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АНОТАЦІЯ 

 

Корнієнко С.М. Патологія ендометрія у жінок пізнього 

репродуктивного та пременопаузального віку (діагностика, профілактика та 

лікування). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація 

на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 

14.01.01 «Акушерство та гінекологія» (022 – Охорона здоров’я). – Донецький 

національний медичний університет МОЗ України, Лиман,  2017. – Державна 

установа «Інститут педіатрії акушерства та гінекології Національної 

медичної академії наук України», Київ, 2017. 

У дисертації наведено нове вирішення наукової проблеми, що полягає 

у теоретичному узагальненні результатів вивчення механізмів і факторів, що 

сприяють виникненню та рецидивуванню патології ендометрія (ПЕ) у жінок 

пізнього репродуктивного та пременопаузального віку, зниженню якості 

життя таких жінок і на цій основі – патогенетичному обґрунтуванні та 

розробці системи лікувально-профілактичних заходів, удосконалення 

діагностики, хірургічної та реабілітаційної тактики. 

Для вирішення поставлених задач розроблено дизайн дослідження, що 

включав 5 етапів. 

На І етапі дослідження проведено ретроспективний клініко-

статистичний аналіз 849 історій хвороби жінок всіх вікових категорій з ПЕ, 

підтвердженими гістероскопією та/або гістологічним дослідженням біоптатів 

ендометрія. Вік пацієнток коливався від 18 до 76 років.  

Встановлено, що у віковій структурі ПЕ пізній репродуктивний та 

пременопаузальний період займає значну частку (37,3 %) і посідає друге 

місце, активний репродуктивний період фіксується значно частіше (54,1 %), 

тоді як постменопаузальний період – суттєво рідше (8,6 %). У структурі ПЕ 

всіх вікових груп домінують поліпи тіла матки, в активному 

репродуктивному віці та пізньому репродуктивному та пременопаузальному 

віці їх частка складає біля 50 %, а надалі, в періоді менопаузі, зростає на 
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30 %. Гіперплазія ендометрія найчастіше відмічається саме у пізньому 

репродуктивному та пременопаузальному віці (37,2 %). Частота хронічного 

ендометриту складає 17–21 %, внутрішньоматкових синехій – 4-7 %. З віком 

суттєво зростає відсоток комплексної гіперплазії (у 7,6 та у 2,5 разу 

відповідно), атрофії ендометрія (у 2,8 та 13,2 разу) та сполученої маткової 

патології (в 1,8 та 1,2 разу). 

На ІІ етапі проведено комплексне обстеження 325 пацієнток пізнього 

репродуктивного та пременопаузального віку з ПЕ (група І), досліджували 

особливості анамнезу, гормонального статусу, морфофункціональні 

особливості ендометрія, сонографічну та гістероскопічну картину, 

коморбідність з іншою патологією, частоту рецидивування, психоемоційні 

особливості, якість життя, чинники, що впливають на ефективність 

традиційного лікування ПЕ. Контрольну групу склала 81 умовно здорова 

жінка віком від 35 до 54 років. 

У жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку  

встановлено частоту і структуру ПЕ. Пацієнтки звертаються головним чином 

з приводу безпліддя (32,6 %) та гіперполіменореї (31,4 %), але при цьому у 

переважної більшості жінок (75,9 %) діагностуються гіперпластичні процеси 

ендометрія: у половини жінок (51,1 %) – поліп тіла матки, у 37,2 % – 

гіперплазія ендометрія. У 17,4 % пацієнток даної вікової категорії 

діагностовано хронічний ендометрит, у 5,0 % – внутрішньоматкові синехії. 

Поєднана маткова патологія спостерігається більш, ніж у половини (53,0 %) 

жінок.  Для жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку з 

ПЕ характерним є порушення менструальної функції в анамнезі (46,5 % 

жінок), обтяжений гінекологічний (у 45,5 % – хронічні аднексити, 33,8 % – 

міома матки, 35,1 % – поліп тіла матки, у 57,8 % – гінекологічні операції) та 

репродуктивний (у 59,4 % –- штучні аборти) анамнез, значна частота 

урогенітальних інфекцій (43,4 %) та соматичної патології (55,7 %). Висока 

частота рецидивів ПЕ (29,5 %) свідчить про недостатню ефективність 
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системи лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів для цієї 

категорії пацієнток. 

Гормональна обумовленість доброякісної ПЕ  підтверджена  

дисбалансом гонадотропних, статевих та наднирникових стероїдних 

гормонів, зниженням секреції мелатоніну, залозисто-стромальною 

розбалансованістю рецепторного апарату ендометрія. Експресія ЦОГ-2 з 

віком зменшується в нормальному і патологічно модифікованому ендометрії, 

але при ПЕ її продукція збільшується в 7,83 рази (IRS 21,94±0,95 проти 

2,80±0,28 ум.од., p<0,001) з нерівномірним накопиченням в цитоплазмі 

клітин строми, поверхневого епітелію, епітелії залоз, особливо в апікальних і 

базальних відділах. Найбільша експресія ЦОГ-2 відмічається при гіперплазії 

(IRS 38,76±3,00 ум.од.) і хронічному ендометриті (IRS 31,32±1,89 ум. од.), що 

підтверджує роль запалення в їх патогенезі. 

Методом вибору для діагностики ПЕ є 2D-соноскопія, але в діагностиці 

поліпів тіла матки рівень помилково-позитивних результатів реєструється у 

8,8 % пацієнток, у 64,9 % з яких при гістероскопії діагностується хронічний 

ендометрит, що підтверджується імуногістохімічними дослідженнями 

CD138+. Пацієнтки з хронічним ендометритом мають високий шанс (ВШ = 

5,93; 95 % ДI: 1,86–18,89) отримати помилковий діагноз поліпа тіла матки що 

загрожує необґрунтованим хірургічним втручанням. Додаткове застосування 

допплерографії, 3D-сонографії, гідросонографії дозволяє підняти точність 

передопераційної діагностики поліпів тіла матки до 99,1 %, гіперплазії 

ендометрія – до 99,3 %, хронічного ендометриту – до 92,3 %, 

внутрішньоматкових синехій – до 99,0 %. Візуальний огляд при гістероскопії 

дозволяє уточнити  діагноз ПЕ та  оптимально змінити тактику ведення. 

Характерними дисфункціональними особистісними рисами пацієнток 

пізнього репродуктивного та пременопаузального віку з ПЕ є невротичність 

(ВШ=4,98±0,36; 95 % ДІ: 2,45–20,61), емоційна лабільність (ВШ=6,93±0,53; 

95 % ДІ: 2,46–19,50) і знижена врівноваженість (ВШ=2,33±0,27; 95 % ДІ: 

1,36–3,98). Виражений синдром вегетативної дисфункції виявляється у 
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74,5 % жінок (ВШ=18,55±0,35;  95 % ДІ: 9,37–36,73), різноманітними 

порушеннями сну страждають 56,9 % осіб (ВШ=3,33±0,27; 95%ДІ: 1,96–

5,66). У жінок з рецидивом ПЕ в 2,65 разу частіше зустрічається знижений 

рівень мелатоніну (ВШ 4,10±0,29; 95 % ДІ 2,33–7,19), істотно знижені всі 

параметри якості життя (особливо при поліпах та сполученій патології 

ендометрія), найнижче оцінюється загальне здоров’я (в середньому 62 бали), 

рольове емоційне функціонування (66,7 балу) і психологічне здоров’я (64 

бали). Наявність виражених вегетативних та невротичних розладів у 47,4 % 

жінок з ПЕ обумовлена порушеннями у гіпоталамо-гіпофізарно-

наднирниково-яєчниковій вісі гормональної регуляції. 

Усі показники особистісного профілю, якості життя, синдрому 

вегетативної дисфункції, інсомнії та рівень мелатоніну перебувають у 

складному взаємозв’язку як між собою, так і з ПЕ та її рецидивуванням (ρ від 

0,3 до 0,82 для більшості показників), що обґрунтовує їх додаткове 

включення до комплексу діагностично-прогностичних заходів та критеріїв 

якості лікування. 

На ІІІ етапі роботи проведено виділення факторів ризику та розробка 

алгоритму прогнозування рецидиву гіперпластичних процесів ендометрія. 

Алгоритм прогнозування був створений на основі патометричної процедури 

розпізнавання. Найбільш інформативними серед 35 факторів ризику є 

показники: «Ендометріоз» (І = 89,1), «Рівень мелатоніну» (І = 88,9), 

«Порушення менструального циклу» (І = 84,4), «Вік» (І =79,9), «Рівень 

невротичності» (І=76,9), «Патологія молочної залози» (І=69,7), «Вид 

гіперпластичних процесів ендометрія» (І = 68,9), «Синдром вегетативної 

дисфункції» (І=88,9), «Патологія щитоподібної залози» (І=68,5), 

«Гіперполіменорея» (І = 63,0). Розроблений алгоритм прогнозування на 

основі аналізу 13 виділених факторів ризику дозволяє з точністю 94,0 %, 

відносити пацієнток я до групи високого ризику рецидиву гіперпластичних 

процесів ендометрія . 
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ІV етап досліджень – патогенетичне обґрунтування та розробка 

системи лікувально-профілактичних заходів при ПЕ у жінок пізнього 

репродуктивного та пременопаузального віку. 

Система лікувально-профілактичних заходів включає 3 етапи: 

передопераційний (анамнестичні, клінічні, інструментальні та лабораторні 

обстеження, анкетування, прогнозування рецидиву, передопераційна 

підготовка), хірургічний – гістерорезектоскопія (техніка «холодної» петлі 

залежно від нозології), післяопераційна терапія (антибактеріальна, 

гормональна, метаболічна, озонотерапія, відновлення біоценозу, корекція 

гіпомелатонінемії, седативна терапія, психотерапія). 

На V заключному етапі досліджень проведена оцінка ефективності 

запропонованої системи лікувально-профілактичних заходів при ПЕ у жінок 

пізнього репродуктивного та пременопаузального віку. Обстежено до і після 

лікування за розробленою системою 250 жінок з ПЕ віком 35–54 роки (група 

ІІ). Проведено порівняльну характеристику груп І та ІІ, доведено їх 

однорідність, порівняні результати лікування. 

Застосування в комплексі лікувально-профілактичних заходів 

удосконаленої тактики хірургічного лікування ПЕ в залежності від нозології 

з використанням малотравматичної техніки «холодної» петлі та 

диференційованої системи післяопераційної реабілітації з урахуванням 

коморбідних станів дозволяє уникнути ускладнень, характерних для 

вишкрібання порожнини матки, знизити частоту рецидивів гіперпластичних 

процесів ендометрія у 3,01 разу (до 8,4 %), зберегти репродуктивний 

потенціал ендометрія. 

Запропонована система дозволяє знизити частоту рецидивів ПЕ в 1,92 

рази (ВШ=3,24; 95 % ДІ: 2,29–4,60), частоту синдрому вегетативної 

дисфункції в 1,28 і частоту інсомнії в 1,74 (ВШ=0,41; 95 % ДІ: 0,29–0,59), 

покращити якість життя на 18,3 %, а також у жінок пізнього репродуктивного 

віку з безпліддям збільшити частоту настання вагітності в 2,38 рази 

(ВШ=5,35; 95 % ДІ: 1,92–14,93). 
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Вперше на основі комплексних досліджень запропонована нова 

концепція рецидивування ПЕ у жінок пізнього репродуктивного і 

пременопаузального віку у взаємозв’язку з обтяженим гінекологічним та 

репродуктивним анамнезом, змінами гормонального профілю, 

морфологічного стану ендометрія, особистісним профілем, зниженням якості 

життя, високою коморбідністю з синдромом вегетативної дисфункції, 

соматичною та супутньою гінекологічною патологією. 

На підставі ретроспективного аналізу уточнено особливості вікового 

розподілу пацієнток з ПЕ встановлена структура ПЕ. 

Доповнені дані, щодо особливостей сонографічної та гістероскопічної 

картини, гормонального статусу, морфофункціональних властивостей 

ендометрія (експресія рецепторів стероїдних гормонів, CD138, ЦОГ-2) 

залежно від форми ПЕ у жінок пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку. 

Доведено, що розвиток різних форм ПЕ відбувається на тлі підвищеної 

секреції гонадотропних і тропних гормонів гіпофіза, зниженої секреції 

мелатоніну, дисфункції яєчників, наднирників та щитоподібної залози, змін 

продукції в ендометрії рецепторів стероїдних гормонів, їх залозисто-

стромальної дисоціації, підвищеної та нерівномірної експресії ЦОГ-2 і 

наявності експресії CD138 при запаленні в слизовій оболонці матки. 

Вперше встановлено, що характерними особистісними рисами пацієнток 

пізнього репродуктивного та пременопаузального віку з ПЕ є високий рівень 

невротичності, емоційної лабільності та знижений – врівноваженості. 

Показано, що виражений синдром вегетативної дисфункції виявляється у 

74,5 % жінок, різноманітними порушеннями сну страждають 56,9 % осіб. 

Вперше доведено, що інсомнія та дефіцит мелатоніну у жінок пізнього 

репродуктивного та пременопаузального віку з ПЕ тісно пов’язані з їх 

особистісним профілем, мають негативний вплив на якість життя та є 

прогностично несприятливим фактором рецидиву захворювання.  
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Показано, що психоемоційні та вегетативні порушення є додатковим 

критерієм тяжкості ПЕ, погіршення прогнозу її перебігу і ефективності 

лікування. Доведено, що у жінок пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку з ПЕ істотно знижені всі параметри якості життя.  

Інтегральний аналіз отриманих результатів дозволив встановити нові 

фактори рецидивування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок 

пізнього репродуктивного та пременопаузального віку, які покладені в основу 

нового алгоритму прогнозування рецидиву даної патології. 

Вперше систематизовано комплекс методів діагностики ПЕ у жінок 

пізнього репродуктивного та пременопаузального віку з додатковим 

включенням анкетування для визначення психоемоційних особливостей, 

вегетативних розладів, інсомнії, рівня мелатоніну та проведення 

прогнозування ризику рецидиву гіперпластичних процесів ендометрія. 

Комплекс проведених досліджень створив теоретичне підґрунтя для 

розробки трьохетапної диференційованої системи лікувально-профілактичних 

заходів у жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку з ПЕ. 

Практичній охороні здоров’я запропоновано сучасний алгоритм 

діагностики ПЕ у жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку 

з включенням 2D- і 3D-сонографії, гідросонографії, допплерографії, 

гістероскопії, анкетування для визначення психоемоційних характеристик та 

наявності вегетативної дисфункції, інсомнії, дослідження рівня мелатоніну. 

Рекомендовано застосовувати алгоритм прогнозування рецидивів 

гіперпластичних процесів ендометрія. Запропонована та впроваджена 

комплексна диференційована система лікувально-профілактичних заходів на 

основі удосконалення діагностики, хірургічної та реабілітаційної тактики. 

Ключові слова: патологія ендометрія, пізній репродуктивний та 

пременопаузальний вік, рецидиви, синдром вегетативної дисфункції, якість 

життя, прогнозування, діагностика, лікування. 
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ANNOTATION 

 

Kornienko SM. Endometrial pathology in women of late reproductive and 

premenopausal age (diagnosis, prevention and treatment). – Qualification scientific 

work as a manuscript. Thesis for the degree of doctor of medical sciences  in 

specialty 14.01.01 "Obstetrics and Gynecology" (022 – Health protection). – 

Donetsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Lyman, 

2017. – State institution "Institute of Pediatrics of Obstetrics and Gynecology, 

National Medical Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, 2017. 

The dissertation shows new solution of scientific problem. The solution 

consists of theoretical synthesis of the results of the study of mechanisms and 

factors that contribute to the occurrence and recurrence of endometrial pathology 

(EP) in women of late reproductive and premenopausal age, reducing the quality of 

life of such women, and on this basis – pathogenetic substantiation and 

development of the system of curative and prophylactic measures, improvement of 

diagnostics, surgical and rehabilitation tactics. 

To solve the set tasks, a program (design) research was developed, which 

included 5 stages. 

At stage I of the study, a retrospective clinical and statistical analysis of 849 

history of women of all age groups with EP, confirmed by hysteroscopy and / or 

histological examination of endometrial biopsy was performed. The age of the 

patients varied from 18 to 76 years. 

The late reproductive and premenopausal period occupies a significant 

proportion (37.3%) in the age structure of the pathology of the endometrium and 

occupies the second place, the active reproductive period is recorded much more 

often (54.1%), whereas the postmenopausal period is substantially less (8, 6%). In 

the structure of the pathology, the endometrium of all age groups is dominated by 

polyps in the body of the uterus, in the active reproductive age and late 

reproductive and premenopausal age, their share is about 50%, and later, in the 

period of menopause, increases by 30%. Endometrial hyperplasia is most often 



14 
 

noted in the late reproductive and premenopausal age (37.2%). The frequency of 

chronic endometritis is 17-21%, intrauterine sinechia - 4-7%. With age, the 

percentage of complex hyperplasia (7.6 and 2.5 times correspondingly), 

endometrium atrophy (2.8 and 13.2 times) and combined uterine pathology (1.8 

and 1.2 times), significantly increase. 

At the second stage, a comprehensive examination was performed of 325 

patients of late reproductive and premenopausal age with EP (group I), analyzed 

the features of anamnesis, hormonal status, morphofunctional features of 

endometrium, sonographic and hysteroscopic picture, comorbidity with other 

pathology, relapse rate, psycho-emotional characteristics, quality of life, factors 

influencing the effectiveness of traditional EP treatment. The control group was 81 

conditionally healthy woman aged 35 to 54 years. 

In women of late reproductive and premenopausal age, the frequency and 

structure of the pathology of endometrium are established. Patients refer mainly to 

infertility (32.6%) and hyperlipenemorea (31.4%), but in the overwhelming 

majority of women (75.9%), hyperplastic processes of endometriosis are 

diagnosed: in half of women (51.1%) - polyp of the body of the uterus, 37.2% - 

endometrial hyperplasia. 17.4% of patients in this age group have been diagnosed 

with chronic endometritis, and 5.0% have intrauterine syndrome. The combined 

uterine pathology is observed in more than half (53.0%) women. For women of 

late reproductive and premenopausal age with pathology of endometrium is 

characterized by a history of menstrual dysfunction (46.5% of women), 

gynecologic burden (45.5% - chronic adnexitis, 33.8% - uterine myoma, 35.1% 

polyps of the uterus, 57.8% - gynecological operations) and reproductive history 

(59.4% - abortions) history, significant frequency of urogenital infections (43.4%) 

and somatic pathology (55.7%). The high rate of relapse of the pathology of 

endometrium (29.5%) suggests a lack of effectiveness of the system of treatment 

and prevention and rehabilitation measures for this category of patients. 

