з ПЕ (49%), так і з 

МП (43%). Представниці контрольної групи вдавалися до даного способу 

оберігання від небажаної вагітності достовірно частіше – в 73% випадків (рІ-

ІІІ=0,039, рІІ-ІІІ=0,036). Внутрішньоматкову контрацепцію використовували 

3% жінок І групи. У двох інших когортах такий метод контрацепції жінками 

не застосовувався. Прихильність до гормональної контрацепції виявилася 

невисокою в порівнянні з іншими методами запобігання небажаній 

вагітності. Застосування КОК в анамнезі відзначили 24% респондентів І 

групи , 30% – ІІ та лише 13% – ІІІ. Кожна друга жінка з МП (43%) нехтувала 

методами контрацепції, і кількість їх була достовірно вище, ніж в групах 

порівняння (рІ-ІІ=0,016, рІІ-ІІІ=0,020). Засоби контрацепції представлені на рис. 

3.2. 
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Таблиця 3.3   

Методи контрацепції у обстежених жінок 

Група  

 

Без 

контрацепції 

КОК ВМС Бар’єрний 

метод 

Перерваний 

статевий 

акт 

І 

група 

(n=70) 

Абс. 14 17 2 34 25 

% 20 24 3 49 36 

95% 

ДІ 

11,4-31,3 14,8-

36,0 

0,4-9,9 36,4-60,8 24,6-48,1 

ІІ 

група 

(n=30) 

Абс. 13 4 0 13 9 

% 43 13 0 43 30 

95% 

ДІ 

25,5-62,6 3,8-

30,7 

- 25,5-62,6 14,7-49,4 

р-рівень І-ІІ 0,016 a 0,335 b 0,576 c 0,632 а 0,752 b 

ІІІ 

група 

(n=30) 

Абс. 4 9 0 22 4 

% 13 30 0 73 13 

95% 

ДІ 

3,8-30,7 14,7-

49,4 

- 54,1-87,7 3,8-30,7 

р-рівень І-ІІІ 0,573 c 0,729 b 0,576 c 0,039 b 0,030 c 

р-рівень ІІ-ІІІ 0,020 c 0,210 b 1,000 c 0,036 b 0,209 c 

Примітки:  

1. a – критерій χ² 

2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса 

3. c – точний двосторонній критерій Фішера  

 

Аналіз репродуктивної функції та наслідки вагітностей у обстеженого 

контингенту показав, що у 35 (50%) жінок з ПЕ і у 8 (27%) жінок з МП 

вагітності в анамнезі були відсутні. З 35 (50%) пацієнток І групи, у яких в 

анамнезі були вагітності, пологи відбулися у 29 (41%) осіб. Тоді як у ІІ групі 

однойменний показник виявився трохи меншим – 9 (30%) осіб із 22 (73%).  
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Частота артіфіціальних абортів у представниць групи ПЕ виявилася 

наступною: не вдавалися до переривання вагітності 49 (70%) обстежених, 

одноразове переривання вагітності фігурувало у 10 (14%) осіб (рІ-ІІ=0,030), 

дворазові і багаторазові – у 11 (16% ; рІ-ІІ=0,031). Пацієнтки з когорти з МП 

до штучного аборту не вдавалися.  

Деталізація частоти мимовільних викиднів у І групі показала наявність 

одноразового епізоду лише у 4% жінок. Достовірно частіше випадки втрати 

плоду на ранньому терміні реєструвалися у жінок з МП. Наявність двох і 

більше самовільних абортів відрізняло кожну третю пацієнтку в групі (30%), 

а одноразові випадки були зафіксовані у 13% (рІ-ІІ˂0,001). Кількість жінок з 

позаматковими вагітностями в анамнезі була дещо більше у ІІ групі (13%), 

ніж в І (4%), але різниця не виявилася статистично значущою.  

Аналізуючи частоту інвазійних внутрішньоматкових втручань в кожній 

когорті, необхідно відзначити, що кількість таких в основних групах була 

зареєстрована практично на одному рівні і значимо відрізнялася від групи 

контролю. У жінок І групи даний показник склав 1 (0-2; рІ-ІІІ˂0,001), у   жінок 

з МП – 1 (0-3; рІІ-ІІІ=0,049). Показаннями для внутрішньоматкових 

маніпуляцій в більшості випадків були АМК. 

В ході роботи у жінок основних груп проаналізована структура 

гінекологічних захворювань (табл. 3.4). У даній структурі частка пацієнток з 

безпліддям у групі ПЕ склала 66%, причому переважно за рахунок 

первинного безпліддя, яким страждав 49% респондентів. Вторинне безпліддя 

реєструвалося в три рази рідше, в 17% випадків. Протилежні результати були 

отримані у когорті з МП, де серед 87% жінок з відсутністю настання 

вагітностей в анамнезі, частка вторинного безпліддя склала 57% (р˂0,001), а 

первинного – лише 30%. Крім того частота невиношування в структурі 

гінекологічних захворювань жінок з МП виявилася достовірно вище, ніж у 

групі з ПЕ (30%; р=0,015). 
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Таблиця 3.4 

Структура гінекологічних захворювань у жінок досліджених груп 

 

Захворювання    

І група  

(n=70) 

ІІ група  

(n=30) 

 

р-

рівень Абс. % 95% 

ДІ 

Абс. % 95% 

ДІ 

Запальні захворювання 

органів малого таза   

36 51 39,2- 

63,6 

17 57 37,4- 

74,5 

0,632 a 

Доброякісні захворювання 

шийки матки  

34 49 36,4- 

60,8 

4 13 3,8- 

30,7 
0,038 c 

Доброякісні захворювання 

яєчників 

26 37 25,9- 

49,5 

0 0 - 0,042 c 

Безпліддя І 34 49 36,4- 

60,8 

9 30 14,7- 

49,4 

0,436 c 

Безпліддя ІІ 12 17 9,2- 

28,0 

17 57 37,4- 

74,5 
˂0,0001a 

Невиношування 0 0 - 9 30 14,7- 

49,4 
0,015 c 

Міома матки  18 26 16,0- 

37,6 

9 30 14,7- 

49,4 

0,842 b 

Аденоміоз   15 21 12,5- 

32,9 

9 30 14,7- 

49,4 

0,507 b 

Порушення МЦ 20 29 18,4- 

40,6 

13 43 25,5- 

62,6 

1,000 c 

Доброякісні захворювання 

молочних залоз 

9 13 6,1- 

23,0 

4 13 3,8- 

30,7 

1,000 c 

ІПСШ  26 37 25,9- 

49,5 

17 57 37,4- 

74,5 

0,071 a 

Примітки:  

1. a – критерій χ² 

2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса 

3. c – точний двосторонній критерій Фішера  

 

Серед гінекологічних захворювань 49% опитаних жінок з ПЕ 

відзначали захворювання шийки матки, такі як ускладнена ектопія 

циліндричного епітелію, лейкоплакія, цервікальна інтраепітеліальна 

неоплазія легкого і средньотяжкого ступенів, хронічний цервіцит. Кількість 



62 
 

таких пацієнток було достовірно вище, ніж в групі з МП (13%; р=0,038). 

Частота запальних захворювань органів малого таза достовірно не 

відрізнялася у групах і склала 51% у хворих з ПЕ і 57% – з МП.  

Частота доброякісних захворювань яєчників не перевищувала частоту  

запальних захворювань геніталій і доброякісних захворювань шийки матки, 

але реєструвалася, проте, у третини жінок з ПЕ (37%), що достовірно 

відрізняло їх від групи порівняння (р=0,042). 

Важливо відзначити, що у 26 (37%) жінок І групи і у 17 (57%) жінок – 

ІІ, в анамнезі є вказівка на перенесені ІПСШ. Серед репродуктивно-значущих 

інфекцій у представниць групи ПЕ найбільш часто зустрічалися кандидозний 

вульвовагініт (17%), уреаплазмена (10%) і папіломавірусна (9%) інфекція. 

Хламідіоз, мікоплазмоз, трихомоніаз, бактеріальний вагіноз і генітальний 

герпес були перенесені не більше 5% респондентів. У жінок, які мали МП, 

анамнестичний спектр ІПСШ практично не відрізнявся від такого при ПЕ. 

Статистично значущих відмінностей в групах нами відзначено не було. 

Серед представниць обох груп статистично значущих відмінностей в 

частоті раніше встановлених порушень МЦ, лейоміоми матки, ендометріозу 

виявлено не було. 

Дані що до обсягу оперативних втручань у жінок досліджених груп 

наведені в табл. 3.5. 

Частота оперативних втручань на органах малого таза (кесарів розтин, 

аднексектомія, резекція яєчників, тубектомія) виявилася найбільшою в 

когорті з ПЕ – у 39%, тоді як при МП – практично в три рази рідше (13%; 

р=0,017). Слід зазначити, що в групі жінок з МП «монополістом» в структурі 

гінекологічних операцій були втручання на маткових трубах, які склали 13% 

і реєструвалися в 2 рази частіше, ніж у групі порівняння, проте статистично 

значущих відмінностей виявлено не було.  

Частота маніпуляцій на яєчниках (основним показанням для видалення 

або резекції яєчників була їх кістозна дегенерація та доброякісні пухлини) 

переважала в когорті з ПЕ (13% сумарно; р=0,034). 
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Таблиця 3.5 

Структура оперативних втручань у жінок досліджених груп 

 

Оперативні втручання 

І група  

(n=70) 

ІІ група  

(n=30) 

 

р-

рівень Абс. % 95% 

ДІ 

Абс. % 95% 

ДІ 

Гінекологічні операції 

сумарно   

27 39 27,1- 

51,0 

4 13 3,8- 

30,7 
0,017 с 

Лапароскопії сумарно 1 1 0,1- 

7,7 

0 0 - 1,000 с 

Лапаротомії сумарно  26 37 25,9- 

49,5 

4 13 3,8- 

30,7 
0,018 с 

Кесарів розтин 5 7 2,4- 

15,9 

0 0 - 0,318 с 

Резекція яєчника 6 9 8,1- 

11,4 

0 0 - 0,174 с 

Тубектомія     5 7 2,4- 

15,9 

4 13 3,8- 

30,7 

0,446 с 

Аднексектомія   3 4 0,1- 

12,0 

0 0 - 0,552 с 

Аппендектомія   7 10 4,1- 

19,5 

0 0 - 0,099 с 

Примітки:  

1. a – критерій χ² 

2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса 

3. c – точний двосторонній критерій Фішера  

 

Чисельність оперативних втручань, виконаних лапаротомічним 

доступом, переважала в порівнянні з лапароскопічним, і склала в когорті з 

ПЕ 37%, з МП – 13% (р=0,018). Лапаротомії у хворих з ПЕ були проведені: у 

5 пацієнток з метою кесаревого розтину в нижньому сегменті матки, у 7 з 

приводу апендициту, у 3-х пацієнток з приводу трубної вагітності, у 2-х з 

приводу піосальпінксу. У 5 жінок з приводу апоплексії яєчника, у 4-х з 

метою видалення доброякісних пухлин яєчника (дермоїдна кіста, 

ендометріоми, цистаденома). 
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Екстрагенітальна патологія, виявлена у представників досліджених 

груп, відображена в табл. 3.6. Аналіз супутніх соматичних захворювань, 

якими страждала велика кількість жінок як І, так і ІІ групи (51% і 57%, 

відповідно), не виявив статистично значущих відмінностей в отриманих 

показниках. Проте, хотілося б відзначити, що найбільш поширеними у 

хворих з ПЕ були захворювання органів дихання (20%; рІ-ІІІ=0,009, рІ-

ІІ=0,002). Захворювання шлунково-кишкового тракту відзначені у 9 (13%) 

жінок з ПЕ, захворювання ендокринної системи – у 8 (11%), сечовивідної 

системи – у 7 (4%). У пацієнток з МП в структурі соматичної патології 

лідирували як хвороби системи травлення, так і хвороби органів дихання (30 

і 30%, відповідно). Захворювання органів сечовидільної системи (хронічний 

цистит, хронічний пієлонефрит) реєструвалися в когорті з МП в два рази 

частіше, ніж з ПЕ (13%). Захворювання органів кровообігу виявили 

аналогічну тенденцію. Ендокринопатії в групі з МП фігурували в анамнезі 

кожної сьомої жінки (13%).  

У всіх обстежених жінок виявлено жіночий тип статури, вторинні 

статеві ознаки були розвинені правильно.Середні значення ІМТ у трьох 

групах відповідали нормі і статистично значущої різниці виявлено не було: 

23,0±4,10 кг/м2 в І групі, 20,9± 2,26 кг/м2 – у ІІ, 21,0±1,52 кг/м2 – у ІІІ. Аналіз 

розподілу жінок за ІМТ дав можливість виявити, що у 57 (81%) представниць 

І групи, у 26 (87%) – ІІ і у 30 (100%) здорових жінок ІМТ знаходився в 

діапазоні 18,5-24,9 кг/м2. Питома вага жінок з надмірною масою тіла (ІМТ 25-

29,9 кг/м2) в категорії ПЕ склав 13%, а випадки ожиріння (ІМТ >30 кг/м2) 

були поодинокими і зареєстровані у 4 (6%) жінок . При цьому сумарно частка 

пацієнток з преожирінням і ожирінням в даній когорті була достовірно вище, 

ніж в інших групах (рІ-ІІІ=0,018).  
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Таблиця 3.6  

Структура хронічних екстрагенітальних захворювань у обстежених жінок 

 

Захворювання 

І група 

(n=70) 

ІІ група  

(n=30) 

ІІІ група 

(n=30) 

р-

рівень 

І-ІІ 

р-

рівень 

І-ІІІ 

р-

рівень 

ІІ-ІІІ Абс. % 95%  

ДІ 

Абс. % 95%  

ДІ 

Абс. % 95%  

ДІ 

Екстрагенітальні захворювання 

сумарно 

36 51 39,1- 

63,6 

17 57 37,4- 

74,5 

9 30 14,7- 

49,4 

0,631 a 0,079 b 0,068 b 

Захворювання ендокринної 

системи  

8 11 5,1- 

21,3 

4 13 3,8- 

30,7 

0 0 - 0,749 c 0,101 c 0,112 c 

Захворювання шлунково-

кишкового тракта 

9 13 6,1- 

23,0 

9 30 14,7- 

49,4 

4 13 3,8- 

30,7 

0,078 b 1,000 c 0,209 c 

Вірусні гепатити 3 4 0,9- 

12,0 

0 0 - 0 0 - 0,552 c 0,552 c 1,000 c 

Захворювання сечовивідної 

системи 

5 7 2,4- 

15,9 

4 13 3,8- 

30,7 

4 13 3,8- 

30,7 

0,446 c 0,446 c 1,000 c 

Анемія   2 3 0,4- 

9,9 

0 0 - 0 0 - 0,576 c 0,576 c 1,000 c 

Захворювання органів дихання 14 20 11,4- 

31,3 

9 30 14,7- 

49,4 

0 0 - 0,406 b 0,009 c 0,002 c 

Серцево-судинні захворювання 3 4 0,9- 

12,0 

4 13 3,8- 

30,7 

4 13 3,8- 

30,7 

0,193 c 0,193 c 1,000 c 

Примітки:  

1. a – критерій χ² 
2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса 

3. c – точний двосторонній критерій Фішера  
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Під час бімануального гінекологічного обстеження було встановлено, 

що у всіх оглянутих жінок зовнішні статеві органи розвинені правильно, 

уретра, парауретральні ходи, протоки великих залоз пристінок піхви без 

патологічних змін. 

Огляд піхви і шийки матки в дзеркалах виявив наявність нормальної 

кольпоскопічної картини у 56 осіб групи ПЕ (80%) і у 21– групи МП (70%). У 

9% пацієнток з ПЕ і у 13% – з МП встановлена аномальна кольпоскопічна 

картина І ступеня. Частки ендометріозу шийки матки і хронічного цервіциту 

в когорті з ПЕ склали по 13%, у групі порівняння по 7% відповідно. 

Оскільки різні лікувальні впливи на шийку матки в минулому можуть 

помітно позначатися на стану епітелію і судинної стінки та інтерпретації 

результатів кольпоскопії, ми вважаємо за доцільне представити дані 

кольпоскопічного дослідження кожної групи спільно із структурованою 

анамнестичною картиною лікувальних маніпуляцій (рис. 3.3, 3.4). Як видно з 

представлених даних фізіохірургічні методи застосовувалися для лікування 

хвороб шийки матки в когорті з ПЕ в 46% випадків, тоді як у жінок з МП 

даний показник був схожий зі здоровими і склав лише 13% (рІ-ІІ=0,004,         

рІ-ІІІ=0,004). З деструктивних методів лікування у представниць І групи 

найбільш часто використовували кріодеструкцію (рІ-ІІ=0,001, рІ-ІІІ=0,024).  

При бімануальному дослідженні у 21 жінок (30%) з ПЕ і у 6 (20%) – з 

МП відзначено збільшення розмірів матки за рахунок міоматозних вузлів 

різної локалізації та аденоміозу. Болючість при тракції за шийку матки 

відмічена у 3 (4%) жінок з ПЕ і у 2 (7%) – з МП, при пальпації тіла матки – у 

3 (4%) з ПЕ і у 3 (10%) з МП. Незначне збільшення та слабко виражена 

болючість при пальпації придатків визначалася у 16 хворих з ПЕ (23%) і у 6 

(20%) – з МП. Ознаки хронічного сальпінгоофориту і злукового процесу у 

малому тазі виявлені при гінекологічному обстеженні у 23% жінок ІІ групи і 

у 20% – І групи . 
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Рис. 3. 3. Шийка матки (анамнестичні дані і кольпоскопічна 

картина) у жінок з поліпами ендометрія  
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Рис. 3. 4.  Шийка матки (анамнестичні дані і кольпоскопічна 

картина) у жінок з мікрополіпами ендометрія 
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Отже, виключно анамнестичний і клінічний підхід до контингенту, 

який має ПЕ і МП, складно назвати специфічним. Пояснюється це фактом 

частого розвитку як ПЕ, так і МП, у жінок без обтяженого соматичного та 

акушерсько-гінекологічного анамнезу. Однак ряд виявлених особливостей 

дозволяє оформити нарис до кожного клінічного портрету. 

Первинне безпліддя – було характерною рисою жінок з ПЕ. Ранній 

початок статевого життя у них найчастіше поєднувався з нераціональним 

запобіганням від небажаної вагітності. Приводом звернення до 

гінекологічних стаціонарів на початку репродуктивного періоду найчастіше 

були доброякісні захворювання шийки матки і яєчників. Перше 

завершувалось численними фізіохірургічними методами лікування, друге – в 

операційній. Вони частіше за інших мали надлишкову вагу і рясні 

менструації. Частіше мали в анамнезі вишкрібання слизової матки поза 

гістероскопічною візуалізацією. При цьому, лише половині з них діагноз ПЕ 

було встановлено до проведення ендоскопічного дослідження. 

Пацієнтки з МП – це жінки з домінантною вторинного безпліддя. 

Ранній статевий дебют у них також поєднувався з неефективною 

контрацепцією. Вагітності, які наступали у них без особливих труднощів, 

найчастіше мали один негативний сценарій розвитку. Мимовільні аборти, так 

само як і часті АМК, забезпечували їм сталість у гінекологічних стаціонарах. 

Суперечливою є думка про можливість достовірної діагностики ПЕ і 

МП за клінічними проявами захворювання, але запідозрити цю патологію за 

деякими ознаками все ж таки можливо. 
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3.2. Ехографічна характеристика стану репродуктивної системи у 

жінок  обстежених груп 

 

Аналіз даних ультразвукового обстеження у жінок з ПЕ показав, що 

лише в 59% випадків ПЕ мали типову ехокартину: овальне або округле 

утворення середньої чи підвищеної ехогенності з чіткою межею між поліпом 

і навколишніми тканинами у вигляді ан- або гіпоехогенного обідка (рис. 3.5). 

В діагностиці такого варіанту ПЕ добре допомагала наявність рідини в 

порожнині матки.  

 

Рис. 3.5. Трансвагінальне 

поздовжнє (а) і поперечне 

(б) сканування. Поліп 

ендометрія великих 

розмірів в порожнині матки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

б 
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Ультразвукова картина серединної структури матки у жінок з ПЕ 

відрізнялася вираженим поліморфізмом і залежала від розмірів, локалізації та 

форми поліпа. Разом з тим лише виявлення чітких меж між патологічним 

утворенням і стінками порожнини матки було переконливою ознакою 

наявності даної форми гіперпластичних процесів ендометрія у кожному 

конкретному випадку. При наявності маткової кровотечі межа між контурами 

ендометрія і ПЕ посилювалася і визначалася на сканограмах у вигляді 

ехонегативного обідка – акустичної тіні, що відбиває скупчення крові. 

Розміри акустичної тіні варіювали в залежності від кількості крові в 

порожнині матки. У тих спостереженнях де маткова кровотеча була відсутня, 

межею між патологічним утворенням і ендометрієм була зона, ідентична по 

ехощільності з міометрієм. При поєднанні ПЕ з гематометрою на ехограмах 

візуалізувалася різко розширена порожнина матки, заповнена вмістом з 

дрібнодисперсною внутрішньою структурою і підвищеним рівнем 

звукопровідності, на тлі якого виділялося новоутворення овальної форми з 

високим хвильовим імпедансом.  

При множинних ПЕ в зоні розташування М-ехо ідентифікувалися 

кілька поліповідних об'єктів, обмежених між собою і стінками порожнини 

матки ехонегативним сигналом (на тлі АМК) або зоною зі зниженим рівнем 

звукопровідності. 

Для підтвердження ультразвукового діагнозу ПЕ виставленого в 

режимі сірої шкали, в кожному випадку використовували кольорову 

доплерографію для наочної демонстрації судинної ніжки поліпа (рис. 3.6 -

3.8). Наявність ознаки "колірного містка" між міометрієм і поліпом, інакше 

кажучи, судинної ніжки ПЕ є найважливішою доплерографічною 

особливістю ПЕ. Найчастіше такий місток проникає в М-ехо не менше ніж на 

середину його товщини, "всередину" поліпа. У літературі дане явище 

називають інтравогнищевим моносудинним варіантом кровотоку. 
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Рис. 3.6. Трансвагінальне 

поздовжнє (а, б) сканування. 

Кольорова доплерографія 

(в).  1 – поліп ендометрія;            

2 – гіпоехогенний обідок;    

3 – судинна ніжка, яка 

проникає всередину поліпа, 

підтверджує локалізацію                                                      

основи поліпа. 

 

 

 

 

а 

б 

в 

1 

2 

3 
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Рис. 3.7. Трансвагінальне поздовжнє сканування. Кольорове 

доплерівське картування. 1 – поліп ендометрія; 2 – судинна ніжка.  При 

звивистій формі судинної ніжки ПЕ не завжди вдається простежити її 

проникнення всередину поліпа. В даному випадку кровоток виглядає 

субвогнищевим.  

 

 

Рис. 3.8. Трансвагінальне поздовжнє сканування. Режим 

кольорової доплерографії. 1 – ПЕ малого розміру без чітких контурів. В 

уточненні діагнозу допомагає доплерографія, яка демонструє наявність 

незначного кровотоку в новоутворенні (стрілка).   

2 

1 

1 
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У решти 41% пацієнток ПЕ увійшли в категорію поліпів з нетиповою 

ехокартиною. При цьому варіанті ПЕ часто дуже важко візуально 

диференціювати від ендометріального фону. Ехоструктура ендометрія в цих 

випадках найчастіше виглядає неоднорідною, з зонами різної ехогенності, 

однак типових ехоознак поліпів немає. Єдиною ознакою у таких випадках 

може з'явитися деформація серединної лінійної гіперехогенної структури М-

еха (рис. 3.9).  

Рис. 3.9. Трансвагінальне поздовжнє сканування. Нетиповий варіант 

візуалізації поліпів. Мізерні ПЕ не візуалізуються на тлі підвищеної 

ехогенності потовщеного ендометрія. В ультразвуковому діагнозі – ПЕ 

відсутні. Гістологічне заключення після гістероскопії: залозисті ПЕ.  

 

Рідко, але зустрічався і інший варіант нетипової ультразвукової 

картини ПЕ. При такому варіанті зникає суттєва ехографічна особливість ПЕ 

– гіпоехогенний обідок. Відбувається це в результаті злуково-склерозуючого 

процесу в порожнині матки, коли щілини між краями ПЕ і стінками матки 

зникають, М-ехо стає симетричним, з рівними контурами і високою 

ехогенністю (рис. 3.10). Діагностувати ПЕ в такому випадку вкрай важко, 

тим більше, що навіть послідуюча гістероскопія може дати псевдонегативний 

результат. За таких умов дослідник може бути цілком впевнений що тубус 

гістероскопа розташований між стінками порожнини матки, в той час як одна 
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із «стінок» матки – поверхня поліпа. Уникнути таких випадків допомагає 

використання режиму  кольорового доплерівського блоку та 3D-ехографії.   

 

Рис. 3.10. Трансвагінальне сканування. У пацієнтки на фоні 

аденоміозу вкрай важка візуалізація порожнини матки. 

 

Суттєві переваги при ПЕ має 3D-ехографія.  Сканування в двомірних 

площинах не завжди дозволяє отримати повне зображення ендометрія і 

стінок порожнини матки, що значно ускладнює діагностику порівняно 

невеликих поліпів (3-6 мм) або ПЕ локалізованих в області трубних кутів. 

Під час тривимірної реконструкції аналізу піддається весь ендометрій, 

отриманий в єдиному обсязі даних. Це дозволяє не тільки діагностувати 

патологічне утворення, а й встановити, з якої стінки "виходить" поліп, що 

важливо при плануванні гистерорезектоскопії. Доповнюючи стандартне УЗД 

тривимірної ехографією ми мали можливість оцінити форму порожнини 

матки, наявність її деформацій, чіткість контурів ендометрія в його 

реальному зображенні та поліпшити просторове сприйняття анатомо-

топографічних особливостей між міо- і ендометрієм (рис. 3.11, 3.12). 
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Рис. 3.11. Трансвагінальне сканування у 3D-режимі. Пацієнтка з 

аденоміозом, 2D-ехограми якої було представлено  на рис. 3.2.6 
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Рис. 3.12. Трансвагінальне 

сканування. а – поздовжнє, 

поперечне сканування, ПЕ 

позначено стрілкою; б,в – 

режим колірної доплерографії, 

добре візуалізується ніжка 

поліпа (стрілка); г – режим 3D-

реконструкції дозволяє чітко 

ідентифікувати ПЕ (стрілка). 

а б 

в 

г 
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Розподіл встановленої при УЗД супутньої патології в розглянутих 

групах представлено в табл. 3.7. 

 

Таблиця 3.7 

Супутні ультразвукові діагнози у пацієнток основних груп 

 

Ультразвуковий 

діагноз 

І група 

(n=70) 

ІІ група 

(n=30) 

 

р-

рівень Абс. % 95%  ДІ Абс. % 95%  ДІ 

Міома матки 17 24 14,8- 

36,0 

9 30 14,7- 

49,4 

0,729 b 

Аденоміоз  9 13 6,1- 

23,0 

4 13 3,8- 

30,7 

1,000 c 

Мультифолікулярна 

ехоструктура яєчників 

14 20 11,4- 

31,3 

0 0 - 0,009 c 

Синдром полікістозних 

яєчників 

1 1 0,1- 

7,7 

0 0 - 1,000 c 

Хронічний 

сальпінгоофорит 

14 20 11,4- 

31,3 

7 23 9,9- 

42,3 

0,920 b 

Чужорідне тіло в 

порожнині матки 

(кісткові фрагменти) 

1 1 0,1- 

7,7 

0 0 - 1,000 c 

Кісти и кістоми 

яєчників 

5 7 2,4- 

15,9 

0 0 - 0,318 c 

Примітки:  

1. a – критерій χ² 

2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса 

3. c – точний двосторонній критерій Фішера  

 

Патологія міометрію верифікована у 26 (37%) жінок з ПЕ і у 13 (43%) з 

МП, при цьому в обох групах міома матки зустрічалася в два рази частіше 

аденоміозу (в групі ПЕ – 17 (24%) і 9 (13%), в групі МП – 9 (30%) і 4 (13%), 

відповідно). У групі контролю в жодному випадку ніяких, відмінних від 

нормальної ехографічної картини, змін виявлено не було, оскільки на етапі 

формування груп жінки з будь-якою виявленою при УЗД патологією в 

дослідження не включалися.  
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За даними УЗД патологічні зміни придатків матки ідентифіковано у 

половини пацієнток з ПЕ – 34 (48%) і лише у 7 (23%) з МП. Серед них з 

однаковою частотою в обох групах зустрічалися ехоознаки хронічного 

сальпінгоофориту (14 (20%) – ПЕ, 7 (23%) – МП). А мультифолікулярна 

ехоструктура яєчника реєструвалася у пацієнток з ПЕ достовірно частіше (у 

14 жінок – 20%; р=0,009). Доброякісні новоутворення яєчників діагностовано 

у 7% представниць групи ПЕ. У групі МП цієї патології зареєстровано не 

було. 

Серед сонографічних маркерів ХЕ в групі ПЕ найчастіше зустрічалися 

гіперехогенні включення в проекції базального шару (24%) і нерівний 

внутрішній контур ендометрія (21%) (табл. 3.8).  

Дрібні гіперехогенні включення в проекції базального шару є дуже 

цікавою особливістю ехоструктури ендометрія при хронічному запаленні. 

Зберігаючись незалежно від фази МЦ, вони повністю відповідають 

морфологічним даними про залучення в хронічний запальний процес 

камбіального шару слизової оболонки матки. Найчастіше ехогенні 

включення були поодинокими, не більше 1-3 мм за розміром (рис. 3.13). 

Нерівний контур ендометрія серед особливостей ехоструктури 

ендометрія у жінок обстежених груп звертав на себе увагу в першу чергу. 

Нерівність була характерна як для зовнішнього, тобто зверненого до 

міометрія, так і для внутрішнього, тобто зверненого до порожнини матки, 

контуру слизової оболонки. Нерівність внутрішнього контуру наочно 

виявлялася у вигляді нерівності лінії змикання переднього і заднього листків 

ендометрія. 