The hormonal condition of the benign endometrium pathology is confirmed 

by an imbalance of gonadotropic, sexual and adrenal steroid hormones, decreased 
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secretion of melatonin, gastrointestinal imbalance of the endometrial receptor 

apparatus. Expression of COX-2 with age decreases in normal and pathologically 

modified endometrium, but with pathology of endometrium, its products increase 

by 7.83 times (IRS 21.94 ± 0.95 versus 2.80 ± 0.28 cu, p < 0.001) with uneven 

accumulation in the cytoplasm of the cells of the stroma, superficial epithelium, 

epithelium of the glands, especially in the apical and basal divisions. The highest 

expression of COX-2 is observed in hyperplasia (IRS 38.76 ± 3.00 cu) and chronic 

endometritis (IRS 31.32 ± 1.89 cu), which confirms the role of inflammation in 

their pathogenesis. 

The method of choice for the diagnosis of endometrial pathology is 2D-

sonoscopy, but in the diagnosis of polyps in the uterus, the level of false-positive 

results is recorded in 8.8% of the patients, of which 64.9% are diagnosed with 

chronic endometritis in hysteroscopy, which is confirmed by immunohistochemical 

studies of CD138. Patients with chronic endometritis have a high chance (OR = 

5.93; 95% CI: 1.86-18.89) to get an erroneous diagnosis of a polyp of the body of 

the uterus that is threatened by unwarranted surgical intervention. Additional 

application of dopplerography, 3D-sonography, hydrosonography allows to raise 

the accuracy of preoperative diagnosis of polyps of the body of the uterus to 

99.1%, endometrial hyperplasia - up to 99.3%, chronic endometritis - up to 92.3%, 

intrauterine sinechia - up to 99.0%. A visual examination with hysteroscopy allows 

you to clarify the diagnosis of EP and optimally change the tactics of driving. 

Typical dysfunctional personality traits of late-reproductive and 

premenopausal patients with endometrium pathology are neurotic (OR = 4.98 ± 

0.36; 95% CI: 2.45-20.61); emotional lability (OR = 6.93 ± 0, 53; 95% CI: 2.46-

19.50) and lowered equilibrium (OR = 2.33 ± 0.27; 95% CI: 1.36-3.98). The 

expressed syndrome of autonomic dysfunction is found in 74.5% of women (OR = 

18.55 ± 0.35; 95% CI: 9.37-36.73); various sleep disorders afflict 56.9% of people 

(OR = 3.33 ± 0.27; 95% CI: 1.96-5.66). In women with relapse of the pathology of 

endometrium 2.65 times more often there is a lower level of melatonin (OR 4.10 ± 

0.29; 95% CI 2.33-7.19), all parameters of quality of life (especially in polyps and 
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combined Endometrial pathology), the overall assessment was the lowest (62 

points average), role-playing emotional functioning (66.7 points) and 

psychological health (64 points). The presence of severe vegetative and neurotic 

disorders in 47.4% of women with EP is due to disorders in the hypothalamic-

pituitary-adrenal-ovarian axis of hormonal regulation. 

All indicators of personality profile, quality of life, autonomic dysfunction 

syndrome, insomnia, and melatonin levels are in a complex relationship with each 

other and with the pathology of endometrium and its relapse (ρ from 0.3 to 0.82 for 

most indicators), which substantiates their additional inclusion in the complex of 

diagnostic and prognostic measures and criteria of the quality of treatment. 

At the third stage of work the allocation of risk factors and the development 

of a prediction algorithm for the relapse of hyperplastic processes of endometrium 

has been carried out. The prediction algorithm was created on the basis of the 

patometric recognition procedure (EV Gubler et al., 1999). The most informative 

among the 35 risk factors are indicators: endometriosis (I = 89.1), melatonin level 

(I = 88.9), "Menstrual cycle disorder" (I = 84.4), "Age" (I = 79,9), «Level of 

neuroticity» (I = 76,9), «Breast pathology» (I = 69,7), «The type of hyperplastic 

processes of endometrium» (I = 68,9), «The syndrome of autonomic dysfunction» 

(I = 88,9), "Pathology of the thyroid gland" (I = 68,5), "Hyperpolimenorrhea" (I = 

63,0). The developed forecasting algorithm on the basis of analysis of 13 selected 

risk factors allows an accuracy of 94.0%, attributing patients to a high-risk group 

of relapse of hyperplastic endometrial processes. 

ІV stage of research - pathogenetic substantiation and development of the 

system of treatment and prophylactic measures in the pathology of endometrium in 

women of late reproductive and premenopausal age. 

The system of therapeutic and prophylactic measures includes 3 stages: 

preoperative (anamnestic, clinical, instrumental and laboratory tests, 

questionnaires, relapse prediction, preoperative preparation), surgical - 

hysterorechestoscopy (technique of "cold" loop depending on nosology), 

postoperative therapy (antibacterial, hormonal, metabolic, ozonotherapy, 
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biocenosis regeneration, correction of hypomelatoninemia, sedative therapy, 

psychotherapy). 

Application in the complex of therapeutic and prophylactic measures of the 

advanced tactics of surgical treatment of endometrium pathology depending on the 

nosology using the less traumatic technique of the "cold" loop and the 

differentiated system of postoperative rehabilitation, taking into account the 

comorbid conditions, avoids the complications characteristic of the uterine cavity 

erosion, reduce the incidence of relapses of the hyperplastic processes of the 

endometrium in 3.01 times (up to 8.4%), to preserve the reproductive potential of 

the endometrium. 

At V the final stage of research, an evaluation of the effectiveness of the 

proposed system of treatment and prophylactic measures in EP in women of late 

reproductive and premenopausal age was conducted. It was examined before and 

after treatment for the developed system of 250 women with EP age 35-54 years 

(group II). The comparative characteristics of groups I and II are carried out, their 

homogeneity is proved, the results of treatment are compared. 

The proposed system allows to reduce the rate of relapse of the pathology of 

the endometrium by 1.92 times (OR = 3.24; 95% CI: 2.29-4.60), the incidence of 

the autonomic dysfunction syndrome is 1.28 and the incidence rate is 1.74 (OR = 

0.41; 95% CI: 0.29-0.59); improve quality of life by 18.3%; and women of late 

reproductive age with infertility increase the incidence of pregnancy by 2.38 times 

(OR = 5, 35; 95% CI: 1.92-14.93) 

Scientific novelty of the obtained results. For the first time, on the basis of 

complex researches, a new concept of recurrent endometrium pathology in women 

of late reproductive and premenopausal age was suggested for interconnection with 

burdened gynecological and reproductive anamnesis, changes in hormonal profile, 

morphological state of endometrium, personal profile, decreased quality of life, 

high comorbidity with vegetative dysfunction syndrome , somatic and concomitant 

gynecological pathology. 
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Based on the retrospective analysis, the peculiarities of the age distribution 

of patients with EP were specified, the following structure of EP was established. 

Supplemented data on the features of sonographic and hysteroscopic picture, 

hormonal status, morphofunctional endometrium properties (expression of steroid 

hormones receptors, CD138, COX-2) depending on the form of EP in women of 

late reproductive and premenopausal age. 

It has been proved that the development of various forms of EP occurs on 

the background of increased secretion of gonadotropic and tropical pituitary 

hormones, reduced secretion of melatonin, ovarian dysfunction, adrenal glands and 

thyroid gland, changes in the production of steroid hormones receptor 

endometrium, their glandular stromal dissociation, increased and uneven 

expression of COX-2 and the presence of CD138+ expression when inflamed in 

the uterine mucosa. 

For the first time it has been established that the characteristic features of 

late-reproductive and premenopausal patients with EP are high levels of 

neuroticism, emotional lability and reduced-balance. It is shown that the expressed 

syndrome of autonomic dysfunction is found in 74.5% of women, with various 

sleep disorders suffer from 56.9% of people. It has been shown for the first time 

that insomnia and the deficiency of melatonin in women of late reproductive and 

premenopausal age with EP are closely related to their personal profile, have a 

negative impact on the quality of life, and are a prognostically unfavorable factor 

in the relapse of the disease. 

It was shown that psychoemotional and vegetative disorders are an 

additional criterion for the severity of the pathological process of endometrium, the 

deterioration of the prognosis of its course and the effectiveness of treatment. It has 

been shown that in women of late reproductive and premenopausal age with EP, all 

parameters of quality of life have been significantly reduced. 

Integral analysis of the results allowed to establish new factors of recurrence 

of hyperplastic processes of endometrium in women of late reproductive and 
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premenopausal age, which are the basis of a new algorithm for predicting the 

relapse of this pathology. 

For the first time, a set of methods for diagnosing EP in women of late 

reproductive and premenopausal age with a further inclusion of questionnaires for 

the determination of psychoemotional characteristics, vegetative disorders, 

insomnia, melatonin levels, and the prognosis of the risk of relapse of hyperplastic 

processes of endometrium has been systematized. 

The complex of the conducted research has created the theoretical basis for 

the development of a three-stage differentiated system of treatment-prophylactic 

measures in women of late reproductive and premenopausal age with EP. 

The practical value of the results. Practical health care offered a modern 

algorithm for diagnosis of EP in women of late reproductive and premenopausal 

age with the inclusion of 2D and 3D sonography, hydrosonography, 

dopplerography, hysteroscopy, questionnaires for the determination of 

psychoemotional characteristics and the presence of autonomic dysfunction, 

insomnia, and the study of melatonin levels. It is recommended to use an algorithm 

for prediction of relapse of endometrial hyperplastic processes. A complex 

differentiated system of therapeutic and prophylactic measures based on the 

improvement of diagnostic, surgical and rehabilitation tactics is proposed and 

implemented. 

Key words: pathology of endometrium, late reproductive and 

premenopausal age, relapse, vegetative dysfunction syndrome, quality of life, 

prognosis, diagnosis, treatment. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Корниенко С.М. Патология эндометрия у женщин позднего 

репродуктивного и пременопаузального возраста (диагностика, 

профилактика и лечение). – Квалификационный научный труд на правах 

рукописи. Диссертация на соискание научной степени доктора медицинских 

наук по специальности 14.01.01 «Акушерство и гинекология» (022 - Охрана 

здоровья). – Донецкий национальный медицинский университет МЗ 

Украины, Лиман, 2017. – Государственное учреждение «Институт педиатрии 

акушерства и гинекологии Национальной медицинской академии наук 

Украины», Киев, 2017. 

В диссертации приведено новое решение научной проблемы, 

заключающейся в теоретическом обобщении результатов изучения 

механизмов и факторов, способствующих возникновению и 

рецидивированию патологии эндометрия (ПЭ) у женщин позднего 

репродуктивного и пременопаузального возраста, снижению качества жизни 

таких женщин и на этой основе  патогенетическом обосновании и разработке 

системы лечебно-профилактических мероприятий, совершенствовании 

диагностики, хирургической и реабилитационной тактики. 

Для решения поставленных задач разработан дизайн исследования, 

включавший 5 этапов. 

На I этапе исследования проведен ретроспективный клинико-

статистический анализ 849 историй болезни женщин всех возрастов с ПЭ, 

подтвержденными гистероскопией и гистологическим исследованием 

образцов эндометрия. Возраст пациенток колебался от 18 до 76 лет. 

Установлено, что в возрастной структуре ПЭ поздний репродуктивный 

и пременопаузальный период занимает значительную долю (37,3%) и 

занимает второе место, активный репродуктивный период фиксируется 

значительно чаще (54,1%), тогда как постменопаузальный период –

существенно реже (8,6 %). В структуре ПЭ всех возрастных групп 
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доминируют полипы тела матки, в активном репродуктивном возрасте и 

позднем репродуктивном и пременопаузальном возрасте их доля составляет 

около 50%, а в дальнейшем, в период менопаузы, возрастает на 30%. 

Гиперплазия эндометрия чаще всего отмечается именно в позднем 

репродуктивном и пременопаузальном возрасте (37,2%). Частота 

хронического эндометрита составляет 17-21%, внутриматочных синехий – 4-

7%. С возрастом существенно возрастает процент комплексной гиперплазии 

(в 7,6 и в 2,5 раза соответственно), атрофии эндометрия (в 2,8 и 13,2 раза) и 

сочетанной маточной патологии (в 1,8 и 1,2 раза). 

На втором этапе проведено комплексное обследование 325 пациенток 

позднего репродуктивного и пременопаузального возраста из ПЭ (группа I). 

Исследовали особенности анамнеза, гормонального статуса, 

морфофункциональные особенности эндометрия, сонографическую и 

гистероскопическую картину, коморбидность с другой патологией, частоту 

рецидивирования, психоэмоциональные особенности, качество жизни, 

факторы, влияющие на эффективность традиционного лечения ПЭ. 

Контрольную группу составила 81 условно здоровая женщина в возрасте от 

35 до 54 лет. 

У женщин позднего репродуктивного и пременопаузального возраста 

установлена частота и структуру ПЭ. Пациентки обращаются главным 

образом по поводу бесплодия (32,6%) и гиперполименореи (31,4%), но при 

этом у подавляющего большинства женщин (75,9%) диагностируются 

гиперпластические процессы эндометрия: у половины женщин (51,1%) – 

полип тела матки, в 37,2% – гиперплазия эндометрия. У 17,4% пациенток 

данной возрастной категории диагностирован хронический эндометрит, у 

5,0% – внутриматочные синехии. Сочетанная маточная патология 

наблюдается более, чем у половины (53,0%) женщин. Для женщин позднего 

репродуктивного и пременопаузального возраста с ПЭ характерно 

нарушение менструальной функции в анамнезе (46,5% женщин), 

отягощенный гинекологический (в 45,5% – хронический аднексит, 33,8% – 
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миома матки, 35,1% – полип тела матки, в 57,8% – гинекологические 

операции) и репродуктивный (в 59,4% – искусственные аборты) анамнез, 

значительная частота урогенитальных инфекций (43,4%) и соматической 

патологии (55,7%). Высокая частота рецидивов ПЭ (29,5%) свидетельствует о 

недостаточной эффективности системы лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий для этой категории пациенток. 

Гормональная обусловленность доброкачественной ПЭ подтверждена 

дисбалансом гонадотропных, половых и надпочечных стероидных гормонов, 

снижением секреции мелатонина, железисто-стромальных 

разбалансированностью рецепторного аппарата эндометрия. Экспрессия 

ЦОГ-2 с возрастом уменьшается в нормальном и патологически измененном 

эндометрии, но при ПЭ ее продукция увеличивается в 7,83 раза (IRS 

21,94±0,95 против 2,80±0,28 у.е., p<0,001) с неравномерным накоплением в 

цитоплазме клеток стромы, поверхностного эпителия, эпителии желез, 

особенно в апикальных и базальных отделах. Наибольшая экспрессия ЦОГ-2 

отмечается при гиперплазии (IRS 38,76±3,00 усл.ед.) и хроническом 

эндометрите (IRS 31,32±1,89 усл. ед.), что подтверждает роль воспаления в 

их патогенезе. 

Методом выбора для диагностики ПЭ является 2D-соноскопия, но в 

диагностике полипов тела матки уровень ложно-положительных результатов 

регистрируется у 8,8% пациенток, у 64,9% из которых при гистероскопии 

диагностируется хронический эндометрит, что подтверждается 

иммуногистохимическим исследованием CD138 +. Пациентки с хроническим 

эндометритом имеют высокий шанс (ОШ=5,93; 95%ДИ: 1,86-18,89) получить 

ложный диагноз полипа тела матки угрожающий необоснованным 

хирургическим вмешательством. Дополнительное применение 

допплерографии, 3D-сонографии, гидросонографии позволяет поднять 

точность предоперационной диагностики полипов тела матки до 99,1%, 

гиперплазии эндометрия – до 99,3%, хронического эндометрита – до 92,3%, 
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внутриматочных синехий – до 99,0%. Визуальный осмотр при гистероскопии 

позволяет уточнить диагноз ПЭ и оптимально изменить тактику ведения. 

Характерными дисфункциональными личностными чертами пациенток 

позднего репродуктивного и пременопаузального возраста с ПЭ является 

невротичность (ОШ=4,98±0,36; 95%ДИ: 2,45-20,61), эмоциональная 

лабильность (ОШ=6,93±0,53; 95%ДИ: 2,46-19,50) и сниженная 

уравновешенность (ОШ=2,33±0,27; 95%ДИ: 1,36-3,98). Выраженный 

синдром вегетативной дисфункции регистрируется у 74,5% женщин 

(ОШ=18,55±0,35; 95%ДИ: 9,37-36,73), различными нарушениями сна 

страдают 56,9% лиц (ОШ = 3,33 ± 0,27; 95% ДИ: 1,96-5,66). У женщин с 

рецидивом ПЭ в 2,65 раза чаще встречается сниженный уровень мелатонина 

(ОШ= 4,10±0,29; 95% ДИ: 2,33-7,19), существенно снижены все параметры 

качества жизни (особенно при полипах и соединенной патологии 

эндометрия), низко оценивается общее здоровье (в среднем 62 балла), 

ролевое эмоциональное функционирование (66,7 балла) и психологическое 

здоровье (64 балла). Наличие выраженных вегетативных и невротических 

расстройств у 47,4% женщин с ПЭ обусловлено нарушениями в гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниково-яичниковой оси гормональной регуляции. 

Все показатели личностного профиля, качества жизни, синдрома 

вегетативной дисфункции, инсомнии и уровень мелатонина находятся в 

сложной взаимосвязи как между собой, так и с ПЭ и ее рецидивированием (ρ 

от 0,3 до 0,82 для большинства показателей), что обосновывает их 

дополнительное включение в комплекс лечебно-прогностических 

мероприятий и критериев качества лечения. 

На III этапе работы проведены выделение факторов риска и разработка 

алгоритма прогнозирования рецидива гиперпластических процессов 

эндометрия. Алгоритм прогнозирования был создан на основе 

патометрической процедуры распознавания. Наиболее информативными 

среди 35 факторов риска являются показатели: «Эндометриоз» (I = 89,1), 

«Уровень мелатонина» (I = 88,9), «Нарушение менструального цикла» (I = 
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84,4), «Век» (И = 79,9), «Уровень невротичности» (I = 76,9), «Патология 

молочной железы» (I = 69,7), «Вид гиперпластических процессов 

эндометрия» (I = 68,9), «Синдром вегетативной дисфункции» (И = 88,9), 

«Патология щитовидной железы» (I = 68,5), «гиперполименорея» (I = 63,0). 