У когорті з МП частота виявлення гіперехогенних включень та 

нерівного внутрішнього контуру ендометрія виявилася трохи вищою ніж у 

жінок з ПЕ (30 і 27%, відповідно). Нерівний зовнішній контур ендометрія 

реєструвався у 10% жінок з МП, що практично в два рази частіше, ніж при 

ПЕ (4%). Витончення ендометрія менше 6 мм, відрізняло кожну третю 

пацієнтку з МП (30%) і кожну шосту з ПЕ (16%).  
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Таблиця 3.8 

Ультразвукові критерії хронічного ендометриту в групах 

 

 

Критерій 

І група 

(n=70) 

ІІ група 

(n=30) 

 

 

р-

рівень 
Абс. % 95% ДІ Абс. % 95% ДІ 

Товщина ендометрія ˂6 

мм 

11 16 8,1- 

26,4 

9 30 14,7-

49,4 

0,172 b 

Нерівний зовнішній 

контур ендометрія 

3 4 0,9- 

12,0 

3 10 2,1- 

26,5 

0,361 c 

Нерівність лінії 

змикання переднього та 

заднього листків 

ендометрія 

15 21 12,5-

32,9 

8 27 12,3-

45,9 

0,752 b 

Нерівномірне 

підвищення ехогенності 

ендометрія  

6 9 3,2- 

17,7 

4 13 3,8- 

30,7 

0,719 c 

Гіперехогенні 

включення в базальному 

шарі  

17 24 14,8-

36,0 

9 30 14,7-

49,4 

0,729 b 

Розширення порожнини 

матки 

5 7 2,4- 

15,9 

3 10 2,1- 

26,5 

0,694 c 

Синехії в порожнині 

матки 

3 4 0,9- 

12,0 

1 3 0,1- 

17,2 

1,000 c 

Розширення вен 

міометрія  

>3 мм і параметрія >5 мм 

5 7 2,4- 

15,9 

11 37 19,9-

56,1 
0,001 c 

Відсутність 

вищезазначених ознак 

40 57 44,8-

68,9 

12 40 22,7-

59,4 

0,116 a 

Примітки:  

1. a – критерій χ² 

2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса 

3. c – точний двосторонній критерій Фішера  

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13. Трансвагінальне поздовжнє сканування. УЗД ознаки 

хронічного ендометриту. Гіперехогенні включення в проекції базального 

шару ендометрія (стрілки). 

 

Розширення порожнини матки визначалося у 5 (7%) обстежених жінок 

з ПЕ і у 3 (10%) – з МП. У нормі розширення порожнини матки має 

відзначатися тільки в період менструальної кровотечі. При хронічному 

запаленні нерівномірне розширення порожнини матки в проліферативну фазу 

виникає за рахунок порушення проникності судин.  Частота виявлення 

внутрішньоматкових синехій виявилася найменшою в усіх групах (ПЕ – 4%, 

МП – 3%). Синехії представляли собою гіпер- або ізоехогенні вертикальні 

стовпчики, або тяжі, що «переривали» лінію М-ехо ендометрія. Картина при 

цьому іноді нагадувала дворогу матку, правильно зорієнтуватися допомагало 

отримання однакової структури як при поперечному, так і при поздовжньому 

скануванні. Ехографічна констатація варикозного розширення вен параметрія 

частіше мала місце при МП (37%; р=0,001). 

Сумарно частота ХЕ в когорті з МП склала 60%, а в групі ПЕ – 43%.  
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Ехографія органів малого таза, безперечно, є важливим неінвазивним 

методом діагностики як ПЕ, так і ХЕ. Слідуючи за аналізом клініко-

анамнестичних даних, даний етап діагностичного алгоритму дозволяє з 

великою точністю припустити наявність ХЕ і діагностувати ПЕ. Однак, в 

проведеному нами дослідженні точно ідентифікувати наявність ПЕ вдалося 

лише в 59% випадків, ХЕ – в 60%, а МП взагалі не мали специфічних 

ультразвукових проявів. Саме тому у жінок репродуктивного віку, які 

страждають на безпліддя і невиношування вагітності, виключати наявність і 

ПЕ, і ХЕ необхідно за допомогою інвазивних ендоскопічних методик.  
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РОЗДІЛ 4 

СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ ОРГАНІВ РЕПРОДУКТИВНОЇ 

СИСТЕМИ У ЖІНОК ДОСЛІДЖЕНИХ ГРУП 

 

Дизайн дослідження визначався принципом послідовного вивчення 

мікрофлори по біотопам: піхва, цервікальний канал, порожнина матки 

(ендометрій). 

При мікроскопії вагінального мазка стан мікробіоценозу оцінювали за 

сукупністю ознак: наявність лейкоцитарної реакції, характер епітелію, 

якісний і кількісний склад мікрофлори. Особливості мікроскопічної оцінки 

біоценозу піхви у пацієнток досліджених груп представлені в табл. 4.1.  

Встановлено, що тільки у 18 з 70 жінок з ПЕ (26%) і у 9 з 30 – з МП 

(30%) мікроекологічні параметри вагінального біотопу відповідали критеріям 

норми репродуктивного віку і значимо відрізнялися від групи контролю, де 

даний показник склав 83% (рІ-ІІІ=0,000, рІІ-ІІІ=0,000). Мікрофлора у даних 

пацієнток характеризувалася однорідністю складу (домінували тільки 

лактобактерії), кількість лейкоцитів не перевищувало 10 в полі зору, епітелій 

був представлений клітинами поверхневого і проміжного шарів.  

Проміжний тип мазка найчастіше зустрічався в групі ПЕ, де практично 

у кожної другої жінки (46%; рІ-ІІІ=0,007) за відсутністю клінічної 

симптоматики, поряд з помірною або зниженою кількістю лактобактерій 

виявляли умовно-патогенні бактерії, уреамікоплазми або гриби. 

У 20 жінок (28%; рІ-ІІІ=0,001) з ПЕ стан вагінального мікроценозу 

асоціювався з бактеріальним вагінозом (БВ). Вагінальні інфекції у 9 хворих з 

МП були представлені як БВ (23%; рІІ-ІІІ=0,005), так і неспецифічним 

вагінітом (7%).  

 Діагноз БВ було верифіковано при мікроскопії вагінального мазка, 

фарбованого за Грамом: лейкоцити були відсутні або поодинокі у полі зору, 

серед епітеліальних клітин зустрічалися поверхневі і проміжні клітини, 
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виявлені «ключові клітини». У складі мікрофлори були відсутні лактобацили, 

домінували морфотипи бактероїдів, мобілункус, гарднерели. 

У жінок з неспецифічним вагінітом при мікроскопії відзначена 

виражена лейкоцитарна реакція, зерниста дистрофія епітеліальних клітин, 

«строкатість пейзажу», наявність умовно-патогенної і патогенної 

мікрофлори.  

 

Таблиця 4.1 

Мікроскопічна оцінка біоценозу піхви у жінок досліджених груп 

Група  Нормоценоз 

 

Проміжний 

тип мазка 

Бактеріальний 

вагіноз 

Вагініт 

І група 

(n=70) 

Абс. 18 32 20 0 

% 26 46 28 0 

95%ДІ 16,0-37,6 33,7-58,1 18,4-40,6 - 

ІІ група 

(n=30) 

Абс. 9 12 7 2 

% 30 40 23 7 

95%ДІ 14,7-49,4 22,7-59,4 9,9-42,2 0,8-22,1 

р-рівень І-ІІ 0,842 b 0,597 a 0,764 b 0,088 c 

ІІІ 

група 

(n=30) 

Абс. 25 5 0 0 

% 83 17 0 0 

95%ДІ 65,3-94,4 5,6-34,7 - - 

р-рівень І-ІІІ 0,000 c 0,007 c 0,001 c 1,000 c 

р-рівень ІІ-ІІІ 0,000 c 0,084 c 0,005 c 0,491 c 

Примітки:  

1. a – критерій χ² 

2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса 

3. c – точний двосторонній критерій Фішера  

 

Дефіцит лактофлори, при якому титр Lactobacillus spp. був нижче за 106 

КУО/мл, фігурував у групі жінок з МП достовірно частіше, ніж у групі ПЕ і 
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контролю (30% проти 10 і 3%, відповідно; рІ-ІІ=0,018, рІІ-ІІІ=0,012). Цілком 

природньо, що достатня кількість лактобацил (>107 КУО/мл) була характерна 

для здорових жінок (63%). Тоді як, і в когорті з ПЕ, і з МП визначалися 

достовірно більш низькі цифри (39 і 23%, відповідно; рІ-ІІІ=0,023, рІІ-ІІІ=0,004). 

Цікаво, що практично у половини пацієнток І групи (51%) і ІІ групи (47%) 

титр Lactobacillus spp. мав пограничні значення – 106-107 КУО/мл (табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 

Лактофлора обстежених жінок 

Група Кількість Lactobacillus spp. 

˂106 КУО/мл 106-107  КУО/мл >107 КУО/мл 

І група 

(n=70) 

Абс. 7 36 27 

% 10 51 39 

95% ДІ 4,1-19,5 39,2-63,6 27,2-51,0 

ІІ група 

 (n=30) 

Абс. 9 14 7 

% 30 47 23 

95% ДІ 14,7-49,4 28,3-65,7 9,9-42,3 

р-рівень І-ІІ 0,018 с 0,663 а 0,213 b 

ІІІ група  

(n=30) 

Абс. 1 10 19 

% 3 34 63 

95% ДІ 0,1-17,2 17,3-52,8 43,9-80,1 

р-рівень І-ІІІ 0,429 с 0,096 а 0,023 a 

р-рівень ІІ-ІІІ 0,012 с 0,292 а 0,004 b 

Примітки:  

1. a – критерій χ² 

2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса 

3. c – точний двосторонній критерій Фішера  
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Підтвердженням елімінації лактобактерій або різкого зниження їх 

кількості та захисної функції мікрофлори піхви виступала рН-метрія 

вагінальних виділень: відхилення значень від нормативних показників (рН 

3,5-4,5) фігурувало у кожної другої пацієнтки з МП (47%) і у кожної сьомої - 

з ПЕ (11%) (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

pH-метрія вагінального середовища у жінок обстежених груп 

Група рН  3,5-4,5 рН  4,5-5,0 рН > 5,0 

І група  

(n=70) 

Абс. 62 2 6 

% 89 3 8 

95%  ДІ 78,7-94,9 23,4-32,1 0,4-9,9 

ІІ група  

(n=30) 

Абс. 16 5 9 

% 53 17 30 

95%  ДІ 17,3-52,8 19,9-56,1 14,7-49,4 

р-рівень І-ІІ 0,0003 b 0,024 c 0,012 c 

ІІІ група  

(n=30) 

Абс. 27 3 0 

% 90 10 0 

95%  ДІ 73,5-97,9 2,1-26,5 - 

р-рівень І-ІІІ 1,000 c 0,318 c 0,174 c 

р-рівень ІІ-ІІІ 0,003 c 0,706 c 0,002 c 

      Примітки:  

1. a – критерій χ² 

2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса 

3. c – точний двосторонній критерій Фішера  

 

В когорту зі значенням рН більше 5,0 увійшла практично третина 

жінок з МП (30%), достовірно менша кількість спостерігалася у 

представниць групи ПЕ (8%; рІ-ІІ=0,012) і групи контролю (рІІ-ІІІ=0,002). 
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Значення рН вагінального секрету 4,5-5,0 відрізняло кожну другу жінку 

з МП (17%), тоді як при ПЕ – тільки кожну двадцяту (3%; рІ-ІІ=0,024). 

Результати кількісного визначення збудників у вмісті піхви, 

чисельність яких перевищувала 104 КУО/мл, представлені в табл. 4.4. 

Статистично значущих відмінностей в кількісному складі вагінальної 

мікрофлори у жінок усіх досліджуваних груп виявлено не було. В усіх трьох 

групах три перших місця розподілили між собою Gardnerella vaginalis, 

Eubacterium spp. і Ureaplasma spp. У процентному співвідношенні розподіл 

цих мікроорганізмів у пацієнток з ПЕ виглядав таким чином: 34, 36 і 36 

відповідно, у жінок з МП – 30, 17 і 17 відповідно, у здорових учасниць 

дослідження – 53, 30 і 30 відповідно. 

Спектр інших інфектів також був надзвичайно великий і схожий в усіх 

трьох групах. Streptococcus spp. було виявлено у піхві 20% жінок І групи, 

17% – ІІ групи та 29% – ІІІ. Candida spp. виділена у 16% представниць І  

групи, у 3% – ІІ та у 13% здорових жінок. Докладний аналіз мікробіоценозу 

піхви представниць кожної з досліджених груп представлений на рис. 4.1. 

При уявній однаковості видового складу вагінальної мікрофлори у 

представниць усіх груп, суттєві зміни стосувалися співвідношення 

лактобактерій і колоній збудника. Так, серед розглянутих груп, тільки у 

здорових жінок поряд з будь-якими інфектами, виявленими в кількості понад 

104 КУО/мл, була присутня достатня кількість лактобацил (>107 КУО/мл). У 

пацієнток з ПЕ і МП таке співвідношення змінювалось, і високі титри 

умовно-патогенних мікроорганізмів вже не врівноважувалися нормальним 

вмістом лактобактерій.  
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Таблиця 4.4 

Мікробіоценоз піхви у жінок досліджених груп 
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І  

група  

(n=70) 

Абс. 14 7 24 25 2 7 7 7 11 11 0 25 11 

% 20 10 34 36 3 10 10 10 16 16 0 36 16 

95% ДІ 11,4-

31,3 

4,1-

19,5 

23,4-

46,6 

24,6-

48,1 

0,4-  

9,3 

4,1-

19,5 

4,1-

19,5 

4,1-

19,5 

8,1-

26,4 

8,1-

26,4 

- 33,4-

38,1 

8,1-

26,4 

ІІ  

група 

(n=30) 

Абс. 5 3 9 5 1 2 2 1 2 3 0 5 1 

% 17 10 30 17 3 7 7 3 7 10 0 17 3 

95% ДІ 5,6-

34,7 

2,1-

26,5 

14,7-

49,4 

5,6-

34,7 

0,1- 

17,2 

0,8-

22,1 

0,8-

22,1 

0,1- 

17,2 

0,8-

22,1 

2,1-

26,5 

- 5,6-

34,7 

0,1- 

17,2 

р-рівень І-ІІ 0,787 c 1,000 c 0,863 b 0,062 c 1,000 c 0,720 c 0,720 c 0,429 c 0,334 c 0,544 c 1,000 c 0,062 c 0,101 c 

ІІІ  

група  

(n=30) 

Абс. 8 4 16 9 4 4 4 4 4 4 2 9 4 

% 29 13 53 30 13 13 13 13 13 13 7 30 13 

95% ДІ 12,3-

45,9 

3,8-

30,7 

34,3-

71,7 

14,7-

49,4 

3,8-

30,7 

3,8-

30,7 

3,8-

30,7 

3,8-

30,7 

3,8-

30,7 

3,8-

30,7 

0,8-

22,1 

14,7-

49,4 

3,8-

30,7 

р-рівень І-ІІІ 0,639 b 0,729 c 0,075 a 0,752 b 0,064 c 0,729 c 0,729 c 0,729 c 1,000 c 1,000 c 0,088 c 0,650 c 1,000 c 

р-рівень ІІ-ІІІ  0,532 b 0,712 c 0,116 b 0,243 c 0,353 c 0,433 c 0,433 c 0,353 c 0,433 c 1,000 c 0,492 c 0,243 c 0,203 c 

Примітки: 1. а – критерій χ²; 2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса; 3. c – точний двосторонній критерій Фішера.  
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Рисунок 4.1. Кількісний склад мікрофлори піхви у жінок   
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З огляду на те, що шийка матки є першим бар'єром на шляху висхідної 

інфекції, наступним етапом було проведення дослідження обсіменіння 

цервікального каналу, результати якого представлені в таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 

Мікробіоценоз цервікального каналу у жінок в групах 

Г
р

у
п

а
  

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

Н
ем

а
є 

р
о
ст

у
 

В
ір

у
с 

г
ер

п
ес

у
 

1
, 

2
 т

и
п

  

В
ір

у
с 

г
ер

п
ес

у
 

6
 т

и
п

 

Ц
и

т
о
м

ег
а
л

о
в

ір
у
с 

В
П

Л
  

в
и

со
к

о
о
н

к
о
г
ен

н
и

й
 

M
yc

o
p
la

sm
a
 h

o
m

in
is

 

U
re

a
p
la

sm
a
 

(u
re

a
li

ti
cu

m
+

p
a
rv

u
m

) 

І група 

(n=70) 

Абс. 20 0 0 0 22 4 20 

% 29 0 0 0 31 6 29 

95% 

ДІ 

18,4-

40,6 

- - - 20,9-

43,6 

1,6-

14,0 

18,4-

40,6 

ІІ група 

(n=30) 

Абс. 14 1 1 2 6 2 6 

% 47 3 3 7 20 7 20 

95% 

ДІ 

28,3-

65,7 

0,1-

17,2 

0,1-

17,2 

0,8-

22,1 

7,7-

38,6 

0,8-

22,1 

7,7-

38,6 

р-рівень І-ІІ 0,080 a 0,300 c 0,300 c 0,088 c 0,357 b 1,000 c 0,517 b 

ІІІ група 

(n=30) 

Абс. 9 0 0 2 4 4 9 

% 30 0 0 7 13 13 30 

95% 

ДІ 

14,7-

49,4 

- - 0,8-

22,1 

3,8-

30,7 

3,8-

30,7 

14,7-

49,4 

р-рівень І-ІІІ 0,920 b 1,000 c 1,000 c 0,088 c 0,081 c 0,236 c 0,920 c 

р-рівень ІІ-ІІІ 0,289 b 0,500 c 0,500 c 1,000 c 0,731 c 0,671 c 0,549 c 

Примітки:  

1. a – критерій χ² 

2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса 

3. c – точний двосторонній критерій Фішера  

 



91 
 

Аналіз отриманих даних показав відносно високий відсоток 

стерильності цервікального каналу в усіх представлених групах. Зростання 

мікроорганізмів не було виявлено у 20 жінок І групи (29%), у 14 (47%) – ІІ і у 

9 представниць ІІІ групи (30%). 

Спектр патогенних агентів виділених з цервікального каналу виявився 

значно вужчим порівняно із таким у піхві. Однаково часто в представлених 

зразках І, ІІ та ІІІ груп виявляли уреаплазму (29, 20 і 13% відповідно) і 

мікоплазму (6, 7 і 13% відповідно). 

Найбільшу поширеність серед вірусів мали високоонкогенні штами 

ВПЛ, і хоча виявлені відмінності в частоті не були статистично значущими. 

Слід також відзначити значно вище інфекційне навантаження у пацієнток І 

групи порівняно з таким у жінок контрольної і  ІІ груп (31% проти 13 і 20% 

відповідно). Решта представників вірусів (ВПГ, ЦМВ) колонізували 

цервікальний біотоп жінок ІІ групи в незначній кількості, а в І групі не 

зустрічались взагалі. 

Асоціація вірусів з УПФ зустрічалася рідко в усіх трьох групах (6% у І 

групі та 7% у ІІ). 

Сумарні відомості про частоту виявлення мікробного фактора з 

біоптату ендометрія у обстежених пацієнток за даними культурального 

дослідження і ПЛР-діагностики представлені в таблиці 4.6.  

В цілому частота інфікування порожнини матки склала 83% у 

пацієнток з ПЕ, 73% - з МП і 77% у здорових жінок. 

Серед патогенних мікробних збудників у І та ІІ групі І переважала 

уреаплазма (29 і 27%, відповідно). З ендометрія здорових жінок даний інфект 

висівали практично з тією ж частотою (30%), проте місце «лідера» належало 

ентерококу. Цікаво, що резидент мікробіоценозу товстої кишки – 

Enterococcus faecalis, виявляли в ендометрії представниць контрольної групи 

достовірно частіше, ніж в І та ІІ групах (43% проти 11 і 17%, відповідно;      

рІ-ІІІ=0,001, рІІ-ІІІ=0,049). 
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Таблиця 4.6 

Мікробіоценоз ендометрія у жінок досліджених груп 
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І група 

(n=70) 

Абс. 12 12 2 4 2 20 15 12 8 

% 17 17 3 6 3 29 21 17 11 

95% ДІ 9,2-28,0 9,2-28,0 0,4-9,9 1,6-14,0 0,4-9,9 18,4-40,6 12,5-32,9 9,2-28,0 5,1-21,3 

ІІ група 

(n=30) 

Абс. 8 2 2 1 1 8 2 3 5 

% 27 7 7 3 3 27 7 10 17 

95% ДІ 12,3-45,9 0,8-22,1 0,8-22,1 0,1-17,2 0,1-17,2 12,3-45,9 0,8-22,1 2,1-26,5 5,6-34,7 

р-рівень І-ІІ 0,413 b 0,219 c 0,581 c 1,000 c 1,000 c 1,000 b 0,087 c 0,543 c 0,523 c 

ІІІ група 

(n=30) 

Абс. 7 0 4 0 4 9 0 4 13 

% 23 0 13 0 13 30 0 13 43 

95% ДІ 9,9-42,3 - 3,8-30,7 - 3,8-30,7 14,7-49,4 - 3,8-30,7 25,5-62,6 

р-рівень І-ІІІ 0,655 b 0,016 c 0,064 c 0,313 c 0,064 c 0,920 b 0,012 c 0,771 c 0,001 b 

р-рівень ІІ-ІІІ 1,000 b 0,492 c 0,671 c 1,000 c 0,353 c 1,000 b 0,492 c 1,000 c 0,049 b 

Примітки: 1. а – критерій χ²; 2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса; 3. c – точний двосторонній критерій Фішера. 
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Особливо слід відзначити достовірно більшу частоту інфікування 

ендометрія Candida spp. у жінок І групи в порівнянні з іншими групами (рІ-

ІІІ=0,012). Так з ендометріальних зразків групи контролю Candida spp. не 

виділялася взагалі, а виявлення її в когорті з МП – виявилося великою 

рідкістю (7% проти 21%). Крім того при порівнянні інтенсивності колонізації 

даними інфектом піхви і слизової оболонки матки, констатовано тенденцію: 

в ендометрії жінок І і ІІ груп цей мікроорганізм висівався в 1,5-2 рази 

частіше, ніж у піхві, однак різниця не була статистично значущою (рис. 4.2). 

Серед інших представників факультативної флори наявних в 

ендометрії звертала на себе увагу висока частота Streptococcus spp.: у кожної 

п'ятої з ПЕ (17%), у кожної восьмої контрольної групи (13%) і у кожної 

десятої з МП (10%). Разом з тим, у піхві обстежених жінок його виявляли 

більш часто: практично в два рази в ІІІ групі (29%), в півтора рази в ІІ групі 

(17%) і на 3% частіше, ніж у І групі. 

Решта представників колонізувала ендометріальний біотоп в незначній 

кількості. 

Висока питома вага вірусів – відмінна риса пацієнток з ПЕ (26%). 

Показник обсіменіння ендометрія ВПГ 1,2 і 6-го типу у жінок цієї групи 

достовірно перевищував такий в групі контролю (17% проти 0; рІ-ІІІ=0,016). 

Відмінності ж в частоті виявлення збудника в цервікальному каналі та в 

порожнині матки були незначні (рис. 4.3). Відносно решти інфектів 

спостерігалася зворотна тенденція: високоонкогенні штами ВПЛ значно 

частіше виявлялися в цервікальному каналі, ніж в ендометрії (31% проти 6%; 

р=0,0002). 

Спектр вірусів виділених з ендометрія жінок з МП був набагато 

малочислений і значимо не відрізнявся від такого в контрольній групі.  
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Рис. 4.2. Конкордантність вагінального і ендометріального біотопу 
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Рис. 4.3. Конкордантність цервікального і ендометріального біотопу 
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Таким чином, у ході проведеного комплексного мікробіологічного 

дослідження встановлено, що: 

 ПЕ і МП – патологія яка існує на тлі дисбіотичних порушень у піхві; 

 наявність у тканині ендометрія мікробних агентів не завжди свідчить 

про запальний процес; 

 не отримано переконливих доказів етіологічної ролі будь-якого 

інфекційного агента в розвитку МП; 

 ендометрій жінок з ПЕ достовірно частіше був колонізован ВПГ 1, 2, 6-

го типу і грибами роду Candida; 

 виявлення представників кишкової мікробіоти в ендометрії, свідчить 

про можливу роль дисбіотичних порушень шлунково-кишкового 

тракту в інфікованості порожнини матки. 

Слід також відзначити, що мікробіологічне дослідження ендометрія 

важко стандартизувати. Швидкість трансформації мікробного пейзажу не 

завжди дозволяє простежити його еволюцію навіть у нормальному 

ендометрії. Саме тому у детекції як ХЕ, так і ПЕ, мікробіологічна діагностика 

продовжує залишатися «слабкою ланкою», а питання інфекційного тригера в 

генезі даних захворювань ще потребує подальших досліджень. 
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РОЗДІЛ 5 

ГІСТЕРОСКОПІЧНА, МОРФОЛОГІЧНА ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІПІВ ТА МІКРОПОЛІПІВ ЕНДОМЕТРІЯ 

 

5.1. Гістероскопічні особливості ендометрія у жінок досліджених     

груп 

 

Гістероскопія – інвазивний і остаточний етап верифікації діагнозу, який 

дозволив в нашому дослідженні в режимі See-and-treat: візуалізувати 

порожнину матки, провести лікувальні маніпуляції, отримати матеріал для 

подальшого морфологічного дослідження тканини, а також розділити 

обстежених жінок за групами, регламентованим дизайном дослідження. 

В умовах стаціонару гістероскопію було проведено у 100 жінок з 

різними виявленими порушеннями репродуктивної функції (безпліддя, 

невиношування вагітності, ПЕ) на 7-9-й день МЦ, що також дозволило 

морфологічно верифікувати діагноз ХЕ.  

У представниць І групи гістероскопічна діагностика ПЕ базувалася на 

виявленні двох характерних особливостей: 

• органоїдність – наявність ніжки (тонкої основи) поліпа; 

• мінливість – при зміні швидкості подачі рідини в порожнину матки 

змінюється форма поліпів: при підвищенні тиску вони сплющуються, 

збільшуються в діаметрі, а при зменшенні – витягуються, здійснюючи 

коливальні рухи. 

Результати нашого дослідження показали, що ПЕ у жінок 

репродуктивного віку в 67% випадків були поодинокими, у 22% – в  кількості 

трьох і більше, у 11% жінок одночасно виявляли два ПЕ. Найчастіше у 

представниць І групи зустрічалися залозисті і залозисто-фіброзні ПЕ. 

У 36 (51%) пацієнток ПЕ невеликих розмірів, округлої форми, з 

нерівною поверхнею і забарвленням від блідо-рожевого до яскраво-

червоного кольору були розцінені як залозисті (рис.5.1). 
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У 33 (47%) жінок великі ПЕ з досить різноманітною формою 

(довгастою, конусоподібною, неправильною), гладкою поверхнею з 

вираженою судинної мережею, блідо-рожевого, блідо-жовтого або сірувато-

рожевого забарвлення діагностували як залозисто-фіброзні (рис.5.1).  

 

Рис. 5.1. Гістероскопія. Залозистий поліп ендометрія розташований на 

передній стінці матки (а), залозисто-фіброзний поліп ендометрія (б), 

локалізація – ліва бокова стінка.  

 

В 1 випадку ПЕ гістероскопічного був схожий з підслизовим 

міоматозним вузлом і морфологічно розцінений як аденоміоматозний поліп. 

Даний вид ПЕ виділяється деякими авторами через мікроскопічну 

особливість – наявність на тлі залозистих структур і строми великої кількості 

гладких волокон. 

Розбіжностей даних гістероскопії з результатами гістологічно 

встановленого типу ПЕ практично не відмічалося.  

У 79% спостережень розмір ПЕ не перевищував 10 мм, у 19% – 

варіював від 10 до 15 мм, і лише у 2% жінок склав 20 мм. 

Місця локалізації ПЕ були розподілені наступним чином: передня 

стінка – 33%, задня стінка – 28%, лівий матковий кут – 13%, права і ліва 

бокові стінки – по 11%, правий матковий кут – 4%. Схематично 

а б 
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розташування ПЕ при гістероскопічному дослідженні представлено на рис. 

5.2. У разі якщо у жінки було виявлено більше одного ПЕ, місце локалізації 

визначали по найбільш крупному поліпу. 

 

                                                                                                        

                                                                                                              

 

               Дно                                                                                       Передня стінка (33%) 

 

 

Права бокова    Ліва бокова  

стінка (11%)                                                                                                            стінка (11%)          

 

 

Правий матковий                                                                                       Лівий матковий  

кут (4%)                                                                                                        кут (13%) 

  

                                                                                                           Задня стінка (28%)11 

 

 

 

Рис. 5.2. Схематичне зображення локалізації поліпів ендометрія 

при гістероскопічному дослідженні 

 

У пацієнток ІІ групи висновок про наявність МП ґрунтувався на 

виявленні дуже дрібних (діаметром 1-2 мм) поліпоподібних випинань у 

порожнині матки при гістероскопічному дослідженні (рис. 5.3). За даними E. 

Cicinelli (2005) діагностична чутливість цієї ознаки ХЕ становить 54%, 

специфічність – 99%.  
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Рис. 5.3. Мікрополіпи при гістероскопічному дослідженні. 

 

За даними гістероскопії найчастішими ознаками запального процесу в 

ендометрії у жінок цієї групи були: нерівномірна товщина ендометрія (у 27 

жінок – 90%), гіперемія слизової оболонки (у 26 жінок – 87%), набряк строми 

і крапчасті крововиливи (по 70% відповідно) та нерівномірне забарвлення 

ендометрія (у 13 жінок – 43%) (рис. 5.4). Витончення слизової оболонки було 

виявлено у кожної третьої пацієнтки (30%).  

 

Рис. 5.4. Гістероскопічні ознаки хронічного ендометриту. 
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Розподіл гістероскопічних ознак ХЕ в І групі носило дещо інший 

характер (табл. 5.1).  

 

Таблиця 5.1 

Гістероскопічні ознаки ХЕ в ендометрії обстежених жінок 

Ознака І група  

(n=70) 

ІІ група  

(n=30) 

р-

рівень 

Абс. % 95% 

ДІ 

Абс. % 95% 

ДІ 

Крововиливи 34 49 36,4-

60,8 

21 70 50,6-

85,3 

0,079 b 

Мікрополіпи 36 51 39,2-

63,6 

30 100 90,5- 

100 
0,000 b 

Нерівномірне 

забарвлення ендометрія 

41 59 46,2-

70,2 

13 43 25,5-

62,6 

0,162 a 

Гіперемія (вогнищева  

або дифузна)  

43 61 49,0-

72,8 

26 87 69,3-

96,2 
0,024 b 

Набряк строми 26 37 25,9-

49,5 

21 70 50,6-

85,3 

0,005 b 

Витончення слизової 41 59 46,2- 

70,2 

9 30 14,7-

49,4 
0,016 b 

Нерівномірна товщина 

ендометрія 

52 74 62,4-

83,9 

27 90 73,5-

97,9 

0,134 b 

Сінехії  5 7 2,4-

15,9 

0 0 - 0,318 c 

Примітки:  

1. a – критерій χ² 

2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса 

3. c – точний двосторонній критерій Фішера  

 

Практично у половини представниць І групи (51% – 36 жінок) при 

гістероскопії були виявлені МП. Нерівномірна товщина ендометрія (у 52 

жінок – 74%) і гіперемія слизової (у 43 жінок – 61%), так само як і у ІІ групі, 

займали серед усіх ознак ХЕ перше і друге місце. Однак, поряд з набряком 
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строми (у 26 жінок – 37%) і витонченням слизової (у 41 жінки – 59%), 

частота з якою дані ознаки зустрічалися була достовірно рідше ніж в ІІ групі. 

Необхідно відзначити, що візуалізація порожнини матки під час 

ендоскопічного дослідження дозволяє виявити великий спектр 

внутрішньоматкової патології. Ряд таких гістероскопічних «знахідок» 

представлено в табл. 5.2.  

 

Таблиця 5.2 

Структура гистероскопічних «знахідок» у когортах з ПЕ і МП 

Ознака І група  

(n=70) 

ІІ група  

(n=30) 

р-

рівень 

Абс. % 95% ДІ Абс. % 95% ДІ 

Міоматозний вузол  12 17 9,2-

28,0 

4 13 3,8-

30,7 

0,771 с 

Сінехії  5 7 2,4-

15,9 

0 0 - 0,318 с 

Ендометріоз 

(аденоміоз)  

12 17 9,2-

28,0 

0 0 - 0,016 с 

Двурога матка 5 7 2,4-

15,9 

4 13 3,8-

30,7 

0,446 с 

Деформація 

порожнини матки 

20 29 18,4-

40,6 

9 30 14,7-

49,4 

0,920 b 

Чужорідне тіло  

(кісткові фрагменти) 

1 1 0,1- 

7,7 

0 0 - 1,000 с 

ХЕ (гістероскопічні 

ознаки) 

47 67 54,9-

77,9 

30 100 90,5-

100 
0,001 b 

Примітки:  

1. a – критерій χ² 

2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса 

3. c – точний двосторонній критерій Фішера  

 

У когорті з ПЕ гістероскопічні ознаки аденоміозу мали місце у 12 

жінок (17%) і значимо відрізнялися від групи МП (р=0,016). Цей факт 

узгоджується з відомостями про роль ендометріозу в формуванні ПЕ. 
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Цікаво, що гістероскопія дозволила точно ідентифікувати ХЕ 

практично в 100% випадків у жінок ІІ групи, і продемонструвала високу 

діагностичну специфічність МП, як макроскопічного маркера ХЕ. У 

представниць І групи гістероскопічні ознаки ХЕ зустрічалися рідше, лише в 

67% випадків (р=0,001). 

Деформація порожнини матки, обумовлена наявністю міоматозного 

вузла, внутрішньоматкових синехій або як наслідок анатомічних 

особливостей зустрічалася у кожної третьої жінки як з ПЕ (29%), так і МП 

(30%). І хоча статистично значущих відмінностей між групами отримано не 

було, це питання вимагає подальшого вивчення. 

Таким чином, гістероскопія є інвазивним і остаточним етапом 

верифікації наявності ПЕ і МП. Виявлення під час дослідження МП 

дозволило ідентифікувати ХЕ ще на доморфологічному етапі і 

продемонструвало високу діагностичну специфічність цього 

макроскопічного маркера. 

 

5.2. Морфологічні особливості ендометрія у жінок досліджених     

груп 

 

Ключовою інформаційною складовою при гістероскопії було 

гістологічне дослідження отриманого матеріалу. Під час його проведення у 

51% (36) жінок І групи були ідентифіковані залозисті ПЕ, у 47% (33) – 

залозисто-фіброзні. Інші морфологічні варіанти ПЕ згідно з класифікацією О. 

К. Хмельницького (2000) виявлені не були. 

Мікроскопічно залозистий ПЕ характеризувався хаотично 

розташованими, кістозно розширеними залозами неправильної форми, 

покритими сплощеним епітелієм, компактною стромою, що складалась з 

однотипних веретеноподібних клітин і невеликої кількості колагенових 

волокон (рис. 5.5, а).  
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Залозисто-фіброзний ПЕ мав наступну гістологічну картину: залозисті 

крипти нечисленні, кістозно-розшірені, вислані низьким призматичним 

епітелієм, або епітелієм сплощення в кістах, безладно розташовані навколо 

строми. Строма – з фрагментарною перігландулярною конденсацією 

чисельних веретеноподібніх клітін, з різкім фіброзом (рис. 5.5, б). 

 

Рис. 5.5. Гістологічна будова поліпа ендометрія. Поліп залозистого 

типу з судинною ніжкою (а). Поліп фіброзно-залозистого типу з кістозною 

трансформацією (б). Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 

 

Незалежно від гістологічної будови ПЕ їх характерними 

морфологічними особливостями були: 

 овальні та щілиноподібні залози з дрібними криптами і порушеним 

просторовим розташуванням; 

 строма зі змінами у вигляді фіброзу або поєднанні фіброзу і набряку; 

 лимфоцитарна, гістіоцитарна, а частіше поєднана лімфо-гістіоцитарна 

інфільтрація строми, з розташуванням інфільтратів переважно в ніжці 

поліпа; 

 «клубок» судин з потовщеною стінкою в основі поліпа. 

У 66 випадках МП виявлених при гістероскопії спостерігалося два 

гістологічних типу мікрополіпоідних розростань: перший – набрякле 

а б 
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набухання слизової оболонки (18% – 12 жінок), другий – поліпоподібне 

випинання слизової оболонки із судинної петлею і запальною інфільтрацією 

(82% – 54 жінки) (рис. 5.6). 

 

 

Рис. 5.6. Гістологічна будова мікрополіпів ендометрія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 

 

Сьогодні сформульовані чіткі критерії морфологічної діагностики ХЕ 

[2, 46, 47, 55, 73, 79, 121, 122, 127, 224]: 

 наявність в ендометрії запальних інфільтратів, які складаються 

переважно з лімфоїдних елементів і розташовани частіше навколо 

залоз і кровоносних судин, рідше дифузно; 

 наявність плазматичних клітин в інфільтратах або в стромі ендометрія; 

 вогнищевий фіброз строми; 

 склеротичні зміни стінок спіральних артерій ендометрія. 

У разі наявності всіх морфологічних ознак з вищевказаного переліку 

виставлявся діагноз «хронічний ендометрит» (або «повна морфологічна 

картина ХЕ»). При наявності у жінки тільки одного з перерахованих вище 

морфологічних ознак використовувався термін «неповна морфологічна 

картина ХЕ». 
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Виділення морфологічних ознак ХЕ з розподілом по групам 

продемонструвало ряд закономірностей (табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 

Морфологічні ознаки ХЕ в ендометрії жінок досліджених груп 
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т
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І група 

(n=70) 

Абс. 32 38 5 2 24 2 30 

% 46 54 7 3 34 3 43 

95% 

ДІ 

33,7- 

58,1 

41,9- 

66,3 

2,4- 

15,9 

0,4- 

9,9 

23,4- 

46,6 

0,4- 

9,9 

31,1- 

55,3 

ІІ група 

(n=30) 

Абс. 23 6 4 4 20 4 19 

% 77 20 13 13 67 13 63 

95% 

ДІ 

57,7- 

90,1 

7,7- 

38,6 

3,8- 

30,7 

3,8- 

30,7 

47,2- 

82,7 

3,8- 

30,7 

43,9- 

80,1 

р-рівень І-ІІ 0,009 b 0,032 b 0,446 c 0,064 c 0,005 b 0,064 c 0,061 a 

ІІІ група  

(n=30) 

Абс. 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 0 

95% 

ДІ 

- - - - - - - 

р-рівень І-ІІІ <0,000 c <0,000 c 0,318 c 0,576 c 0,000 c 0,576 c <0,000 c 

р-рівень ІІ-ІІІ 0,000 c 0,024 c 0,112 c 0,112 c 0,000 c 0,112 c 0,000 c 

   Примітки:  

1. a – критерій χ² 

2. b – критерій χ² з поправкою Йєтса 

3. c – точний двосторонній критерій Фішера  
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Домінуючим структурним компонентом запалення в слизовій матці 

була виражена лімфоцитарна інфільтрація строми і клітин ендометрія. 

Запальна інфільтрація з формуванням вогнищевих скупчень аж до 

лімфоїдних фолікулів без гермінативних центрів у базальному шарі і в усіх 

відділах функціонального шару виявилася типовою для жінок з МП (77%;   

рІ-ІІ=0,009, рІІ-ІІІ=0,000). Інфільтрати, що складалися з варіабельного числа 

лімфоцитів і плазмоцитів, іноді з домішкою лейкоцитів і гістіоцитів, і 

розташовані навколо окремих маткових залоз і кровоносних судин, у 

представниць ІІ групи відзначалися в 1,5 рази частіше, ніж в когорті з ПЕ 

(46%; рІ-ІІІ<0,000). Дифузно розсіяні лімфоїдні клітини визначалися у 

переважної більшості хворих з ПЕ (54%; рІ-ІІ=0,032, рІ-ІІІ<0,000) і лише у 

кожної п'ятої – з МП (20%; рІІ-ІІІ=0,024). 

Частота ізольованого вогнищевого фіброзу строми, у вигляді 

ущільнення волокнистої тканини навколо судин, виявилася порівняно 

низькою у жінок з ПЕ і МП (7 і 13% відповідно; рІ-ІІ=0,446). Аналогічна 

тенденція визначена щодо склерозу стінок спіральних артерій, який було 

зареєстровано у 3 % пацієнток з ПЕ і 13% - з МП (рІ-ІІ=0,064). 

Ідентифікація плазматичних клітин для діагностики ХЕ є обов'язковою. 

В біоптатах ендометрія при МП плазматичні клітини виявляли в 2 рази 

частіше ніж при ПЕ (67% проти 34%; рІ-ІІ=0,005). Реєстрували їх переважно в 

складі вогнищевих лімфо-гістіоцитарних інфільтратів (72%) проте, у частини 

жінок (28%) плазмоцити були одиничними і розташовувались дифузно. 

При морфологічному дослідженні біоптатів ендометрія у 65% жінок з 

ПЕ і у 73% з  МП спостерігали також фібробластичну перебудову строми 

ендометрія. Суть її полягала в розвитку реактивних змін, при яких 

фібробластоподібні клітини набували витягнутої, веретеноподібной форми і 

навколо маткових залоз або запальних інфільтратів формували своєрідний 

«вир». 

Слід зазначити, що у жінок як з ПЕ, так і з МП у біоптатах ендометрія 

морфологічна картина ХЕ частіше була неповною (43 і 63% відповідно). 
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Підтвердження адекватності висновків у таких випадках отримували на 

підставі імуногістохімічного маркування біоптатів маркером плазматичних 

клітин СD138. З цієї причини розподіл групи ПЕ на підгрупи залежно від 

наявності морфологічних критеріїв ХЕ і подальші описові характеристики 

здійснювали вже на другому етапі дослідження із застосуванням 

імуногістохімічних маркерів. 

 

5.3. Фенотипічний склад імунокомпетентних клітин в ендометрії 

жінок досліджених груп 

 

З метою детального вивчення ендометрія у всіх жінок з ПЕ, МП і без 

будь-якої гінекологічної патології проведено ІГХД з використанням маркерів 

запалення, проліферації клітин і стероїдних рецепторів. 

Результати аналізу спектру мононуклеарних клітинних популяцій в 

досліджених групах представлені в табл. 5.4. 

CD45 – загальний лейкоцитарний антиген, присутній на поверхні всіх 

лейкоцитів. Будучи трансмембраним глікопротеїном він виконує важливу 

функцію у передачі сигналу від антигену через Т-клітинний рецептор 

всередину клітини. Фактично CD45 – основний компонент мембрани 

лімфоцитів, який регулює сполучення рецепторного комплексу з 

внутрішньоклітинними сигнальними шляхами. Від рівня експресії CD45 

залежить позитивна і негативна селекція лімфоцитів, а також Fas-залежний 

апоптоз.  

Імунореактивні CD45-лейкоцити були виявлені в усіх досліджених 

зразках. Більшість з них розташовувалися в стромі ендометрія у вигляді 

окремих клітин або агрегатів. Підвищена експресія CD45 відрізняла жінок з 

МП. Так, щільність даного виду лейкоцитів у пацієнток ІІ групи склала 

54,14±3,44%, що практично в два рази перевищувало однойменний показник 

в контрольній групі (30 (30-35)%; рІІ-ІІІ =0,000) і в півтора рази – в групі Іа 

(38,89±6,97%; рІа-ІІ=0,024). У представниць Іб групи, де поряд з ПЕ були 
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виявлені і МП, простежувалися аналогічні зміни. Медіана рівня CD45 склала 

54 (50-55)%, що статистично значимо відрізнялося від показника здорових 

жінок (рІб-ІІІ=0,003). Істотних відмінностей в показниках щільності CD45 

лейкоцитів між групами Іа і ІІІ, Іб і ІІ виявлено не було (рис. 5.7, 5.8). 

 

Таблиця 5.4 

Фенотипічний склад імунокомпетентних клітин 

в ендометрії обстежених жінок 

Показник  

(%) 

Ia група 

(n=34) 

Iб група 

(n=36) 

II група 

(n=30) 

III група 

(n=30) 

СD138 

плазмоцити 

0 с, d 

 

14±9,01 a, b  10,1±2,41 a, b  0 

СD138 

мембрани 

0 c, d 1,22±0,83 b 5,29±4,78 a, b 0  

СD56  17 (15-20) a, c, d 35 (34-35) b 45 (35-45) a, b 24,57±3,6 

СD16  19,67±3,43 a, d 15 (12-15) a, d 35 (30-35) b, c 32,57±5,13 

СD45  38,89±6,97 d 54 (50-55) a 54,14±3,44 a, b 30 (30-35) 

СD68  11,56±6,37 d 13,44±4,45  30 (30-32) a, c 6,71±1,25 

Ki 67  

залози 

28,78±7,73 a, c, d 42,89±10,61a, b 44,29±8,86 a, b 5,43±1,13 

Ki 67  

строма 

6,67±1,0 c, d 18 (15-20) b 14 (12-15) b 12,0±1,53 

 Примітки: Залежно від виду розподілу ознаки дані представлені у вигляді  

    М±SD (тест Шапіро – Уїлка, р˃0,05) або Ме (IQR) (тест Шапіро – Уїлка, р˂0,05); 

1. a – різниця достовірна відносно такої в ІІІ групі (р˂0,05); 

2. b – різниця достовірна відносно такої в Іа групі (р˂0,05); 

3. c – різниця достовірна відносно такої в Іб групі, (р˂0,05); 

4. d – різниця достовірна відносно такої в ІІ групі, (р˂0,05). 
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Рис. 5.7. Субпопуляції лімфоцитів в ендометрії жінок обстежених 

груп  

 

CD138 (сіндекан-1) – поверхневий глікопротеїн, маркер клітин 

плазматичного ряду, виявлення якого дозволяє чітко верифікувати ХЕ [79, 

93, 94, 98, 116]. 

При імуногістохімічній реакції CD138 виявлявся у вигляді забарвлених 

мембран або цитоплазми клітин в коричневий колір (рис. 5.9). Даний маркер 

був виявлений як при фарбуванні плазматичних клітин інфільтрату, так і у 

вигляді окремих клітин при розсіяній лімфо-гістіоцитарній інфільтрації. В 

усіх 36 досліджених зразках Іб групи та 30 ІІ групи реакція CD138 була 

позитивною, що дозволило підтвердити наявність класичного ХЕ. Число 

виявлених плазматичних клітин в когорті МП склало 10,1±2,41% (рІІ-ІІІ=0,019, 

рІІ-Іа =0,011). У групі жінок, у яких ПЕ поєднувалися з МП, щільність CD138 

була трохи вищою ніж у групі МП – 14±9,01% (рІб-ІІІ = 0,002, рІб-Іа=0,001), 

однак різниця виявилася статистично незначущою (табл. 5.4, рис. 5.10). У 

контрольній групі і у групі ПЕ плазматичні клітини були відсутні в усіх 

зразках. 

 



111 
 

 

 

 

Рис. 5.8. Експресія маркера лейкоцитів CD45  в ендометрії: 

 

1. Іа група.  Експресія CD45. Імуногістохімічний метод. 

Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 

2. Іб група. Експресія CD45 в клітинах запального інфільтрату, фрагмент 

поліпа. Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 

3. ІІ група.  CD45-позитивні клітини у перігландулярному запальному 

інфільтраті. Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 

4. ІІІ група. Нормальний ендометрій фази проліферації. Експресія CD45. 

Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 40 
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Рис. 5.9. Експресія маркера  плазматичних клітин CD138  в ендометрії: 

 

1. Іа група. Відсутність експресії CD138. Імуногістохімічний метод. 

Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 

2. Іб група. Експресія CD138 в клітинах запального інфільтрату. 

Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 40 

3. ІІ група.  Відсутність експресії CD138. Імуногістохімічний метод. 

Мікрофотографія. Ок. 10; об. 40 

4. ІІІ група. Нормальний ендометрій фази проліферації. Відсутність 

експресії CD138. Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; 

об. 10 
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Box Plot of CD138 плазмоцити  
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Box Plot of CD138 мембрани 
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Рис. 5.10. Середні значення СD138 в ендометрії жінок, M±SD  
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CD56 і CD16 – дві найбільш вивчені субпопуляції натуральних кілерів 

(NK). NK-клітини – натуральні, або природні, кілери є гетерогенною 

популяцію лімфоцитів системи вродженого імунітету. Вони мають природну 

цитолітичну активність, здатні продукувати цитокіни і хемокіни і беруть 

участь у противірусному і протипухлинному захисті організму. Спочатку 

NK-клітини носили назву великих гранулярних лімфоцитів, через здатність 

значно збільшуватися в розмірах при активації. 

На частку NK-клітин з фенотипом CD16 припадає 90% від загальної 

кількості натуральних кілерів. Глікопротеїн CD16 являє собою нізкоаффіний 

рецептор для IgG (Fcγ рецептор IIIA), за участю якого реалізуються реакції 

антитілозалежної клітинної цитотоксичності. Ця субпопуляція NK-клітин 

здійснює основну цитолітичну функцію. Швидко і без попередньої імунізації 

NK-клітини здатні лизувати чужорідні або свої змінені клітини за 

відсутністю молекул головного комплексу гістосумісності класу І (МНС -І). 

Контактний цитоліз, шляхом якого вони вбивають чутливі до лізису клітини-

мішені, реалізується з участю цитотоксичних гранул (перфорин, гранзім, 

гранулізім) або при безпосередньому контакті з рецепторами «смерті» на 

поверхні клітин мішеней (Fas, TRAIL). При зв'язуванні NK-клітин з кліткою-

мішенню утворюється імунологічний синапс. У разі якщо клітина-мішень є 

вірусінфікованою або пухлинною, формується міжклітинний комплекс, який 

передає активаційний сигнал NK-клітині. При контакті NK-клітини з 

клітиною-мішенню, що несе на своїй мембрані МНС-І із власним клітинним 

пептидом, формується інгібіторний імунологічний синапс, який перешкоджає 

її активації. Таким чином, реалізується «позитивний» і «негативний» шлях 

розпізнання клітин-мішень NK-клітинами [1, 219, 220].  

NK-клітини в сукупності з Т-кілерами можна розглядати як два 

взаємодоповнюючих інструмента імунітету проти вірусної інфекції тканин. 

CD56 клітини в популяції NK-клітин складають лише 10%. Вони 

характеризуються слабкою цитотоксичністю і високим рівнем продукції 
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цитокінів. Вважається, що завдяки цим якостям субпопуляція CD56 грає 

важливу роль в регуляції адаптивної імунної відповіді [269]. 

У когортах обстежених нами жінок вивчення співвідношеня CD16 і 

CD56 виявило цікаві закономірності. Кількість CD16 в ендометрії жінок з 

ПЕ, група Іа і Іб (19,67±3,43% і 15 (12-15)% відповідно), виявилося набагато 

нижче, ніж у здорових і у пацієнток з МП (32,57±5,13% і 35 (30-35)% 

відповідно; рІа-ІІІ=0,024, рІа-ІІ=0,014, рІб-ІІІ=0,001, рІб-ІІ=0,001). У групі МП 

даний показник виявився порівняним з таким у контрольній групі (табл. 5.4). 

Високою щільністю CD56 відрізнявся ендометрій жінок з МП – 45 (35-

45)%, (рІІ-ІІІ=0,048, рІа-ІІ=0,000). Протилежні імунологічні перебудови 

стосувалися когорти з ПЕ, де поряд зі зниженням CD16 визначалося 

достовірне зниження CD56 (17 (15-20)% проти показника у здорових – 

24,57±3,6% і представниць Іб групи – 35 (34-35)%; рІа-ІІІ=0,049, рІа-ІІ=0,000, рІа-

Іб=0,005). 

У жінок з ПЕ в поєднанні з МП подібної закономірності виявлено не 

було. Щільність CD56 в даній когорті склала 35 (34-35)% і не відрізнялася від 

такої в ендометрії здорових жінок (24,57±3,6%) (рис. 5.11, 5.12). 

Макрофаги (CD68) – постійний клітинний елемент строми ендометрія. 

Утворення макрофагів забезпечується трьома механізмами: з циркулюючої 

крові, місцевою пролиферацією, пролонгованим виживанням і 

іммобілізацією в зоні запалення. Число CD68 в слизовій оболонці матки 

значно виростає в фазу секреції і досягає найвищих концентрацій 

безпосередньо перед менструацією. Функціональна активність CD68  багато 

в чому підпорядкована дії гормональних впливів [8, 288].  

При дослідженні інтенсивності запального процесу в ендометрії 

обстежених жінок було виявлено, що число макрофагів (CD68) при МП в 4,5 

рази перевищувало аналогічні показники в контрольній групі (30 (30-32)% і 

6,71±1,25% відповідно; рІІ-ІІІ=0,000) і в 2-2,5 рази у пацієнток з ПЕ 

(11,56±6,37% в групі Іа і 13,44±4,45% в групі Іб; рІа-ІІ=0,009) (рис. 5.13). 
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Рис. 5.11. Експресія маркера NK-клітин CD56  в ендометрії: 

 

1. Іа група.  Знижена експресія CD56 в NK-клітинах строми ендометрія. 

Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 

2. Іб група. Помірна експресія CD56. Імуногістохімічний метод. 

Мікрофотографія. Ок. 10; об. 40 

3. ІІ група.  Виражена експресія CD56 в запальному інфільтраті строми 

ендометрія. Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 40 

4. ІІІ група. Нормальний ендометрій фази проліферації. Експресія CD56. 

Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 
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Рис. 5.12. Експресія маркера NK-клітин CD16  в ендометрії: 

 

1. Іа група.  Експресія CD16 в поодиноких NK-клітинах строми 

ендометрія. Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 

2. Іб група. Слабо виражена експресія CD16. Імуногістохімічний метод. 

Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 

3. ІІ група.  Незмінена експресія CD16 в стромі ендометрія. 

Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 40 

4. ІІІ група. Нормальний ендометрій фази проліферації. Експресія CD16. 

Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 40 
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Рис. 5.13. Експресія маркера макрофагів CD68  в ендометрії: 

 

1. Іа група.  Експресія CD68 в стромі ендометрія не змінена. 

Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 

2. Іб група. Експресія CD68. Імуногістохімічний метод. 

Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 

3. ІІ група.  Макрофагальні елементи (CD68) в запальному інфільтраті 

строми ендометрія. Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 

10; об. 10 

4. ІІІ група. Нормальний ендометрій фази проліферації. Експресія CD68. 

Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 
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Суттєвої кореляції між відсотковим вмістом кожного підвиду 

мононуклеарних клітин в ендометрії та кількістю ПЕ і МП не встановлено (rs 

в діапазоні від -0,39 до +0,26; р=0,582 і від -0,19 до +0,26; р=0,492 

відповідно).  

 

5.4. Проліферативна активність в ендометрії жінок досліджених 

груп 

 

Рівень проліферації клітин в ендометрії оцінювали при ІГХД за 

експресією маркера Кі-67. Кі-67 – найпоширеніший маркер проліферативної 

активності, який експресується практично в усіх фазах мітотичного циклу і, 

відповідно, відображає величину проліферативного пулу. 

Кі-67–позитивні клітини були розташовані переважно в базальному 

шарі ендометрія. Продукт реакції локалізувався в ядрах клітин і мав 

коричневе забарвлення (рис. 5.14). Найбільш високий рівень експресії Кі-67 в 

клітинах залозистого і покривного епітелію був зареєстрований при МП. У 

групах Іб і ІІ його значення було майже однаковим і склало 42,89±10,61 і 

44,29±8,86% відповідно, що у 8 разів перевищувало показник у контрольній 

групі контролю (5,43±1,13%; рІб-ІІІ=0,000, рІІ-ІІІ=0,000) і в 1,5 разу – групи ПЕ    

(рІа-Іб=0,000, рІа-ІІ=0,000). У пацієнток з ПЕ, навіть за відсутності ХЕ, також 

мало місце підвищення мітотичної активності клітин епітелію залоз, рівень 

експресії Кі-67 склав у них 28,78±7,73% і був значимо вищим, ніж у здорових 

жінок (рІа-ІІІ=0,000) (рис. 5.15). 

У клітинах строми ендометрія у представниць Іб і ІІ групи 

спостерігалася тенденція до збільшення експресії Кі-67, однак показники не 

були статистично значущими.  
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Рис. 5.14. Експресія маркера проліферації Кі67  в ендометрії: 

 

1. Іа група. Експресія Кі67 в епітелії залоз і в клітинах строми 

ендометрія. Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 40 

2. Іб група. Експресія Кі67 в епітелії залоз і в клітинах строми 

ендометрія. Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 

3. ІІ група. Експресія Кі67 в епітелії залоз і в клітинах строми 

ендометрія. Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 

4. ІІІ група. Нормальний ендометрій фази проліферації. Експресія Кі67. 

Імуногістохімічний метод. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 
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Box Plot of Ki67 залози
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Рис. 5.15. Середні значення Кі67 в залозах ендометрія, M±SD 

 

Таким чином, на підставі ІГХД морфофункціонального стану 

ендометрія встановлено: для ізольованого ПЕ притаманні локальні 

імуногістохімічні зміни у вигляді зменшення кількості CD56 і CD16 клітин; 

ПЕ в поєднанні з МП характеризуються дисбалансом субпопуляцій 

лімфоцитів зі зменшенням кількості CD16 на тлі високого вмісту CD138 і 

CD45; МП відрізняє висока щільність CD56, CD45, CD68 і CD138. 
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РОЗДІЛ 6 

ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗУ ТА 

РЕЦЕПТИВНОСТІ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК ДОСЛІДЖЕНИХ ГРУП 

 

Традиційно вважають, що в основі розвитку ПЕ лежить гормональний 

дисбаланс, який виражається у відносній або абсолютній гіперестрогенемії. 

Результати проведеного нами дослідження показали, що середні показники 

базального рівня гонадотропних гормонів, а також базального рівня Е2 у 

жінок усіх обстежених груп перебували в межах нормальних значень (табл. 

6.1).  

 

Таблиця 6.1 

Гормонограмма обстежених пацієнтів 

Показник Iа група   

(n=34 ) 

Iб група  

 (n=36) 

II група   

(n=30) 

III група  

(n=30 ) 

р-рівень 

ФСГ, Од/л 6,2 (5,3-7,3) 7,21±3,01 4,93±1,3 5,73±1,73 0,221 c, b  

ЛГ, Од/л 4,5 (4,3-7,7) 6,43±2,82 4,44±1,01 6,12±3,13 0,789 c, b 

Е2, пг/мл 70,4±36,45 61,51±25,81 99,71±17,41 88,99±17,63 0,076 a, b  

ПРЛ, нг/мл 14,08±4,59 12,91±8,13 18,64±4,75 15,43±5,34 0,291 a, b  

ПГ, нг/мл 5,25±4,431, 2 9,32±5,65 1 15,6±2,44  20,96±1,06  0,0000 c  

Примітки: Залежно від виду розподілу ознаки дані представлені у вигляді  

    М±SD (тест Шапіро – Уїлка, р˃0,05) або Ме (IQR) (тест Шапіро – Уїлка, р˂0,05); 

1. a – параметричний, однофакторний дисперсійний аналіз варіацій (ANOVA); 

2. b – немає відмінностей в групах, проведення парного аналізу груп є недоцільним; 

3. c – ранговий аналіз варіацій за методом Краскела – Уолліса; 

4. 1 – різниця достовірна відносно такої в ІІІ групі (р<0,05); 

5. 2 – різниця достовірна відносно такої в ІІ групі (р<0,05). 

                    

Оскільки ФСГ є найбільш значущим гормоном, що впливає на 

дозрівання яйцеклітини, його базальний рівень і співвідношення ФСГ/ЛГ 



123 
 

мали прогностичне значення для визначення рівня фертильності у 

обстежених пацієнток. Значуще підвищення ФСГ, яке свідчить про 

виснаження фолікулярного резерву, не було встановлено у жодній із груп. 