Разработанный алгоритм прогнозирования на основе анализа 13 выделенных 

факторов риска позволяет с точностью 94,0%, относить пациенток к группе 

высокого риска рецидива гиперпластических процессов эндометрия. 

IV этапа исследований – патогенетическое обоснование и разработка 

системы лечебно-профилактических мероприятий при ПЭ у женщин 

позднего репродуктивного и пременопаузального возраста. 

Система лечебно-профилактических мероприятий включает 3 этапа: 

предоперационный (анамнестические, клинические, инструментальные и 

лабораторные исследования, анкетирование, прогнозирования рецидива, 

предоперационная подготовка), хирургический – гистерорезектоскопия 

(техника «холодной» петли в зависимости от нозологии), послеоперационная 

терапия (антибактериальная, гормональная, метаболическая, озонотерапия, 

восстановление биоценоза, коррекция гипомелатонинемии, седативная 

терапия, психотерапия). 

На V заключительном этапе исследований проведена оценка 

эффективности предложенной системы лечебно-профилактических 

мероприятий при ПЭ у женщин позднего репродуктивного и 

пременопаузального возраста. Обследовано до и после лечения по 

разработанной системе 250 женщин с ПЭ в возрасте 35-54 года (группа II). 

Проведена сравнительная характеристика групп I и II, доказана их 

однородность, сопоставлены результаты лечения. 

Применение в комплексе лечебно-профилактических мероприятий 

усовершенствованной тактики хирургического лечения ПЭ в зависимости от 

нозологии с использованием малотравматичной техники «холодной» петли и 

дифференцированной системы послеоперационной реабилитации с учетом 

коморбидных состояний позволяет избежать осложнений, характерных для 
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выскабливания полости матки, снизить частоту рецидивов 

гиперпластических процессов эндометрия в 3,01 раза (до 8,4%), сохранить 

репродуктивный потенциал эндометрия. 

Предложенная система позволяет снизить частоту рецидивов ПЭ в 1,92 

раза (ОШ=3,24; 95%ДИ: 2,29-4,60), частоту синдрома вегетативной 

дисфункции в 1,28 и частоту инсомнии в 1,74 (ОШ=0,41; 95% ДИ: 0,29-0,59), 

улучшить качество жизни на 18,3%, а также у женщин позднего 

репродуктивного возраста с бесплодием увеличить частоту наступления 

беременности в 2,38 раза (ОШ=5,35; 95% ДИ: 1,92-14,93). 

Впервые на основе комплексных исследований предложена новая 

концепция рецидивирования ПЭ у женщин позднего репродуктивного и 

пременопаузального возраста во взаимосвязи с отягощенным 

гинекологическим и репродуктивным анамнезом, изменениями 

гормонального профиля, морфологического состояния эндометрия, 

личностного профиля, снижением качества жизни, высокой коморбидности с 

синдромом вегетативной дисфункции, соматической и сопутствующей 

гинекологической патологии. 

На основании ретроспективного анализа уточнены особенности 

возрастного распределения пациенток с ПЭ установлена структура ПЭ. 

Дополнены данные относительно особенностей сонографической и 

гистероскопической картины, гормонального статуса, 

морфофункциональных свойств эндометрия (экспрессия рецепторов 

стероидных гормонов, CD138+, ЦОГ-2) в зависимости от формы ПЭ у 

женщин позднего репродуктивного и пременопаузального возраста. 

Доказано, что развитие различных форм ПЭ происходит на фоне 

повышенной секреции гонадотропных и тропных гормонов гипофиза, 

пониженной секреции мелатонина, дисфункции яичников, надпочечников и 

щитовидной железы, изменений продукции в эндометрии рецепторов 

стероидных гормонов, их железисто-стромальной диссоциации, повышенной 
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и неравномерной экспрессии ЦОГ-2 и наличии экспрессии CD138+ при 

воспалении в слизистой оболочке матки. 

Впервые установлено, что характерными личностными чертами 

пациенток позднего репродуктивного и пременопаузального возраста с ПЭ 

является высокий уровень невротичности, эмоциональная лабильность и 

сниженная уравновешенность. Показано, что выраженный синдром 

вегетативной дисфункции выявляется у 74,5% женщин, различными 

нарушениями сна страдают 56,9% человек.  Впервые доказано, что инсомния и 

дефицит мелатонина у женщин позднего репродуктивного и 

пременопаузального возраста с ПЭ тесно связаны с их личностным профилем, 

имеют негативное влияние на качество жизни и является прогностически 

неблагоприятным фактором рецидива заболевания. 

Показано, что психоэмоциональные и вегетативные нарушения 

являются дополнительным критерием тяжести ПЭ, ухудшения прогноза ее 

течения и эффективности лечения. Доказано, что у женщин позднего 

репродуктивного и пременопаузального возраста с ПЭ существенно снижены 

все параметры качества жизни. 

Интегральный анализ полученных результатов позволил установить 

новые факторы рецидивирования гиперпластических процессов эндометрия у 

женщин позднего репродуктивного и пременопаузального возраста, которые 

положены в основу нового алгоритма прогнозирования рецидива данной 

патологии. 

Впервые систематизированы комплекс методов диагностики ПЭ у 

женщин позднего репродуктивного и пременопаузального возраста с 

дополнительным включением анкетирование для определения 

психоэмоциональных особенностей, вегетативных расстройств, инсомнии, 

уровня мелатонина и проведения прогнозирования риска рецидива 

гиперпластических процессов эндометрия. 

Комплекс проведенных исследований создал теоретическую основу для 

разработки трехэтапной дифференцированной системы лечебно-
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профилактических мероприятий у женщин позднего репродуктивного и 

пременопаузального возраста с ПЭ. 

Практическому здравоохранению предложено современный алгоритм 

диагностики ПЭ у женщин позднего репродуктивного и пременопаузального 

возраста с включением 2D- и 3D-сонографии, гидросонографии, 

допплерографии, гистероскопии, анкетирования для определения 

психоэмоциональных характеристик и наличия вегетативной дисфункции, 

инсомнии, исследование уровня мелатонина. Рекомендуется применять 

алгоритм прогнозирования рецидивов гиперпластических процессов 

эндометрия. Предложена и внедрена комплексная дифференцированная 

система лечебно-профилактических мероприятий на основе 

совершенствования диагностики, хирургической и реабилитационной тактики. 

Ключевые слова: патология эндометрия, поздний репродуктивный и 

пременопаузальный возраст, рецидивы, синдром вегетативной дисфункции, 

качество жизни, прогнозирования, диагностика, лечение. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми.  Пізній репродуктивний та пременопаузальний вік 

(ПРПВ) – складний перехідний період в житті жінки, коли відбуваються 

фізіологічні та патологічні психонейроімуноендокринні зміни на тлі 

зменшення кількості примордіальних фолікулів, дефіциту гормонів яєчників, 

підвищення рівнів гонадотропінів та зростання частоти ановуляцій [1]. Ці 

процеси приводять не тільки до природних вікових змін ендометрія, але й 

можуть стати чинниками розвитку патологічних станів, таких як 

гіперпластичні процеси ендометрія (ГПЕ), хронічний ендометрит (ХЕ) та 

внутрішньоматкові синехії (ВС), які є досить поширеними серед жіночої 

популяції даного вікового періоду. Так, у структурі гінекологічної 

захворюваності гіперпластичні процеси ендометрія становлять від 10 до 50 % 

[2, 3]; ХЕ – від 3 до 73 % [4, 5]; ВС – 22 % серед безплідних жінок [6] і 2,8–

45,5 % серед пацієнток з порушеннями менструального циклу (МЦ) і 

репродуктивними втратами в анамнезі [7]. Рецидиви різних видів патології 

ендометрія (ПЕ) варіюють від 2,5 до 80 % [8, 9, 10]. 

Частота малігнізації ГПЕ, за даними різних авторів, коливається в 

досить широких межах (0,25-47 %) і визначається морфологічними 

особливостями захворювання, тривалістю його рецидивування, а також віком 

пацієнтки [2]. Тому тактика ведення жінок з ГПЕ полягає не тільки в 

усуненні та полегшенні таких симптомів, як маткові кровотечі, біль, але, 

головне, – в прогнозуванні та профілактиці рецидивів і своєчасному 

виявленні супутнього інвазивного раку ендометрія [11, 12, 13]. Актуальність 

проблеми ПЕ у хворих пізнього репродуктивного віку не втрачає свого 

значення не тільки з позицій профілактики раку ендометрія, але і з позицій 

відновлення і збереження репродуктивної функції [2, 14, 15]. 

Відомий тісний зв’язок обміну стероїдів з вегетативною нервовою 

системою, що є одним з механізмів підтримання гомеостазу організму [16]. 
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Гормональні перебудови у ПРПВ можуть не тільки призводити до розвитку 

ПЕ, але й супроводжується різними психологічними та вегетативними 

порушеннями, які погіршують загальну якість життя жінок і ускладнюють 

особистісні або соціальні взаємодії [17-19]. Питання впливу на якість життя 

особистісних змін та синдрому вегетативної дисфункції у жінок з ПЕ в 

пізньому репродуктивному і пременопаузальному періоді мало вивчені. 

Неослабний інтерес до ГПЕ визначається їх тенденцією до тривалого, 

рецидивуючого перебігу, поєднанням з іншими формами патології матки, 

відсутністю специфічних, патогномонічних симптомів, складністю 

диференціальної діагностики [20, 21]. Відсутність комплексу клінічних, 

патоморфологічних і імуногістохімічних критеріїв ризику малігнізації 

призводить до неадекватного лікування, як у бік недостатньої, так і надмірної 

радикальності, заснованої на суб’єктивних оцінках [22, 23]. 

Для ранньої діагностики, уточнення особливостей патогенезу та 

пошуку більш ефективних методів лікування ПЕ в клінічній практиці все 

більше уваги надається гістероскопії, яка дозволяє оцінити структурно-

функціональні зміни слизової матки і, що важливо, дає змогу діагностувати 

ранні стадії розвитку передпухлинних і пухлинних процесів [24, 25]. 

Таким чином, розвиток етіопатогенетичних підходів до лікування ПЕ у 

ПРПВ лишається актуальним. Жодна із запропонованих концепцій 

виникнення ПЕ не може повністю пояснити причину виникнення рецидивів. 

Становить інтерес співставлення клінічних і морфологічних особливостей 

ПЕ, визначення можливості прогнозувати перебіг захворювання і, особливо, 

ризик рецидивування. Крім того, з огляду на появу нових 

високотехнологічних методів діагностики та способів лікування, тактика 

ведення хворих з ПЕ потребує постійного вдосконалення. Можна 

сподіватись, що наукові дослідження у цьому напрямку та розробка тактики 

ведення жінок з ПЕ даного вікового періоду дозволить підвищити 

ефективність лікування, знизити частоту рецидивів та покращити якість 

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

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт 

Донецького національного медичного університету МОЗ України і є 

фрагментом комплексних НДР «Розробити та впровадити сучасні лікувальні 

та реабілітаційні технології щодо відновлення репродуктивного здоров’я у 

жінок з гіперпластичними та пухлинними процесами геніталій» 

(№ держреєстрації 0107U10172) та «Патогенетичні механізми ускладнень й 

невдач допоміжних репродуктивних технологій та їх профілактика» 

(№ держреєстрації 0101U010844). 

Мета роботи – підвищення ефективності лікування та покращення 

якості життя жінок пізнього репродуктивного і пременопаузального віку з 

патологією ендометрія шляхом розробки та впровадження системи 

лікувально-профілактичних заходів на основі удосконалення діагностики, 

хірургічної та реабілітаційної тактики. 

Завдання дослідження: 

1. Провести ретроспективний аналіз історій хвороби пацієнток різного 

віку з патологією ендометрія для виявлення структури і особливостей 

перебігу даної патології у жінок пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку. 

2. Вивчити особливості анамнезу, коморбідність з іншою 

гінекологічною та соматичною патологією, частоту рецидивування патології 

ендометрія у жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку. 

3. Встановити зв’язок змін гормонального статусу, імуногістохімічних 

особливостей ендометрія (стан рецепторів стероїдних гормонів, CD138, 

циклооксигеназа-2) з патологією ендометрія у жінок пізнього 

репродуктивного та пременопаузального віку. 

4. З’ясувати особливості сонографічної та гістероскопічної картини 

патології ендометрія у жінок пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку. 

5. Вивчити психоемоційні особливості та якість життя жінок пізнього 
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репродуктивного та пременопаузального віку з патологією ендометрія. 

6. Встановити зв’язок вегетативних розладів, інсомнії та порушень 

синтезу мелатоніну з патологією ендометрія у жінок пізнього 

репродуктивного та пременопаузального віку. 

7. Визначити фактори ризику та розробити математичну модель 

прогнозу рецидивування патології ендометрія у жінок пізнього 

репродуктивного та пременопаузального віку. 

8. Удосконалити послідовність і спектр діагностичних заходів при 

обстеженні пацієнток із патологією ендометрія в пізньому репродуктивному 

віці та пременопаузі. 

9. Дати наукове обґрунтування комплексного лікування пацієнток із 

патологією ендометрія в пізньому репродуктивному віці та пременопаузі. 

10. Розробити систему лікувально-профілактичних заходів при 

патології ендометрія у жінок пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку, яка включає прогноз рецидивування, удосконалену 

тактику хірургічного лікування, диференційовану терапію та реабілітацію, 

оцінити її ефективність. 

Об’єкт дослідження – патологія ендометрія у жінок пізнього 

репродуктивного та пременопаузального віку. 

Предмет дослідження – клініко-анамнестичні дані, структура патології 

ендометрія, чинники ризику рецидивування гіперпластичних процесів 

ендометрія, патоморфологія ендометрія, особливості гормонального 

гомеостазу, експресія рецепторів стероїдних гормонів, CD138, 

циклооксигенази-2 (ЦОГ-2) в ендометрії, якість життя, психоемоційні 

особливості, результати лікування в пізньому репродуктивному та 

пременопаузальному віці. 

Методи дослідження: клініко-анамнестичні, загально-клінічні, 

сонографічні, допплерографічні, гістероскопічні, імунохімічні з електро- і 

хемілюмінісцентною детекцією, радіоімунні, психометричні, морфологічні, 

імуногістохімічні, мікробіологічні, математичні та статистичні. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на основі 

комплексних досліджень запропонована нова концепція рецидивування ПЕ у 

жінок ПРПВ у взаємозв’язку з обтяженим гінекологічним та репродуктивним 

анамнезом, змінами гормонального профілю, морфологічного стану 

ендометрія, особистісним профілем, зниженням якості життя, високою 

коморбідністю з синдромом вегетативної дисфункції, соматичною та 

супутньою гінекологічною патологією. 

На підставі ретроспективного аналізу уточнено особливості вікового 

розподілу пацієнток з ПЕ (питома вага жінок ПРПВ складає 37,3 %, що 

менше за відсоток жінок активного репродуктивного віку – 54,1 %). У жінок 

ПРПВ встановлена наступна структура ПЕ: у переважної більшості жінок 

(75,9 %) діагностовано ГПЕ (у 51,1 % – ПТМ, у 37,2 % – ГЕ), у 17,4 % 

діагностовано ХЕ. Відмічена висока частота (53,0 %) сполученої маткової 

патології. 

Доповнені дані, щодо особливостей сонографічної та гістероскопічної 

картини, гормонального статусу, морфофункціональних властивостей 

ендометрія (експресія рецепторів стероїдних гормонів, CD138, ЦОГ-2) 

залежно від форми ПЕ у жінок пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку. Оптимізована диференційна діагностика форм ПЕ. 

Доведено, що розвиток різних форм ПЕ відбувається на тлі підвищеної 

секреції гонадотропних і тропних гормонів гіпофіза, зниженої секреції 

мелатоніну, дисфункції яєчників, наднирників та щитоподібної залози, змін 

продукції в ендометрії рецепторів стероїдних гормонів, їх залозисто-

стромальної дисоціації, підвищеної та нерівномірної експресії ЦОГ-2 і 

наявності експресії CD138 при запаленні в слизовій оболонці матки. 

Вперше встановлено, що характерними особистісними рисами 

пацієнток ПРПВ з ПЕ є високий рівень невротичності (ВШ=4,98±0,36; 95 % 

ДІ: 2,45-20,61), емоційної лабільності (ВШ=6,93±0,53; 95 % ДІ: 2,46-19,50) та 

знижений – врівноваженості (ВШ=2,33±0,27; 95 % ДІ: 1,36-3,98). Показано, 

що виражений синдром вегетативної дисфункції виявляється у 74,5 % жінок 
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(ВШ=18,55±0,35; 95 % ДІ: 9,37-36,73), різноманітними порушеннями сну 

страждають 56,9 % осіб (ВШ=3,33±0,27; 95%ДІ: 1,96-5,66). Вперше доведено, 

що інсомнія та дефіцит мелатоніну у жінок ПРПВ з ПЕ тісно пов’язані з їх 

особистісним профілем (підвищенням спонтанної агресивності, 

невротичності і дратівливості), мають негативний вплив на якість життя та є 

прогностично несприятливим фактором рецидиву захворювання.  

Показано, що психоемоційні та вегетативні порушення є додатковим 

критерієм тяжкості патологічного процесу ендометрія, погіршення прогнозу 

його перебігу і ефективності лікування. 

Доведено, що у жінок пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку з ПЕ істотно знижені всі параметри якості життя. 

Найнижче оцінювались загальне здоров’я (в середньому 62 бали зі 100), 

рольове емоційне функціонування (67 балів) і психологічне здоров’я (64 

бали). 

Інтегральний аналіз отриманих результатів дозволив встановити нові 

фактори рецидивування ГПЕ у жінок ПРПВ, що характеризують 

гінекологічний анамнез, наявність гінекологічних та соматичних 

захворювань, урогенітальних інфекцій, вегетативних порушень, особистісні 

характеристики, які покладені в основу нового алгоритму прогнозування 

рецидиву даної патології. 

Вперше систематизовано комплекс методів діагностики ПЕ у жінок 

ПРПВ з додатковим включенням анкетування для визначення 

психоемоційних особливостей, вегетативних розладів, інсомнії, рівня 

мелатоніну та проведення прогнозування ризику рецидиву гіперпластичних 

процесів ендометрія. 

Комплекс проведених досліджень створив теоретичне підґрунтя для 

розробки трьохетапної диференційованої системи лікувально-

профілактичних заходів у жінок пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку з ПЕ: передопераційний етап (анамнез, обстеження, 

прогнозування рецидиву), хірургічний (удосконалена методика гістероскопії 
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з використанням техніки «холодної» петлі), післяопераційна терапія та 

реабілітація (з додатковим включенням корекції гіпомелатонінемії, 

седативної та психотерапії, озонотерапії, агоністів гонадотропін-рілізінг 

гормона (аГнРГ)). 