Так, концентрації ФСГ в венозній крові склали 6,2 (5,3-7,3) Од/л у Іа групі, 

7,21±3,01 Од/л у Іб, 4,93±1,3 Од/л у ІІ та 5,73±1,73Од/л у ІІІ. 

Істотних відмінностей між вмістом ЛГ у пацієнток з ПЕ, МП і у 

здорових жінок виявлено не було. Рівень ЛГ в І фазу МЦ у пацієнток Іа групи 

склав 4,5 (4,3-7,7) Од/л, Іб – 6,43±2,82 Од/л, ІІ – 4,44±1,01 Од/л, ІІІ – 

6,12±3,13 Од/л. 

Однак, якщо у представниць Іб, ІІ і ІІІ груп співвідношення ФСГ/ЛГ 

знаходилося в межах норми і наближалося до 1, то у жінок з ПЕ (група Іа) 

даний показник збільшувався до 1,4, що свідчило про виснаження 

стероідпродукуючої функції яєчників. 

Визначення рівня ПРЛ виявило, що у більшості обстежених жінок він 

знаходився в межах нормальних значень. Концентрація ПРЛ в групі з ПЕ 

склала 14,08±4,59 нг/мл, в групі де ПЕ поєднувалися з МП – 12,91±8,13 

нг/мл, у жінок з МП – 18,64±4,75 нг/мл і у представниць контрольної групи – 

15,43 ± 5,34 нг/мл. Статистично значущих відмінностей між показниками 

встановлено не було. 

Аналіз показників статевих стероїдних гормонів дозволив виявити 

більш суттєві зміни в системі гормонального гомеостазу. 

Середні значення концентрації Е2 були найвищими в групі жінок з МП 

– 99,71±17,41 пг/мл, найнижчими при поєднанні ПЕ з МП – 61,51±25,81 

пг/мл. Групи Іа і ІІІ характеризувалися проміжними значеннями – 70,4±36,45 

пг/мл і 88,99 ± 17,63 пг / мл відповідно (рис. 6.1). Однак, в ході статистичного 

аналізу виявлені відмінності не були розцінені як статистично значущі.  

Середнє вміст ПГ в сироватці крові у ІІ фазу МЦ у пацієнток Іа групи 

склав 5,25±4,43 нг/мл, що в 4 рази нижче, ніж в осіб контрольної групи 

(20,96±1,06 нг/мл; р=0,000) і в 3 рази, ніж у жінок ІІ групи (15,6±2,44 нг/мл; 

р=0,017). Аналогічне явище спостерігали у пацієнток Іб групи – середній 
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вміст ПГ у них склав 9,32±5,65 нг/мл (р=0,004) і значимо відрізнявся від 

показника здорових жінок (рис. 6.2). 

Примітно, що співвідношення Е2/ПГ суттєво змінювалося за рахунок 

зниженого ПГ лише в Іа групі та дорівнювалось 13,4, що в 2 рази 

перевищувало однойменний показник в Іб (6,7), ІІ (6,4) і ІІІ (6,8) групах. 

 

Box Plot of ЕСТРАДІОЛ
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Рис. 6.1. Середні значення концентрації естрадіолу у жінок 

обстежених груп, M±SD 
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Box Plot of ПРОГЕСТЕРОН
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Рис. 6.2. Середні значення концентрації  прогестерону у жінок 

обстежених груп, M ± SD 

 

Для оцінки функціонального потенціалу ендометрія проводили 

імуногістохімічні реакції з антитілами до стероїдних рецепторів: ER (тип α) і 

PR (тип А та В). Продукт реакції коричневого кольору локалізувався в ядрах 

епітеліальних клітин у великій кількості в функціональному шарі. Експресія 

стероїдних рецепторів в ендометрії пацієнток досліджуваних груп 

представлена в табл. 6.2. 

Експресія ER і PR у ядрах клітин залозистого епітелію при наявності 

МП склала у Іб групі 100,0±1,58 і 99,33±1,58%, у ІІ групі – 99,43±1,72 і 

97,43±4,79% і була порівняна з групою контролю (99,29±1,8 і 97,0±4,16%). У 

стромальних клітинах відзначена схожа тенденція. Рівень експресії ER у 

групі Іб (89,44±4,61%) і у ІІ групі (89 (85-91)%), так як і рівень експресії PR 

(88,22±6,3 і 84,57±14,42% відповідно), значимо не відрізнявся від такого у 

здорових обстежених. Середній вміст ER і PR в ендометрії жінок з ПЕ (група 

Іа) не відрізнявся від такого в інших груп. В епітелії залоз ERα склали 
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99,67±2,0%, PR – 96,78±4,55%, в стромі експресія ERα склала 88,11±5,51%, 

PR – 87,44±6,19%. 

 

Таблиця 6.2 

Експресія стероїдних рецепторів в ендометрії 

Показники 

% 

Іа група  

(n=34 ) 

 Іб група  

 (n=36) 

ІІ група   

(n=30) 

ІІІ група   

(n=30 ) 

р-

рівень 

ERα  

залоз 

99,67±2,0 100,0±1,58 99,43±1,72 99,29±1,8 0,863 а, b 

ERα  

строми 

88,11±5,51 89,44±4,61 89 (85-91) 88,29±4,35 0,902 c, b 

PR  

залоз 

96,78±4,55 99,33±1,58 97,43±4,79 97,0±4,16 0,717 c, b 

РR  

строми 

87,44±6,19 88,22±6,3 84,57±14,42 85,43±14,42 0,821 a, b  

Примітки: Залежно від виду розподілу ознаки дані представлені у вигляді  

    М±SD (тест Шапіро – Уїлка, р˃0,05) або Ме (IQR) (тест Шапіро – Уїлка, р˂0,05); 

1. a – параметричний, однофакторний дисперсійний аналіз варіацій (ANOVA); 

2. b – немає відмінностей в групах, проведення парного аналізу груп є недоцільним; 

3. c – ранговий аналіз варіацій за методом Краскела – Уолліса; 

 

Відомо, що гормональна регуляція визначається балансом тканинної 

рецепції. Тому, найбільш коректним є аналіз не абсолютних значень вмісту 

ERα і PR в ендометрії, а їх співвідношення. Коефіцієнт ER/PR в епітелії 

контрольної групи дорівнював 1,02, в групах Іа, Іб і ІІ – 1,03, 1 і 1,02 

відповідно. Співвідношення ER/PR в клітинах строми при ПЕ склало 1,01, в 

групі МП – 1,05, в групі контролю – 1,03. Таким чином, і при ПЕ, і при МП, 

зберігалося фізіологічне співвідношення стероїдних рецепторів. 

Вивчення спектра розподілу ER і PR в ПЕ показало, що їх експресія в 

групах Іа і Іб виявилася зіставною з показниками епітелію залоз і строми для 

кожного типу рецепторів в навколишньому ендометрії (таблиця 6.3). 
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Таблиця 6.3 

Експресія стероїдних рецепторів в поліпі ендометрія 

Показники 

(%) 

Ia група  

(n=34) 

 Iб група  

(n=36) 

р-рівень 

ERα залоз 99,33±2,35 99,56±2,96 0,862 а  

ERα строми 90 (89-92) 90 (89-91) 0,825 b 

РR залоз 97,44±4,48 99,33±2,5 0,285 a  

РR строми 89,11±5,67 89,89±5,49 0,770 a  

 Примітки: Залежно від виду розподілу ознаки дані представлені у вигляді  

    М±SD (тест Шапіро – Уїлка, р˃0,05) або Ме (IQR) (тест Шапіро – Уїлка, р˂0,05); 

1. a – t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок; 

2. b – критерій Манна – Уітні. 

  

У представниць Іа групи у тканині ПЕ концентрація ER і PR в залозах 

(99,33±2,35% і 97,44±4,48% відповідно) і в стромі (90 (89-92)% і 89,11±5,67% 

відповідно) не відрізнялася від такої в групі Іб. Існування ПЕ на фоні ХЕ в 

даній когорті пацієнток не спричинило за собою значущих змін рецепторного 

апарату ні у залозистому, ні у стромальном компоненті поліпа.  

Проведення кореляційного аналізу між досліджуваними чинниками 

дозволило проаналізувати природу і взаємозв'язок патологічних процесів в 

ендометрії. 

За рівнем експресії стероїдних рецепторів залозистий епітелій і строма 

ендометрія у жінок з ПЕ і МП відповідали фазі проліферації. При цьому 

будь-яких кореляційних залежностей між рівнем експресії Кі67 та ER і PR 

виявлено не було (табл. 6.4). Якщо підвищення мітотичної активності в 

залозистому і стромальному компонентах слизової тіла матки не пов'язано зі 

зміною рецепції, то ймовірно причина криється в змінах локального 

імунітету. Дане припущення підтвердили результати кореляційного аналізу 

(табл. 6.5). 
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Ендометрій жінок з ізольованими ПЕ характеризувався зворотною 

кореляційною залежністю між підвищеною експресією Кі67 та зменшеною 

кількістю CD16 (r=0,81; p=0,007) і CD56 NK-клітин (rs=0,63; p=0,016) (рис. 

6.3). У тих пацієнток, у яких ПЕ існували на тлі МП, подібні зміни були 

встановлені лише щодо CD16 (rs=0,84; p= 0,003 в залозах і rs=0,76; p=0,017 в 

стромі) (рис. 6.4). 

Мікрополіпи, як макроскопічний вираз ХЕ, продемонстрували 

наявність прямого кореляційного взаємозв'язку величини Кі67 із кількістю 

макрофагів (CD68) (rs=0,91; p=0,043) і плазматичних клітин (CD138) (r=0,84; 

p=0,001 в залозах і rs=0,51; p=0,042 в стромі) (рис. 6.5). Аналогічні 

особливості спостерігалися в групі, де МП поєднувалися з ПЕ. Коефіцієнт 

кореляції для CD68 склав 0,62 (р=0,014), а для CD138 – 0,66 в залозах 

(р=0,046) і 0,75 (р=0,019) в стромі (рис. 6.4).  
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Таблиця 6.4 

Кореляція між естрогеновими і прогестероновими рецепторами  

і Ki 67 в ендометрії обстежених жінок 

група локалізація кореляція коефіцієнт 

кореляції 

р-рівень 

Іа залози ERα /Ki67 залози 0,05 r  0,890 

ERα / Ki67 строма 0,06 r  0,873 

PR/ Ki67 залози 0,03 r  0,945 

PR / Ki67 строма 0,62 r  0,073 

строма ERα /Ki67 залози 0,15 r 0,694 

ERα / Ki67 строма 0,11 r 0,786 

PR/ Ki67 залози 0,29 r 0,449 

PR / Ki67 строма 0,42 r 0,263 

Іб залози ERα /Ki67 залози 0,04 r 0,909 

ERα / Ki67 строма 0,39 rs 0,299 

PR/ Ki67 залози 0,39 r 0,300 

PR / Ki67 строма 0,06 rs 0,879 

строма ERα /Ki67 залози 0,13 r 0,741 

ERα / Ki67 строма 0,35 rs 0,349 

PR/ Ki67 залози 0,10 r 0,795 

PR / Ki67 строма 0,03 rs 0,931 

ІІ залози ERα /Ki67 залози 0,19 r 0,687 

ERα / Ki67 строма 0,65 rs 0,111 

PR/ Ki67 залози 0,17 r 0,723 

PR / Ki67 строма 0,11 rs 0,812 

строма ERα /Ki67 залози 0,44 rs 0,328 

ERα / Ki67 строма 0,37 rs 0,413 

PR/ Ki67 залози 0,57 r 0,181 

PR / Ki67 строма 0,67 rs 0,097 

Примітки:   

1. r - коефіцієнт кореляції Пірсона 

2. rs - коефіцієнт кореляції Спірмена. 
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Таблиця 6.5 

Кореляція між Ki 67 та імунними клітинами в ендометрії 

група локалізація кореляція коефіцієнт 

кореляції 

р-рівень 

Іа залози Ki67/CD56 0,63 rs 0,016 

Ki67/CD16 0,81 r  0,007 

Ki67/CD45 0,04 r  0,916 

Ki67/CD68 0,21 r  0,131 

строма Ki67/CD56 0,21 rs 0,592 

Ki67/CD16 0,15 r  0,708 

Ki67/CD45 0,42 r  0,262 

Ki67/CD68 0,38 r  0,307 

Іб залози Ki67/CD138 0,66 r  0,046 

Ki67/CD56 0,56 rs  0,117 

Ki67/CD16 0,84 rs  0,003 

Ki67/CD45 0,18 rs  0,652 

Ki67/CD68 0,62 rs  0,014 

строма Ki67/CD138  0,75 rs  0,019 

Ki67/CD56 0,52 rs  0,149 

Ki67/CD16 0,76 rs  0,017 

Ki67/CD45 0,26 rs  0,499 

Ki67/CD68 0,82 rs  0,006 

ІІ залози Ki67/CD138  0,84 r  0,001 

Ki67/CD56 0,17 rs  0,715 

Ki67/CD16 0,62 rs  0,135 

Ki67/CD45 0,20 r  0,660 

Ki67/CD68 0,91 rs 0,043 

строми Ki67/CD138  0,51 rs  0,042 

Ki67/CD56 0,27 rs  0,565 

Ki67/CD16 0,69 rs  0,085 

Ki67/CD45 0,21 rs  0,646 

Ki67/CD68 0,55 rs  0,196 

      Примітки:   

1. r - коефіцієнт кореляції Пірсона 

2. rs - коефіцієнт кореляції Спірмена. 
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група Іа

Scatterplot: CD 16 vs. Ki 67 залози (Casewise MD deletion)

Ki 67 залози = 61,678 - 1,678  * CD 16

Correlation: r = -,8088
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група Іа

Scatterplot: CD 56 vs. Ki 67 залози (Casewise MD deletion)

Ki 67 залози = 60,238 - 1,790  * CD 56

Correlation: r = -,6329
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Рис. 6.3. Кореляційний взаємозв’язок між Кі67 та NK-клітинами в 

ендометрії жінок Іа групи 
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група Іб

Scatterplot: CD138 плазмоцити vs. Ki 67 залози (Casewise MD deletion)

Ki 67 залози = 33,936 + ,75831 * CD138 плазмоцити

Correlation: r = ,66293
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група Iб

Scatterplot: CD 16 vs. Ki 67 залози (Casewise MD deletion)

Ki 67 залози = 64,681 - 1,850  * CD 16

Correlation: r = -,8364
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Рис. 6.4. Кореляційний взаємозв’язок між Кі67 та CD138, CD16 в 

ендометрії жінок Іб групи 
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група ІІ

Scatterplot: CD138 плазмоцити vs. Ki 67 залози (Casewise MD deletion)

Ki 67 желзы = 13,790 + 3,0276 * CD138 плазмоцити

Correlation: r = ,84398
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група ІІ

Scatterplot: CD 68 vs. Ki 67 залози (Casewise MD deletion)

Ki 67 залози = -3,033 + 1,3910 * CD 68

Correlation: r = ,91203
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Рис. 6.5. Кореляційний взаємозв’язок між Кі67 та CD138, CD68 в 

ендометрії жінок ІІ групи 
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Традиційно вважається, що ключових моментів у розвитку ПЕ два. 

Перший реалізується, коли дисбаланс у системі PR та ER зміщується в бік 

гіперекспрессіі останніх. Другий – коли абсолютна або відносна 

гіперестрогенія, у відсутності врівноважуючого антипроліферативного 

впливу ПГ, веде до стимуляції клітин базального шару, формуванню 

вогнищевої гіперплазії і розвитку надалі ПЕ. 

Виявлені нами зміни фенотипічного складу імунних клітин в 

ендометрії, що розвинулися на тлі прогестеронодефіціту і абсолютно 

незмінного рецепторного апарату, а також аналіз безлічі сучасних 

літературних джерел, дозволили виділити окремі патофізіологічні механізми 

(рис. 6.6). Вони є доказом того, що у виникненні ПЕ задіяні різноманітні і 

надзвичайно складні механізми клітинного регулювання, в основі яких 

знаходиться ПГ. 

Прогестерон, тучні клітини і фіброз 

Однією з найважливіших функцій ПГ у секреторну фазу МЦ є запуск 

«реакції децідуалізаціі». 

Процес децідуалізаціі – це морфологічне і функціональне 

ремоделювання строми ендометрія, що характеризується масивним 

залученням в ендометрій «маткових натуральних кілерів», 

диференціюванням стромальних клітин ендометрія в децидуальні і 

ангіогенезом. У більш вузькому сенсі, децідуалізація – це процес, при якому 

клітини строми ендометрія диференціюються в морфологічно відмінні 

децидуальні клітини з унікальним біосинтетичним і секреторним фенотипом 

[72, 288]. 

Реалізується даний механізм тільки у присутності ПГ. Приблизно через 

10 днів після постовуляторного підйому рівня ПГ, у фібробластах, що 

оточують спіральні артеріоли запускається процес трансформації. 

Перетворюючись в епітеліоподібні, секреторні клітини вони формують 

основу материнського клітинного компоненту у материнсько-плодовому 

взаємозв'язку. 
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Рис. 6.6. Патогенетичні механізми розвитку поліпів, що виникають на тлі прогестеронового дефіциту 



136 
 

Логічно припустити, що в умовах дефіциту ПГ підготовлені 

естрогенами і очікуючи процесу децідуалізаціі фібробласти стають 

активними учасниками інших процесів. 

Відповідно до сучасних поглядів, у відповідь на зниження рівня ПГ 

виникає запальна реакція [288]. З усього розмаїття лейкоцитів, що виникають 

у цьому періоді в ендометрії, високо активними і численними є тучні клітини 

(ТК). І саме взаємодія між ТК і фібробластами є критично важливою подією 

для такого явища, як фіброз. Реалізується це взаємодія двома шляхами. 

Перший шлях – шлях паракринного впливу. Активація ТК веде до 

утворення і вивільнення великої кількості профібротичних медіаторів. 

Гістамін, протеази, тріптаза, TGF-β і ін. викликають проліферацію, міграцію, 

ущільнення і диференціювання фібробластів, стимулюють синтез колагену. 

Другий шлях – шлях прямої взаємодії, ТК мають унікальну здібність 

формувати щілинні контакти з фібробластами. Таким чином реалізується 

пряма міжклітинна комунікація, яка веде до доставки профібротичних 

медіаторів до фібробластів «без втрат» і більш масштабної реалізації всіх 

ланок фіброзу [4, 269]. 

Фібробласти, безперечно, одні з пріоритетних мішеней для ТК, однак 

далеко не єдині. Впливаючи на ендотеліальні клітини, вони запускають 

ангіогенез; взаємодіючи з епітеліоцитами, вони ініціюють їх зростання; 

стимулюючи ріст пухлинних клітин, разом з тим здійснюють 

імуносупресивну дію на клітини імунної системи і пригнічують їхню 

здатність до детекції пухлинних клітин.  

Такі різнобічні здібності ТК надзвичайно цікаві онкологам, тим більше 

що вже з'явився ряд повідомлень про виявлення їх великої кількості в 

тканинах, що оточують пухлину [8]. На сьогоднішній день доведено, що ТК 

беруть участь в канцерогенезі шляхом тканинного ремоделювання, 

ангіогенезу і сприяння запаленню [210].  

Біологія поліпів багато в чому схожа з пухлинним ростом. 

Дослідження, що підтверджують виявлення ТК в структурі назальних 
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поліпів, поліпів кишечника і ендометрія доводять їхню ініціюючу роль у 

формуванні даних новоутворень [239].  

В ендометрії ТК присутні протягом усього МЦ і складають 3-5% від 

всієї популяції клітин, однак високоактивними вони стають лише у відповідь 

на зниження рівня ПГ [288]. Наступна за активацією дегрануляція ТК 

запускає процеси фіброзу і ангіогенезу, які у результаті призводять до 

формування таких основних гістологічних особливостей ПЕ, як фіброзна 

строма і товстостінні кровоносні судини.  

Прогестерон і асептичне запалення 

Серед всіх слизових оболонок, матка унікальна тим, що статеві 

стероїдні гормони, модулюють як еферентні, так і аферентні імунні реакції. 

Впливаючи на постійні і тимчасові популяції імунних клітин в 

субепітеліальних шарах ендометрія, вони забезпечують повноту реалізації 

біологічних функцій в кожній фазі МЦ. 

Так, наприклад, безпосередньо перед менструацією, в результаті 

зниження рівня ПГ епітеліальні клітини ендометрія починають активно 

продукувати ІЛ-8 і МСР-1 (моноцитарний хемоатрактний білок), що 

призводить до хемотаксису і активації моноцитів і нейтрофілів. Завдань у 

цих клітин дві: запустити процес вивільнення і активації матричних 

металопротеїназ, які ініціюють менструацію, і здійснити імунний нагляд, 

захистивши уразливий в цю фазу ендометрій від патогенів. Під час 

менструації, ділянку пошкодженого епітеліального шару заповнюють 

цитокіни і хемокіни. Здійснюючи негайний вплив на пересування і активацію 

імунних клітин, вони формують епітеліальний бар'єр. Частина нейтрофілів 

заповнює місця тканинної деградації, інша частина перетинає епітелій і 

проникає у порожнину матки, де спільно з макрофагами і дендритними 

клітинами, також залученими в ендометрій, більш активно видаляють 

мікроорганізми з епітеліальної поверхні [227, 282, 288]. 

Цікаво, що відновлення слизової оболонки матки розпочинається ще 

коли процес деструкції незавершений. В цей час велика кількість нейтрофілів 
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все ще присутня в ендометрії. Незважаючи на коротке життя в 

циркуляторному руслі, їх існування продовжується цитокінами в тканинному 

середовищі. Перебуваючи в ендометрії, вони починають реалізовувати ще 

одну свою функцію – регенераторну. Виділяючи чинники, що індукують 

міграцію фібробластів і сприяють ангіогенезу, нейтрофіли забезпечують 

проліферацію ендометрія в новому МЦ [288]. 

Нескладно уявити, що описана вище нормальна фізіологія ендометрія, 

чітко обмежена часовим проміжком і балансом гормонів, при зміні 

тривалості процесів, що відбуваються, на тлі низьких значень ПГ, легко 

перетворюється у патологічну. 

Велика кількість цитокінів неминуче призводить до великої кількості 

імунних клітин [50, 308]. Накопичуючись на поверхні ендометрія, вони 

постійно контактують з мікроорганізмами-симбіонтами порожнини матки. У 

відповідь на взаємодію імуноцитів з мікробом відбувається збірка і активація 

інфламмасом [60]. 

Інфламмасома – специфічна цитоплазматична супрамолекулярна 

структура, складання якої відбувається в клітинах імунної системи 

(нейтрофіли, макрофаги) і передує будь-якій запальнії реакції. До 

теперішнього часу описані чотири види інфламмасом (NLRPI, NLRC4, 

NLRP3, AIM2), хоча припускають, що їх, швидше за все, набагато більше.  

Основу інфламмасоми становлять протеїни NLR (nucleotide 

oligomerization domain receptor). Вони формують своєрідну білкову 

платформу, на базі якої, під час вступу у клітину мікробного агента (PAMPs - 

pathogen associated molecular patterns), розціненого імунною системою як 

патоген, відбувається накопичення прокаспази-1. Накопичуючись до 

критичного рівня, прокаспаза-1 перетворюється в каспазу-1, яка запускає 

трансформацію проінтерлейкінів (про-ІЛ-1β і про-ІЛ-18) у інтерлейкіни (ІЛ-

1β і ІЛ-18). Ці сполуки, які відносяться до групи цитокінів і запускають 

прозапальну відповідь, відомі вже давно, але до відкриття інфламмасом ніхто 

не знав, як і де вони утворюються. Опинившись поза клітинами, цитокіни 
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стимулюють залучення інших іммуноцитів і викликають повномасштабну 

запальну реакцію [60, 87, 185]. 

Процес цей триває недовго і після запальної відповіді зібрані 

інфламмасоми так само швидко розбираються. Зазвичай процес ліквідації 

інфламмасом повинен бути завершений протягом 18-24 годин [87]. Однак 

найчастіше баланс в парі «збірка – дезінтеграція інфламмасом» порушується, 

«нерозібрані» комплекси інфламмасом продовжують функціонувати, 

постійно генерують запальну реакцію і ушкоджують прилеглі тканини. Зі 

зруйнованих клітин пошкодженої тканини у міжклітинний простір 

потрапляють DAMPs (damage-associated molecular patterns – молекулярні 

структури, пов'язані з пошкодженням, АТФ, фрагменти ДНК і РНК). 

Активуючи Toll-like рецептори макрофагів вони, подібно РAMPs, ініціюють 

складання інфламмасом, замикаючи при цьому порочне коло хронічного 

запалення і надаючи йому аутоіммунне забарвлення. 

Не виключено, що недостатня продукція ПГ, і як наслідок запальна 

деструкція ендометріальної тканини, в комплексі із сімбіонтною 

мікрофлорою порожнини матки – дратівливі стимули для занадто активного і 

занадто довгого функціонування інфламмасом в імунних клітинах. 

Аномальне «довгожительство» яких, через інтенсивну продукцію 

прозапальних цитокінів, формує каскад патологічних реакцій, що ведуть до 

надлишкової проліферації і утворенню ПЕ. 

Прогестерон і простагландини: прямий зв'язок 

Недостатня концентрація ПГ у другу фазу МЦ призводить до 

аномального підвищення простагландинів в ендометрії. Ще в 1980-х роках 

було встановлено, що синтез простагландинів в слизовій оболонці матки – 

гормональнозалежний процес. Ключову роль в ньому відіграють два 

ферменти – СОХ-2 і простагландинсинтетаза. Е2 стимулює їх активність, ПГ 

– пригнічує. При фізіологічному зниженні рівня ПГ незадовго до менструації 

знижується активність ферменту простагландиндегідрогенази. Це призводить 

до різкого збільшення активності простагландинсинтетази і СОХ-2. В 
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ендометрії стрибкоподібно зростає концентрація простагландинів (Pg) F2α і 

Е2 і розгортається яскраво виражена запальна відповідь [131, 288]. PgE2 – 

викликає вазодилатацію і підвищує проникність спіральних артерій. PgF2α – 

підвищує тонус кровоносних судин ендометрія, ініціює стаз і викликає 

гіпоксію функціонального шару ендометрія, приводячи до загибелі його 

клітин внаслідок некрозу. Виникає менструація [227, 288]. Цікаво, що за 

регенерацію ендометрія після менструальної кровотечі, також відповідає 

СОХ-2. Завдяки своїй здатності збільшувати експресію Bcl-2, даний фермент 

гальмує апоптоз і відновлюючи тканинний гомеостаз вводить ендометрій в 

новий цикл [288, 295]. 

Прогестеронодефіціт неминуче призводить до надмірної експресії 

СОХ-2 і підвищенню концентрації PgE2 і PgF2α. СОХ-2 затримує апоптоз, 

активує неоангіогенез і підвищує адгезію проліферуючих клітин до 

екстрацелюлярного матриксу [172]. PgE2, впливаючи на стероїдний 

регуляторний білок (StAR) і ароматази, збільшує синтез естрогенів. 

Стимулюючи синтез VEGF, впливає на лейкоцити і підсилює ангіогенез. Він 

також гальмує апоптоз і активує фактор росту фібробластів-9 (FGF-9), що в 

свою чергу, сприяє проліферації клітин ендометрія [148, 186, 269]. Такі 

механізми дають поштовх до формування аномального автономного вогнища 

проліферації в ендометрії. 

Місцеві ефекти гіперпростагландинемії найбільш вивчені при 

ендометріозі і карциномі ендометрія. Вважається, що високий рівень 

експресії СОХ-2 корелює зі ступенем злоякісності і глибиною інвазії 

пухлини [128, 129]. А інгібування СОХ-2 ефективно знижує проліферацію 

епітеліальних клітин у вогнищах ендометріозу [3, 186]. На сьогодні 

вважається доведеним той факт, що СОХ -2 ініціює розвиток колоректальних 

і шлункових поліпів [272, 295]. Не зважаючи на те, що в нормальній слизовій 

кишечника цей фермент практично не визначається, в колоректальних 

поліпах і карциномі його вміст становить 50 і 80% відповідно [272]. 
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У проведеному нами дослідженні ми не вивчали експресію СОХ-2 і 

простагландинів в ПЕ. Однак, великий аналіз сучасних літературних даних 

дозволяє припустити, що підвищення СОХ-2 є не останнім внеском у 

формуванні ПЕ. І роль пускового чинника в цьому процесі належить ПГ.  

Прогестерон і помилки імунної системи 

Функції ПГ, безумовно, різноманітні, але одна з найважливіших – 

масштабна імуномодуляція з метою збереження і пролонгації вагітності. 

Саме ПГ стимулює лімфоцити і децидуальні клітини ендометрія на 

продукцію прогестерон-індукованого блокуючого фактора (PIBF), головного 

агента імунного контролю [13, 41]. 

Саме PIBF забезпечує необхідну для вагітності імунотолерантність. 

Захисний механізм цього білка полягає в тому, що він зміщає рівновагу 

Th1/Th2 в бік останнього і, таким чином, вимикає надмірно агресивну 

відповідь імунної системи на зростаючий ембріон [41, 70, 72, 199]. 

Абсолютна або відносна недостатність ПГ і закономірне зниження 

PIBF супроводжується переважанням реакцій Th-типу з викидом в кров 

прозапальних цитокінів (IL-1, IL-6, INF-γ, TNF-α) [288]. 

Крім прямої цитотоксичної дії, прозапальні цитокіни вмикають ще 

декілька механізмів. По-перше, вони переводять NK-клітини в статус 

лімфокін-активованих, викликая їхню швидку дегрануляцію з вивільненням 

перфоринів [45, 46, 199]. А по-друге, вони активують фермент, що підвищує 

згортання крові, протромбіназу. Утворені в результаті цього мікротромби 

порушують локальну мікроциркуляцію і призводять до гіпоксії [41, 269]. 

Такий процес не тільки перешкоджає успішній інвазії трофобласта, але й 

призводить до збільшення утворення VEGF, що грає ключову роль у 

проліферації ендометрія і у формуванні ПЕ. Вплив гіпоксії, в першу чергу, 

здійснюється шляхом індукції чинника транскрипції HIF (hypoxia inducible 

factor), мішенями якого є гени, що забезпечують контроль і регуляцію 

ангіогенезу, апоптозу і клітинного циклу [269]. Крім цього, HIF індукує 

диференціювання моноцитів в макрофаги, нейтрофіли і дендроцити, 
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перепрограмує їх таким чином, що сформоване ними запальне мікрооточення 

надійно захищає патологічне вогнище пухлинного росту [186, 269]. 

Таким чином, в умовах прогестеронового дефіціту порочні механізми 

буквально дублюють один одного у спробах ініціювати пухлинний процес. 
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РОЗДІЛ 7 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТОК З ПОЛІПАМИ 

ЕНДОМЕТРІЯ 

 

7.1. Теоретичне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів 

у жінок з поліпами та мікрополіпами ендометрія 

 

На сьогодні тактика ведення хворих з ПЕ визначається віком жінки, 

функціональним станом її репродуктивної системи, клініко-морфологічними 

особливостями патологічного процесу, давністю захворювання, соматичним 

статусом пацієнтки і супутніми гінекологічними захворюваннями. 

В цілому лікування ПЕ у жінок репродуктивного віку передбачає 

дотримання трьох основних принципів: 

 усунення клінічних симптомів і видалення патологічно зміненого 

ендометрія; 

 відновлення правильного МЦ і фертильної функції; 

 профілактика рецидивів захворювання.  

Проведені нами дослідження дали можливість виділити три окремі 

клініко-патогенетичні варіанти ПЕ: ізольований ПЕ, ПЕ поєднаний з МП і 

МП (табл. 7.1).  

У механізмі розвитку ізольованого ПЕ велику роль відіграють дефіцит 

прогестерону і локальний імунний дисбаланс з вираженою гіпофункцією NK-

клітинної ланки, які, існуючи на тлі вірусної і грибкової інвазії, доведено 

призводять до надлишкової проліферації клітин ендометрія. 

У разі поєднання ПЕ з МП усі перераховані вище механізми потенціює 

активний запальний процес шляхом додаткової ініціації проліферації 

залозистого епітелію слизової оболонки матки. 

МП, як макроскопічний прояв активного запального процесу при ХЕ, 

характеризуються вогнищевими клітинними інфільтратами, частіше 

представленими плазматичними клітинами, макрофагами і NK-клітинами,



144 
 

 ПЕ ізольований ПЕ в поєднанні з МП Мікрополіпи 

Клінічні симптоми  первинне безпліддя; 

 надлишкова маса тіла або ожиріння 

 вторинне безпіддя; 

 поліменорея 

Анамнестичні данні  доброякісні захворювання яєчників і подальше оперативне 

лікування; 

 доброякісні захворювання шийки матки і подальше лікування 

(деструктивні методи) 

 невиношування вагітності 

Ехографічні особливості  59% - типова ехокартина, овальне чи округле утворення 

середньої або підвищеної ехогенності з гіпоехогенним обідком і 

судинної ніжкою; 

 41% - нетипова ехокартина, тільки деформація гіперехогенної 

структури М-еха; 

 мультифолікулярна структура яєчників  

 не візуалізуються під час 

УЗД; 

 розширені вени міометрія і 

параметрія; 

 нормальна структура 

яєчників 

Інфект: • піхва 

              • порожнина матки 

Lactobacillus  106-107 КОЕ/мл Lactobacillus  ˂106 КОЕ/мл 

Candida, ВПГ 1, 2, 6-го типу УПФ ідентична такій у здорових 

Гормональний гомеостаз ФСГ/ЛГ=1,4 

↓↓ прогестерон 

ФСГ/ЛГ=1 

↓ прогестерон 

ФСГ/ЛГ=1 

N прогестерон 

Естрогенові рецептори Норма Норма Норма 

Прогестеронові рецептори Норма Норма Норма 

 ↓ CD56, CD16 CD16 - 

↑ - CD138, CD45 CD138, CD45, CD56, CD68 

Проліферація (Кі67) ↑ ↑↑ ↑↑ 

Кореляційний взаємозв’язок  ПРОЛІФЕРАЦІЯ/ 

ІМУНОДЕФІЦИТ 

ПРОЛІФЕРАЦІЯ/ 

ІМУНОДЕФІЦИТ/ 

ЗАПАЛЕННЯ 

ПРОЛІФЕРАЦІЯ/ 

ЗАПАЛЕННЯ 

Таблиця 7.1 

Основні клініко-патогентичні варіанти поліпів ендометрія 
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активність яких призводить до надлишкової патологічної проліферації 

ендометрія навіть за відсутності персистуючого шкідливого впливу на 

тканину мікробного агента і гормонально-рецепторних порушень. 

Результати досліджень продемонстровані у попередніх розділах 

показали, що в процесі утворення ПЕ в якості ключового чинника з одного 

боку виступає вірусна і грибкова інфекція, а з іншого – гіпопрогестеронемія, 

яка навіть за відсутності патологічних змін у рецепторному апараті, ініціює 

цілий каскад запальних реакцій. Дефіцит ПГ неминуче призводить до 

активації і дегрануляції ТК, підвищення рівня COX-2 і простагландинів 

(PgE2, PgF2α), звуження спіральних артеріол і гіпоксії, підвищення 

хемотаксичної активності нейтрофілів і моноцитів. Все це призводить до 

надмірного утворення цілої плеяди цитокінів і факторів росту (VEGF, TGF-β, 

TNF-α, FGF9, IL-1, IL-6, IL-18), порушення ангіоархітектоніки тканини та 

інтенсифікації процесів проліферації і фіброзу в тканині ендометрія. 

Виявлені особливості дозволили обґрунтовувати доцільність 

використання різного об'єму лікувальних заходів при кожному з клініко-

патогенетичних варіантів ПЕ окремо (табл. 7.2). 

Для оцінки ефективності розробленого нами повного лікувального 

комплексу (тут і далі ПЛК) всіх жінок у кожній з груп випадковим методом 

було розділено в дві підгрупи. 

У кожній з груп пацієнтки, які отримали комплекс лікувальних заходів 

в повному обсязі, склали підгрупи ПЛК: 19 жінок з ізольованими ПЕ 

(підгрупа ПЛК1), 19 пацієнток з ПЕ в поєднанні з МП (підгрупа ПЛК2) і 17 – 

з МП (підгрупа ПЛК3). 

Жінки, що отримали базисний обсяг терапії, відповідний 

загальноприйнятим стандартам (тут і далі частковий лікувальний комплекс – 

ЧЛК), склали групи порівняння. У підгрупу ЧЛК1 увійшли 15 пацієнток з 

ізольованими ПЕ, у підгрупу ЧЛК2 – 17 жінок з ПЕ в поєднанні з МП і в 

підгрупу ЧЛК3 – 13 представниць групи МП.                               
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Таблиця 7.2 

Комплекс лікувальних заходів 

 

 ПЕ ізольований ПЕ в поєднанні з МП МП 

О
б

’є
м

  
л

ік
у
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л
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н
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х

 з
а
х
о
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ів

 

ЧЛК1 (n=15) ПЛК1 (n=19) ЧЛК2 (n=17) ПЛК2 (n=19) ЧЛК3 (n=13) ПЛК3 (n=17) 

Поліпектомія Поліпектомія Поліпектомія Поліпектомія   

  Доксициклін  Доксициклін  Доксициклін  Доксициклін  

Алокін-альфа   Алокін-альфа    

Індометацин  Індометацин  Індометацин  

Епігалін  Епігалін  Епігалін  

Пробіз феміна  Пробіз феміна  Пробіз феміна  

Ітраконазол  Ітраконазол  Ітраконазол  

Кетотифен  Кетотифен  Детралекс  

 Дистрептаза  Дистрептаза   

Дідрогестерон 

з 11-го по 25-й 

день МЦ 

Дідрогестерон з 

5-го по 25-й 

день МЦ 

Дідрогестерон з 

11-го по 25-й 

день МЦ 

Дідрогестерон           

з 5-го по 25-й 

день МЦ 

Дідрогестерон 

з 11-го по 25-й 

день МЦ 

Дідрогестерон          

з 11-го по 25-й 

день МЦ 

 Аспірин   Аспірин   Аспірин  

 Апі-Норм  Апі-Норм  
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Розробляючи комплекс патогенетичної терапії (ПЛК) ми керувалися 

принципом поетапного вирішення цілої низки завдань. 

Завдання №1. Поліпектомія 

Основним методом лікування хворих з ПЕ сьогодні є прицільна 

поліпектомія з базальним шаром ендометрія в місці його локалізації при 

використанні гістероскопічного (механічні ендоскопічні інструменти) або 

гістерорезектоскопічного (електрохірургічні інструменти) обладнання. 

З огляду на можливий вплив виду оперативного втручання на 

експресію маркера Кі67 і, як наслідок, результати лікування, гістероскопічні 

лікувальні методики в кожній групі проводили за стандартною уніфікованою 

схемою. При гістероскопічній резекції ПЕ тактика виглядала наступним 

чином. МП, залозисті ПЕ, а також дрібні ПЕ, які мали фіброзний і/або 

м'язовий компонент, і ПЕ локалізовані в трубних кутах видаляли 

гістероскопічними мініінвазивними інструментами (щипцями або 

ножицями). ПЕ середнього розміру розташований в трубному куті, в дні 

матки або на одній із її стінок на тонкій ніжці також видаляли 

гістероскопічними мікроінструментами з подальшою резекцією ніжки за 

допомогою ендохірургічних інструментів. Великий ПЕ на ніжці захоплювали 

щипцями, відкручували, а потім проводили гістерорезекцію його ніжки. 

Електрохірургічне висічення ПЕ проводили за умовою їх великих розмірів, 

щільної волокнистої структури, локалізації в важких для поліпектомії місцях, 

наявності у фіброзно-залозистих ПЕ широкої ніжки, в умовах пристінкових 

ПЕ на широкій основі. Поліпектомія з електрокоагуляцією його місця 

прикріплення була здійснена в Іа і Іб групі у 78 та 81% жінок відповідно. 

Абляцію ендометрія електрохірургічним методом здійснювали для 

видалення залишкових частин поліпів та їх ніжок з глибиною деструкції 4-5 

мм. При великих розмірах ПЕ (близько 1,5 см і більше) у 22% жінок Іа групи 

та 19 – Іб групи використовували петлеподібний електрод, який розміщували 

за основою ПЕ і тракцією у напрямку до тубусу резектоскопу обережними 

рухами «зрізали» його ніжку, в інших випадках використовували кульковий 
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електрод. Тоді, коли при проведенні гістерорезектоскопії зустрічалися МП 

або дрібні залозисті ПЕ, методика поліпектомії полягала в використанні 

«холодного» електроду-петлі, коли та сама техніка поліпектомії 

виконувалася при неактивованому джерелі ВЧ-електрохірургіі. Таким чином, 

тактика проведення самої поліпектомії визначалася величиною ПЕ, 

локалізацією і товщиною його основи, а також морфологічною структурою 

(фіброз ніжки).  

Завдання №2. Нівелювати запальний процес 

В аспекті вирішення даного завдання було виділено кілька цільових 

точок для терапевтичного впливу: ТК, СОХ-2, гіпоксія, інфламмасоми і 

сімбіонтна флора. 

Зацікавленість роллю ТК у пухлинному процесі виникла ще на початку 

минулого століття, коли P. Erlih звернув увагу на те, що пухлина молочної 

залози мишей інтенсивно інфільтрована ними. В подальшому було показано, 

що інфільтрація ТК характерна для багатьох пухлин. Велика кількість нових 

даних поглибило розуміння ролі ТК і у перебігу імунозапальних захворювань 

[4]. Серед цілого ряду основних механізмів, за допомогою яких ТК здатні 

стимулювати ріст пухлини, центральне місце належить їх здатності 

підсилювати ангіогенез. Реалізується це в гіперпродукції цитокінів з 

вираженою ангіогенною дією – VEGF, TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, а також різних 

протеолітичних ферментів, гепарину, гістаміну, простагландинів і 

лейкотрієнів. Виділення цих медіаторів відбувається в результаті 

дегрануляції ТК, проте сигнали, які їх контролюють, багато в чому 

залишаються невідомими [210]. 

ТК – гетерогенна популяція клітин, яка зараз активно вивчається. 

Багато деталей їх ролі в різних патологічних процесах ще потребують 

уточнення. Саме тому арсенал лікарських засобів, здатних будь-яким чином 

впливати на активацію і дегрануляцію ТК, на сьогодні досить мізерний. У 

нашому дослідженні вибір припав на стабілізатори мембран тучних клітин і 

преформовані фізичні фактори. 
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Механізм дії стабілізаторів мембран ТК обумовлений гальмуванням 

вивільнення біологічно активних речовин з гранул. Відбувається це за 

рахунок блокування прохідності мембранних каналів для іонів Cl-, 

гальмування надходження в клітину необхідних для дегрануляції іонів Са2 +, 

а також протидії фосфодіестеразі і процесу окисного фосфорилювання. З цієї 

групи препаратів у ПЛК1 і ПЛК2 було включено Кетотифен вну трішньо по 1 

мг під час їжі двічі на добу протягом 2 міс.  

Подібно до кетотифену стабілізує мембрани ТК і магнітне поле. Змінне 

магнітне поле низької частоти призначалося курсом 10 процедур з 5-7-го дня 

МЦ в групах ПЛК1 і ПЛК2. Крім неспецифічної магнітної десенсибілізації 

даний вид фізіотерапії володіє багатофакторною протизапальною дією. Не в 

останню чергу вона обумовлена посиленням місцевого кровообігу та 

мікроциркуляції, ліквідацією тканинного ацидозу і залуженням тканин, 

гальмуванням синтезу прозапальних фракцій Pg. Магнітне поле стимулює 

місцевий імунітет і механізми природної резистентності, що проявляється 

відносним і абсолютним збільшенням числа диференційованих Т-лімфоцитів, 

збільшенням синтезу Ig всіх класів, зростанням індексу завершеності 

фагоцитозу [42]. 

Гальмування активності COX-2, ключового ферменту біосинтезу Pg, –  

основний механізм протизапальної дії нестероїдних протизапальних 

препаратів (НПЗП). Також точками впливу фармакологічної активності 

НПЗП є синтез лейкотрієнів, супероксидних радикалів, агрегація і адгезія 

нейтрофілів, тромбоцитів, функції лімфоцитів і синтез цитокінів. Під час 

вибору НПЗП для лікування ми керувалися не стільки принципом 

селективного впливу на COX-1 і COX-2, скільки ступенем вираженості 

протизапального ефекту. На першому місці за силою антіінфламмаціонного 

впливу в лінійці НПЗП знаходиться індометацин. У комплекс лікування 

(ПЛК1, ПЛК2, ПЛК3) було включено ректальні супозиторії Індометацин по 

100 мг перед сном курсом на 7 діб. 
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Ацетилсаліцилова кислота (АСК) – незворотній інгібітор 

циклооксигенази, який становить основу сучасної антитромбоцитарної 

терапії. Механізм дії АСК багатогранний. В першу чергу він незворотньо 

інгібує COX-2 тромбоцитів і ендотелію судин, пригнічуючи утворення 

тромбоксану А2 (потужного індуктора агрегації тромбоцитів і 

вазоконстрикції). Крім того АСК гальмує вплив на утворення фібрину, через 

пригнічення утворення тромбіну і функціонального стану фібриногену і 

активує фібриноліз, через вивільнення активаторів плазміногену і 

«розпушення» волокон фібрину. Таким чином, введення аспірину в 

розглядану схему лікування дозволяє усунути локальні розлади 

мікроциркуляції в ендометрії і наступну за ними гіпоксію. Щоб уникнути 

ризику розвитку порушень з боку системи згортання крові, що виникають 

при поєднанні АСК з іншими НПЗП, Аспірин в дозі 75 мг на добу 

призначали в ПЛК1, ПЛК2 і ПЛК3 після курсу введення супозиторіїв з 

індометацином тривалістю 3 міс. 

У публікаціях останніх десятиліть, присвячених проблемам ХЕ і 

безпліддя, все частіше висловлюється припущення про можливу неадекватну 

імунну відповідь скомпроментованого ендометрія на наявність бактерій-

синантропів у матці. Проявляється він в ініціації аутоімунного (асептичного) 

запалення, коли на персистенцію цілком легітимних мікробів в імуноцитах 

слизової оболонки матки відбувається збірка, активація і, що не менш 

важливо, тривала персистенція інфламмасом. Саме функціонування 

«нерозібраних» комплексів інфламмасом, які постійно генерують запальну 

реакцію, і лежить в основі хронізації процесу [60]. 

У зв'язку з цим, в аспекті патогенетичного лікування ПЕ доцільно 

використання лікарського засобу Епігалін. Епігаллокатехін-3-галлат, що 

входить до складу цього препарату, здатен усувати хронічне запалення 

завдяки гальмуванню активності інфламмасом [87], крім того він має 

здатність активувати фагоцитоз та пригнічувати активність COX-2, Pg та 

ангіогенезу. Індол-3-карбінолу, який є другою складовою Епігаліну, індукує 



151 
 

процеси апоптозу в патологічно змінених клітинах, нейтралізує дію факторів 

росту, справляє потужний противірусний ефект, блокуючи синтез 

проонкогенних білків і спричиняючи виборчу загибель заражених клітин, а 

також тих, що зазнали вірогенної пухлинної трансформації. Жінки підгруп 

ПЛК1, ПЛК2 і ПЛК3 отримували Епігалін по одній капсулі двічі на день 

упродовж 3 міс. 

Згідно з рекомендаціями IUSTI (2012) і CDC (2015) терапія ЗЗОМТ 

повинна бути спрямована на ліквідацію запального процесу і припускати 

агресивну тактику з використанням протягом не менше ніж 14 днів 

антибіотиків, антианаеробних препаратів, антимікотиків і антисептиків для 

місцевого застосування [90, 291, 313]. З усього різноманіття запропонованих 

в посібниках препаратів пріоритетним для нас став Доксициклін. У 

рекомендаціях CDC (2015) в якості першої лінії в амбулаторному лікуванні 

ЗЗОМТ легкої/помірної тяжкості запропонована схема: доксициклін (по 100 

мг внутрішньо двічі на день протягом 2 тиж) + цефтріаксон (250 мг 

внутрішньом'язово одноразово), що надзвичайно зручно як в аспекті 

необхідної антибіотикопрофілактики під час проведення гістероскопії, так і в 

аспекті комплаєнса у подальшому амбулаторному лікуванні. 

Однак, як було вказано вище, якщо дратівливим стимулом для 

ендометрія є симбіонтна мікрофлора, то антибіотики будуть не тільки 

недостатньо ефективні, але і в деяких ситуаціях безсилі. Шлях 

медикаментозної корекції запального процесу із застосуванням доксицикліну 

в комплексі лікування жінок з ХЕ виявився перспективним завдяки його 

протизапальним властивостям. На сьогодні є досить вагомі докази, які 

свідчать про доцільність застосування тетрациклінів, в якості базисних 

засобів при лікуванні запальних захворювань. Провідними чинниками, що 

зумовлюють протизапальну активність доксицикліну, є його здатність 

пригнічувати матриксни металопротеінази, пригнічувати синтез 

прозапальних цитокінів (IL-1, IL-2, IL-8, TNF-α), фосфоліпазу А2, гальмувати 

проліферацію запальних клітин, хемотаксис нейтрофілів і утворення 
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гранульом [212]. Доксициклін володіє також вираженою антиоксидантною 

активністю [291], а нещодавно була продемонстрована навіть його 

противірусна [314] і протипухлинна активність [144]. До складу комплексної 

терапії доксициклін увійшов у групах пацієнток з ХЕ (ПЛК2 і ПЛК3).  

Антибактеріальна терапія, що спричиняє системну дію, сприяє 

елімінації УПФ та патогенних мікроорганізмів, в тому числі із піхви, проте, 

для повного відновлення нормоценозу цього безумовно не достатньо. До тих 

пір поки в статевих шляхах не буде відновлено «здорову» мікробіологічну 

рівновагу, лікування ледве можна вважати закінченим [6]. Один із 

ефективних напрямків у відновленні вагінальної мікрофлори – використання 

мультиштамових пробіотиків. Саме тому до складу ПЛК всіх підгруп був 

включений препарат Пробіз Феміна. Кожні 500 мг твердої желатинової 

капсули препарату містять: Lactobacillus acidophilus 2×109 КУО, rhamnosus 

2×109 КУО, casei 1×109 КУО, reuteri 2×109 КУО, plantarum 1×109 КУО, 

fermentum 1×109 КУО і Bifidobacterium bifidum 1×109 КУО. Лактобактерії, що 

входять до складу препарату, заселяють слизову піхви, відновлюючи і 

зберігаючи біоплівку, і закислюють вміст вагіни, запобігаючи тим самим 

зростанню і розмноженню УПФ у піхві. До складу препарату також входить 

пребіотик лактоза, необхідна для росту і розмноження корисної мікрофлори. 

Концепція позитивної дії пробіотиків при запальному ураженні ендометрія 

базувалася також на їх відомих імуномоделюючих властивостях. Механізм 

дії пробіотиків при цьому передбачає активацію макрофагів, стимуляцію 

секреції Ig А і нейтрофілів, гальмування вивільнення запальних цитокінів, 

підвищення активності природних кілерів. Вони також сприяють зменшенню 

вираженості запального процесу завдяки врівноваженню утворення про- і 

протизапальних цитокінів. 

Всі пацієнтки отримували пробіотик за схемою: по одній капсулі 

внутрішньо двічі на день після їжі протягом 14 днів. 

З огляду на те, що у жінок з ПЕ порожнина матки достовірно частіше 

була інфікована грибами роду Candida, а також наявність тривалої 
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антибіотикотерапії ПЛК раціонально було доповнити протигрибковим 

лікуванням. Препарат Ітраконазол жінкам підгруп ПЛК1, ПЛК2 і ПЛК3 

призначали за такою схемою: по 100 мг двічі на добу протягом 7 днів, потім 

200 мг у перший день менструації впродовж трьох МЦ. 

Враховуючи високу інфікованість ендометрія ВПГ у жінок з ПЕ, а 

також встановлений факт зниженої ефективності антибіотиків, 

противірусних препаратів і протигрибкових засобів у осіб зі зниженим 

антиінфекційним імунітетом доцільно включення в комплексну терапію 

препарату не стільки з противірусною, скільки з імуномодулюючою дією [22, 

92]. 

Одним із сучасних препаратів, який володіє комбінованим механізмом 

як прямої антивірусної, так і імуномоделюючої дії, для застосування якого не 

потрібне обов'язкове проведення імунологічних досліджень, є Алоферон. 

Алокін-Альфа – оригінальний противірусний препарат нового типу з 

локальною імуномоделюючою дією. Діючою речовиною препарату є 

цітокіноподібний 13-амінокислотний олігопептид Алоферон, одержаний 

методом пептидного синтезу. Молекула Алоферон виділена з гемолімфи так 

званої "хірургічної личинки" – личинки комахи сімейства Calliphoridae [22]. 

Дія препарату спрямована на посилення розпізнавання вірусних 

антигенів та інфікованих клітин натуральними кілерами, нейтрофілами та 

іншими ефекторними системами природного імунітету, відповідальними за 

елімінацію вірусу. Препарат підсилює антигенпрезентацію вірусу і локалізує 

імунну відповідь безпосередньо у вогнищі інфекції, не викликаючи 

надлишкових реакцій за його межами [6, 58].  

Пряму антивірусну дію препарат реалізує через блокування стадії 

трансляції та руйнування інформаційної РНК вірусу [57]. А в системі 

загального імунітету Алокін-Альфа викликає: 

 індукцію інтерлейкіну-18 з каскадною активацією і кількісним 

збільшенням NK-лімфоцитів з фенотипом CD16; 
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 індукцію INF-γ і як наслідок диференціювання імунної відповіді за 

противірусною схемою (клітинне диференціювання Th1) [185]; 

 стимуляцію і підвищення функціональної активності плазмових 

нейтрофілів [57]; 

 зниження експресії гена інгібуючого цитокина TGF-β на тлі ВПЛ 

асоційованої патології шийки матки, що є додатковим механізмом 

активації противірусного відповіді Т-регуляторних клітин імунної 

системи [58]. 

Такий механізм дії актуальний при лікуванні герпесвірусної інфекції. 

Як показали дослідження останніх років, різні представники Herpesviridae 

захищають інфіковану клітину-господаря від знищення цитотоксичними 

лімфоцитами, блокуючи активність Т-клітин та природних кілерів. Цим 

пояснюється факт розвитку хронічного інфекційного процесу під час 

герпетичній інфекції. Застосування Алллокіна-альфа, шляхом впливу на дві 

основні системи противірусного захисту які відіграють основну роль у 

стримуванні вірусної агресії (систему інтерферону і NK-клітини), покращує 

розпізнавання уражених клітин і дозволяє подавити вогнища реплікації 

вірусу.  

Жінкам підгруп ПЛК1 і ПЛК2 Алокін-альфа вводили підшкірно в дозі 1 

мг через день (6 ін’єкцій на курс). Після 3 тижнів перерви препарат 

призначали у дозі 1 мг підшкірно один раз на тиждень (усього 3 ін’єкції).  

Труднощі терапії ХЕ загальновідомі. Зрозуміло, що вона повинна бути 

спрямована на нормалізацію імунного статусу, регресію запально-

проліферативних змін і відновлення функціональної активності ендометрія. 

Для відновлення кровообігу у малому тазі і мікроциркуляції в слизовій 

оболонці матки у хворих з ХЕ патогенетично обґрунтовано застосування 

ферментних препаратів, що мають фібринолітичну активністю. З метою 

гальмування розвитку і для досягнення регресії продуктивного компонента 

хронічного запалення, а також процесів фіброзу найбільш ефективним є 
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використання у жінок з МП та ПЕ в поєднанні з МП протеолітичних 

ферментних препаратів.  

У сучасному арсеналі засобів для ензимотерапії гідне місце займає 

препарат Дистрептаза, який являє собою унікальний дует протеолітичного 

(стрептодорназа) і фібринолітичного (стрептокіназа) ферментів. В одному 

супозиторії міститься 15000 МО стрептокінази і 1250 МО стрептодорнази. 

Стрептокіназа є найсильнішим серед відомих на даний час активаторів 

протеолітичної системи крові людини ферментів і повсюдно застосовується 

як базовий тромболітичний препарат, наприклад, при лікуванні інфаркту 

міокарда з рекомендованою дозою 1500000 МО. В одному супозиторії 

Дистрептаза міститься доза стрептокінази в 100 разів менше, що 

перешкоджає системній тромболітичній дії і виникненню кровотечі при 

застосуванні препарату per rectum. Стрептокіназа володіє фібринолітичною 

дією через активацію проензиму плазміногену, який під її впливом 

переходить в свою активну форму – плазмін. Останній трансформує плівку 

фібрину в розчинну форму, тим самим розчиняє її та згустки крові. 

Стрептодорназа – ендонуклеаза (фермент дезоксирибонуклеаза) - 

призводить до руйнування ДНК, нуклеотидів і нуклеозидів, в результаті чого 

розчиняються «містки» нуклеопротеїнів мертвих і коагульованих клітин, 

полегшується резорбція пошкоджених клітин і олігопротеїнів, активізується 

фагоцитоз, але при цьому не впливає на структуру і функцію живих здорових 

клітин. У присутності стрептокінази і стрептодорнази значно зростає 

концентрація фагоцитів, поліпшується їх рухливість, збільшується відсоток 

завершеного фагоцитозу [39]. Отже, застосування супозиторіїв Дистрептаза 

призводить до швидкого лізису лейкоцитарних мас, поліпшення кровообігу і 

мікроциркуляції у вогнищі запалення, збільшення концентрації 

антибактеріальних та інших лікарських засобів у вогнищі запалення, швидкої 

ліквідації інфільтрації, набряку та інших проявів запалення, попередження 

розвитку склеротичних процесів. 
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Дистрептаза у формі ректальних супозиторіїв увійшла до складу ПЛК2 

і ПЛК3. Враховуючи хронічний перебіг запального процесу схема прийому 

препарату була досить тривала: по одному супозиторію тричі на добу 

протягом 3 днів, далі по одному – двічі на добу впродовж 3 днів, потім по 

одному – один раз на добу протягом 5 днів і далі по одному – через добу 

впродовж 5 днів.  

Наявність ехографічних ознак тазової веноконгестії у жінок з МП, 

зумовила включення в ПЛК3 венотоників. Терапевтичних стратегій, які 

довели свою ефективність в боротьбі з порушеннями венозного відтоку від 

органів малого таза, на сьогодні не дуже багато. Відповідно до клінічних 

практичних рекомендацій Товариства судинних хірургів і Американського 

венозного форуму найбільш дієвими з числа флебопротекторів є 

напівсинтетичні аналоги природних флавоноїдів, γ-бензопірони (ступінь 

рекомендацій і рівень доказовості 2В) [183]. 

З усього різноманіття лікарських засобів був обраний препарат на 

основі діосміну – Детралекс, який має найбільшу доказову базу лікувальних 

ефектів і володіє найкращою переносимістю. У численних подвійних сліпих 

плацебо-контрольованих дослідженнях цей засіб продемонстрував 

багатонаправлену дію: 

 підвищення венозного тонусу за рахунок збільшення тривалості дії 

ендогенного норадреналіну; 

 збільшення резистентності капілярів і зниження їх проникності, в тому 

числі за рахунок негативного впливу на здатність лейкоцитів до адгезії; 

 полегшення дренажу лімфи і збільшення кількості лімфатичних 

капілярів; 

 поліпшення реологічних властивостей крові, переважно за рахунок 

зниження в'язкості; 

 протизапальну дію за рахунок зниження концентрації медіаторів 

запалення. 
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Крім того, з'ясувалося, що діосмін має вражаючу антипроліферативну, 

антиінвазійну і проапоптотичну активність щодо перероджених пухлинних 

клітин, що особливо актуально в лікуванні гіперпроліферативних процесів в 

ендометрії [101, 140, 277]. 