Практичне значення одержаних результатів. Практичній охороні 

здоров’я запропоновано сучасний алгоритм діагностики ПЕ у жінок ПРПВ з 

включенням 2D- і 3D-сонографії, гідросонографії, допплерографії, 

гістероскопії, анкетування для визначення психоемоційних характеристик та 

наявності вегетативної дисфункції, інсомнії, дослідження рівня мелатоніну. 

Рекомендовано застосовувати розроблений алгоритм прогнозування 

рецидивів ГПЕ для визначення методу і об’єму хірургічного лікування. 

Запропонована та впроваджена комплексна диференційована система 

лікувально-профілактичних заходів на основі удосконалення діагностики, 

хірургічної та реабілітаційної тактики залежно від нозології, морфологічних 

та імуногістохімічних показників, рівня мелатоніну та психоемоційного 

стану. 

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати 

дослідження впроваджені та використовуються в клінічній практиці 

медичних закладів м. Києва, Львівської, Вінницької та Хмельницької 

областей. 

Наукові розробки та матеріали дисертації використовуються на курсах 

інформації та стажування при ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та 

гінекології НАМН України». 

За матеріалами роботи отримано 2 патенти на корисні моделі: «Спосіб 

профілактики рецидиву гіперплазії ендометрія у жінок пременопаузального 

віку після аблації ендометрія» (2012); «Спосіб хірургічного лікування 

рецидивуючих гіперпластичних процесів ендометрія» (2013) [27, 28]. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Внесок автора в отримання наукових даних є 

основним. Автором самостійно проведено інформаційно-патентний пошук, 
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ретроспективний аналіз медичної документації щодо визначення 

акушерсько-гінекологічного анамнезу, вікового розподілу, структури 

патології ендометрія. Особисто обрано і обґрунтовано тему, визначено мету, 

завдання та методологію дослідження. Відповідно з метою та завданнями 

вибрано методи обстеження жінок, самостійно проводилося збирання 

матеріалу, викопіювання первинної документації, особисто проведено аналіз 

особливостей ПЕ у жінок ПРПВ, відбір пацієнток та їх розподіл за групами, 

проведене їх комплексне обстеження та лікування. Безпосередньо автором 

більшості жінок проводилося оперативна гістерорезектоскопія. Автором 

теоретично обґрунтовано і розроблено систему лікувально-профілактичних 

заходів при ПЕ в пізньому репродуктивному і пременопаузальному віці, 

оцінена її ефективність. Дисертантом особисто проведено статистичну 

обробку первинного матеріалу, аналіз та узагальнення результатів, 

сформульовано усі положення, висновки та практичні рекомендації, 

забезпечено їх впровадження в роботу лікувально-профілактичних закладів, а 

також підготовлено до друку наукові праці, виступи. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорені на: науково-практичних конференціях з 

міжнародною участю та Пленумах Асоціації акушерів-гінекологів України 

«Репродуктивне здоров’я: актуальні питання сьогодення» (Київ, 2013), 

«Іноваційні підходи в акушерстві, гінекології та репродуктології» (Київ, 

2014), «Актуальні питання охорони материнства та дитинства в Україні» 

(Київ, 2015); ІІ Науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Гармонія гормонів – основа здоров’я жінки» (Київ, 2014); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Пріоритети сучасної медицини: теорія і 

практика» (Одеса, 2015); Науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Анестезіологічне забезпечення та невідкладні стани в акушерстві та 

гінекології» (Київ, 2015); Науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки» 

(Вінниця, 2016); Науково-практичній конференції «Епідеміологія, 
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імунопатогенез, діагностика та лікування хламідіозу і TORCH-інфекцій» 

(Київ, 2016); Науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання репродуктивної медицини в Україні» (Дніпропетровськ, 

2016); XIV з’їзді акушерів-гінекологів України «Проблемні питання 

акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних умовах» (Київ, 2016); 

Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Проблемні питання 

акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних умовах» (Київ, 2017); 

розширеному засіданні кафедри акушерства та гінекології Донецького 

національного медичного університету (Лиман, 2017). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 34 друкованих 

роботи: 30 – у фахових виданнях, з яких 27 без співавторів і 5 у провідних 

наукових виданнях інших держав, а також 2 глави у монографіях та 2 патенти 

України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 402 сторінках 

тексту і складається з вступу, огляду літератури, опису матеріалу та методів 

дослідження, 8 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій та списку 

використаних джерел, який включає 384 посилання і займає 43 сторінки. 

Робота ілюстрована 84 таблицями, 69 рисунками, які займають 22 цілі 

сторінки. 
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РОЗДІЛ І 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ПАТОЛОГІЇ ЕНДОМЕТРІЯ У 

ЖІНОК ПІЗНЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ТА 

ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ 

 (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Фізіологічні та патофізіологічні події в пізньому 

репродуктивному та пременопаузальному віці у жінок, їх вплив на 

модифікацію ендометрія  

 

Репродуктивний період – це та частина життя жінки, протягом якої 

вона зберігає здатність до дітонародження [29]. В демографії тривалість 

репродуктивного періоду визначається межами репродуктивного віку. 

Індивідуально для кожної жінки цей вік починається з появою першої 

менструації та завершується менопаузою. При демографічному аналізі за 

нижню межу репродуктивного періоду прийнятий вік 15 років, а за верхню – 

50 років [30]. Фактично тривалість його залежить від соціально-економічних, 

санітарно-гігієнічних умов життя та здоров'я жінки. Умовно репродуктивний 

вік у житті жінки ділиться на 3 періоди: ранній –  з моменту становлення 

менструальної функції і до 18 років; активний – з 18 до 35 років; пізній – 

після 35 років і до менопаузи. 

Пременопаузальний вік, або період менопаузального переходу, 

характеризується варіабельністю менструальних циклів (МЦ), починається у 

віці 40–45 років і закінчується з настанням менопаузи. На фоні порушень МЦ 

можуть з’являтися вазомоторні та психоемоційні симптоми дефіциту 

естрогенів, відзначаються варіабельні рівні фолікулостимулюючого гормону 

(ФСГ), естрадіолу (Е2), зниження рівня прогестерону, інгібіну В і 

антимюлерового гормону (АМГ) [31]. Медіана тривалості пременопаузи 

оцінювалася в будь-який час від 4  до 11 років. Жінки частіше проявляють 

ознаки пременопаузи в 40-х роках, хоча деякі жінки виявляють ознаки вже в 
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30-х або пізніше 50-х років. Є епідеміологічні дослідження, які пропонують, 

що приблизно 10% жінок на початку 30-х років можуть наблизитись до 

періоду менопаузального переходу. 

Ендометрій – найпотаємніший залозистий шар матки – є динамічною 

тканиною, яка проходить через низку змін (проліферацію, секрецію та 

менструацію / відторгнення) під час МЦ в репродуктивні роки жінки. Ця 

циклічність передбачає складні нейроімуноендокринні взаємовідносини, але 

в першу чергу залежить від складної взаємодії двох жіночих статевих 

гормонів: Е2 та прогестерону. Е2 сприяє проліферації епітеліальних клітин, 

що призводить до потовщення ендометрія, тоді як прогестерон заохочує 

диференціювання залозистих та стромальних епітеліальних клітин і 

секреторну фазу циклу ендометрія. Фізіологічна рівновага між 

проліферацією ендометрія та апоптозом підтримується складним процесом, 

що включає ряд факторів, включає гормональні, молекулярні механізми, 

середовище, вік тощо; відповідно, ендометрій схильний до різних порушень, 

що можуть призводити до кількох патологічних процесів в ньому. 

Перехід до менопаузи є неточним періодом і може бути встановлений з 

моменту виникнення менструальних порушень і підвищення рівня ФСГ в 

сироватці крові, але більш достовірно через рік після останньої менструації 

[34]. У пременопаузальному періоді відбувається переривчаста овуляція або 

навіть хронічна ановуляція, тому рівень прогестерону починає поступово 

знижуватися в середньому з 40 років, подалі він низький, тому що немає 

жовтого тіла. Яєчники все ще виробляють естрогени, що дозволяє 

продовжувати проліферацію ендометрія; потовщений ендометрій переростає 

своє кровопостачання, зазнає вогнищевого некрозу і починається 

крововилиття. Воно не є однорідним, кровотеча має тенденцію бути 

нерегулярною, тривалою і важкою. Хронічна ендогенна стимуляція 

естрогенами ендометрія, без протистояння адекватними рівнями 

прогестерону, може призвести до гіперплазії ендометрія (ГЕ) та раку [35]. 
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Хронологічний вік досить добре прогнозує відповідь яєчників. 

Традиційні методи оцінки періоду життя забезпечують лише категоричні 

визначення стану репродуктивного віку (до менопаузи) на підставі 

показників (наприклад, гормонів), які можуть бути ненадійними або 

незмінними, поки функція яєчника не буде серйозно скомпрометована. Деякі 

знахідки у жінок в пременопаузі свідчать про існування нечутливості 

гіпофізу до естрогенів [36]. Значне підвищення рівня ФСГ відбувається 

порівняно пізно, коли менопаузальний перехід вже існує. На ранній стадії 

переходу до менопаузи рівні Е2 залишаються нормальними або навіть 

підвищеними (за рахунок підвищення активності ароматази), знижуються 

рівні прогестерону, іноді можуть виникати спонтанні овуляції. На пізній 

стадії менопаузального переходу, менструальна нерегулярність і коливання 

ФСГ в сироватці крові, інгібіну В і рівня Е2 збільшуються, і визначення рівня 

АМГ є більш точним [34]. Є дослідження, які показали, що АМГ є 

предиктором появи менопаузального переходу протягом 3-5 років при рівнях 

< 0,92 нг/мл. Крім того, кількість антральних фолікулів є також точним, 

добре перевіреним маркером, що відображає репродуктивне старіння [37]. 

Модифікації ендометрія у жінок в ПРПВ можуть бути класифіковані як 

непроліферативні (атрофічні, неактивні, секреторні, запальні, метапластичні) 

або проліферативні ураження: доброякісні, неінвазивні (ПТМ, ГЕ) або 

злоякісні, інвазивні (рак ендометрія) [38]. ГПЕ та карциноми ендометрія 

частіше зустрічається у жінок пременопаузального періоду. Ризик ГПЕ може 

перевищувати 30% у жінок в пременопаузі з аномальними матковими 

кровотечами (АМК) [39-41]. У пременопаузальних жінок в ендометрії 

суттєво більше прямих артеріол, ніж у жінок до пременопаузи на пізній 

секреторній стадії, при значному збільшенні імунозабарвленні α-актіну при 

виявленні пременопаузальних симптомів [42]. Рідше зустрічається 

патологічний діагноз – ендометрит (від 6,4 до 20,7%) [43]. Кілька 

мікрополіпів (розміром 1 мм або менше) позитивно діагностують 

ендометрит. При поєднанні мікрополіпів з клінічними симптомами, набряком 
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строми та гіперемією можна виставляти діагноз хронічний ендометрит (ХЕ) 

[44]. Слід пам'ятати, що ХЕ може бути чинником АМК, правильний діагноз 

та медикаментозна терапія можуть уникнути більш агресивної терапії у таких 

випадках [44]. Лютеїнова фаза в цьому періоді життя жінки є найменшою й 

відмічається лише приблизно в 10% випадків або менше [40]. 

Причини АМК у невагітних жінок репродуктивного віку 

стандартизовані в системі класифікації Federation of International of 

Gynecologists and Obstetricians (FIGO) (PALM-COEIN) (2011) [45]. Група 

PALM включає п'ять патологій з органічними етіологіями АМК, які можуть 

бути діагностовані методами візуалізації та / або гістопатології (поліп, 

аденоміоз, лейоміома, малігнізація або гіперплазія). Група COEIN включає 

стани неорганічного генезу, які не діагностуються при візуалізації або 

гістопатології: коагулопатія; овуляторна дисфункція; ендометріальний 

фактор; ятрогенний; ще не класифікований [46]. Відповідно до класифікації 

FIGO, жінки, які не мають органічних причин для АМК, насправді слід 

диференціювати в одну або комбінацію наступних трьох етіологій: 

коагулопатію (АМК-С), розлад овуляції (АМК-О) або первинний розлад 

ендометрія (АМК -Е) [45]. У дослідженні ПЕ при АМК було встановлено, що 

найпоширенішою патологією, що її спричиняє є порушений проліферативний 

патерн (20,5%); інші чинники включають доброякісний ПТМ (11,2%), ГЕ 

(6,1%), карциному (4,4%) та ХЕ  (4,2%) [47]. 

Під час переходу до менопаузи у більшості жінок спостерігаються 

вазомоторні симптоми (гарячі спалахи, нічні поти) [48,49]. Більш 

тривожними  становляться симптоми передменструального синдрому 

(фізичні симптоми – болючість грудей, здуття живота, нудота, головний біль 

та емоційні симптоми) можуть збільшувати тяжкість і тривалість [38]. 

Гормональна нестабільність у періоді пременопаузи також збільшує 

захворюваність на мігрень [50]; існуюча мігрень може залишатися 

незмінною, покращитися, але також може погіршуватися під час 

пременопаузи [51]. 
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У жінок в пременопаузі реєструється швидка втрата кісткової тканини 

та підвищений ризик серцево-судинних захворювань [52, 53]. Також у таких 

жінок існує зв'язок між вазомоторними симптомами та наслідками 

метаболічного здоров'я (діабет ІІ типу та інсулінорезистентність) [54]. 

Важливо відзначити, що виникнення слабких та важких проблем під час 

пременопаузи позитивно пов'язано з надмірною вагою / ожирінням [55], але 

худе тіло, а не маса жирів, є істотним чинником зниження мінеральної 

щільності стегнової кістки у жінок у пременопаузі [56]. 

У 14% жінок відзначаються нерегулярні або надмірно рясні 

менструальні кровотечі (РМК). Клінічно, гінекологи класифікували кровотечі 

перед застосуванням класифікації FIGO як 1 з 4 типів: нерегулярні кровотечі; 

важкі, але регулярні кровотечі (меноррагія);  рясні гострі кровотечі та 

аномальні кровотечі [57]. РМК є важкою АМК і класично визначається як 

втрата > 80 мл / цикл [40]. РМК вражає ≥ 9% всіх жінок, збільшуючись до 

20% під час перименопаузи [42]. РМК є важливою причиною анемії у жінок 

ПРПВ. Як правило, РМК є симптомом овуляторних розладів, розладів 

ендометрія, міоми, аденоміозу, ендометріозу або злоякісних пухлин статевих 

органів [45, 58]. Ановуляторна кровотеча, яка частіше зустрічається в 

пременопаузі, часто нерівномірна, важка і тривала; вона частіше пов'язана з 

ГЕ та раком [59]. 

Різні психологічні симптоми погіршують загальну якість життя жінок 

[13]: тривога, дратівливість, погана концентрація, депресія, перепади 

настрою та інші зміни, які можуть ускладнити особисті або соціальні 

взаємодії [49]. Під час пременопаузи спостерігається позитивний, 

двонаправлений зв'язок між вазомоторними та депресивними симптомами 

[14]. Депресія перименопаузи все більше визнається новим підтипом депресії 

з певними клінічними властивостями [60]. Порушення сну, інсомнія є 

важливою зміною пременопаузи, оскільки це впливає на якість життя і може 

призвести до депресії [61].  
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Таким чином, пізній репродуктивний та пременопаузальний вік – 

складні перехідні періоди в житті жінки, під час яких фізіологічні та 

патологічні психонейроімуноендокринні зміни можуть стати чинниками 

різноманітних модифікацій ендометрія, впритул до розвитку таких 

патологічних станів, як ГЕ, ПТМ, ХЕ  та ВС, а також чинником зниження 

якості життя. 

 

1.2.  Поширеність, класифікація, патогенез, діагностика та 

лікування гіперплазії ендометрія в пізньому  репродуктивному та 

пременопаузальному віці 

 

ГЕ – це передракова нефізіологічна неінвазивна проліферація 

ендометрія, що призводить до збільшення об'єму його тканини з 

порушеннями залозистої архітектури (форми та розміру) та співвідношення 

ендометріальних залоз до строми більше 1 : 1 [62]. В даний час в країнах 

Заходу спостерігається приблизно 200 000 нових захворювань на ГЕ в рік 

[63]. Важливим є те, що у 8-30% випадків спостерігається трансформація 

атипової ГЕ в рак ендометрія протягом трьох-п’яти років [64]. Від 3 до 5% 

жінок, які страждають на рак ендометрія,  це жінки до 40 років, і 70% з них 

не народжували [65]. 

Фактори ризику ГЕ включають вік > 35 років, відсутність вагітності в 

анамнезі, хронічну ановуляцію, раннє менархе, пізню менопаузу, 

метаболічний синдром, цукровий діабет, ожиріння/надлишкову масу тіла, 

безпліддя, гіпертензію, синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), андроген-

секретуючі пухлини, спадковий неполіпозний рак товстого кишківника 

(синдром Лінча), порушення функції щитоподібної залози, а також куріння, 

несприятливий сімейний анамнез по раку яєчника і матки, пролонгований 

прийом екзогенних естрогенів, тамоксіфену, замісної терапії естрогенами. До 

факторів, які індукують ГЕ, відносіть генетичні (одиночні нуклеотидні 

поліморфізми цитохрома Р450 17А1, цитохрома Р450 2D6, катехол-О-
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трансферази, аполіпопротеїну Е, гемохроматозу; мутації гомолога фосфатази 

і тензіну (PTEN), K-ras, β-катеніну, фосфатидилінозитолу 4,5-бісфосфатної 3-

кіназної каталітичної субодиниці альфа-ізоформи; делеції короткого плеча 

хромосоми 8; мікросателітна нестабільність), а також порушення експресії 

маркерів запалення та цитокінів (фактору некрозу пухлин-α (TNF-α) та його 

рецептору-1, ядерного антигену проліферувальних клітин (PCNA), 

епідермального фактору росту (EGF), Fas, інсуліноподібного фактору росту-1 

(IGF-1), ядерного фактору-κB, інтерлейкіну-22 (IL-22) [66]. Серед інших 

чинників виникнення ГЕ можуть бути: патологія гепатобіліарної системи або 

шлунково-кишкового тракту, що зумовлює порушення виробки статевих 

гормонів; гіперплазія кори надниркових залоз; порушення метаболізму 

гормонів, наприклад посилене перетворення андростендіону в естрогени; ХЕ 

як фактор морфологічних і функціональних змін в ендометрії; неадекватне 

застосування естрогенів (ятрогенна причина). 

В останні роки відзначається підвищення поширеності ГЕ, яке 

пов'язують зі збільшенням тривалості і зміною способу життя жінок, 

високою поширеністю штучного переривання вагітності, зростанням числа 

соматичних захворювань та ін. [67].  

РМК і різні типи болю – основні симптоми ГЕ. У США матеріальні 

витрати на покупку гігієнічних засобів жінками з важкими АМК складають 

приблизно 300 доларів на рік, а щорічні витрати на медичне обслуговування 

пацієнток з матковими кровотечами перевищують 2600 доларів, включаючи 

вартість відвідувань лікаря, діагностичних тестів, медикаментозного і 

хірургічного лікування. Важкі АМК є причиною звернення пацієнток до 

лікаря в Великобританії в 12% випадків, при цьому щорічно в цій країні 

витрачається 7 млн. фунтів стерлінгів на медикаментозні засоби для їх 

лікування [68].  

Несприятливим результатом при неадекватному веденні пацієнток з 

ГЕ, особливо при її поєднанні з лейоміомою та аденоміозом, є радикальне 

хірургічне лікування – гістеректомія. У США цій операції піддається кожна 
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третя жінка (> 80% жінок до 49 років і половина з них – до 40 років), у 

Великобританії – кожна п'ята [69]. Однак в останні роки зростає число даних 

про довгострокові негативні наслідки гістеректомії: опущення органів малого 

таза [70], стресове нетримання сечі [71], дисфункція кишківника [72], 

підвищення ризику серцево-судинних захворювань [73], ймовірно внаслідок 

більш ранньої менопаузи, і рак нирки [74]. Ці результати не можна не брати 

до уваги, оскільки тривалість життя жінок постійно збільшується. 

Згідно Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) до 

ГЕ відносять два варіанти: N85.0. Залозиста гіперплазія ендометрія: кістозна, 

залозисто-кістозна, поліпоподібна; N85.1. Аденоматозна гіперплазія 

ендометрія.  

Сучасна діагностика різних форм ГЕ базується на класифікаціях, 

заснованих на структурних і цитологічних змінах ендометрія. Найбільш 

поширена з них затверджена ВООЗ в 1994 р. [75] і переглянута в 2014 р. з 

урахуванням класифікації, запропонованої Endometrial Collaborative Group 

(ECG), яка ввела в клінічну практику поняття «ендометріальної 

інтраепітеліальної неоплазії» (endometrial intraepithelial neoplasia (EIN), яка 

трактується як передраковий стан ендометрія. Згідно з новими поглядами, 

проста і комплексна  неатипова ГЕ – гормонально-залежні стани, в той час як 

проста і комплексна  атипова ГЕ, можливо, являють собою прогресуючі 

моноклональні мутаційні пошкодження в епітеліальних клітинах, локальне 

зростання яких не залежить безпосередньо від системного гормонального 

впливу [76]. Ключовою гістологічною ознакою EIN є зменшення вмісту 

строми на одиницю об'єму тканини в порівнянні з залозистим компонентом, 

що перевищує 55% від загального її об’єму, і ознаками клітинної атипії, що 

дозволяє характеризувати такі зміни як передраковий стан ендометрія. 

Диференціальна діагностика між гіперплазією та істинною неоплазією 

ендометрія має важливе клінічне значення внаслідок відмінності ступеня 

ризику малігнізації, це також допомагає призначити адекватну терапію і 

уникнути недостатньо ефективного або надмірно радикального лікування. 



58 
 

Відповідно до класифікації  ГЕ  ВООЗ (2014): проста ГЕ – зміна форми 

і величини ендометріальних залоз, порушення їх розподілу, в стромі можлива 

лімфоїдно-лейкоцитарна інфільтрація і ознаки розладу кровообігу; 

комплексна ГЕ – посилення проліферативних процесів в залозистому 

компоненті ендометрія, що характеризуються в основному збільшенням 

кількості залоз, зміною їх форми і зменшенням стромального компоненту; 

проста атипова ГЕ – розгалуження залоз, формування папілоподібних 

виростів в напрямку просвіту залоз ендометрія, покритих багатоядерним 

циліндричним залозистим епітелієм, ущільнення строми, явища стазу і 

формування фібринових тромбів в кровоносних судинах; комплексна 

атипова ГЕ – дезорганізація і скупченість маткових залоз, цитотипові зміни 

тинкторіальних властивостей цитоплазми клітин, тенденція до порушення 

диференціювання епітеліальних клітин, строма представлена вузькими 

прошарками сполучної тканини; ендометріоїдна інтраепітеліальна неоплазія 

– варіант атипової ГЕ, особливістю якої є утворення вогнищ більше за 2 мм в 

діаметрі з переважанням паренхіми над стромою, вираженою атипією клітин 

скупчених залоз і з втратою експресії PTEN [77]. 

Міжнародне агентство з вивчення раку (International Agency for 

Research on Cancer – IARC) і ВООЗ розробили спільну класифікацію пухлин 

жіночого репродуктивного тракту [20], в якій представлені діагностичні 

критерії, патологічні характеристики і генетичні профілі при різній патології 

матки. Оскільки проста атипова ГЕ рідко діагностується та її прогноз схожий 

з таким при комплексній атиповій ГЕ, в класифікації IARC/ВООЗ 

гіперпроліферативна ПЕ розділена на дві чіткі та важливі в клінічній 

практиці категорії: гіперплазія без атипії і атипова гіперплазія / 

ендометріоїдна інтраепітеліальна неоплазія (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1  

Класифікація ГЕ IARC/ВООЗ, 2014 

Новий 

термін 
Синоніми Генетичні зміни 

Співісн

ування 

раку 

ендо-

метрія 

Прогре-

сування 

до інва-

зивного 

раку, RR 

Гіперплазія 

без атипії 

Доброякісна ГЕ; 

проста неатипова 

ГЕ; комплексна 

неатипова ГЕ; 

проста ГЕ без 

атипії; комплексна 

ГЕ без атипії 

Низький рівень 

соматичних мутацій 

в розсіяних залозах, 

морфологічно не 

забарвлюється не 

показуючи ніяких 

змін  

<1% 1.01-

1.03 

 

Атипова 

гіперплазія/ 

ендометрі-

оїдна 

інтраепі-

теліальна 

неоплазія 

Комплексна атипова 

ГЕ; проста атипова 

ГЕ; ендометріоїдна 

інтраепітеліальна 

неоплазія (EIN) 

Наявність багатьох з 

генетичних змін, 

характерних для 

раку ендометрія, 

серед яких: 

мікросателітна 

нестабільність; 

інактивація PAX2; 

мутація PTEN, 

KRAS і CTNNB1 (β-

катенін) 

25-33% 

(Zaino 

R, 2014 

[77]), 

59% 

(Anton-

sen SL, 

2012 

[78]) 

 

14-45 

 

Головними патогенетичними причинами розвитку ГЕ є: ановуляція і 

дефіцит прогестерону; порушення процесів проліферації; придушення 

процесів апоптозу; порушення функції рецепторного апарату ендометрія. ГЕ 

може розвиватися внаслідок трьох основних механізмів: 1) надмірного 
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впливу естрогенів без протидіючих ефектів прогестерону; 2) аномальної 

відповіді залозистих структур ендометрія на нормальні рівні естрогенів; 3) 

підвищеної активності IGF при гіперінсулінемії та інсулінорезистентності 

(цукровий діабет другого типу, метаболічний синдром, СПКЯ) [78]. 

У нормі найбільш високе число рецепторів естрогенів (РЕ) і рецепторів 

прогестерону (РП) виявляється в епітеліальних і стромальних клітинах 

ендометрія в ранню проліферативну фазу МЦ, потім число цих рецепторів 

знижується в динаміці секреторної фази. Існує гіпотеза про підвищення 

експресії коактиваторів стероїдних рецепторів сімейства p160 (AIB1 і TIF-2) 

в епітеліальних і стромальних клітинах ендометрія, що сприяють 

підвищенню його чутливості до естрогенів і розвитку ГЕ та раку ендометрія 

[79]. В ендометрії пацієнток з СПКЯ в динаміці МЦ визначається підвищення 

експресії РЕα, яке безпосередньо залежить від локального вмісту естрогенів, і 

надмірне підвищення експресії коактиваторів сімейства p160, що може 

служити одним з пояснень підвищення ризику гіперплазії та раку ендометрія 

при цій патології. 

Найбільш поширені генетичні зміни при ГЕ включають так звану 

мікросателітну нестабільність, яка, в свою чергу, може призводити до 

множинних генних мутацій (MLH1, MLH2 і MSH6), а також викликати 

мутації гена супрессора пухлин PTEN [80]. Виявлення таких 

імуногістохімічних (ІГХ) змін в ендометрії може служити маркером 

спадкової форми ГЕ і схильності до її малігнізації при атиповій гіперплазії та 

ендометріоїдній інтраепітеліальній неоплазії [81]. 

Апоптоз відіграє ключову роль в нормальному функціонуванні 

ендометрія, так як з його допомогою відбувається видалення «старих» клітин 

функціонального шару ендометрія в пізню секреторну фазу циклу і під час 

менструації, що контролюється за допомогою балансу активності системи 

генів апоптозу Bcl-2 (В-клітинна лімфома 2) і проапоптотичної системи генів 

Fas/FasL. У пацієнток з ГЕ, особливо в разі комплексної гіперплазії, виявлено 

надмірне підвищення експресії гена Bcl-2 і зниження експресії системи генів 
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Fas/FasL [82]. Показано, що експресія генів сімейства Fas/FasL підвищується 

в ендометрії після лікування прогестинами, що є одним з механізмів 

зниження проліферативних процесів, особливо у разі внутрішньоматкового 

введення прогестинів [83]. 

Надмірна експресія в ендометрії антиапоптотичних генів і, навпаки, 

зниження експресії проапоптотичних факторів (Bax) і тумор-супресивного 

гену p53 сприяють геномній нестійкості, що змінює клітинну реакцію у 

відповідь на пошкодження ДНК і апоптотичний некроз таких клітин, що 

може привести до перетворення ГЕ  в злоякісний процес. Це свідчить про 

важливість своєчасного переривання цього несприятливого «каскаду» подій і 

призначення гормонального лікування. Активація рецепторів гонадотропін-

рілізінг-гормонів (ГнРГ) II призводить до більш потужного 

антипроліферативного ефекту в порівнянні з рецепторами ГнРГ I. У ряді 

досліджень були виявлені рецептори до ГнРГ в клітинних лініях раку 

ендометрія. Вважають, що агоністи ГнРГ (аГнРГ) можуть викликати 

десенситизацію або придушення синтезу рецепторів до ГнРГ, тобто вони не 

тільки надають прямий антипроліферативний ефект, але запобігають 

процесам малігнізації ендометрія [84]. 

Головні симптоми при ГЕ – це АМК і біль (дисменорея, диспареунія та 

хронічний тазовий біль (ХТБ)), а також безпліддя [85].  

Більшість ключових фізіологічних процесів в репродуктивному тракті 

жінки пов'язане із запаленням – значущим підвищенням числа різних типів 

лейкоцитів («імуноцитів») під жорстким контролем гормонів [18]. 

Нездатність імунної системи ефективно регулювати процеси деградації 

ендометрія, а потім його регенерації та  репарації під час менструації відіграє 

ключову роль в патогенезі кровотеч у жінок з ГЕ [18]. Порушення функції 

імуноцитів та їх цитокінових медіаторів – ключові патогенетичні ланки 

розвитку не тільки АМК, але й пов'язаних з ними дисменореї і ХТБ. 

Вісцеральні ноцицептори вкрай чутливі до таких дій, як розтягнення, ішемія і 

запалення, що видається особливо значущим в контексті ГЕ [86].  
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Недостатнє розуміння складного патогенезу АМК і болю при ГЕ, а, 

значить, неадекватна терапія може привести до серйозних наслідків для 

жінок: формування центрального «психогенного» болю, психоемоційних 

порушень, зниження якості життя і економічних втрат, пов'язаних зі 

зниженням працездатності і витратами на лікування [87-89], що потребує 

подальшого вивчення. 

У більшості випадків ГЕ виникає при наявності хронічної експозиції 

естрогенів, які не підтримуються прогестероном. Перевиробництво 

естрогенів жировими клітинами також сприяє підвищенню ризику 

виникнення ГЕ  та раку ендометрія  у жінок з ожирінням [90]. Естрогени 

також викликають морфометричні зміни в матці, які включають зміни 

покривного та залозистого епітелію, кількості і форми залоз, співвідношення 

залоз до строми та морфології епітеліальних клітин. Внутрішньоматкова 

неоплазія нерідко виникає через ряд морфологічних попередників, зокрема 

естрогензалежну атипову ГЕ, аденоматозні поліпи, що розвивається на тлі 

нейроендокринних порушень [1]. 

Протягом МЦ ендометрій піддається морфологічним і гістохімічним 

змінам, які обумовлені циклічними змінами активності гіпоталамо-гіпофіз-

наднирниково-яєчникової системи [91]. Ендометрій є високочутливою 

тканиною до гормонів, зокрема до естрогенів, прогестерону, в меншій мірі – 

до андрогенів і глюкокортикостероїдів. Дані гормони беруть участь в 

зростанні, розвитку і трансформації ендометрія протягом усього МЦ [92]. 

В результаті комплексних досліджень була висунута і обґрунтована 

концепція про два основних патогенетичних варіанти гіперпластичних 

процесів і раку тіла матки [93]. Перший (гормонзалежний) патогенетичний 

варіант спостерігається у 60-70% хворих з атиповою ГЕ і раком ендометрія і 

характеризується різноманіттям і глибиною проявів хронічної гіперестрогенії 

в поєднанні з порушеннями жирового та вуглеводного обміну. Найбільш 

часто зустрічається серед жінок пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку. При другому (автономному) патогенетичному 
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варіанті, зазначеному у 30-40% хворих, ендокринно-обмінні порушення 

виражені нечітко або взагалі відсутні, частіше спостерігається у жінок 

періоду постменопаузи [93]. 

Вирішальна роль в здійсненні впливу на тканини-мішені пов'язана не 

стільки з абсолютним вмістом стероїдних гормонів, скільки з його 

рецепторами, тобто кількістю функціонально повноцінних рецепторів в 

тканині ендометрія до відповідних стероїдних гормонів [94]. Велика 

кількість робіт присвячена гормонорецепторним взаємодіям в патогенезі ГЕ 

[94 - 96]. Встановлено, що експресія РЕα при атиповій гіперплазії і 

аденокарциномі ендометрія не має значних відмінностей від такої при 

простій і комплексній ГЕ. Відсоток РЕβ значно нижчий при атиповій 

гіперплазії і аденокарциномі ендометрія в порівнянні з простою і 

комплексною ГЕ. Рівень РЕβ при атиповій гіперплазії і аденокарциномі 

ендометрія був також порівняно нижче, ніж в поряд розташованій тканині 

ендометрія. Зниження рівня РЕβ підвищує ризик інвазії та грає важливу роль 

в поширенні й розвитку аденокарциноми ендометрія [97]. 

Існує думка, що в основі патогенезу ГПЕ лежать порушення механізмів 

нормального клітинного росту і клітинної проліферації. Відомо, що 

естрогени стимулюють продукцію факторів росту, крім того, фактори росту 

здатні імітувати багато ефектів естрогенів [97, 98]. До числа найбільш 

сильних стимуляторів клітинного поділу відносять такі фактори росту, як: 

EGF, IGF, судинний ендотеліальний (VEGF), трансформуючий фактор росту 

[95]. Естрогени і прогестерон аналогічним чином стимулюють експресію 

ростових факторів і метало-матричних протеїназ в нормальних клітинах 

ендометрія, тоді як прогестерон потенціює ефекти естрогенів в ракових 

клітинах. Тому в якості замісної гормональної терапії, особливо в комбінації, 

ці гормони несприятливо впливають на нормальні клітини і сприяють 

канцерогенезу. Тамоксіфен пригнічує експресію метало-матричних протеїназ 

в нормальних і ракових клітинах, хоча при тривалому впливі на нормальні 

клітини значних змін в експресії ростових факторів не було відзначено. 
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EGF є основним фактором, який стимулює патологічний ріст клітин, 

зв'язується зі специфічними рецепторами, обумовлює мітотичну  активність 

ендометріальних клітин [99]. За деякими даними, розвиток ГЕ у більшості 

жінок відбувається в присутності EGF, однак його рівень в плазмі крові 

значно нижче, ніж при аденокарциномі ендометрія [99].  

Одним з актуальних напрямків для вивчення ГЕ є ангіогенез, так як він 

грає важливу роль не тільки в розвитку неопластичного процесу, а й в 

нормальному МЦ . Предметом спеціального вивчення є VEGF, ангіопротеїн-

1 і -2, рецептор тирозинкінази, який опосередковує сигнали ангіопоетину для 

виживання, реконструкції і цілісності судин Tie2, CD34, CD105. 

Встановлено, що експресія VЕGF і Tie2 вище в клітинах аденокарциноми 

ендометрія, ніж в нормальних, а експресія ангіопротеїнів-1 і -2 значно вище в 

клітинах нормального ендометрія в порівнянні з клітинами аденокарциноми. 

Індекс CD105/CD34 вищий при аденокарциномі ендометрія [100]. При 

вивченні експресії VEGF відзначено, що експресія VEGF значно вище при 

аденокарциномі та ГЕ, ніж в проліферативному ендометрії, в той час, як 

відмінностей між значеннями при атиповій ГЕ виявлено не було. 

Встановлено, що надлишкова експресія маркерів ангіогенезу корелює зі 

стадією, розвитком і результатом проліферативних процесів ендометрія.  

IGF відноситься до одних з ключових факторів онкогенезу, розвитку 

захворювання, метастазування [99, 101 - 103]. Збільшення рівня експресії 

IGFR-1, IGFR-2, IGF-1R при атиповій ГЕ  може служити раннім сигналом 

розвитку аденокарциноми ендометрія [101]. 

При ГЕ відбуваються різноспрямовані порушення секреції мелатоніну 

в порівнянні зі здоровими жінками – як підвищення його рівня, так і 

зниження. У хворих з атиповою гіперплазію високий рівень мелатоніну 

відзначений у 44%, низький – у 56%, з ГЕ без атипії – у 32% і 68% 

відповідно. Активність проліферативних процесів та апоптозу в ендометрії 

пов'язана з коливаннями рівня мелатоніну. При низьких значеннях 

мелатоніну є невисока ступінь проліферативної активності і пригнічення 
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процесів апоптозу незалежно від варіанту ГЕ Підвищення продукції 

мелатоніну супроводжується посиленням проліферації в ендометрії з 

одночасною активацією процесів апоптозу. Поєднання низьких значень 

мелатоніну і активації Т-лімфоцитів строми ендометрія за даними 

імуногістохімії може бути критерієм малігнізації процесу [25, 26]. 