Таким чином, ПЛК3 у жінок з МП було доповнено препаратом 

Детралекс, курсом 2 таблетки на добу протягом 3 міс. 

Завдання №3. Відновлення фертильності і корекція 

прогестеронового дефіціту 

Очевидно, що якщо відразу кілька патогенетичних механізмів 

надлишкової проліферації при ПЕ сходяться саме на дефіциті ПГ, то його 

дотація у вигляді лікарських засобів критично необхідна. Саме тому 

лікування жінок з ПЕ і ХЕ передбачає обов'язковий прийом препаратів ПГ, 

які забезпечать нормалізацію II фази МЦ, протизапальний і 

імуномоделюючий ефект.  

Серед препаратів ПГ, зареєстрованих на сьогоднішній день в Україні, 

найбільш відповідає поставленому завданню дидрогестерон (Дуфастон) – 

стереоізомер ПГ (ретропрогестерон). Його характерна особливість – висока 

селективність щодо прогестеронових рецепторів і відсутність зв'язку з 

андрогеновими, глюкокортикоїдними і мінералокортикоїдними рецепторами. 

У звичайних терапевтичних дозах дидрогестерон не пригнічує овуляцію і 

зберігає двофазний цикл. Він має потужну протизапальну та 

імуномоделюючу дію: подібно до ендогенного ПГ, цей препарат мотивує 

лімфоцити до синтезу PIBF, зміщуючи таким чином співвідношення Th1/ 

Тh2-типів імунної відповіді із надлишку прозапальних цитокінів на 

переважання протизапальних сполук [41, 48, 82, 146].  

В рамках базисної терапії всім пацієнткам з підгруп ЧЛК1, ЧЛК2 і 

ЧЛК3 Дуфастон було призначено згідно з офіційною інструкцією по схемі, 

що застосовується для лікування АМК, порушень МЦ і безпліддя: по 10 мг 

двічі на добу з 11-го по 25-й день МЦ. 
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Жінкам з ПЕ, які отримували ПЛК, було рекомендовано розпочати 

прийом Дуфастону відразу ж після проведення гістероскопії та поліпектомії. 

Мета такого підходу полягала у паралельному впливі на відразу декілька 

взаємнообтяжливих чинників. І перший з них – механічне травмування 

слизової оболонки матки. Травми ендометрія при будь-яких 

внутрішньоматкових втручаннях порушують гістологічний бар'єр між 

базальним шаром ендометрія і міометрієм. Механічне пошкодження під час 

проведення  гістероскопії може супроводжуватися одночасним «заселенням» 

ендометріоцитами товщі м'язової стінки матки, створюючи передумови для 

розвитку ендометріоїдних ектопічних вогнищ. Для реалізації цього 

механізму не менш важливий другий фактор – стійкий стан прогестероновогу 

дефіциту наслідком якого може виступати відносний гіперестрогенізм, 

особливо небезпечний в плані проліферативних можливостей ендометрія, 

який закріпився не на тому місці [3, 168, 186]. Третій фактор – місцеві імунні 

порушення, на тлі яких проводиться поліпектомія і які не ліквідовані відразу 

після неї, неминуче будуть збільшуватися і сприяти більш вираженому 

запаленню не тільки в самому ендометрії, але і в області ендометріоїдних 

гетеротопій. Саме таке мляве і фізіологічно невиправдане запалення стає 

причиною і рецидиву проліферативних захворювань, зокрема ендометріоз та 

безпліддя [189]. Крім того, четвертий фактор – збережений ризик повторних 

АМК після гістероскопії у даного контингенту хворих, також вимагає 

негайного початку протирецидивної гормональної терапії. 

Схема прийому дидрогестерону у підгрупах ПЛК1 і ПЛК2 передбачала 

прийом препарату у дозі 10 мг двічі на добу з 5-го по 25-й день МЦ протягом 

6 міс. 

Пацієнткам з МП (підгрупа ПЛК3) дидрогестерон було призначено за 

аналогічною схемою в групі порівняння з 11-го по 25-й день МЦ. Таке 

рішення було зумовлено відсутністю необхідності корекції дефіциту 

прогестерону. Основне завдання, покладене на дидрогестерон у даного 

контингенту хворих полягало в посиленні біосинтетичних реакцій, активації 
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гормональної чутливості та у відновленні рецептивності ендометрія. 

Фактично Дуфастон у цього контингенту хворих був препаратом 

спрямованим на відновлення структурно-функціонального стану ендометрія 

в рамках прегравідарної підготовки.  

Завдання №4. Запобігти можливому рецидиву 

Кожен препарат, який було включено до складу ПЛК, шляхом впливу 

на різні патогенетичні ланки, приступав до вирішення цього завдання 

буквально з перших днів його використання. Тривалість курсу прийому 

кожного лікарського засобу, що займала досить великий часовий проміжок, 

також передбачала реалізацію протирецидивних ефектів. Фактично одна і та 

сама розроблена терапевтична стратегія допомагала не тільки ліквідувати 

вже наявні патологічні процеси, але і запобігти їх повторній появі. 

Проте, з метою поліпшення трофіки ендометрія, мінімізації запальних 

процесів і профілактики їх можливого відновлення, ПЛК пацієнток з ХЕ 

(ПЛК2, ПЛК3) було доповнено вітчизняним препаратом Апі-Норм. Ректальні 

супозиторії Апі-Норм – збалансована композиція на основі натуральних 

апіфітопрепаратів. До складу препарату входять: 

 активований екстракт прополісу, який чинить противірусну, 

антибактеріальну, антисептичну і активуючу специфічний імунітет 

дію; 

 бджолиний віск, що володіє протизапальним, антисептичним і 

регенеруючим ефектом; 

 екстракт звіробою, відомий своїми антибактеріальними, 

антисептичними, болезаспокійливими і відновлюючими 

властивостями; 

 екстракт чорної тополі, який поєднує антиінфламаційні, регенеративні і 

антисептичні властивості з антимітотичною і антипроліферативною 

дією;  

 екстракт живокосту, здатний крім знеболюючого, регенеруючого і 

протизапального ефекту надавати ще й кровоспинний. 
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У ПЛК2 і ПЛК3 супозиторії Апі-Норм застосовували щодня по одному 

на ніч протягом 10 днів, потім двічі на тиждень упродовж 5 тиж. 

Контроль ефективності терапевтичних заходів здійснювали через 3 міс 

по закінченні лікування. При цьому оцінювалася динаміка клінічних 

симптомів, проводилося УЗД органів малого таза, гормональне дослідження і 

аспираційна біопсія ендометрія (на 7-9-й день МЦ) з наступним 

морфологічним та імуногістохімічним дослідженням. 

Критеріями ефективності проведеної терапії були: 

 зменшення або зникнення клінічних симптомів захворювання; 

 відновлення репродуктивної функції; 

 відновлення ехографічної картини ендометрія; 

 відновлення еубіозу піхви; 

 відновлення морфологічної структури ендометрія; 

 нормалізація в ендометрії рівнів імунокомпетентних клітин, процесів 

проліферації. 

 

7.2 Оцінка ефективності застосування обраних підходів до 

лікування 

 

Аналіз динаміки клінічних проявів захворювання на тлі лікування 

продемонстрував, що проведення повного курсу терапії (ПЛК) призводить до 

значимо більш виражених змін, ніж неповний курс терапії (ЧЛК). Дані про 

динаміку клінічних симптомів і характер менструальної функції в різних 

групах після лікування представлені в табл. 7.3. 

Всі жінки, які раніше скаржилися на болі, відзначили часткове або 

повне їх зникнення. Постійні болі в нижній частині живота, не пов'язані з 

циклом, після лікування відзначали: 7% жінок у підгрупі ЧЛК1 (р1=0,167) і 

5% жінок у підгрупі ПЛК1 (р1=0,042 у порівнянні з даними до лікування); 

12% представниць підгрупи ЧЛК2 (р1=0,225) і 5% - підгрупи ПЛК2 

(р1=0,008); 31% пацієнток у підгрупі ЧЛК3 (р1=0,428) і 12% пацієнток у 
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підгрупі ПЛК3 (р1=0,010). При цьому болі були помірної інтенсивності, 

постійні, тупі, без іррадіації і лише іноді вимагали застосування 

аналгезуючих препаратів. 

Скарги на альгодисменорею фігурували у звітах 5-12% жінок після 

ПЛК і 20-24% жінок – після його неповної модифікації, при цьому пацієнтки 

відзначали болі помірної та середньої інтенсивності. 

Значне скорочення числа пацієнток із менорагіями характеризувало 

підгрупи ПЛК2 і ПЛК3, де серед 26 і 29% жінок які пред’являли цю скаргу на 

початку дослідження, після проведеного курсу лікування не залишилося 

жодної (р1=0,046 і р1=0,044 відповідно). 

На міжменструальні кров'яні виділення тривалістю декілька днів 

скаржилися 33% жінок у групі ЧЛК1 і 0% в групі ПЛК1 (р1=0,008 і р2=0,011 

між показниками після лікування у групах порівняння). Аналогічні скарги 

після лікування було виявлено у 35% жінок підгрупи ЧЛК2 (р1=1,000) і 5% 

жінок підгрупи ПЛК2 (р1=0,042, р2=0,037). Однакову ефективність щодо 

даного контингенту хворих продемонстрував ПЛК3 і його неповна 

модифікація. У вищевказаних підгрупах після проведеного курсу лікування 

жінки з подібними проблемами були відсутні взагалі (р1=0,039). 

Статистично значущих відмінностей у середній тривалості МЦ і 

тривалості менструації до та після лікування між групами виявлено не було. 

Аналіз інтенсивності кров'яних виділень під час менструації виявив 

нормалізацію обсягу менструальної крововтрати (менше 100 балів за 

методикою РВАС) у 100% жінок підгрупи ПЛК1 (р1=0,001, р2=0,001) і у 94% 

жінок підгруп ПЛК2 (р1=0,006, р2=0,006) і ПЛК3 (р1=0,000, р2=0,002) 

(табл.7.4).  

Отримані результати значимо відрізнялися не тільки від показників до 

лікування, але і від даних отриманих після проведення лікувальних заходів у 

підгрупах ЧЛК1, ЧЛК2, ЧЛК3. У пацієнток, які увійшли в зазначені групи 

порівняння, динаміка показників менструальної крововтрати була менш 

виражена.  
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Таблиця 7.3 

Динаміка скарг у жінок досліджених груп на тлі лікування 
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ЧЛК1 

(n=15) 

До  

 

Абс. 5 7 1 3 1 6 2 0 

% 33 47 7 20 7 40 13 0 

Після  Абс. 1 3 0 2 0 5 1 5 

% 7 20 0 13 0 33 7 33 1, b 

ПЛК1 

(n=19) 

До Абс. 7 9 0 4 0 7 4 1 

% 37 47 0 21 0 37 21 5 

Після Абс. 1 1 0 0 0 0 0 18 

% 5 1, b 5 1, b 0 0 0 0 1,b 2,b 
 0 95 1,b 2,a 

П
Е

 н
а
 т

л
і 

Х
Е

 

ЧЛК2 

(n=17) 

До Абс. 6 8 0 3 2 7 3 1 

% 35 47 0 18 12 41 18 6 

Після Абс. 2 4 0 0 1 6 0 6 

% 12 24 0 0 6 35 0 35 

ПЛК2 

(n=19) 

До Абс. 9 10 0 5 0 7 3 3 

% 47 53 0 26 0 37 16 16 

Після Абс. 1 1 0 0 0 1 0 16 

% 5 1, b 5 1, b 0 0 1, b 0 5 1, b 0 84 1,b 2,a 

М
П

 

ЧЛК3 

(n=13) 

До Абс. 7 8 0 4 0 5 4 0 

% 54 62 0 31 0 38 31 0 

Після Абс. 4 3 0 1 0 0 1 5 

% 31 23 0 8 0 0 1, b 8 38 1, b 

ПЛК3 

(n=17) 

До Абс. 10 9 0 5 0 4 5 0 

% 59 53 0 29 0 24 29 0 

Після Абс. 2 2 0 0 0 0 0 13 

% 12 1, b 12 1, b 0 0 1, b 0 0 0 1, b 76 1, b 

Примітки: 1 – різниця достовірна відносно показника до лікування (р<0,05); 2 – різниця 

достовірна відносно показника після лікування в групі порівняння (р<0,05); а – χ2 з 

поправкою Йєтса;  b – точний двосторонній критерій Фішера. 
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Таблиця 7.4 

Динаміка зміни об’єму менструальної крововтрати на тлі 

проведеного лікування 

 Групи  

 

Відносно  

лікування 

Кількість Об’єм менструальної крововтрати 

<100 балів 100-200 балів >200 балів 

П
Е

 і
зо

л
ь

о
в

а
н

и
й

 

ЧЛК1 

(n=15) 

До 

лікування 

Абс. 8 5 2 

% 53 33 13 

Після 

лікування  

Абс. 8 7 0 

% 53 47 0 

ПЛК1 

(n=19) 

До 

лікування 

Абс. 9 5 5 

% 47 26 26 

Після 

лікування 

Абс. 19 0 0 

% 100 1, b 2, b 0 1, b 2, b 0 1, b 

П
Е

 в
 п

о
єд

н
а
н

н
і 

з 
М

П
 

ЧЛК2 

(n=17) 

До 

лікування 

Абс. 9 5 3 

% 53 29 18 

Після 

лікування 

Абс. 9 7 1 

% 53 41 6 

ПЛК2 

(n=19) 

До 

лікування 

Абс. 12 7 0 

% 63 37 0 

Після 

лікування 

Абс. 18 1 0 

% 94 1, b 2, b 5 1, b 2, b 0 

М
П

 

ЧЛК3 

(n=13) 

До 

лікування 

Абс. 2 7 4 

% 15 54 31 

Після 

лікування 

Абс. 5 7 1 

% 38 54 8 

ПЛК3 

(n=17) 

До 

лікування 

Абс. 2 10 5 

% 12 59 29 

Після 

лікування 

Абс. 16 1 0 

% 94 1, b 2, b 6 1, b 2, b 0 1, b 

Примітки: 1 – різниця достовірна відносно показника до лікування (р<0,05); 2 – різниця 

достовірна відносно показника після лікування в групі порівняння (р<0,05); а – χ2 з 

поправкою Йєтса;  b – точний двосторонній критерій Фішера. 
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Цікаво, що при цьому простежувалася досить чітка закономірність: 

жінки, в анкетах яких були вказівки на обсяг крововтрати понад 200 балів до 

лікування, після курсу часткових лікувальних заходів у всіх трьох підгрупах 

відзначили поліпшення. Однак, менструальна крововтрата, в бальному 

еквіваленті, у даній когорті хворих продовжувала зберігатися в діапазоні від 

100 до 200 балів. 

Ефективність лікувальних заходів в досліджених групах пацієнток 

оцінювалася за наявністю патологічних вагінальних виділень, кількості 

лактобактерій, лейкоцитів в вагінальному секреті, значенням рН. Наслідком 

ПЛК виявилося ефективне пригнічення зростання УПФ: зниження на 1-2 

порядки кількості факультативно-анаеробних грампозитивних бактерій і 

грамнегативної флори. Факультативні анаероби витіснялися 

мікроаерофільними бактеріями, що характерно для нормоценоза. Заходи по 

відновленню еубіозу піхви в рамках ПЛК сприяли істотному покращанню 

клінічної картини: число пацієнток, вилікуваних за показником «патологічні 

виділення», виявилося більше, ніж при його частковому варіанті (100% проти 

93% у парі ПЛК1-ЧЛК1, 100% проти 92% у парі ПЛК3-ЧЛК3). Дотація 

лактобактерій сприяла досягненню їхньої адекватної концентрації (107-108) у 

вагінальному виділенні 95% жінок з ПЛК1, ПЛК2 і 94% жінок з ПЛК3 проти 

60, 64 і 54% у когортах ЧЛК1, ЧЛК2, ЧЛК3, де лікування мало 

фрагментарний характер (у порівнянні з даними до лікування р1=0,0004, 

р1=0,001 і р1=0,000 відповідно; по відношенню до показників групи 

порівняння р2=0,028, р2=0,037, р2=0,025) (табл. 7.5). 
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Таблиця 7.5 

Зміни кількості лактобактерій на тлі проведеного лікування 

 Групи  

 

Відносно  

лікування 

Кількість Кількість Lactobacillus spp., КУО/мл 

<106  106 – 107  >107 

П
Е

 і
зо

л
ь

о
в

а
н

и
й

 

ЧЛК1 

(n=15) 

До 

лікування 

 

Абс. 1 8 6 

% 7 53 40 

Після 

лікування  

Абс. 1 5 9 

% 7 33 60 

ПЛК1 

(n=19) 

До 

лікування 

Абс. 2 10 7 

% 11 53 37 

Після 

лікування 

Абс. 0 1 18 

% 0 5 95 1, а 2, а 

П
Е

 в
 п

о
єд

н
а

н
н

і 
з 

М
П

 

ЧЛК2 

(n=17) 

До 

лікування 

Абс. 2 9 6 

% 12 53 35 

Після 

лікування 

Абс. 1 5 11 

% 6 29 64 

ПЛК2 

(n=19) 

До 

лікування 

Абс. 2 9 8 

% 11 47 42 

Після 

лікування 

Абс. 0 1 18 

% 0 5 95 1, а 2, а 

М
П

 

ЧЛК3 

(n=13) 

До 

лікування 

Абс. 4 6 3 

% 31 46 23 

Після 

лікування 

Абс. 3 3 7 

% 23 23 54 

ПЛК3 

(n=17) 

До 

лікування 

Абс. 5 8 4 

% 29 47 24 

Після 

лікування 

Абс. 0 1 16 

% 0 1, а 6 1, а 94 1, а 2, а 

Примітки: 1 – різниця достовірна відносно показника до лікування (р<0,05);  2 – різниця 

достовірна відносно показника у групі порівняння (р<0,05);  а – точний двосторонній 

критерій Фішера.  



166 
 

Важливим критерієм ефективності ПЛК у жінок з безпліддям і ранніми 

репродуктивними втратами в анамнезі була позитивна динаміка в реалізації 

репродуктивної функції. Аналіз проводився через 12 місяців після 

завершення лікувально-реабілітаційних заходів. Виявилося, що пологи 

достовірно частіше – у 2-6 разів наступали після ПЛК, в порівнянні з його 

неповної модифікацією: 68 і 27% відповідно, у групі ізольованих ПЕ 

(р1=0,037); 63 і 12% відповідно – у групі ПЕ в поєднанні з МП (р1=0,037). 

Найбільша частота благополучного завершення вагітності (пологів) 

зареєстрована у разі повного комплексу терапії у групі жінок з МП – 59% 

(р1=0,001). Такій успішній реалізації репродуктивної функції при 

комплексному лікуванні протистояли менш вражаючі результати часткового 

лікування – термінові пологи не відбулися ні в однієї з жінок підгрупи ЧЛК3, 

у 2 жінок – було зареєстровано передчасні пологи у терміні 33 і 35 тижнів, а 

у кожної третьої пацієнтки підгрупи (38%) вагітності, які настали 

завершувалися мимовільними абортами. 

  Інтерпретація впливу обсягу лікувальних заходів на сонографічну 

варіабельність ознак, які складали ехокартину ХЕ, показала, що результатом 

часткової терапії представниць групи МП виявилася більша частота цілої 

низки ознак: товщини ендометрія <6мм (15% проти 6%), нерівності лінії 

змикання переднього і заднього листків ендометрія (15% проти 0), 

варикозного розширення вен параметрия (31% проти 0; р=0,026) – у 

порівнянні з показниками у когорті ПЛК. 

Результатом патогенетичного курсу у жінок з ізольованими ПЕ і ПЕ в 

поєднанні з МП, який передбачав комплексну корекцію існуючих порушень, 

виявилися значно менші показники ультразвукових критеріїв ХЕ. Однак, 

встановлена різниця не була статистично значущою. 

Найбільш контрастними опинилися узагальнені дані по відсутності 

ультразвукових ознак ХЕ в групах. Так, для групи ізольованого ПЕ 

співвідношення цього показника у парі ЧЛК1 - ПЛК1 відповідало 67% проти 

95% (р=0,008). Практично ідентичні зміни характеризували підгрупи ЧЛК2 і 
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ПЛК2 – 65% проти 95% (р=0,042). Аналогічна тенденція була зафіксована у 

групі МП, де у підгрупі ЧЛК3 ознаки ХЕ були відсутні у 54% жінок, а у 

підгрупі ПЛК3 – у 88% (р=0,049).  

В ході роботи проаналізовано морфологічні та імуногістохімічні 

особливості ендометрія після лікування в порівнянні з ендометрієм до 

лікування і ендометрієм жінок із групи порівняння. 

ІГХД змін складу імунних клітин в ендометрії після проведення 

повного лікувального комплексу у порівнянні з їхньою динамікою у 

відсутності повного курсу терапевтичних заходів, виявило ряд нюансів (табл. 

7.6). 

При дослідженні натуральних кілерів значна зміна клітинного 

ансамблю відзначена в усіх групах, які отримували комплексне лікування. 

Так, в підгрупі ПЛК1 спостерігалося достовірне збільшення числа CD16 і 

CD56 в порівнянні з показниками до лікування (р1=0,0002) і підсумковими 

показниками групи порівняння (р2=0,000). У когорті жінок, які отримували 

ПЛК2, поряд зі збільшенням кількості CD16 (р1=0,000, р2=0,028) 

реєструвалося зменшення кількості великих гранулярних лімфоцитів (CD56) 

(р1=0,003, р2=0,000). У пацієнток, що склали підгрупу ПЛК3, також було 

виявлено статистично значущу нормалізацію кількості CD56 (р1=0,005) без 

істотних коливань кількості CD16. 

При проведенні часткового лікувального комплексу достовірних 

відмінностей щодо кількості CD56 і CD16 до і після проведення лікування 

виявлено не було (рис. 7.1). 

При дослідженні маркерів інтенсивності запального процесу було 

показано, що число макрофагів (CD68) після лікування достовірно 

зменшилася до контрольних значень у підгрупах ПЛК1, ПЛК2, ПЛК3 і ЧЛК3 

(р1=0,043, р1=0,049, р1=0,022, р1=0,009 відповідно). Плазматичні клітини 

(CD138) після лікування у жінок підгрупи ПЛК2, не були виявлені в жодному 

випадку (р1=0,013). При МП чисельність CD138 у представниць ПЛК3 склала 

0,63±0,48%, що також було статистично значущим результатом по 
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відношенню до початкового рівня (р1=0,009). Моніторинг вмісту плазмоцитів 

у підгрупах ЧЛК2 і ЧЛК3 також виявив зниження показника в 2-3 рази, проте 

отримані результати не були розцінені як статистично значущі. 

Box P lot of multiple variables

Mean; Box: Mean±SD; Whisker: Mean±1,96*SD
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Box Plot of multiple variables

Mean; Box: Mean±SD; Whisker: Mean±1,96*SD
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Рис. 7.1. Динаміка зміни NK-клітин в ендометрії жінок досліджених 

груп 
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Після лікування в ендометрії відзначено нормалізацію 

проліферативних процесів, що підтверджено при ІГХД за ступенем експресії 

маркера Кі67. Кількість епізодів неадекватної експресії Кі67 виявилася 

значно менше як в когорті ЧЛК, так і в когорті ПЛК. Слід при цьому вказати, 

що найменші значення все ж таки було відзначено у жінок, які отримали 

лікування у повному обсязі. Даний контингент пацієнтів продемонстрував 

рівні Кі67, максимально наближені до нормального: 9 (8-9) % в групі ПЛК1 

(р1=0,043, р2=0,020), 9,17±1,17 % в групі ПЛК2 (р1=0,000, р2=0,016) і 4,75 ± 

0,96% в групі ПЛК3 (р1=0,003, р2=0,009) (рис. 7.2). 

Отримані результати доводять, що проведення комплексної терапії ПЕ 

і ХЕ сприяє досягненню достовірно більш виражених змін у структурі 

ендометрія, ніж неповний курс лікування. 

Box P lot of multiple variables

Mean; Box: Mean±SD; Whisker: Mean±1,96*SD
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Рис. 7.2. Динаміка зміни маркера проліферації (Кі67) в ендометрії 

жінок досліджених груп 
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Таблиця 7.6 

Динаміка зміни фенотипічного складу лімфоцитів та проліферативної активності на тлі лікування 

 

Групи Відносно 

лікування 

CD 138, % 

плазмоцити  

CD 138, % 

мембрани 

CD 56, % CD 16, % CD 45, % CD 68, % Ki67, % 

залози 

Ki67, % 

строма 

П
Е

 і
зо

л
ь

о
в

а
н

и
й

 ЧЛК1 

(n=15) 

До  0 0 18,75±2,50 21,0±4,24 42,5±5,01 14,25±5,91 24,75±6,4 6,25±0,50 

Після  0 0 17,0±2,45 16,75±2,22 35,0±5,09 13,25±4,65 15,75±2,63 
1,a 

6,25±2,22 

ПЛК1 

(n=19) 

До 0 0 16,60±2,07 18,6±2,61 36,3±7,42 15 (12-15) 32,0±7,71 7,4±1,22 

Після 0 0 23,0±1,58     
1,a 2,c 

30,0±3,39   
1,a 2,c 

35,2±4,21    
2,d 

8 (7-9)      
1,b 

9 (8-9)        
1,b 2,d 

6,6±1,52 

П
Е

 +
 М

П
 

ЧЛК2 

(n=17) 

До 10,67±6,11 1,33±1,53 28,33±11,55 14,33±2,08 48,33±11,55 15 (12-25) 35,0±8,66 16,0±4,0 

Після 2,33±1,53 0 30,33±4,62 18,0±1,73 31,67±2,89 14 (10-16) 17,0±2,0        

1,a 

8,33±3,06 
1,a 

ПЛК2 

(n=19) 

До 15,67±10,25 1,17±0,41 36,17±4,49 14,83±1,33 53,17±4,02 8,67±4,03 46,83±9,7 21,0±9,92 

Після 0                      
1,a 

0                    
1,a 

30,83±2,14   
1,a 2,c 

33,0±2,83   
1,a 2,d 

29,5±2,43    
1,a 

9,0±2,28 9,17±1,17   
1,a 2,c 

6,67±1,63 
1,a 

М
П

 

ЧЛК3 

(n=13) 

До 10 (9-11) 5,33±1,15 40,0±8,66 33,33±2,89 53,33±2,89 30,0±0,63 38,33±5,77 14,67±0,58 

Після 5 (4-6) 0,50±0,5  
1,a 

31,0±1,00 33,0±2,65 40,0±5,3  
1,a 

14,0±2,65 

1,a 

19,3±1,12  
1,a 

11,33±1,52 
1,a 

ПЛК3 

(n=17) 

До 10,25±3,30 5,25±6,7 41,25±4,79 26,5±5,8 54,75±4,11 27,5±8,66 48,75±8,54 12,0±2,94 

Після 0,63±0,48  

1,a 

0 20,5±1,29  
1,a 

16,0±4,55 23,25±5,38  
1,a 2,c 

7,75±0,96 
1,a 

4,75±0,96  
1,a 2,c 

10,0±2,16 

Примітки: 1 – різниця достовірна відносно показника до лікування (р<0,05); 2 – різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05);      

а – парний t-критерій; b – критерій Вілкоксона; с – t-критерій для незалежних вибірок; d – U-критерій Манна – Уітні. 
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Динаміка вмісту гонадотропних гормонів і статевих стероїдних 

гормонів у жінок досліджених груп на тлі проведеного лікування відображені 

у табл. 7.7. 

В усіх групах статистично значущих змін рівня ФСГ, ЛГ, ПРЛ і Е2 

встановлено не було. Концентрація ПГ в підгрупі ПЛК1, значимо 

збільшилася, як в порівнянні з показниками до лікування (з 6,65±3,87 нг/мл 

до 17,44±1,36 нг/мл; р1=0,002), так і по відношенню до  групи порівняння 

(р2=0,037). Аналогічна тенденція була зафіксована у підгрупі ПЛК2, де 

значення ПГ достовірно зросли з 9,39±3,92 нг/мл до 16,21±1,48 нг/мл 

(р1=0,015) (рис. 7.3).  

Отримані результати виявилися цікавою емпіричної знахідкою, 

оскільки ретропрогестерон, що надходить екзогенних шляхом, не повинен 

позначатися на сироватковому рівні ПГ. Однак, аналогічні зміни 

концентрації в крові ендогенного ПГ вже були продемонстровані в ході 

цілого ряду лабораторних досліджень [146, 199]. Механізм, який призводить 

до того, що при прийомі дидрогестерона зростає рівень ендогенного ПГ, на 

сьогоднішній день активно вивчається [199]. 

Box P lot of multiple variables 

Mean; Box: Mean±SD; Whisker: Mean±1,96*SD
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Рис. 7.3. Динаміка зміни концентрації прогестерону у ІІ фазу циклу 

на тлі лікування 
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Таблиця 7.7 

Динаміка зміни гормонального статусу на тлі лікування у жінок досліджуваних груп 

 

Групи Відносно 

лікування 

ФСГ, Од/л ЛГ, Од/л Е2, пг/мл ПРЛ, нг/мл ПГ, нг/мл 

П
Е

 

із
о
л

ь
о

в
а

н
и

й
 ЧЛК1 

(n=15) 

До  7,98±5,78 11,45±10,79 71 (63-78) 14,84±7,62 2,88±4,53 

Після  5,86±2,46 5,36±2,87 89 (78-98) 16,24±5,23 8,9 (8,1-9,3) 

ПЛК1 

(n=19) 

До 5,68±1,11 9,09±1,45 76,2±48,68 15,4±2,88 6,65±3,87 

Після 6,42±1,12 7,58±2,81 85,38±26,83 13,19±3,74 17,44±1,36 1,a 2,d 

П
Е

  

н
а

 т
л

і 
Х

Е
 

ЧЛК2 

(n=17) 

До 6,08±4,23 8,7 (8,1-9,1) 80,6±31,93 13,78±5,60 8,58±4,89 

Після 5,68±0,18 6,9 (6,5-8,9) 98,0±12,77 11,8±3,49 10,65±2,13 

ПЛК2 

(n=19) 

До 7,37±2,22 7,49±3,01 70,65±51,04 13,60±8,07 9,39±3,92 

Після 5,98±1,31 5,68±2,08 91,56±22,07 10,63±2,90 16,21±1,48 1,a 

 

М
П

 

ЧЛК3 

(n=13) 

До 5,47±1,10 4,87±0,15 102,67±20,55 18,03±4,79 15,28±1,28 

Після 5,10±1,15 6,5±2,55 88,67±29,96 13,41±1,88 16,13±1,89 

ПЛК3 

(n=17) 

До 4,53±1,43 4,13±1,31 97,50±17,59 19,10±5,40 15,85±3,27 

Після 5,75±2,12 5,1±1,13 100,75±5,50 10,35±1,89 16,55±1,93 

Примітки: 1 – різниця достовірна відносно показника до лікування (р<0,05); 2 – різниця достовірна відносно групи порівняння (р<0,05);  

а – парний t-критерій; d – U-критерій Манна – Уітні. 
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Таким чином, отримані результати свідчать, що проведення 

комплексної терапії при ПЕ і ХЕ сприяє досягненню достовірно більш 

виражених змін у структурі ендометрія, ніж неповний курс лікування. 