 Взагалі мелатоніну властивий протипухлинний ефект. В даний час 

загальновизнано, що експериментальні впливи, які активізують функцію 

пінеальної залози, або введення мелатоніну, скорочують число випадків 

виникнення і розвитку пухлин, в той час як пінеалектомія стимулює ріст 

пухлин. Важливим моментом в розумінні ролі мелатоніну в канцерогенезі є 

його гальмівний вплив на поділ клітин. Одним з найбільш цікавих проявів 

антипухлинної активності мелатоніну є його здатність перешкоджати росту 

пухлини, блокуючи стимулюючі ефекти інших гормонів і факторів росту. 

Мелатонін може блокувати мітогенні ефекти пролактину, подавляти ріст 

клітин, залежних від статевих стероїдних гормонів, а також розвиток 

експериментальних злоякісних пухлин в умовах in vivo та in vitro. У багатьох 

ситуаціях одним з варіантів реакції на розвиток пухлин є зменшення вмісту 

мелатоніну [104]. 

Протягом останніх декількох років спостерігається велика 

зацікавленість у залученні метаболітів арахідонової кислоти при ПЕ. Три 

ізоформи ферменту ЦОГ (ЦОГ-1, ЦОГ-2 і ЦОГ-3) каталізують виконаний 

етап в біосинтезі простаноїдів. Звичайно, ЦОГ -1 вважається залученим до 

виконання нормальних фізіологічних функцій. Недавні дослідження 

показали, що існує кореляція між високорегульованою експресією ферментів 

ЦОГ та раком матки. Експресія ЦОГ-1 залишається незмінною в карциномах 

ендометрія, але підвищується в карциномах шийки матки. З іншого боку, 

експресія ЦОГ-2 підвищується в ендометрії і карциномах шийки матки  і 

локалізована як у неопластичних епітеліальних, так і в ендотеліальних 

клітинах [105]. 
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У жінок, у яких діагностовано РМК, синтез простогландину Е2 (PGE2) 

та кількість ділянок зв'язування PGE у тканинах матки більші, ніж у 

нормальних жінок, і корелює безпосередньо з менструальною крововтратою. 

Посилений синтез PGE2, що виникає в результаті експресії ЦОГ, відіграє 

важливу роль у посиленні ангіогенезу, пригнічує апоптоз і посилює 

проліферацію, збільшує метастатичний потенціал епітеліальних клітин та 

імуносупресію, інгібує проліферацію та диференціювання Т-клітин і В-

клітин, а також функції допоміжних моноцитів-макрофагів [23, 24, 105, 106]. 

У епітеліальних клітинних лініях надмірна експресія ЦОГ-1 або ЦОГ-2, 

або обох ензимів, призводить до супутнього збільшення виробництва PGE2 і 

викликає каскади внутрішньоклітинної трансдукції і транскрипції 

проангіогенних факторів, таких як VEGF та інших. Ці фактори, у свою чергу, 

стимулюють ангіогенез, діючи на ендотеліальні клітини. В різних модельних 

системах епітеліальних клітинних ліній, що продукують ЦОГ-1 або ЦОГ-2, 

була визначена роль ферментів ЦОГ при проліферації клітин та гальмуванні 

апоптозу у відповідь на фактор росту, стимулятори мітогенів та цитокіни. 

Селективне інгібування ЦОГ-2 у цих модельних системах призводить до 

зменшення проліферації клітин і відновлення швидкості апоптозу. Введення 

селективних інгібіторів ЦОГ-2 до цих клітин призводить до зменшення  

проліферативного потенціалу та збільшення швидкості апоптозу [105]. 

Потрібне подальше вивчення ролі ЦОГ-2 в патогенезі нормальних і 

патологічних модифікацій ендометрія. 

Основними задачами діагностики ГЕ є: виявлення захворювання та 

клінічна інтерпретація результатів гістологічного дослідження  ендометрія; 

встановлення гормонозалежності гіперпластичного процесу та оцінка 

особливостей гормонального дисбалансу у конкретної пацієнтки [107].  

ГЕ, що формується, як правило, на тлі прогестерон-дефіцитного стану 

або резистентності до ендогенного прогестерону, служить провідною 

причиною АМК і ановуляторного безпліддя [108, 109]. Нерідко АМК 

виникають після затримки менструації або можуть бути міжменструальними. 
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В разі тривалого кровотечі і помірної / значної крововтрати нерідко 

розвиваються пов'язані з анемією симптоми: слабкість, стомлюваність, втрата 

апетиту та ін. Безпліддя нерідко стає приводом для звернення до лікаря, який 

і діагностує дану патологію [110-113]. 

 Для жінок з надмірною вагою або ожирінням, мають місце тривалі 

ановуляторні МЦ, характерне підвищення ризику розвитку ГЕ [114, 115]. 

Хронічна ановуляція, тривалий вплив естрогенів без протидії впливом 

прогестерону служать загальновідомим фактором ризику ГЕ, що добре видно 

на прикладі жінок з СПКЯ, у яких спостерігаються низькі рівні глобуліну, 

який зв’язує статеві стероїди, і більш високі концентрації вільних естрогенів 

[116-119]. Крім того, у таких жінок підвищується утворення естрогенів на 

периферії з андрогенних попередників, що збільшує ризик розвитку не тільки 

ГЕ, але й раку ендометрія. 

Своєчасні рекомендації по харчуванню та фізичної активності у жінок з 

надмірною вагою і ожирінням можна віднести до заходів профілактики 

розвитку ГЕ в репродуктивній системі жінок, в тому числі ГЕ і раку 

ендометрія. Згідно з рекомендаціями ACOG по рутинному скринінгу 

здорових жінок (2011 р.), щорічний фізичний огляд жінок після 40 років 

повинен включати вимірювання росту, ваги, індексу маси тіла, а після 45 

років – оцінку в крові рівня глюкози натще кожні три роки для виявлення 

можливих субклінічних метаболічних розладів. 

АМК служать ключовими симптомами ГЕ [120]. У нормі середня 

щомісячна менструальна крововтрата становить 30-40 мл. У популяційних 

дослідженнях встановлено верхня межа нормальної щомісячної крововтрати 

– від 60 до 80 мл, прийнятий в якості класичного визначення меноррагії, яка 

згідно з новою класифікацією FIGO замінена на термін РМК.  РМК і / або 

між менструальні кровотечі можуть призводити до розвитку дефіциту заліза 

та анемії. РМК – суттєвий фактор ризику дисменореї. 

Систематичний огляд і метааналіз, що стосується чинників ризику 

розвитку дисменореї, показав: у разі нерегулярного МЦ відносний ризик (ВР) 



68 
 

склав 2,02 (95% ДІ 1,19-3,44), тривалої менструальної кровотечі – 2,38 (95% 

ДІ 1,69-3,37), проте найбільш значущим фактором ризику закономірно 

виявилися РМК –  ВР 4,73 (95% ДІ 2,95-7,58, p<0,01) [121].  

РМК і виражена дисменорея / тазовий біль часто поєднуються з такими 

симптомами та ознаками, як анемія, постійне відчуття втоми, тривога / 

депресія, головний біль, біль в області попереку, біль у м'язах, зниження 

апетиту та ін. З іншого боку, тривале персистування цих симптомів, 

неадаптивна поведінка таких пацієнток  призводять до ще більшого 

посилення депресії і болю [122]. 

Великі популяційні дослідження і результати систематичних оглядів 

показують, що маткові кровотечі, тим більше пов'язані з дисменореєю і / або 

тазовим болем, надають різко негативний вплив на повсякденну активність 

жінок і різні аспекти (фізичні, емоційні, сексуальні і соціальні) якості життя, 

пов'язаного зі здоров'ям [123,124]. Доведено, що залізодефіцитна анемія і 

депресія взаємопов'язані, а низькі показники заліза в крові статистично 

значимо частіше зустрічаються у жінок з депресією в порівнянні з жінками 

контрольної групи (40,3 і 23,8% відповідно). Крім того, залізодефіцитна 

анемія корелює з порушенням концентрації уваги і знижує здатності жінок 

до навчання. В даний час вважають, що причиною багатьох емоційних 

проявів (почуття втоми, енергія, нудота, головний біль, коливання настрою і 

депресія) служить не тільки залізодефіцитна анемія, а й різке підвищення 

утворення прозапальних речовин в еутопічному ендометрії при 

захворюваннях, пов'язаних з матковими кровотечами і болем. Тому при 

веденні пацієнток з патологією матки, що супроводжується РМК або ХТБ, 

слід завжди пам'ятати про можливу її коморбідність з автоімунними 

розладами  і порушеннями центральної нервової системи, мають загальну 

біологічну основу. 

Ретельний аналіз скарг пацієнтки і традиційний гінекологічний огляд 

дозволяють лише припустити діагноз, в більшості випадків потрібне 

додаткове обстеження для його підтвердження методами візуалізації. 
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Основним методом скринінгу і «золотим стандартом» первинної 

інструментальної діагностики ГЕ залишається трансвагінальна сонографія, 

безпечна, відносно дешева, широкодоступна процедура, яка не вимагає 

великих витрат часу. У перименопаузі та репродуктивному періоді 

сонографічними ознаками ГЕ вважається збільшення товщини ендометрія 

більш за 16 мм або УЗД-ознаки порушення структури ендометрія; 

ендометріально-міометральне співвідношення більше за 0,33 [107]. Сучасні 

3/4D-технології дозволяють отримати об'ємні зображення,  а додаткове 

використання кольорового допплерівського картування, що не потребує 

введення контрасту, дає можливість оцінити якісні та кількісні параметри 

кровотоку в ендометрії та матці [125]. В останні роки дослідження та 

досягнення у технології зображень контрастпосиленої сонографії дозволили 

успішно застосувати її в діагностиці гінекологічних захворювань [126-130].  

Гістероскопія – «золотий стандарт» обстеження пацієнток з ГЕ [131 -

133]. Основне показання для використання інвазивних методів обстеження – 

необхідність в отриманні тканини ендометрія з метою діагностування або 

виключення раку або передракових станів ендометрія. Гістероскопія 

дозволяє візуалізувати патологічні зміни ендометрія і визначати їх 

особливості і локалізацію;  контролювати якість діагностичного вишкрібання 

з прицільним видаленням можливих залишків гіперпроліферативного 

ендометрія або поліпів при мінімальному травматизмі здорової тканини; 

виконувати внутрішньоматкові операції [107].  

У канадських рекомендаціях [134] показаннями для проведення біопсії 

ендометрія у жінок з АМК служать: вік > 40 років; наявність факторів ризику 

раку ендометрія (ожиріння, цукровий діабет, відсутність пологів або СПКЯ в 

анамнезі, спадковий неполіпозний рак товстої кишки у близьких родичів); 

безуспішність медикаментозної терапії; виражені міжменструальні кровотечі 

у жінок з пролонгованими циклами. Отримати біоптати тканини ендометрія 

можна за допомогою амбулаторної біопсії або розширення шийки матки / 

кюретажу, проте обидві процедури проводяться «наосліп» і можна 
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пропустити серйозні локальні ураження. Останній метод в даний час взагалі 

не рекомендується в якості стандартного початкового методу обстеження, 

тому що він несе подібні ризики з іншими методами, не володіючи жодними 

перевагами [134]. Гістероскопія дозволяє провести ідентифікацію, біопсію і 

видалення локальних поразок, включаючи ПТМ або підслизові міоматозні 

вузли. Раніше це дослідження проводилося в умовах стаціонару під 

загальним наркозом, тепер ця процедура може бути виконана амбулаторно 

під місцевою анестезією або без неї (офісна гістероскопія). Встановлено 

високу специфічність для виявлення ПЕ за допомогою усіх методів 

амбулаторної біопсії ендометрія (≥ 98%) [132]. 

Персистуючі менструальні кровотечі або РМК можуть бути ознакою 

ГЕ або раку ендометрія, тому у таких жінок повинна бути негайно проведена 

гістероскопія з роздільним діагностичним вишкрібанням ендометрія і шийки 

матки, навіть якщо при сонографії виявляється тонкий ендометрій і немає 

ніяких локальних поразок, або при проведенні амбулаторної біопсії отримана 

доброякісна гістологічна відповідь [135]. Жінки з ГЕ в анамнезі, які не мають 

точного діагнозу в разі персистуючих або рецидивуючих симптомів, повинні 

спостерігатися на тлі проведеного лікування принаймні протягом 6 місяців. 

[136]. 

Згідно з існуючим на сьогодні в Україні Наказом від 31.12.2004 р. № 

676, лікування пацієнток з ГЕ включає на першому етапі видалення 

зміненого ендометрія з наступним морфологічним дослідженням та 

визначенням подальшої тактики залежно від виду патології ендометрія; на 

другому етапі –  гормональну терапію, спрямовану на супресію 

ендометрія. Тривалість другого етапу гормональної терапії складає 6 місяців 

з повторним гістологічним дослідженням через 3 та 6 місяців. За умови 

гістологічного підтвердження ГЕ через 3 місяці на тлі гормонотерапії 

проводиться корекція лікування, а у жінок із атиповими формами ГЕ – метод 

лікування погоджується з онкогінекологом. Гормонотерапія проводиться у 

репродуктивному періоді, а у пери- та постменопаузі – лише при неатипових 
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формах ГЕ. Третій  етап – оптимізація гормонального статусу з метою 

попередження розвитку гіперестрогенемії. У репродуктивному віці його 

метою є  відновлення двохфазного МЦ за умови необхідності збереження 

репродуктивної функції;  використання гормональних контрацептивів із 

гестагеном, що має виражений антипроліферативний ефект на ендометрій; 

локальне використання гестагенів. Четвертий етап включає  диспансерне 

спостереження протягом 5 років після ефективної гормональної терапії та 6 

місяців після оперативного лікування [107]. 

Гістероскопію з вишкрібанням ендометрія не можна розглядати в 

якості надійного методу лікування ГЕ, тому що через 6 міс. в кожному 

другому випадку можливий рецидив процесу, а в кожному десятому – 

прогресування простої ГЕ в комплексну [77]. 

Оскільки ГЕ належить до гормонально-залежних захворювань, для 

лікування використовують різні гормональні засоби, що володіють як 

центральними ефектами (придушення секреції гонадотропінів і гальмування 

стероїдогенезу в яєчниках), так і локальним впливом, спрямованим на 

інгібування процесів проліферації ендометрія і призводить до атрофічних 

змін оборотного характеру. Така терапія сприяє нормалізації стану 

ендометрія, регуляції ритму менструацій, профілактиці маткових кровотеч і 

рецидивів захворювання [136-139]. Гормональна терапія рекомендується для 

жінок з неатиповою ГЕ, а також для тих, чиє загальне здоров'я не дозволяє 

переносити хірургічне втручання через співіснуючі медичні обставини. 

Однак жінки з атиповою ГЕ або персистуючою ГЕ без атипії, які є 

симптомними, лікують гістеректомією. Серед жінок, які сподіваються на 

народження дитини, лікування ГЕ вимагає консервативної тактики 

незалежно від того, чи є ГЕ з атипією чи без неї [140]. 

Провідну позицію серед гормональних видів терапії займають 

прогестагени, досить широко застосовуються комбіновані оральні 

контрацептиви (КОК) і аГнРГ. 
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У клінічній практиці для лікування ГЕ, особливо при рецидивуючому 

перебігу захворювання, застосовуються аГнРГ [140, 141], які, зв'язуючись з 

рецепторами гонадоліберину в гонадотрофах аденогіпофізу, забезпечують 

виражене пригнічення секреції гонадотропінів, зменшення утворення усіх 

статевих стероїдів в яєчниках і зниження рівня естрогенів до менопаузальних 

значень, що клінічно проявляється розвитком аменореї. Ендометрій містить 

рецептори ГнРГ, а аГнРГ можуть знизити регуляцію ГнРГ-рецепторів при 

тривалому впливі. Таким чином, аналоги ГнРГ, як видається, мають прямий 

антипроліферативний ефект на клітини ендометрія [142]. Це призвело до 

цікавих та перспективних нових шляхів лікування ГЕ [142]. ГнРГ 

застосовують протягом 6 місяців для лікування жінок з ГЕ з атипією або без 

неї. Проте 25% пацієнтів показали рецидив ГЕ протягом 16 місяців після 

завершення терапії [143]. Дослідження, в якому ГнРГ і тіболон  

використовувались для лікування ГЕ, досягли повної ремісії у всіх пацієнтів, 

але з повторенням 19% протягом 2 років після припинення терапії [144]. 

Відповідно, подальші дослідження необхідні для визначення корисності 

аналогів ГнРГ, перш ніж він можуть бути рекомендованими для клінічного 

застосування у пацієнток з ГЕ [145]. 

Ефективність аГнРГ варіює від 68 до 92%, однак висока вартість 

лікування, неможливість тривалого використання у зв'язку з ризиком 

зниження кісткової маси, а також інших проявів естрогенного дефіциту 

обмежує їх тривале клінічне застосування [142].  

Один з варіантів лікування ГЕ представляють КОК, які можуть 

призначатися сексуально активним пацієнткам репродуктивного віку при 

відсутності клітинної атипії за результатами морфологічного дослідження 

ендометрія. Правильний вибір КОК дозволяє реалізувати також й інші 

сприятливі ефекти лікування: зменшення вираженості гіперандрогенії та її 

клінічних проявів, зниження менструальної крововтрати, симптомів 

дисменореї та ін. Особливо важлива для жінок, які страждають ГЕ і АМК, 

можливість контролю МЦ і зменшення менструальної крововтрати [146]. В 
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останні роки перевага віддається режиму прийому КОК 24/4 в порівнянні зі 

стандартним режимом 21/7, при цьому для лікування простої або 

комплексної ГЕ без атипії, як правило, досить 6 циклів лікування. Варіанти 

пролонгованих режимів припускають безперервний прийом КОК  ≥ 42 днів, 

при цьому їх використання з метою лікування ГЕ видається більш 

обґрунтованим, ніж застосування стандартної схеми [147, 148]. Недоліками 

пролонгованого режиму є часті ациклічні кров'янисті виділення.  