Запропонований диференційований патогенетично обґрунтований підхід до 

лікування пацієнток з ПЕ дозволив достовірно зменшити вираженість 

клінічних симптомів захворювання, відновити репродуктивну функцію, 

ехографічну та морфологічну картину ендометрія, усунути мікробіологічні 

порушення, а також нормалізувати рівень імунокомпетентних клітин, 

процесів проліферації та апоптозу в ендометрії.  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Поліпи ендометрія – причина, по якій 10-47% пацієнток з безпліддям 

роками безуспішно намагаються реалізувати свою програму материнства [15, 

35, 52, 204, 230]. Варто зазначити, що статистичні дані поширеності 

гіперпластичних процесів ендометрія досить неоднорідні, і з повною 

впевненістю оцінити справжній масштаб проблеми не можливо. В цілому 

частка ПЕ в структурі гінекологічної захворюваності, за різними даними, 

коливається від 25 до 70% при відсутності будь-якої тенденції до зниження 

[7, 12, 32, 69, 223, 229]. При цьому, не дивлячись на численні дослідження, до 

теперішнього часу не з'ясовані ні етіологія, ні патогенез, і, як наслідок, 

вичерпно не обгрунтовані остаточні методи лікування ПЕ. І хоча на 

сьогоднішній день загальноприйнятим «золотим стандартом» лікування ПЕ є 

гістерорезектоскопія, багато питань консервативної терапії так і залишаються 

відкритими. У їхньому числі – основи патогенезу, без чіткого розуміння яких 

будь-який з варіантів лікування буде піддаватися сумніву. Безперечне і 

практичне значення таких знань, перш за все через те, що сучасні жінки 

вважають за краще розуміти доцільність терапії, а це – основа по-

справжньому високої комплаєнтності.  

Серед досліджень останніх років є чимало вказівок на наявність 

можливого взаємозв'язку проліферативних процесів ендометрія з ХЕ [2, 10, 

16, 34, 43, 77, 81, 127, 208], однак питання про кореляцію механізмів 

регуляції процесів проліферації з різним рецепторних статусом і 

морфоструктурними особливостями залишається відкритим. Крім того, на 

сьогодні накопичено великий обсяг експериментальних доказів того, що 

існує тісний взаємозв'язок між пухлинним ростом і хронічним запаленням. І 

суть його полягає в активації пухлинних стовбурових клітин локальним 

запальним мікрооточенням [4, 8]. Вихід пухлини з дормантного стану та її 

подальше зростання автоматично означає, що в мікрооточенні пухлинних 

клітин активуються процеси проліферації, ангіогенезу, імуносупресії. 
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Пухлина формує і змінює своє мікрооточення – це обов'язкова умова для її 

виживання. Такі самі біологічні «перетворення» (проліферація, ангіогенез, 

імуносупресія) типові для хронічного запалення і є основою його доведеного 

зв'язку з канцерогенезом. Іншими словами, хронічне запалення само по собі 

несе канцерогенний потенціал – створюючи характерне прозапальне 

мікросередовище, необхідне для існування пухлинних клітин [8, 29, 62, 210]. 

ПЕ не злоякісні утворення, але ступінь їх малігнізації, яка за даними різних 

авторів становить від 5 до 59% [63, 67, 68, 88, 163, 198, 247], а також 

надзвичайно високий відсоток ХЕ у жінок репродуктивного віку [16, 46, 54, 

71, 79, 240, 290, 298], обумовлює актуальність вище представленої концепції 

і в контексті ПЕ також. 

Крім того, ХЕ нерозривно ототожнюють із виявленням МП, 

найважливішої гістероскопічної ознаки наявності запального процесу у 

слизовій оболонці матці [53, 125, 134, 156, 225]. Сам факт існування МП 

актуалізує необхідність їх подальшого вивчення і порівняння з класичними 

ПЕ. Ці обидва утворення, потенційно, забезпечують несприятливе 

середовище для рецептивності ендометрія, а значить, можуть мати щось 

спільне у своєму етіопатогенезі. 

Таким чином, ПЕ і ХЕ – вкрай несприятливий дует, який у кілька разів 

підвищує ризик безпліддя у жінок і вимагає комплексної і спільної корекції 

лікувальних підходів.  

Саме тому, метою проведення роботи стало підвищення ефективності 

лікування пацієнток з ПЕ шляхом розробки диференційних підходів до 

терапії на основі вивчення взаємозв’язків між морфофункціональними 

характеристиками ендометрія, гормональним гомеостазом та 

мікробіоценозом органів репродуктивної системи.  

Для досягнення поставленої мети належало вирішити наступні задачі: 

1. Визначити особливості клінічного перебігу поліпів ендометрія залежно 

від іхніх морфологічних варіантів. 
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2. Вивчити видовий спектр мікрофлори піхви, цервікального каналу та 

ендометрія у жінок з поліпами ендометрія. 

3. Дослідити гормональний гомеостаз та вивчити рівень експресії 

естрогенових і прогестеронових рецепторів у поліпах та навколишньому 

ендометрії. 

4. Провести імуноморфологічні дослідження проліферативної активності в 

ендометріальних поліпах та ендометрії шляхом встановлення експресії 

білка Кі67 і виявити її взаємозв’язок з експресією рецепторів естрогену і 

прогестерону та маркерів запалення. 

5. Вивчити та оцінити показники місцевого імунітету в поліпах та 

навколишньому ендометрії за допомогою імуногістохімічної техніки з 

визначенням кількості СD56, CD16, CD45, CD68 і CD138 та встановити 

їхній взаємозв’язок із гістологічною будовою поліпів. 

6. Розробити диференційний підхід до протирецидивного лікування 

пацієнток з поліпами ендометрія та провести його клінічну апробацію. 

Об’єктом дослідження були поліпи ендометрія у жінок 

репродуктивного віку. 

Предметом дослідження слугували клінічний перебіг, ехографічні, 

гістероскопічні, морфологічні особливості поліпів ендометрія,  мікробіоценоз 

піхви, цервікального каналу, ендометрія, імуногістохімічна характеристика 

поліпів та навколишнього ендометрія, гормональний гомеостаз та експресія 

естрогенових і прогестеронових рецепторів в ендометрії, проліферативна 

активність поліпів ендометрія.  

Відповідно до поставленої мети та задач було обстежено 130 жінок 

віком від 18 до 35 років. Після вивчення анамнезу та проведення УЗД  

виділено 30 здорових жінок, які склали ІІІ (контрольну) групу. Всім 

пацієнткам із виявленими порушеннями репродуктивної функції (безпліддям, 

невиношуванням вагітності, ПЕ) була проведена гістероскопія. Після аналізу 

гістероскопічних ознак і вивчення результатів патогістологічного 

дослідження обстежених жінок розділили в дві групи. І групу склали 70 
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жінок, у яких ПЕ були виявлені під час гістероскопії та підтверджені 

гістологічно. У ІІ групу увійшли 30 жінок з МП, зафіксованими під час 

гістероскопії. З огляду на те, що специфічність виявлення МП при ХЕ 

становить 99%, до ІІ групи увійшли жінки, у яких точність морфологічної 

верифікації ХЕ була збільшена за рахунок обов'язкової детекції 

плазматичних клітин за допомогою маркера CD138. Порівняльний аналіз 

клініко-анамнестичних, сонографічних, гістероскопічних, морфологічних 

даних і результатів мікробіологічного дослідження став підсумком першого 

етапу дослідження.  

Після морфологічного та імуногістохімічного підтвердження діагнозу 

ХЕ, з метою подальшого детальнішого вивчення патогенетичних процесів 

пацієнток І групи розділили в дві підгрупи. До підгрупи Іа увійшли жінки з 

ізольованим ПЕ, до підгрупи Іб – пацієнтки, у яких ПЕ співіснував із МП. 

Дослідження другого етапу проводилися в групах Іа, Іб, ІІ і ІІІ та 

передбачали: ІГХД імунореактивних клітин (CD138, CD56, CD16, CD45, 

CD68), маркера проліферації (Кі67), ER та PR в залозах і стромі ендометрія, 

оцінку гормонального статусу (ФСГ, ЛГ, ПРЛ, Е2, ПГ).  

Детальний аналіз скарг показав, що причиною звернення до 

лікувального закладу стала відсутність настання вагітностей при 

регулярному статевому житті протягом року і більше у 67% жінок І групи і 

87% – ІІ, що цілком узгоджується з даними інших дослідників. Так, за 

свідченням різних авторів частота ХЕ у жінок з неплідністю складає від 12 до 

68% [2, 15, 16, 55, 57, 94, 134]. У пацієнток з декількома невдалими спробами 

ЕКЗ та ПЕ частота ХЕ складає більше 60% [13, 38, 83, 121, 125, 164]. 

Вважається, що найбільші показники поширеності ХЕ реєструються у хворих 

зі звичним невиношуванням вагітності, де частота захворювання становить 

від 33% до 73% і більше [13, 28, 71, 72, 91].  

Больовий синдром у вигляді альгодисменореї та хронічного тазового 

болю реєструвався відповідно у 49% та 39% пацієнток І групи. У ІІ групі 

аналогічні скарги були зафіксовані у кожної другої жінки (57%). Важливо 
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відзначити, що при первинному опитуванні хворих скарги на болі внизу 

живота є важливим предиктором наявності ЗЗОМТ з чутливістю 100% і 

специфічністю близько 40%. L. Eckert (2002) вважає, що стійкий больовий 

синдром присутній у 56% хворих з ХЕ і є одним з основних клінічних 

проявів захворювання [147]. За даними Г. Т. Сухих, А. В. Шуршаліної (2013) 

больовий синдром і дисменорею діагностують у 57,4 і 72,2% пацієнток з ХЕ 

[79, 94]. У літературі зустрічаються повідомлення про те, що болі при 

наявності ПЕ можуть носити переймоподібний характер, виникати поза 

зв'язком з фазами МЦ і залежати від розміру поліпа. Так, вважають, що при 

великих ПЕ (більше 2 см) болі унизу живота виникають в результаті 

здавлення ніжки поліпа [63, 86, 157]. Подібної закономірності у 

проведенному дослідженні встановлено не було. А больовий синдром у 

жінок з ПЕ найімовірніше був пов'язаний з наявністю супутнього ХЕ.  

Аномальні маткові кровотечі в структурі скарг хворих з ПЕ склали 

64%, з МП – 60%. Про подібний взаємозв'язок порушень МЦ з ХЕ 

постулюють дослідження Smith M., Hagerty K. (2009) – у 58,4% з ХЕ [121], 

Cicinelli E,  Resta L., Nicoletti R. (2005) – у 30% неплідних жінок [156] і у 35%  

–  з АМК, Сухіх Г. Т., Шуршаліна А. В. (2013) – у 61,2% жінок [79]. Природу 

АМК при ХЕ пояснюють особливостями рецепції ендометрія, що визначає 

велику тривалість десквамації функціонального шару при значно оголених 

ділянках базального шару [227]. Більшість жінок із симптомними ПЕ 

страждають на АМК, це явище настільки часте, що обумовило його 

включення до класифікації АМК згідно рекомендаціям FIGO [178]. За 

літературними даним ПЕ діагностують у 10-32% жінок із АМК у 

пременопаузі [112, 113, 170, 251, 274]. Про механізм виникнення кровотечі 

при наявності поліпа до теперішнього часу відомо дуже мало. Вважають, що 

потенційно можлива роль у цьому процессі належить аномальному 

ангіогенез та матриксним металопротеіназам і СОХ-2, концентрація яких 

збільшується у ПЕ [227, 256, 308].    



179 
 

Представлені дані чітко демонструють, що в структурі скарг жінок І і ІІ 

групи статистично значущих відмінностей виявлено не було. Так само як не 

було виявлено специфічних клінічних симптомів для обох груп. Безпліддя, 

що займає провідне місце, при опитуванні пацієнток має розглядатися як 

важливий клінічний прояв як ПЕ, так і МП. Отримані дані переконливо 

доводять важливу роль хронічного запального процесу в ендометрії у 

розвитку патології репродуктивної функції. Переважання в аналізованій 

структурі частоти безпліддя дозволяє припускати, що структурно-

функціональні зміни ендометрія при МП є не тільки серйозною перешкодою 

для імплантації ембріона і розвитку вагітності, а й можливою базою для 

формування ПЕ. А поява таких характерних для МП клінічних симптомів як 

періменструальні кров'яні виділення зі статевих шляхів, альгодисменорея, 

менорагія, больовий синдром у жінок з ПЕ, тільки доводять спільність 

патогенетичних механізмів.  

Проведений аналіз характеристик МЦ, зокрема обсягу менструальної 

крововтрати, дозволяє припустити існуючу від початку дисфункцію 

ендометрія у когортах з ПЕ і МП, яка посилювалась анамнестичними даними 

про внутрішньоматкові втручання. 

Практика неефективної контрацепції прогнозовано переважала у 

групах жінок як з ПЕ, так і з МП.  

При аналізі структури гінекологічних захворювань у жінок з ПЕ 

звертала на себе увагу висока частота безпліддя (66%), здебільше первинного 

(49%), доброякісних захворювань шийки матки (49%; рІ-ІІ=0,038) та яєчників 

(37%; рІ-ІІІ=0,042). Серед жінок з МП 87% мали безпліддя в анамнезі, частка 

вторинного склала 57% (рІ-ІІ<0,0001), а епізоди невиношування вагітності 

реєстрували у 30% пацієнток (рІ-ІІ=0,015).  

Існує чимало повідомлень про наявність ПЕ у неплідних жінок. Perez-

Medina T. та ін. продемонстрували, що ПЕ присутні у 34,9% пацієнток з 

безпліддям [159], Hinckley та ін. отримали схожі данні – 32% [191]. Данні 

зареєстровані нами перевищують ці показники майже в два рази, можливо 
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такий феномен пов’язаний з різним відсотком супутнього ХЕ серед жінок, 

що війшли у дослідження. За результатами проведеного дослідження 

встановлено, що у пацієнток з МП достовірно частіше зустрічалося вторинне 

безпліддя. У зв'язку з цим можна припустити, що існує компенсаторний 

механізм, який, не дивлячись на присутність агента, що ушкоджує, протягом 

певного часу може утримувати параметри рецептивності ендометрія на рівні, 

достатньому для реалізації репродуктивних завдань. По мірі збільшення 

тривалості перебігу хронічного запалення в ендометрії активація локальних 

імунних механізмів призводить до порушення процесів плацентації, інвазії і 

розвитку хоріона і, як підсумок, до переривання вагітності в разі її 

виникнення. На думку В. М. Сидельникової, розвиток ХЕ у жінок з 

невиношуванням вагітності збільшує не тільки ризик спорадичної втрати 

вагітності, але і ризик повторних втрат, тобто формування 

симптомокомплексу звичного невиношування вагітності [72]. Найбільші 

показники частоти ХЕ відзначені більшістю дослідників у хворих зі звичним 

невиношуванням, частота захворювання у даного контингенту становить від 

33 до 70% [55, 221, 240, 282, 290]. Ці дані узгоджуються з отриманими нами.  

Шийка матки – ключове місце, яке єднає порожнину матки і черевну 

порожнину з піхвою і навколишнім середовищем. Цервікальний запальний 

процес не тільки серйозно змінює епітеліальний покрив, але і додає істотний 

внесок в «нездоров'я» порожнини матки. Сьогодні науковий пошук 

спрямований на виявлення вагомих, провокуючих формування ПЕ, чинників, 

усунення яких дасть змогу профілактувати розвиток даного захворювання у 

жінок репродуктивного віку. Вивчення особливостей шийки матки, у зв'язку 

з цим, досить перспективно щодо пошуку предикторів.  

Встановлений у проведеному дослідженні високий відсоток 

доброякісних захворювань шийки матки у жінок з ПЕ (49%; рІ-ІІ=0,038) не є 

випадковим. Шийка матки – перший бар'єр на шляху висхідної інфекції. 

Тривало існуючий цервицит, не тільки маскує багато захворювань шийки 

матки та передує їм, але і сприяє дисбіотичним порушенням у порожнині 
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матки. Наскільки останні істотні для ініціації розвитку ПЕ і МП ще належить 

з'ясувати, але те, що дана патологія існує на тлі патологічно зміненої шийки 

матки – факт уже доведений. Деструктивні методи, що застосовуються при 

виявленні будь-яких змін на шийці матки, найчастіше надмірно агресивні, 

формують рубці і сприяють збільшенню інфламаціонного процесу. Оцінити, 

наскільки доцільними і виправданими були проведені методи лікування, 

тільки лише по анамнестическим даними, неможливо. Цілком ймовірно, що в 

ланцюжку подій, що передують формуванню ПЕ, патологія шийки матки і її 

корекція, можуть зайняти вагоме місце.  

Факт значної обтяженості гінекологічного анамнезу у жінок з ПЕ 

(безпліддя, доброякісні захворювання яєчників, оперативні втручання) 

дозволяє розглядати цей "багаж" в контексті фону, що сприяє дисоціації 

центральних механізмів регуляції репродуктивної системи, і формуванню 

стійких імунних, дисбіотичних і гормональних відхилень, загальним 

результатом яких є розвиток ПЕ. 

Аналіз даних ультразвукового обстеження у жінок з ПЕ показав, що 

виявлені вони були лише в 59% випадків. Це цілком співпадає з даними 

інших науковців, згідно яких точність діагностики ПЕ при УЗД складає від 

24,8 до 94,4% [17, 89, 132, 305]. Імовірніше всього у решти 41% пацієнток ПЕ 

увійшли в категорію поліпів з нетиповою ехокартиною. При цьому варіанті 

ПЕ часто дуже важко візуально диференціювати від ендометріального фону. 

Ехоструктура ендометрія в цих випадках найчастіше виглядає неоднорідною, 

з зонами різної ехогенності, однак типових ехоознак поліпів немає. Вперше 

на це звернули увагу В. Н. Демидов і А. І. Гус [18], зазначивши, що при 

наявності дрібних ПЕ (˂0,5 см) діагностика утруднена і єдиною ознакою 

може з'явитися деформація серединної лінійної гіперехогенної структури М-

еха.  

У пацієнток з ПЕ достовірно частіше реєструвалася мультифолікулярна 

ехоструктура яєчника (20%). Цікаво, що даний тип ехокартини яєчників 

визнаний в літературі як варіант норми [9, 23]. Традиційно вважається, що 
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такі особливості ехоструктури яєчників, з точки зору їх фертильного 

здоров'я, не повинні занадто насторожувати. Але ми вважаємо, що 

встановлена у дослідженні значна частота доброякісних захворювань 

яєчників у жінок з ПЕ (37%; рІ-ІІ=0,042), не дозволяє дати остаточний 

висновок про їх «нормальність». Подібні зміни в яєчниках можуть бути 

наслідком не тільки хронічних запальних захворювань, а й результатом 

нейроендокринної кризи, коли тривалий стрес запускає продукцію АКТГ. 

Вміст Е2 у такій ситуації майже не змінюється, натомість ПГ стає критично 

мало, розвивається ановуляція. На цьому тлі в ендометрії таких пацієнток 

часто запускаються гіперпроліферативні процеси, а в яєчниках – суттєві 

полікістозні зміни [23, 82]. 

Проведене нами комплексне мікробіологічне дослідження виявило 

цікаву особливість: частота інфікування УПФ порожнини матки була досить 

високою як у пацієнток з ПЕ (83%) і МП (73%), так і у здорових жінок (77%).  

Аналіз численних літературних джерел з питань мікроекології 

порожнини матки, фізіологічності біоценозу ендометрія та нерушимості 

догми стерильності порожнини матки дає суперечливу інформацію. З одного 

боку ряд вітчизняних і зарубіжних дослідників, які вивчали роль 

інфекційного фактора в генезі ПЕ і ХЕ, одноголосно постулюють, що 

порожнина матки є стерильною, і при проникненні мікроорганізмів в 

ендометрій розвивається каскад запальних реакцій [2, 5, 28, 47, 73, 78, 122, 

155, 306]. 

З іншого боку деякі вчені вважають, що циклічне відторгнення 

ендометрія забезпечує фізіологічний протимікробний захист слизової 

оболонки матки, яка не може бути стерильна за рахунок безперервного 

мікробного впливу з нижніх відділів статевого тракту [60, 64, 147, 211, 288]. 

Проблема більшості розглянутих досліджень, на наш погляд, полягала 

або в строго обмеженій кількості досліджуваних інфектів, або в 

нечисленності груп контролю, що неминуче впливало на «правильність 
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побудови» висновків. Дослідники, брали за норму результати отримані у 

здорових жінок і в кожному дослідженні ця норма вийшла «своя». 

Відповідно до сучасних поглядів, людський організм настільки густо 

населений найрізноманітнішими мікробами, що без них існувати не здатний 

в принципі. Для того що б хоча б приблизно систематизувати симбіонтів, що 

населяють людину в 2007 році National Institutes of Health, США запустив 5-

річний проект «мікробом людини» (Human Microbiom Project). Його метою 

стало визначення всього видового і кількісного складу мікробіоти здорової 

людини шляхом аналізу послідовності ДНК цих організмів. Щоб отримати 

уявлення про структуру нормального людського мікробіому, дослідники 

зібрали зразки тканин із 15 місць на тілі 129 чоловіків та із 18 місць – у 113 

жінок [37, 211]. Репродуктивний тракт був представлений зразками 

вагінальної рідини. На жаль, в проекті не дісталося місця мікроекології 

ендометрія, але те, що за результатами цього дослідження опубліковано вже 

понад 250 статей присвячених мікробіому людини, говорить про високу 

зацікавленість наукової спільноти цією проблемою. І дозволяє трактувати 

нестерильність як норму. 

Безперечно, мікробний склад піхви у становленні мікробіоценозу 

ендометрія грає велике значення. Аналіз отриманих нами даних показав, що 

частота виділення і інтенсивність колонізації піхви і цервікального каналу 

умовно-патогенною мікрофлорою у пацієнток обстежених груп в основному 

відповідала показникам мікрофлори порожнини матки, були лише незначні 

відмінності за окремими видами мікроорганізмів. 

Ентерокок – представник мікробіоти товстої кишки, виявлений нами в 

ендометрії здорових жінок, можливо був підтвердженням феномена міграції 

мікроорганізмів. Наразі відомо, що міграція мікроорганізмів відбувається 

гематогенним, лімфогенним шляхом або підчас внутрішньоклітинного 

перенесення (транслокації). Останній механізм доведено забезпечує появу 

різних бактерій у пуповинній крові, амніотичній рідині, кишечнику і 

плаценті здорових новонароджених (що суперечить початковому постулату 
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про стерильності плоду), у грудному молоці [64]. Чи працює цей механізм 

поза процесом гестації? 

Дендритні клітини, відростчаті макрофаги – невід'ємні союзники 

ендогенної мікробіоти. Вони не тільки представляють антигени Т- і В-

лімфоцитів, а й доведено транспортують бактерії по лімфатичній системі, 

реалізуючи транслокаційний шлях передачі. Крім того, макрофаги – 

постійний клітинний елемент строми ендометрія, міграція яких перебуває під 

постійним циклічним гормональним впливом, а найвища концентрація 

спостерігається безпосередньо перед менструацією в результаті одночасного 

зниження експресії Е2 і ПГ в результаті лютеолізу [220, 269, 282]. Той факт, 

що число макрофагів в ендометрії при ХЕ збільшується майже в 2 рази [79, 

282], наштовхує на думку: зміна мікробіому ендометрія – причина 

захворювання або його наслідок? 

Обмеженням проведеного нами дослідження було те, що виділені 

збудники із ендометрія обстежених жінок ми не порівнювали з їхньою 

наявністю у товстій кишці. Відсутність даних про якісний і кількісний склад 

кишкової мікробіоти не дозволили нам виключити дисбіотичні зміни в 

шлунково-кишковому тракті, які могли б вплинути на отримані результати.  

Порушення балансу у співвідношенні проліферація/апоптоз – є одним 

із патогенетичних механізмів виникнення і розвитку ПЕ. Суттєва роль в 

цьому питанні належить вірусам. Відключення апоптозу відбувається 

завдяки здатності вірусів інактивувати білки-супресори пухлинного росту, 

що блокують природну загибель клітини. Стимулюючи зростання 

новоутворення, вірус втілює свій потенціал, коли розподіл клітини означає 

також подвоєння генетичного матеріалу вірусу. Перемикання клітини в 

режим максимально ефективного і безстрокового обслуговування вірусу 

забезпечує достатню кількість дочірніх вірусних частинок і в цілому високу 

контагіозність інфекції [22, 43, 51]. 

Вивчення вірусів вже давно іде паралельно із дослідженням природи 

злоякісних пухлин. ВПЛ було виділено із злоякісних пухлин практично всіх 
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органів, за винятком серця і нирок [62]. Знову накопичуються дані, які 

свідчать про те, що канцерогенним потенціалом щодо цервікального епітелію 

крім ВПЛ володіє також і ВПГ 2-го типу [260]. Питання про самостійний 

канцерогенний потенціал ВПГ 1-го типу також остаточно ще не вирішене. 

Цікавий і інший аспект, у сучасній науковій літературі є дані про 

взаємозв'язок між утворенням морул та інфікованістю тканини ВПЛ. Морули 

– вогнищеві скупчення плоских епітеліоцитів, ознака плоскоклітинного 

диференціювання ендометрія. Це ще не пухлинні, а проміжні клітини, які 

зустрічаються не тільки при аденокарциномі, а й при доброякісних процесах 

ендометрія – гіперплазії, підслизовій лейоміомі, сенільній трансформації, 

наявності внутрішньоматкових контрацептивів і ХЕ. ВПЛ був виявлений, за 

даними різних досліджень в 9,1- 46% випадків ХЕ і гіперплазії ендометрія, 

що передбачає участь вірусу в їх патогенезі [62]. Саме тому, вивченню 

даного питання у нашому дослідженні було приділено особливу увагу. 

Отримані дані продемонстрували найвищий відсоток інфікованості 

ендометрія вірусами у жінок з ПЕ. Порівняльний аналіз по кожному виду в 

групах статистично значущих відмінностей не виявив, можливо через 

нечисленність груп. Однак, сумарна чисельність ВПГ 1, 2 і 6-го типів у 

даного контингенту жінок достовірно переважала. 

Протягом усього дослідження чітко простежувалася тенденція: чим 

більше був скомпрометований ендометрій, тим частіше виявляли у ньому 

віруси. Так, у здорових жінок ВПГ і ВПЛ не виявляли взагалі, при 

мікрополіпозі наявність цих вірусів констатували в 10 разів, а при ПЕ – в 23 

рази частіше. 

Специфіка інфекційного процесу при проникненні вірусу така, що під 

ударом знаходиться імунітет. Імунна гіпофункція – значимий аспект 

патогенетичної картини вірусної інфекції. З одного боку, раніше 

перевантажена або функціонуюча зі збоями імунна система не здатна 

розпізнати і повністю елімінувати інфекцію, а з іншого боку інвазія вірусу 

сама здатна викликати імуносупресію. Ймовірно, для отримання достовірних 
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даних необхідно деталізувати характер імунної відповіді жінок з різними 

виявленими вірусними агентами, групувати їх згідно з отриманими змінами і 

формувати більш масштабні дослідження. 

Крім того актуальною є асоціація «ВПГ+ВПЛ», питання про взаємний 

вплив різних типів вірусів донині залишається відкритим. Не менше значення 

має той факт, що герпетична інфекція завжди системна. Персистуя в 

нервових гангліях вірус проявляє тропність до багатьох тканин екто- і 

ендодермального походження, і що саме провокує його появу у слизовій 

оболонці матки, ще належить з'ясувати. У проведеному нами дослідженні 

подібної закономірності виявлено не було, віруси в порожнині матки 

реєструвалися як монокультура або в складі бактеріально-вірусних асоціацій. 

Цілком ймовірно, що виявлення цієї залежності є перспективним завданням 

для майбутніх, більш потужних досліджень. 

Крім вірусів, ендометрій жінок з ПЕ достовірно частіше був населений 

грибами роду Candida. Механізмів, за рахунок яких Candida може 

стимулювати зростання новоутворень, в літературі описано три. 

Перший пов'язаний зі здатністю Candida виділяти спеціальні білки 

(зокрема p43), які володіють потужними імуносупресивними властивостями і 

перешкоджають боротьбі з інфекційним агресором. Ці білки пригнічують 

активність макрофагів, NK-клітин і цитотоксичних Т-лімфоцитів, блокують 

синтез інформативних для імунітету антитіл В-лімфоцитами. І знижують 

таким чином противірусний захист організму [51]. 

Другий – з тим, що під впливом кандидозної інфекції порушується 

синтез цитокінів, у тому числі IFN-γ, основного білка в ланцюжку 

противірусного захисту [51, 278]. 

Третій, пов'язаний зі здатністю кандид до продукції мікоестрогенів, що 

потенційно посилюють місцеву гіперестрогенією і вказують на можливу 

тригерну роль даного інфекту у процесах проліферації [36, 234]. 