Метод контролю ефективності лікування залежить від вихідного 

морфологічного типу ГЕ. При комплексній ГЕ без атипії рекомендується 

діагностичне вишкрібання під контролем гістероскопії через 3 тижні від 

початку першої менструальноподібної кровотечі. Проста гіперплазія без 

атипії не вимагає морфологічного контролю та цілком достатньо клінічного 

спостереження, що включає оцінку ритму менструацій і результатів 

трансвагінального УЗД. Частота рецидивів простої ГЕ після прийому КОК 

складає від 7 до 16% [77]. Правильний вибір гормональної терапії у хворих з 

ГЕ дозволяє уникнути оперативного втручання і в той же час значно знизити 

захворюваність на рак ендометрія.  

Беручи до уваги важливу роль надмірного впливу естрогенів і дефіциту 

прогестерону в розвитку ГЕ, стандартом медикаментозної терапії служить 

застосування різних режимів прогестагенів, що володіють прогестагенною / 

антиестрогенною (антипроліферативною) активністю, що призначаються як 

перорально, інтравагінально, у вигляді внутрішньоматкових систем, так і у 

формі депо-ін'єкцій.  Лікувальний ефект прогестагенів залежить від типу, 

дози, режиму призначення прогестагену і спорідненості до РП. Прогестини 

найчастіше застосовуються для індукції регресу ГЕ у жінок без атипії або 

тих, хто бажає зберегти фертильність. Прогестини можуть забезпечувати 

гормональну контрацепцію як поодинці, так і з естрогеном, і запобігають 

розвитку ГЕ, пов'язаної з непротивленням естрогенам. Крім того, було 

встановлено, що прогестини знижують залозисту клітинність шляхом 

індукування апоптозу [149] та інгібування ангіогенезу в міометрії, що 
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безпосередньо лежить в основі комплексної ГЕ [150]. Лікування 

прогестинами було дуже успішним при ГЕ з атипією або без неї  у пацієнток 

з естрогенною замісною терапією [151], і було встановлено, що ГЕ регресує у 

61% жінок з атиповою ГЕ [152]. Режим і тривалість прогестинового 

лікування є важливими для його успіху. ГЕ зазвичай демонструє відповідь 

після 10-тижневого дозування, але значні відповіді спостерігаються через 3 

місяці прогестинової терапії [153], середній час  становить 6 місяців [154]. 

Прогестинова терапія може бути продовжена або необхідно виконувати 

гістеректомію у випадках відсутності відповіді. 

Порівняльна оцінка впливу різних схем призначення прогестагенів 

вказує на більш високу ефективність пролонгованого режиму терапії в 

порівнянні з циклічним режимом. Традиційно при простій ГЕ застосовують 

прогестагени в циклічному режимі, тоді як при комплексній ГЕ або 

поєднаних формах патології ендо- та міометрія використовується 

безперервний режим, що призводить до блокади гіпофіз-яєчники системи, 

аменореї і атрофії ендометрія. Довгострокова гормональна терапія має на 

увазі необхідність моніторингу морфологічного стану ендометрія [77]. 

За кордоном накопичено чималий позитивний досвід перорального 

застосування медроксіпрогестерону ацетату для лікування ГЕ. 

Медроксіпрогестерону ацетат звичайно призначають по 10 мг на добу, 

перорально і безперервно протягом 6 тижнів або циклічно протягом 3 місяців 

(2 тижні кожного місяця) [151, 155].  У нашій країні медроксіпрогестерону 

ацетат зареєстрований лише у високих (онкологічних) дозуваннях, в зв'язку з 

чим лікарі-практики відповідно клінічному протоколу частіше 

використовують дідрогестерон або 17-оксіпрогестерону капронат. 

Мегестролу ацетат є прогестагеном з антигонадотропними ефектами, 

які, як доведено, можуть інгібувати проліферацію в матці і лікувати ГЕ. 

Мегестрола ацетат при дозах від 160 до 320 мг / добу, як повідомляється, є 

ефективним методом лікування патологій ендометрія, не викликаючи 

значного шкідливого впливу на рівні ліпідного профілю або рівня глюкози в 
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сироватці крові [156]. Інші дослідження також свідчать про повну ремісію ГЕ 

у понад 90% хворих [157].  

Ефекти прогестагенів визначаються не тільки їх взаємодією з РП, але й 

з іншими стероїдними рецепторами (андрогенів, естрогенів, 

глюкокортикоїдів і мінералокортикоїдів). В результаті цього можуть 

виникати небажані побічні ефекти (акне, зниження рівня холестерину 

ліпопротеїнів високої щільності, затримка рідини, метеоризм і ін.), які 

можуть стати причиною відмови пацієнток від подальшого лікування. 

Широке впровадження в клінічну практику гормональних рілізинг-

систем з прогестагенами, доведеність їх лікувальних ефектів при АМК, для 

захисту ендометрія під час проведення менопаузальної гормонотерапії 

сприяло розширенню клінічного застосування прогестагенів при ГЕ. 

Левоноргестрел-виділяюча внутрішньоматкова система (ЛНГ-ВМС) 

має ряд переваг в порівнянні з іншими методами гормонотерапії завдяки 

отриманню контрацептивного ефекту і лікувального впливу левоноргестрелу 

на ендометрій при мінімальних системних впливах і відносно невисокій 

вартості курсу лікування [158]. Для дослідження безпеки та ефективності 

ЛНГ-ВМС недавно було проведено багатоцентрове рандомізоване 

дослідження 170 жінок з низьким або середнім ризиком ГЕ [159]. Жінки, які 

отримували ЛНГ-ВМС, показали гістологічно нормальний ендометрій після 

6-місячної терапії ГЕ. Більше того, циклічні прогестагени були менш 

ефективними, ніж безперервна пероральна терапія та ЛНГ-ВМС [159]. У 

жінок з перименопаузальним статусом з неатиповою ГЕ, які отримували 

ЛНГ-ВМС, показник успіху становив 88,1% (56/59) після 12 місяців 

лікування [160]. Дослідження у Сполученому Королівстві показало 

гістологічну регресію у 90% пацієнтів з ГЕ (n = 105) після 2-х років лікування 

ЛНГ-ВМС [161], інше дослідження показало 100% ремісію ГЕ при 

застосуванні ЛНГ-ВМС [162].  

Серед факторів, що визначають тактику лікаря і вибір терапії, 

основними є вік пацієнтки і форма ГЕ. Рецидивуючий характер перебігу і 
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ризик малігнізації обґрунтовують необхідність своєчасної і правильної 

діагностики цієї патології ендометрія, а також розробки довгострокової 

програми ведення хворих, що передбачає тривалий, безпечний гормональний 

захист ендометрія з адекватним клініко-лабораторним моніторингом [57]. 

Таким чином, проблема ГЕ до теперішнього часу залишається 

предметом пильного інтересу вчених і лікарів, а дані, що проводяться 

багатьма дослідниками, суперечливі. Результати численних досліджень, 

проведених в світі, свідчить про те, що існує безліч імуногістохімічних 

маркерів, які дозволяють прогнозувати перебіг, результат захворювання. 

Однак в літературі немає єдиної думки про їх прогностичну роль, саме тому є 

необхідність пильного вивчення даної проблеми. Мало вивченими 

питаннями залишаються деякі питання гормонального гомеостазу та 

морфофункціональних особливостей ГЕ в ПРПВ (експресія рецепторів 

стероїдних гормонів, ЦОГ-2), питання прогнозування та профілактики 

рецидивів, диференційоване консервативне та оперативне лікування з 

урахуванням прогнозування рецидивів. 

 

1.3. Поширеність, класифікація, патогенез, діагностика та 

лікування поліпів тіла матки в пізньому  репродуктивному та 

пременопаузальному віці  

 

Фокальні ендометріальні утворення, що містять ендометріальні залози, 

строму та судини, вкриті епітелієм, називаються ПТМ [167, 164]. ПТМ є 

одним з варіантів ГПЕ і найбільш часто зустрічаються в репродуктивному і 

пременопаузальному періодах, рідше – в пубертатному віці і постменопаузі. 

Найчастіше ПТМ зустрічаються у жінок віком від 40 до 49 років. Поліпи з 

ознаками вираженої проліферації залозистого епітелію також в основному 

спостерігаються у жінок старше 40 років [165]. Поширеність ПТМ у жінок 

пременопаузального віку з АМК  становить 33%, але лише 10% – у 
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безсимптомних жінок. За даними деяких авторів, поліпи нижнього 

репродуктивного тракту зустрічаються у 7,8-50% жінок [166]. 

ПТМ є вогнищевою ГЕ, часто виникають з гіперплазованого 

базального шару ендометрія. Розрізняють їх наступні форми: залозисті, що 

розвиваютьсяя з базального шару, складаються зі строми та залоз; 

залозистоо-фіброзні, складаються зі сполучнотканинної строми і обмеженої 

кількості залоз; фіброзні – сполучнотканинні утворення, нерідко 

колагенізовані, залоз мало або вони відсутні [165]. 

Дана патологія призводить до тимчасової непрацездатності жінок в 

найбільш активний період життя. Крім того, окремі види ПТМ (аденоматозні 

та поліпи з вогнищевим аденоматозом) так само, як і атипова гіперплазія, 

відносяться до передраку слизової тіла матки [165, 167]. 

ПТМ можуть бути поодинокими і приблизно у 20-26% хворих 

множинними. Зовнішня поверхня гладка, а на розрізі поліп має губчасту 

будову. При тривалому існуванні та сприятливому перебігу залозистий ПТМ 

може зазнавати зворотного розвитку за типом заміщення залізистих 

елементів фіброзною тканиною, що супроводжується зменшенням розмірів 

первинного вогнища [167, 168]. 

Найчастіші локалізації ПТМ в порожнині матки – дно та гирла 

маткових труб, їх розміри: від мікроскопічних фрагментів до великих 

екзофітних утворень. У ряді випадків вони можуть заповнювати всю 

порожнину і навіть проникати через внутрішній зів в канал шийки матки і 

піхву. Найчастіше величина поліпів коливається від 3 до 10 мм. 

Морфофункціональна класифікація ПТМ включає в себе не менше 8 різних 

видів. На практиці доцільно виділити лише три з них: залозистий, залозисто-

фіброзний, фіброзний [165]. У ПРПВ ПТМ як гістологічно самостійна форма 

можуть визначатися як на тлі ГПЕ, так і при нормальній слизовій оболонці 

різних фаз МЦ [165]. 



78 
 

На особливу увагу заслуговує рецидивна форма ПТМ. Поняття 

«рецидив» неприйнятно, якщо раніше при видаленні ПТМ використовувався 

гістероскопічній контроль [169]. 

Було висунуто гіпотезу, що цитогенетичні модифікації на хромосомах 

6, 7 і 12, а також епігенетичні фактори, що включають ферментні і 

метаболічні події, можуть викликати розвиток ПТМ [166].  Оскільки, як 

повідомлялось, ПТМ не з'являються до початку менструацій, вважається, що 

естрогенна стимуляція пов'язана з зростанням ПТМ [170]. Проте патогенез та 

етіологія ПТМ не були чітко визначені. Вважається, що ПТМ утворюються 

внаслідок гормональних впливів, наприклад, естрогену та прогестерону, які 

опосередковують проліферацію та диференціювання ендометрія через 

стероїдні рецептори. 

При вивченні експресії РЕ і РП в ПТМ та ендометрії у жінок в 

пременопаузі відзначено, що експресія РЕ в поліпах була вище, тоді як 

експресія РП була нижче, ніж в поряд розташованій тканині ендометрія. Тим 

самим, можна зробити висновок, що патологічна експресія рецепторів сприяє 

формуванню ПТМ [171], але дані що до її визначення в ПРПВ поодинокі. 

Так, P. Xuebing et al. (2011) дослідив операційний матеріал від жінок в 

пременопаузальному періоді з ПТМ встановив, що експресія TGF і VEGF в 

поліпах вище, ніж в поряд розташованій нормальній тканині ендометрія. Так 

само він відзначив кореляцію між експресією до стероїдних рецепторів і 

TGF, VEGF [172]. 

ЦОГ є ключовим ферментом, що бере участь у перетворенні 

арахідонової кислоти на простагландини та інші еікозаноїди. Виявлено дві 

ізоформи ЦОГ: ЦОГ-1 та ЦОГ-2. ЦОГ-1 конституційно продукується у 

багатьох тканинах, тоді як ЦОГ-2 індукується різними факторами, 

включаючи цитокіни, фактори росту та промотори пухлин. Показано, що 

ЦОГ-2, яка бере участь у запальних реакціях та виробці простагландинів, які 

опосередковують скорочення матки, індукує надмірне формування деяких 

проангіогенних факторів при надвисокій експресії в лініях раку товстої 
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кишки in vitro [173]. Крім того, нещодавні дослідження показали вплив ЦОГ-

2 на розвиток пухлин. Однак зв'язок між ЦОГ-2 та ПТМ не була добре 

встановленою. 

Поліпи, як правило, виникають, коли апоптоз гальмується і 

спостерігається неконтролюємий ріст. Проте механізми, що опосередковують 

ці зміни ендометрія, невідомі. Попередні дослідження показали, що ПТМ є 

результатом запалення ендометрія, тобто ендометриту, оскільки судинна 

ніжка поліпів розвивається під час ендометриту [174, 175]. Цей висновок 

вказує на те, що ідентифікація маркерів запалення та росту тканин може 

допомогти з'ясувати патогенетичні механізми ПТМ. Дійсно, недавні 

дослідження показали, що рівень експресії ЦОГ-2 збільшується під час 

прогресування від гіперплазії до раку в тканині ендометрія, що свідчить про 

те, що цей білок може відігравати роль у функціонуванні пухлинної клітини. 

ЦОГ-2 секретується на більш високих рівнях у залозистих епітеліальних 

клітинах ендометрія протягом секреторної фази МЦ в порівнянні з 

проліферативною фазою; проте його продукця схожа при секреторних і 

проліферативних стадіях розвитку стромальних клітин ендометрія [176]. E. 

Kasap et al. (2016) [177] спостерігали, що експресія ЦОГ-2 в поліпах, як 

правило, була вищою протягом секреторної фази, ніж  проліферативної фази. 

У 2006 р. Н. Maia et al. порівняли експресію ЦОГ-2 між ПТМ та нормальним 

ендометрієм у жінок з регулярним МЦ і не виявили істотної різниці в 

експресії ЦОГ-2 між поліпами та нормальним ендометрієм [178]. Таким 

чином, дані щодо зв’язку експресії ЦОГ-2 з утворенням ПТМ, є  суперечливі. 

Технічні механізми, за допомогою яких ПТМ негативно впливають на 

фертильність, можуть бути пов'язані з механічною перешкодою для 

транспортування сперматозоїдів чи наявністю зон, що механічно 

перешкоджають імплантації ембріона [179]. Залози та строма в ПТМ не 

реагують на стимуляцію прогестероном, що призводить до дефективної 

імплантації на місці поліпа [180, 181]. ПТМ можуть також викликати 

локальні запальні зміни, які також наносять шкоду імплантації та 
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ембріональному розвитку [181]. Ці запальні зміни опосередковані 

збільшенням числа тучних клітин в ендометрії порожнині матки [182], а 

також підвищеним рівнем матриксної МРР-2 і МРР-9 [183]. ПТМ можуть 

виробляти глікоделін, глікопротеїн, який, як показують, інгібує активність 

природних клітин кілерів, що робить ендометрій менш сприйнятливим до 

імплантації [184]. Також ПТМ зменшують рівень мРНК гомеобоксних генів 

10 та 11, які є відомими молекулярними маркерами рецептивності ендометрія 

[185]. 

ПТМ є безсимптомними у 62% жінок [186]. АМК є найпоширенішим 

симптомом ПТМ [9].  ПТМ також можуть призвести до безпліддя шляхом 

внутрішньо-порожнинних кровотеч або створення ненормального 

середовища для імплантації ембріона.  

ПТМ можна діагностувати за допомогою сонографії, соногістерографії, 

гістероскопії та кюретажу [164].  Серед них гістероскопія перевершує інші 

три методи, оскільки вона здатна виявити кількість, тип та місцеположення 

ПТМ.  

Основний неінвазивний метод діагностики ПТМ – це сонографія, яка 

забезпечує відмінну діагностичну методику визначення розмірів та 

анатомічного розташування ПТМ [166]. Але особливі труднощі виникають 

при проведенні диференціальної діагностики між ПТМ і дрібними 

субмукозними міоматозними вузлами, сонографічна картина яких часто 

буває подібною. У таких випадках додаткову інформацію може надати 

сольова соногістерографія, при якій під час проведення трансвагінального 

УЗД в порожнину матки вливається 5-15 мл стерильного фізіологічного 

розчину, що покращує візуалізацію стінок матки і дозволяє більш точно 

оцінити особливості її будови. При використанні даного методу виявлення 

ПТМ може підвищитися з 75 до 93% в порівнянні з однією тільки 

трансвагінальною сонографією а специфічність зростає з 76 до 94% 

відповідно. Соногістерографія дозволяє уточнити локалізацію міоматозного 

вузла при його міжм'язово-підслизовому або підслизовому розташуванні, в 
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результаті чого може не знадобитися дорога МРТ. Систематичний огляд 

досліджень, присвячених оцінці стану матки у жінок зі зниженою 

фертильністю, довів переваги цього методу перед трансвагінальною 2D-

сонографією, при цьому чутливість методу була близька до такої 

гістероскопії щодо виявлення ПТМ і субмукозної міоми матки [187]. 

Тактика ведення хворих з ПТМ визначається віком жінки, видом 

поліпа, функціональним станом ендометрія і яєчників, супутньою 

гінекологічною та екстрагенітальною патологією. Повноцінне видалення 

ПТМ з базальним шаром ендометрія в місці його локалізації можливо тільки 

при використанні гістероскопічного обладнання. Для поліпектомії можуть 

використовуватися різні види хірургічних енергій [169,188]. 

V. Tanos et al. (2016) [166] вважають, що у безсимптомної молодої 

жінки з малими ПТМ, <10 мм у розмірі, консервативне ведення може бути 

безпечним, але необхідно стежити за ростом поліпів. ПТМ у жінок, що 

розташовуються в фундальних або тубокорнуальних відділах порожнини 

матки, механічно впливають на фертильність та порушують нормальні 

клітинні функції через хронічне запалення [166]. У випадках, коли ПТМ є 

причиною безпліддя, рекомендується механічна гістероскопічна резекція. 

Коли єдиною причиною безпліддя є ПТМ, пацієнтка часто стає спонтанно 

вагітною незабаром після його видалення.  

Виявлення поліпів у віці менопаузального переходу, у симптомних або 

безсимптомних пацієнтів, вимагає ретельного гістероскопічного дослідження 

та поліпектомії. Кюретаж ендометрія також рекомендується для виключення 

субклінічної гіперплазії ендометрія або раку в оточуючих тканинах [166].  