За результатами гістероскопічного дослідження у представниць І групи 

серед загальної кількості виявлених ПЕ 51% склали залозисті, 47% – 
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залозисто-фіброзні. У 2% – ПЕ було розцінено як аденоміоматозний. Розмір 

ПЕ не перевищував 10 мм у 79% пацієнток, у 19% – варіював від 10 до 15 мм 

і лише у 2% жінок склав 20 мм. Місця локалізації ПЕ були розподілені таким 

чином: передня стінка – 33%, задня стінка – 28%, лівий матковий кут – 13%, 

права і ліва бокові стінки – по 11%, правий матковий кут – 4%. У 

представниць ІІ групи висновок про наявність МП ґрунтувався на виявленні 

дуже дрібних ( діаметром 1-2 мм) поліпоподібних випинань у порожнині 

матки при гістероскопічному дослідженні. За даними гістероскопії 

найчастішими ознаками запального процесу в ендометрії у жінок цієї групи 

були: нерівномірна товщина ендометрія (90%), гіперемія слизової оболонки 

(87%), набряк строми і крапчасті крововиливи (по 70%) і нерівномірне 

забарвлення ендометрія (43%).  

Гістологічне дослідження, проведене у жінок І групи, виявило 

характерні морфологічні особливості ПЕ: овальні та щілиноподібні залози з 

дрібними криптами і порушеним просторовим розташуванням; строма зі 

змінами у вигляді фіброзу; лімфоцитарно-гістіоцитарна інфільтрація строми; 

«клубок» судин з потовщеною стінкою в основі поліпа. У випадках МП 

спостерігали два гістологічних типу мікрополіпоїдних розростань: перший – 

набрякле набухання слизової оболонки (18%), другий – поліпоподібне 

випинання слизової оболонки із судинної петлею і запальною інфільтрацією 

(82%).  

Слід зазначити, що у жінок як з ПЕ, так і з МП у біоптатах ендометрія 

морфологічна картина ХЕ частіше була неповною (43 і 63% відповідно). 

Підтвердження адекватності висновків у таких випадках отримували на 

підставі імуногістохімічного маркування біоптатів маркером плазматичних 

клітин СD138. З цієї причини розподіл групи ПЕ на підгрупи залежно від 

наявності морфологічних критеріїв ХЕ і подальші описові характеристики 

здійснювали вже на другому етапі дослідження із застосуванням 

імуногістохімічних маркерів.  
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За даними ІГХД ендометрія встановлено, що для ізольованого ПЕ (Іа 

група) характерним було достовірне зменшення кількості CD56 і CD16 – 17 

(15-20) і 19,67±3,43% відповідно. ПЕ в поєднанні з МП (Іб група) 

характеризувалися дисбалансом субпопуляцій лімфоцитів зі зменшенням 

кількості CD16 (15 (12-15)%), нормальним рівнем CD56 (35 (34-35)%), 

наявністю CD138 (14±9,01%) та високим вмістом CD45 (54 (50-55)%). МП 

відрізнялись високою щільністю CD56 (45 (35-45)%), достовірним 

збільшенням кількості CD45 (54,14±3,44%), зростанням більш ніж у 4,5 разу 

рівня CD68 (30 (30-32)%) та експресією CD138 (10,1±2,4%). Рівень 

проліферації клітин в ендометрії оцінювали за експресією маркера Кі-67. 

Найвищий рівень експресії Кі-67 у клітинах залозистого епітелію був 

зареєстрований при МП. У групах Іб і ІІ його значення було майже 

однаковим і склало 42,89±10,61 і 44,29±8,86% відповідно, що у 8 разів 

перевищувало показник у контрольній групі (5,43±1,13%; рІб-ІІІ=0,000, рІІ-

ІІІ=0,000) і в 1,5 разу – групи ПЕ (рІа-Іб=0,000, рІа-ІІ=0,000). У пацієнток з ПЕ, 

навіть за відсутності ХЕ, також мало місце підвищення мітотичної активності 

клітин епітелію залоз, рівень експресії Кі-67 склав у них 28,78±7,73% і був 

значно вищим, ніж у здорових жінок (рІа-ІІІ=0,000). 

В ендометрії NK-клітини переважно представлені фенотипом CD56 і 

лише невелика їх кількість несе поверхневий маркер CD16. Кількісний склад 

маткових NK-клітин зазнає циклічні зміни і, як припускають, має 

гормонозалежний характер накопичення в ендометрії. Зокрема, протягом 

проліферативної фази NK-клітини являють собою невелику популяцію 

імуноцитів, що складається в рівній мірі із CD16 і CD56. На 3-5-й день після 

овуляторного піку ЛГ, в секреторну фазу МЦ, кількість CD56 в ендометрії 

значно зростає, а CD16 зникають повністю [288]. Контролює цей процес ПГ. 

Під його впливом стромальні клітини ендометрія продукують IL-15 і MIP-1β 

(macrophage inflammatory protein). Перший, викликає активну проліферацію 

CD56 безпосередньо в матці. Другий, будучи потужним хемоаттрактантом, 

привертає в ендометрій периферичні CD56 із судинного русла [219, 220]. 
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Фізіологічне підвищення CD56 в ендометрії грає суттєву роль у плацентації 

та підтримці вагітності на ранніх термінах. Саме NK-клітини забезпечують 

контроль зростання трофобласта плода, не дозволяючи проникати йому 

надмірно далеко; елімінують лімфоцити матері, які опинилися активованими 

щодо плоду [45].  

Будучи по суті регуляторними ці клітини беруть участь у виробленні як 

протизапальних, так і імуносупресуючих цитокінів, таких як TNF-α і IL-10, 

секретують ростові фактори: гранулоцитарно-макрофагальний (GM-CSF) 

гранулоцитарно-колонієстимулюючий (G-CSF), IL-3 і є одним  із основних 

джерел IFN-γ в організмі. За допомогою продукції цитокінів NK-клітини 

впливають на багато ланок вродженого імунітету – макрофаги, дендритні 

клітини і нейтрофіли, модулюючи тим самим і подальшу антигенспеціфічну 

відповідь. IFN-γ, який секретують NK-клітини стимулює експресію MHC-I на 

поверхні антигенпрезентуючих клітин, виявляє антипроліферативну дію на 

вірусінфіковані і трансформовані клітини, активує киллінг 

внутрішньоклітинних патогенів макрофагами [1, 45, 288].  

Цілком ймовірно, що зниження кількості CD56 клітин призводить до 

зниження їхньої протипухлинної активності і дозволяє вижити тим клітинам 

ендометрія, надлишковий ріст яких потенційно може привести до 

формування і розвитку ПЕ. Цю гіпотезу підтверджує цілий ряд досліджень, 

які продемонстрували зниження кількості і активності NK-клітин при 

різноманітних типах онкологічних захворювань. Доведено, що низька 

активність NK-клітин – фактор ризику розвитку злоякісних новоутворень [8, 

210, 225]. Встановлений також факт низької щільності NK-клітин в 

ектопічному ендометрії пацієнток з ендометріозом. Так, у деяких 

дослідженях було продемонстровано, що збереження ендометріальних клітин 

у черевній порожнині у жінок з ендометріозом пов'язано зі зниженою 

активністю NK-клітин [168, 186, 190]. 

Відомо, що цитокіни, які секретують CD56, впливають на 

функціональний стан не тільки самих ендометріальних гранулоцитів, а й 
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інших клітин ендометрія. Завдяки секреції цитокінів NK-клітини сприяють 

взаємодії між епітеліальними і стромальних клітинами, а також здійснюють 

координацію діяльності клітин строми ендометрія. Зменшення числа CD56 

порушує епітеліально-стромальну рівновагу в ендометрії, сприяє 

виникненню патологічно змінених осередків базального шару слизової тіла 

матки і формуванню локальних ділянок неконтрольованого зростання, як 

основи ПЕ [33]. 

Причини низької щільності CD56 у поліпоподібному ендометрії не 

відомі. У фізіологічних умовах ендометрій знижує активність маткових 

кілерів шляхом секреції TGF-β, потужного протизапального цитокіна, який 

здатен пригнічувати зростання імунних клітин [288]. В одному із проведених 

раніше досліджень було продемонстровано, що для ПЕ характерна висока 

експресія TGF-β [215]. Автори вивчали взаємозв'язок цього цитокіну з 

експресією стероїдних гормонів у ПЕ і встановили, що підвищена експресія 

естрогенових і знижена прогестеронових рецепторів позитивно корелювала з 

рівнем TGF-β. Спектр імунних клітин в ендометрії при цьому не оцінювався. 

Ми припускаємо, що зменшення CD56 може бути наслідком високих 

концентрацій TGF-β в ПЕ. Відомо також, що TGF-β, що продукується 

децидуальними клітинами, викликає зміну фенотипу NK-клітин з CD16 на 

CD56 [288]. Якщо в ПЕ цей цитокін має таку саму властивість, стають 

зрозумілими виявлені нами низькі концентрації CD16 клітин у 

поліпоподібному ендометрії. 

Значне зниження NK-клітин фенотипу CD16 свідчить про 

пригніченість клітинно-опосередкованої імунної відповіді. При недостатності 

NK-ланки ендометрія відбувається збільшення епізодів вірусних інфекцій та 

герпетичної інфекції зокрема [1]. Що в даній зв'язці є причиною, а що 

наслідком –  питання дискутабельне.  

З одного боку ослаблена імунна система у відповідь на проникнення 

вірусу не дозволяє адекватно спрацювати ланцюжку фізіологічної імунної 

відповіді: виявлення чужорідного білка і подання його імунній системі 
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(макрофаги) → активація системи Т-хелперів → продукція цитокінів → 

активація NK-клітин і цитотоксичних Т-лімфоцитів → лізис заражених 

епітеліоцитів. 

З іншого боку сам вірус, вбудовуючись в ДНК ендометріоцита, 

запускає цілий ряд механізмів, які дозволяють йому вислизнути від імунного 

нагляду. Наприклад, з початком життєвого циклу вірусу синтезовані 

онкопротеіни блокують антігенпрезентативну функцію макрофагів, через що 

виникає дисбаланс основних цитокінів і макрофаги втрачають здатність 

«навчити» NK-клітини і цитотоксичні Т-лімфоцити на боротьбу з клітинами, 

що містять вірус. Саме «слабкість» NK-клітин, страхує заражені епітеліоцити 

від негайного знищення. Інший захисний механізм вірусу полягає у його 

моделюючому впливі на синтез епітеліоцитів власних клітинних білків 

(МНС-1), за якими NK-клітини в нормі відрізняють «своїх» від «чужих» і 

«хворих» (інфікованих, ракових і старіючих клітин). Таким чином, на 

поверхні вже інфікованих клітин, як і раніше залишаються експресованими 

молекулярні маркери, типові для нормальних епітеліальних клітин, які не 

дозволяють NK-клітинам ефективно реагувати на інфекцію.  

Отже, встановлений факт низького вмісту CD16 є результатом імунної 

гіпофункції і гіпореактивності, і, як наслідок, однією з причин хронізації 

інфекційного процесу і формування ПЕ.   

Достовірне підвищення CD56 у жінок з МП, узгоджується з даними 

літератури, згідно яких ці клітини характеризують інтенсивність запального 

процесу в тканині при ХЕ і є несприятливим фактором, що перешкоджає 

нормальній адгезії і імплантації бластоцисти, а також подальшому розвитку 

трофобласту [45, 50, 79, 220]. Феномен відсутності суттєвої різниці у 

щільності CD56 в ендометрії здорових та жінок з ПЕ в поєднанні з МП, 

можливо став результатом так званих «ножиць», коли невелика кількість 

CD56, характерна для ПЕ, була перекрита їх надмірним вмістом у 

запальному ендометрії.  
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Основна функція макрофагів – відповідати на бактеріальний вплив в 

ендометрії, реалізується у тісній взаємодії макрофагів і епітеліоцитів. І в 

спрощеному варіанті вона виглядає наступним чином: стимуляція макрофагів 

бактеріальними ліпополісахаридами (ЛПС) → продукція IL-1β → взаємодія 

IL-1β з рецепторами IL-1β на поверхні ендометріальних клітин → продукція 

людського β-дефензіну (HBD2) → імунна відповідь. При цьому ЛПС-

індукована експресія IL-1β збільшується тільки в присутності високих 

концентрацій Е2. Цікаво, що доза Е2, яка опосередковує даний ефект (100 

нмоль/л), має фізіологічне значення під час вагітності [282, 288]. Ці дані 

дозволяють припустити, що під час періодів регулярних менструацій, Е2 має 

невеликий вплив на здатність макрофагів ініціювати виробництво 

прозапальних цитокінів. Тоді як під час вагітності, коли рівні Е2 підвищені і 

захист плода має першорядне значення, посилюється ефекторна функція 

макрофагів, а отже і мікробоцидні здатності епітеліоцитів. 

Активовані макрофаги в осередку запалення є джерелом синтезу 

цитокінів (IL-1, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8, TNF-α), які активують лімфоцити і 

факторів росту (TNF-α, VEGF, EGF, IGFs, IGF-1,2, FGFs, KGF), що 

активують гранулоцити, стимулюють клітинну проліферацію Т- і В-

лімфоцитів, нейтрофілів, ендотеліоцитів, фібробластів, тромбоцитів та 

сприяють появі активних форм кисню, перекису водню [40, 288]. 

Макрофаги впливають на збільшення життєздатності ендотеліальних 

клітин через секрецію судинного ендотеліального фактора росту (VEGF) – 

основного регулятора ангіогенезу в ендометрії, який в свою чергу підвищує 

активність клітин ендотелію і проникність судин. Вони контролюють 

зростання капілярів, ініціюють процеси ангіогенезу, секретуючи 

проангіогенні фактори, які впливають на проліферацію, міграцію і 

диференціювання ендотеліальних клітин [147, 210, 215, 256]. 

Разом з тим макрофаги, завдяки синтезу факторів росту, сприяють 

проліферації епітеліальних клітин, проліферації і активації фібробластів, 

синтезу колагену фібробластами. Макрофаги також секретують ферменти 
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(кислі фосфатази – гідролази, ліпази, естерази; нейтральні протеази – 

еластази, колагенази), що руйнують і змінюють структуру 

екстрацелюлярного матриксу, стимулюючи тим самим зростання і розвиток 

судинної мережі і викликають апоптоз ендотеліальних клітин через секрецію 

антиангіогенних факторів тромбоспондину-1 ( TSP-1) і TNF-α забезпечуючи 

завершення ангіогенезу. Фагоцитоз, який здійснюють макрофаги, сприяє 

збереженню тканинного гомеостазу [254, 288]. Підвищення рівня CD68 в 

ендометрії жінок з МП характеризує запальний процесс і цілком співпадає із 

даними інших досліджень [35, 79, 98, 147, 225].  

В процессі вивчення механізмів розвитку ПЕ проаналізовано зміни 

гормонального гомеостазу. Середні показники базального рівня ФСГ, ЛГ, E2 

і ПРЛ у жінок усіх обстежених груп перебували в межах нормальних 

значень. У всіх пацієнток з ПЕ незалежно від наявності чи відсутності МП 

було виявлено абсолютну гіпогестагенію у ІІ фазу МЦ, як наслідок НЛФ і 

результат впливу різних чинників. Середній вміст ПГ в сироватці крові у 

пацієнток Іа групи склав 5,25±4,43 нг/мл, що в 4 рази нижче, ніж в осіб 

контрольної групи (20,96±1,06 нг/мл; р=0,000), і в 3 рази, ніж у жінок ІІ групи 

(15,6±2,44 нг/мл; р=0,017). Аналогічне явище спостерігали у пацієнток Іб 

групи – середній вміст ПГ у них склав 9,32±5,65 нг/мл (р=0,004). У більшості 

жінок з ПЕ спостерігалася недостатність фолікулярного резерву. Виявлялася 

вона підвищеними значеннями індексу фертильності, а виникала, ймовірно, 

як результат ЗЗОМТ і операцій на яєчниках. Очевидно, у даного контингенту 

жінок спрацювала одна з теорій виникнення НЛФ - «неповноцінна овуляція 

→ неповноцінна ІІ фаза» [23, 82].  

Незважаючи на існуючі в літературі численні наукові дані про 

дисфункціональні порушення тканинної рецепції при ХЕ та ПЕ, які 

проявляються у підвищеній експресії стероїдних рецепторів у залозах і 

стромі ендометрія [21, 55, 61, 95, 207], у нашому дослідженні подібної 

закономірності виявлено не було. Наявність дисбалансу рецепторної 

активності у самому ПЕ також не була встановлена. 
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Загального консенсусу щодо дисбалансу між ER і PR, як визначального 

у розвитку ПЕ, на сьогодні не досягнуто. Численні ІГХД, які вивчали зв'язок 

між рецепторами гормонів і ПЕ у жінок зі збереженою менструальною 

функцією, продемонстрували протилежні результати [104, 196, 205, 315]. 

Більшість дослідників вважає, що ПЕ у жінок репродуктивного віку 

характеризуються підвищеною експресією ER і PR в епітелії залоз і низьким 

рівнем PR у стромі ендометрія [197, 206, 254].  

Проведення кореляційного аналізу між досліджуваними чинниками 

дозволило проаналізувати природу і взаємозв'язок патологічних процесів в 

ендометрії. За рівнем експресії стероїдних рецепторів залозистий епітелій і 

строма ендометрія у жінок з ПЕ і МП відповідали фазі проліферації. При 

цьому будь-яких кореляційних залежностей між рівнем експресії Кі67 та ER і 

PR не було виявлено. Якщо підвищення мітотичної активності в ендометрії 

не пов'язано зі зміною рецепції, то ймовірно причина криється в змінах 

локального імунітету. Дане припущення підтвердили результати 

кореляційного аналізу.  

Ендометрій жінок з ізольованими ПЕ характеризувався зворотною 

кореляційною залежністю між підвищеною експресією Кі67 та зменшеною 

кількістю CD16 і CD56. Таке зменшення NK-клітин свідчило про наявність 

імунної гіпореактивності і гіпофункції та можливу роль зниженого 

противірусного і протипухлинного захисту у формуванні поліпа. У тих 

пацієнток, у яких ПЕ існували на тлі МП, подібні зміни були встановлені 

щодо CD16,  CD138 та CD68. Проліферативна активність ендометрія у даних 

пацієнток доведено залежала як від вираженості імунодефіциту, так і від 

інтенсивності запального процесу. МП продемонстрували наявність прямого 

кореляційного взаємозв'язку величини Кі67 із кількістю макрофагів і 

плазматичних клітин.  

Отже, на підставі вивчених клініко-анамнестичних даних, результатів 

сонографічного, мікробіологічного, гормонального дослідження та 

показників ІГХД морфофункціонального стану ендометрія було виділено 
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окремі клініко-патогенетичні варіанти ПЕ: МП; ПЕ в поєднанні з МП; 

ізольовані ПЕ. Особливості, які були притаманні кожному з них дозволили 

розробити низку лікувальних заходів та обґрунтувати доцільність їх 

поваріантного використання.   

Третій етап проведеного дослідження передбачав апробацію та оцінку 

ефективності розробленого курсу  патогенетичної терапії ПЕ. Для цього всіх 

жінок у кожній з груп випадковим методом було розділено на дві підгрупи. 

Пацієнтки, які отримали повний лікувальний комплекс, склали підгрупи 

ПЛК. Жінки, що отримали базисний обсяг терапії (у нашому дослідженні він 

мав назву частковий лікувальний комплекс – ЧЛК), склали групи порівняння.  

У жінок з ізольованими ПЕ ЧЛК включав – поліпектомію та 

гестагенотерапію у ІІ фазу МЦ, а ПЛК було доповнено противірусним 

препаратом, НПЗП системної дії, епігаллокатехін-3-галлатом та пробіотиком. 

Корекцію прогестеронового дефіциту було проведено з 5-го по 25-й день 

МЦ. ЧЛК у жінок з ПЕ в поєднанні з МП передбачав додаткове застосування 

антибактеріальної терапії, а повний – окрім противірусного засоба, 

пробіотика, епігаллокатехін-3-галата, включав НПЗП, як системної, так і 

місцевої дії, а також апіфітопрепарат Апі-Норм. Схеми лікування пацієнток з 

МП були схожі з попередньою групою, однак дидрогестерон у підгрупі ПЛК 

було призначено аналогічно групі порівняння з 11-го по 25-й день МЦ. Таке 

рішення було продиктовано відсутністю необхідності корекції дефіциту ПГ. 

Основне завдання, покладене на препарат ПГ у даного контингенту хворих 

полягало у посиленні біосинтетичних реакцій, активації гормональної 

чутливості і у відновленні рецептивності ендометрія.  

Контроль за ефективністю терапевтичних заходів проводився через 3 

місяці після закінчення лікування. Щодо результатів корекції локальних 

імунних порушень, у підгрупі ПЛК1 спостерігалося достовірне збільшення 

числа CD16 і CD56. У когорті жінок, які отримували ПЛК2, поряд зі 

зростанням CD16 реєструвалося зниження кількості CD56. У пацієнток, що 

склали підгрупу ПЛК3, також зареєстрована статистично значуща 
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нормалізація вмісту CD56 без істотних коливань CD16. При використанні 

ЧЛК достовірних відмінностей у рівні CD56 і CD16 до і після проведення 

лікування виявлено не було. Число CD68 після лікування достовірно 

зменшилося до контрольних значень у групах ПЛК1, ПЛК2, ПЛК3 і ЧЛК3. 

CD138 після лікування у жінок підгрупи ПЛК2, не були виявлені в жодному 

випадку. При МП їх чисельність у підгрупі ПЛК3 склала 0,63±0,48%, що 

також було статистично значущим результатом по відношенню до 

початкового рівня. Моніторинг вмісту плазмоцитів у підгрупах ЧЛК2 і ЧЛК3 

також виявив зниження показника в 2-3 рази, проте, отримані результати не 

були розцінені як статистично значущі. 

Після лікування в ендометрії відзначалася нормалізація 

проліферативних процесів. Кількість епізодів неадекватної експресії Кі67 

виявилася значно меншою як в когорті ЧЛК, так і в когорті ПЛК. При цьому 

слід зазначити, що найменші показники все ж таки були зареєстровані у 

жінок, які отримали лікування в повному обсязі. Даний контингент пацієнтів 

продемонстрував рівні Кі67, максимально наближені до нормального. 

Отримані результати свідчать, що проведення комплексної терапії при 

ПЕ і ХЕ сприяє досягненню достовірно більш виражених змін у структурі 

ендометрія, ніж неповний курс лікування. Запропонований 

диференційований патогенетично обґрунтований підхід до лікування 

пацієнток з ПЕ дозволив достовірно зменшити вираженість клінічних 

симптомів захворювання, відновити репродуктивну функцію, ехографічну та 

морфологічну картину ендометрія, усунути мікробіологічні порушення, а 

також нормалізувати рівень імунокомпетентних клітин, процесів 

проліферації та апоптозу в ендометрії.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Поліпи ендометрія і хронічний ендометрит – дві найпоширеніші причини 

нез’ясовного безпліддя у жінок репродуктивного віку. За даними 

проведеного дослідження визначено, що питома вага неплідності складає у 

пацієнток з такою патологією 67 і 87% відповідно.  

2. На підставі вивчених клініко-анамнестичних даних, результатів 

сонографічного, мікробіологічного, гормонального дослідження та 

імуногістохімічних характеристик морфофункціонального стану 

ендометрія виділено окремі клініко-патогенетичні варіанти поліпів 

ендометрія: 

 мікрополіпи як наслідок хронічного запального процесу в 

ендометрії; 

 поліпи ендометрія в поєднанні з мікрополіпами; 

 ізольовані поліпи ендометрія, які існують на тлі інтактного 

ендометрія.  

3. Клінічна картина за наявності як мікрополіпів, так і  поліпів ендометрія 

характеризувалася перш за все больовим синдромом (відповідно 57 і 39%), 

аномальними матковими кровотечами (відповідно 60 і 64%) та 

дисменореєю (відповідно 57 і 49%). При цьому в анамнезі 67% жінок з 

поліпами були відомості про неплідність: у 72% пацієнток – внаслідок 

первинного, тоді як за наявності мікрополіпів неплідність складала 87% (у 

65% – здебільшого за рахунок вторинного), а епізоди невиношування 

реєстрували у 30% жінок.  

4. Типову ультразвукову картину поліпів ендометрія, що характеризувалася 

наявністю овального утворення підвищеної ехогенності з ан- або 

гіпоехогенним обідком, спостерігали лише у 59% жінок з поліпами. У 

решти реєстрували тільки ехографічні ознаки хронічного ендометриту: 

гіперехогенні включення, нерівний контур ендометрія, неоднорідну, із 
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зонами різної ехогенності ехоструктуру ендометрія, а поліпи вважали 

лише гістероскопічною та морфологічною знахідкою.   

5. Пацієнткам обстежених груп порівняно зі здоровими жінками властиві 

зміни мікробіоценозу піхви, які полягали в зменшенні кількості 

лактобацил (менше 107 КУО/мл) та підвищенні титрів умовно-патогенних і 

патогенних мікроорганізмів (більше 104 КУО/мл) і були більш виражені за 

наявності мікрополіпів, ніж у разі виявлення поліпів. Мікробіологічна 

характеристика ендометрія у пацієнток з мікрополіпами достовірно не 

відрізнялась від такої у здорових жінок. У пацієнток з поліпами, 

ізольованими чи в поєднанні з мікрополіпами, виявлено колонізацію 

ендометрія вірусами простого герпесу 1,2,6-го типу (17%) і грибами роду 

Candida (21%), що суттєво перевищувало відповідні показники у здорових 

жінок та у пацієнток з мікрополіпами. 

6. Пацієнткам з ізольованими поліпами ендометрія властиві виражена 

гіпогестагенія в лютеїнову фазу менструального циклу (5,25±4,43 нг/мл) і 

знижений індекс фертильності (ФСГ/ЛГ=1,4). У жінок з поліпами 

ендометрія у поєднанні з мікрополіпами також реєстрували достовірне 

зниження вмісту прогестерону (9,32±5,65 нг/мл). У той же час за наявності 

мікрополіпів будь-які гормональні порушення були відсутні. 

7. Дослідження стану рецепторного апарату не виявило будь-яких 

характерних порушень в експресії стероїдних рецепторів до естрогенів і 

прогестерону в ендометріальних залозах і стромі для жодного з клінічних 

варіантів поліпів ендометрія, що свідчить про відсутність істотного 

значення порушеної тканинної рецепції в ґенезі даної патології. 

8. При ізольованому поліпі ендометрія виражені локальні імуногістохімічні 

зміни у вигляді зменшення кількості CD56 і CD16 свідчили про наявність 

імунної гіпореактивності і гіпофункції і можливу роль зниженого 

противірусного і протипухлинного захисту у формуванні поліпа, що 

підтверджено наявністю зворотної кореляційної залежності між 

підвищеною експресією Кі67, CD16 (r=0,81) і CD56 (r=0,63). Поліпи 
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ендометрія в поєднанні з мікрополіпами характеризувалися дисбалансом 

субпопуляцій лімфоцитів зі зменшенням кількості природних кілерів CD16 

на тлі високого вмісту плазмоцитів (CD138) і CD45. Проліферативна 

активність ендометрія у цих пацієнток доведено залежала як від 

вираженості дизімунних порушень в ендометрії (r=0,84), так і від 

інтенсивності запального процесу (r=0,62-0,82). Мікрополіпи відрізнялися 

високою щільністю природних кілерів (CD56), достовірним збільшенням 

кількості CD45, підвищенням більш ніж у 4,5 разу рівня макрофагів 

(CD68) і CD138-лейкоцитів, що корелювало з підвищеною експресією Ki67 

(r=0,91; r=0,84). 

9.  Запропонований диференційований патогенетично обґрунтований підхід 

до лікування пацієнток з поліпами ендометрія шляхом багатоланкового 

таргетного впливу сприяє усуненню запального мікрооточення, локальних 

імунних порушень і відновленню балансу в системі проліферація/апоптоз, 

завдяки чому вдається досягти стійкого терапевтичного ефекту і 

відновлення репродуктивної функції.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Поліпи ендометрія є важливим чинником розвитку патології 

репродуктивної функції і потребують обов'язкової верифікації та лікування 

у жінок з безпліддям, невиношуванням вагітності, невдалими спробами 

ЕКЗ, перед програмами допоміжних репродуктивних технологій. 

2. Діагностичний алгоритм поліпів ендометрія поряд із загальноклінічними 

методами дослідження і ехографією органів малого таза має включати в 

себе комплексне мікробіологічне дослідження мікрофлори піхви, 

цервікального каналу і порожнини матки з обов'язковою детекциєю вірусів 

(ВПЛ, ВПГ) в біоптаті ендометрія. 

3. З огляду на високий відсоток нетипової ехокартини ПЕ і неможливість 

їхньої ідентифікації під час УЗД, доцільним є проведення 

гістероскопічного дослідження у всіх пацієнток з порушеннями 

репродуктивної функції.  

4. Метод вибору адекватної тактики ведення пацієнток з ПЕ визначається 

його відповідністю одному з клініко-патогенетичних варіантів і 

ґрунтується на результатах досліджень: 

 гормонального профілю (визначення рівня ФСГ і ЛГ на 3-5-й, 

прогестерону – на 21-й день МЦ); 

 імуногістохімічного дослідження для уточнення наявності ХЕ (CD138), 

деталізації стану локальної імунної системи (CD56, CD16) і визначення 

проліферативної активності ендометрія (Кі67); 

5. Комплексна терапія ПЕ має бути патогенетично обгрунтованою, 

спрямованою на усунення етіопатогенетичних чинників і включати 

протизапальні, антибактеріальні (за наявності ХЕ) і противірусні засоби. 

6. З метою профілактики рецидивів патологічного процесу і обмеження 

проліферативної активності ендометрія при ендоскопічному видаленні 

поліпів ендометрія необхідно відразу в післяопераційний період  

призначати прогестагени та проводити комплексне протизапальне 
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лікування. Такий підхід дозволяє нівелювати клінічні симптоми 

захворювання (АМК), знизити ризик розвитку аденоміозу та відновити 

структурно-функціональні характеристики ендометрія. 
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