Хворі репродуктивного і постменопаузального віку, що мають тільки 

ПТМ (залізисто-фіброзні, фіброзні і покриті функціональним шаром), після 

їх видалення під контролем гістероскопії підлягають лише диспансерному 

спостереженню, під час якого з'ясовується їх катамнез, проводяться 

гінекологічне обстеження і ехографічний контроль. При наявності у хворих 

поряд з поліпами інших гінекологічних захворювань проводять лікування 
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останніх. Інші дослідники вважають, що після цього доцільно призначати 

гормональну терапію [189]. Питання про необхідність і доцільність 

гормональної терапії після поліпектомії досі залишається спірним. 

Дослідження показали, що післяопераційні рецидиви ПТМ варіюють 

від 2,5 до 43,6% залежно від тривалості спостереження та характеру поліпів 

[9-11]. Гіперпластичний ПТМ без атипії має більш високий ризик 

післяопераційного рецидиву, ніж доброякісний поліп (43,6% проти 8,3%), 

хоча доброякісні ПТМ теж мають певну здатність до повторення [9]. Тому 

повторні ПТМ можуть призвести до відновлення АМК та безпліддя [10]. 

Важко пояснити, чому деякі жінки мають тенденцію до рецидивів поліпів, а 

інші – ні. Можливо, рецидив ПТМ може бути пов'язаний з поліпоїдогенним 

фоном ендометрія внаслідок генетичних аберацій. Значне посилення 

захворюваності колоректальними поліпами у когортах, що також мали ПТМ, 

може свідчити про те, що пацієнти з ПТМ  повинні також посилатися на 

колоноскопію. ПТМ мають найнижчу частоту виявлення злоякісної 

трансформації у порівнянні з поліпами товстої кишки, сечового міхура, 

ротоглотки, носової та гортанної порожнини [187]. 

Таким чином, у хворих на ПТМ гістероскопія є методом вибору 

діагностики та лікування. Даний метод дозволяє не тільки виявити ПТМ, але 

і визначити їх характер, локалізацію, здійснити контроль за їх видаленням як 

механічним методом, так і електрохірургічним. Гормонотерапія показана при 

поєднанні залозистих поліпів і ГПЕ в репродуктивному і 

перименопаузальному віці. При рецидивуючих ПТМ тактика лікування 

залежить від його гістологічної форми і віку пацієнтки. Методами вибору є 

гістеректомія, електрохірургічний метод і гормонотерапія. Потребують 

подальшого вивчення питання патогенезу, диференційної діагностики,  

прогнозування рецидивів та лікування ПТМ з урахуванням коморбідних 

станів і прогнозування рецидивів в ПРПВ. 
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1.4. Поширеність, класифікація, патогенез, діагностика та 

лікування хронічного ендометриту в пізньому  репродуктивному та 

пременопаузальному періоді 

 

У структурі гінекологічної патології у жінок репродуктивного віку 

частота ХЕ, за даними різних авторів, становить від 3 до 73% [5, 6]. Це 

пов'язано з труднощами морфологічної верифікації діагнозу, відмінностями в 

уже згадуваному матеріалі та контингенті хворих, значною варіабельністю 

числа спостережень. Рівень поширеності ХЕ становить приблизно 10-11%, 

виходячи з результатів гістологічного дослідження операційних матеріалів 

від пацієнтів, які перенесли гістеректомію внаслідок доброякісних 

гінекологічних станів [190]. 

Серед пацієнток з ХЕ 97,6% складають жінки репродуктивного віку, 

що підкреслює особливу значимість даної патології з точки зору впливу на 

репродуктивну функцію [191]. За різними даними, у хворих з безпліддям 

частота ХЕ становить від 7,8 до 15,4%. Серед жінок з верифікованим ХЕ в 

60% випадків діагностується безпліддя, невдалі спроби ДРТ і перенесення 

ембріонів відзначаються в 40% випадків [6]. R. Romero et al. (2004) [192] 

повідомили, що 15% жінок з безпліддям, які пройшли цикли ДРТ, мали ХЕ, а 

показник поширеності ХЕ у пацієнток з рецидивуючою імплантаційною 

недостатністю становив 42%. J. Zolghadri et al. (2011) [193] також повідомили 

про виявлення ХЕ за допомогою гістероскопії у 57,8% жінок з минулою 

історією трьох або більше повторних втрат вагітності (РПЛ). Згідно з 

нещодавним проспективним дослідженням пацієнток з рецидивуючою 

імплантаційною недостатністю або звичним невиношуванням вагітності, 

проведеним P.E. Bouet et al. (2016) [194], рівень поширеності ХЕ становив 

відповідно 14%  та 27%. З огляду на вище перераховані результати, ХЕ є 

гінекологічним станом, який не можна ігнорувати в контексті ДРТ.  
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У ретроспективному когортному дослідженні послідовна серія з 1551 

жінок пременопаузального віку пройшла гістероскопію та біопсію 

ендометрія. ХЕ був діагностований, коли плазмоцити в тканині ендометрія 

були виявлені імуногістохімією з використанням епітопу CD138. Загальна 

частота ХЕ у досліджуваній популяції становила 24,4%, ГПЕ – 50,0% [195]. У 

роботі P.E. Bouet  et al. (2016) [194] досліджені жінки зі звичною 

недостатністю імплантації після ДРТ (група 1) та нез'ясованим звичним 

невиношуванням вагітності  (група 2). Середній вік становив 36,3±4,9 років у 

групі 1 і 34,5±4,9 років у групі 2. Поширеність ХЕ була 14% у групі 1 та 27% 

у групі 2.  

Факторами ризику розвитку ХЕ є інвазивні втручання в порожнині 

матки (гістероскопія, вишкрібання порожнини матки, біопсія, 

гістеросальпінгографія, маніпуляції в програмах ДРТ), інфекційно-запальні 

захворювання статевих органів, ускладнення після вагітностей і пологів, 

бактеріальний вагіноз, деформації порожнини матки з порушенням 

циклічного відторгнення ендометрія, променева терапія органів малого таза, 

використання внутрішньоматкових систем [196]. Використання мінімальних 

критеріїв для діагностики запальних захворювань органів малого таза 

(ЗЗОМТ), запропонованих Centers for Disease Control and Prevention, США, 

2015), у випадку з ХЕ інформативно тільки в 33% [197]. У 35-40% пацієнток 

з ХЕ відсутні будь-які клінічні симптоми захворювання [198]. 

Традиційно порожнина матки вважається стерильною, але насправді 

мікроорганізми були виявлені в порожнині ендометрія невагітних жінок. 

Встановлено, що мікроорганізми, що піднімаються з нижніх статевих шляхів, 

можуть колонізувати порожнину матки; однак механізми господаря повинні 

обмежувати проліферацію та вторгнення бактерій. Ці механізми включають в 

себе цервікальну слизову пробку [199], епітелій ендометрія та його імунні 

клітинні компоненти (нейтрофіли, макрофаги та природні клітини кілерів) та 

елементи вродженої імунної системи, включаючи бактеріоцини, природні 

антимікробні пептиди, присутні в ендометрії [200]. Показано, що відповідний 
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та збалансований гострий запальний процес відіграє важливу роль у 

ліквідації мікробних інвазій [201]. 

Мікроорганізми утворюють біоплівки (тобто матриці полімерних 

сполук) як стратегії проти імунних механізмів господаря, а також проти 

природних та синтетичних антибіотиків [202].  

Взаємодія між інфекційними агентами та середовищем ендометрія є 

головною проблемою при лікуванні безпліддя, викидня та передчасних 

пологів [203].  

При ХЕ, рецептивність ендометрія зменшується за рахунок інших 

механізмів, крім збільшення відсотка NK-клітин. Фактично було виявлено, 

що секреторний ендометрій у хворих на ХЕ показує значно нижчі відсотки 

CD56+CD16-клітин та CD56 яскравих CD16-клітин, ніж спостерігається у 

пацієнток без ХЕ (47,8 проти 30,1% та 79,5 проти 67,3% р<0,01) [204]. 

Секреторний ендометрій групи ХЕ показав значно більший відсоток клітин 

CD3+, ніж секреторний ендометрій у пацієнтів без ХЕ (25 проти 10,5%, 

р<0,01). У мікрополіпоїдних зразках ендометрія від пацієнток з ХЕ низька 

щільність NK-клітин сприяє виживанню залишкових клітин ендометрія, що, 

можливо, призводить до розвитку ПТМ [205]. Повідомляється, що рівень 

лімфоцитів В-клітин був підвищений в ендометрії у пацієнток з ХЕ, а також 

спостерігалася ненормальна продукція паракринних медіаторів, таких як 

молекули адгезії та хемокіни. Фактично, менструальна кров від жінок з ХЕ 

показала підвищений рівень прозапальних цитокінів, у тому числі IL-6, IL -1β 

та TNF-α у порівнянні з жінками без ХЕ; ці знахідки підтверджував 

дисбаланс цитокінів TH1 / TH2 на рівні ендометрія [206-209]. У випадках ХЕ 

спостерігається затримка диференціації ендометрія в середньо-секреторній 

фазі  [210]. Проліферативний фенотип ендометрія виявляється у випадках ХЕ 

навіть під час секреторної фази через збільшення експресії РЕ та ядерного 

маркера Ki-67, пов'язаних з проліферацією клітин [211]. 

ХЕ, як правило, безсимптомний або має симптоми, такі як АМК, ХТБ, 

лейкорея та репродуктивні порушення [212]. Обов'язковим етапом 
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діагностики захворювання є морфологічне дослідження ендометрія, а 

наявність плазматичних клітин у стромі ендометрія є загальноприйнятим 

гістологічним діагностичним критерієм для ХЕ [213]. Проте точність 

гістологічних діагнозів може бути скомпрометована такими умовами, як 

інфільтрація мононуклеарними запальними клітинами, проліферація 

стромальних клітин, плазмацитоїдна трансформація стромальних клітин або 

яскраво виражена переддецидуальна реакція в пізньому секреторному 

ендометрії. Тому частота помилкового діагностування може бути вищою, ніж 

є у дійсності [214]. Крім того, гістологічне виявлення ХЕ є трудомістким та 

складним. 

Забарвлення біоптатів ендометрія гемотоксиліном та еозином (Н&Е) 

має низьку діагностичну цінність (<10%) [213, 215]. Нещодавно було введено 

ІГХ визначення клітин специфічних поверхневих антигенів плазматичних 

клітин CD138 (сіндекану-1) для підтвердження наявності плазматичних 

клітин в ендометрії [216]. У жінок з анамнезом звичного невиношування 

вагітності ІГХ фарбування для CD138 показало значно вищу чутливість для 

діагностики ХE, при цьому значення становить 56%, у порівнянні з 13% 

чутливості для фарбування H&E [217]. Крім того, додаткове ІГХ фарбування 

для CD138 у зразках H&E-забарвлених тканин посилило діагностичну 

узгодженість між патологами [214, 217]. 

Розглянуті проблеми пов'язані з діагностичними труднощами ХЕ, а 

також з порівняно низькою клінічною ефективністю патогістологічних 

діагнозів ХЕ. Фактично виявилося, що наявність плазмоцитів не має 

кореляції з бактеріальною колонізацією ендометрія або клінічними проявами 

(ЗЗОМТ [218]. У реальних випадках гістологічно діагностований ХЕ 

внаслідок реєстрації плазмоцитів виявився у 39% жінок, які пройшли біопсію 

ендометрія, але 82% жінок мали позитивні результати в мікробних культурах 

зразків біоптатів ендометрія. Гістологічно встановлений ХЕ не показує 

асоціації з ефективністю лікування репродуктивних захворювань у 

рандомізованих контрольованих дослідженнях антибіотиками пацієнтів з 
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клінічними симптомами ЗЗОМТ [219]. Тобто, гістологічна діагностика ХЕ не 

може визначити, які пацієнти можуть отримати користь від подальшого 

лікування антибіотиками з точки зору результатів, пов'язаних з фертильно-

залежними виходами. 

Рідинна гістероскопія є ще одним потужним інструментом для 

діагностики ХЕ [220]. Діагностичні ознаки ХЕ при рідинній гістероскопії 

включають мікрополіпи, набряк строми та фокальну або дифузну гіперемію. 

Гістероскопічна оцінка запальних захворювань ендометрія показала значно 

більшу чутливість для виявлення ХЕ, ніж культури ендометрія [221]. Навіть 

у порівнянні з гістологічним діагнозом ХЕ рідинна гістероскопія показала 

дуже високу точність діагностики (93,4%) [220]. Розбіжності між 

гістероскопічними та гістологічними даними можуть бути пов'язані з 

обмеженнями, що виникають при гістологічному діагнозі ХЕ [222]. 

Нормальна картина ендометрія при гістероскопії є відносно точним 

предиктором успішної вагітності після ДРТ [223]. У ретроспективному 

дослідженні, яке включало пацієнток з нез’ясованим звичним 

невиношуванням вагітності, жінки, у яких результати гістероскопії 

нормалізувалися після лікування антибіотиками ХЕ, незалежно від 

результатів культур ендометрія, показали значно більшу частоту успішної 

вагітності, ніж пацієнтки, які не продемонстрували нормалізації [225]. 

Враховуючи зв'язок між результатами гістероскопічного дослідження ХЕ та 

поганими репродуктивними результатами, труднощами, пов'язаними з 

патогістологічною діагностикою ХЕ, а також невідповідність 

патогістологічних та гістероскопічних знахідок, гістероскопічна оцінка 

порожнини ендометрія повинна розглядатися як регулярний тест в клінічній 

практиці при оцінці пацієнтів з рецидивуючої імплантаційною недостатністю 

або звичним невиношуванням вагітності [224, 225]. 

Незважаючи на значний розвиток фармакологічної терапії, лікування 

ХЕ в даний час представляє значні труднощі для клініцистів [226]. 
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Лікування ХЕ має бути комплексним, що включає метаболічну, 

антибактеріальну, імуномодулюючу, антиоксидантну терапію і 

фізіотерапевтичне лікування. Критеріями ефективності терапії пацієнток з 

ХЕ є: купірування клінічних симптомів, відновлення сонографічної картини 

ендометрія, елімінація або зниження активності інфекційного агента, 

відновлення морфологічної структури тканини і фертильності [227]. 

Необхідність використання етіотропних препаратів для елімінування 

пошкоджуючого агента або зниження вірусної активності не викликає 

сумніви. 

Багато дослідників пропонують призначення кількох курсів етіотропної 

терапії зі зміною груп препаратів [226]. Поряд з базисною терапією ХЕ 

(антибактеріальні, десенсибілізуючі, вітаміни, седативні препарати) широко 

застосовується введення в порожнину матки антисептичних засобів, однак 

при їх використанні можливі побічні реакції [228]. Застосування в 

комплексній терапії ХЕ медичного озону, відомого своїми антимікробними 

властивостями, має великі перспективи, оскільки дозволяє відмовитися від 

препаратів, резорбція яких може викликати небажані побічні реакції [229]. 

Гістероскопія може бути потужним інструментом для фізичного 

видалення бактеріальних біоплівок в ендометрії, що сприяє патофізіології ХЕ 

[230]. Нарешті, оскільки латентний ХЕ у пацієнтів з рецидивуючої 

імплантаційною недостатністю може поліпшуватися після гістероскопії, 

репродуктивні результати в наступних циклах ДРТ також можуть 

покращитися. Останні мета-аналізи [231-236] стосовно гістероскопії або 

травми штучної ендометрія при ДРТ повідомили про значне поліпшення 

клінічної вагітності. Проте ця можливість ще має бути підкріплена добре 

продуманими РКД, тому ця пропозиція має залишатись гіпотетичною на 

даний момент. 

Таким чином, хронічний запальний процес в ендометрії є однією з 

основних причин порушення менструальної функції, невиношування 

вагітності, безпліддя, невдалих спроб ДРТ, гіперпластичних процесів 
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ендометрія і сексуальної дисфункції. Необхідність продовження розробки 

досконаліших методів діагностики і терапії ХЕ диктується його медичною та 

соціальною значимістю.  

 

1.5. Поширеність, класифікація, патогенез, діагностика та 

лікування внутрішньоматкових синехій в пізньому  репродуктивному та 

пременопаузальному віці 

 

ВС  (sinechiae – в перекладі з грецького –  злипання) спайки, що ведуть 

до часткової або повної облітерації порожнини матки і / або цервікального 

каналу сполучною тканиною. Важкий вид ВС, який характеризується повною 

облітерацією порожнини матки і супроводжується аменореєю, як основним 

симптомом, називається синдромом Ашермана [237, 238]. Ця патологія 

названа ім'ям ізраїльського гінеколога Йосипа Ашермана, який описав повну 

картину захворювання, етіологію, симптомокомплекс, опублікувавши серію 

статей в 1948 р., через 54 роки після першої публікації випадку ВС Генріхом 

Фрічем.  

Актуальність даного захворювання характеризується високою 

частотою безпліддя, звичного невиношування, аменореї та 

гипоменструального синдрому [239]. Останнім часом з ВС пов'язують 

порушення процесів імплантації в програмах ДРТ, зростання передчасних 

пологів, передчасний розрив плодових оболонок, аномальну локалізацію 

плаценти і неправильне положення плода [240-242]. Дана патологія є 

потенційним ризиком ускладнень наступних хірургічних процедур, підвищує 

витрати при повторних госпіталізацію і погіршує якість життя пацієнтів 

[243]. 

Поширеність досліджуваної патології варіює залежно від 

досліджуваної популяції і методів дослідження. За даними L..Fedele і H. 

Fernandez et al. (2006), ВС зустрічаються у 1,5-3% безплідних жінок 

[244,245]. Аналогічні дані наводить P.H. Kodaman  et al. в своїх дослідженнях 
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за 2007 рік [246]. Однак, у зв'язку з розвитком інноваційних методів обробки 

зображення при гістероскопії, яка є «золотим стандартом» діагностики 

синехий, частота цього захворювання неухильно зростає і досягає 22% серед 

безплідних пар [239, 240, 247 ]. Відсоток ВС у пацієнток з порушеннями МЦ 

і репродуктивними втратами в анамнезі становить від 2,8% до 45,5% [8]. 

В етіології ВС основну роль грають 3 фактори: травма, гіпоестрогенія, 

інфекційний агент. Найбільш частою причиною синдрому Ашермана є 

дилатація цервікального каналу і кюретаж порожнини матки, особливо під 

час вагітності. Дослідженнями ряду авторів встановлено, що ВС 

спостерігаються у 40% жінок з вишкрібанням порожнини матки з приводу 

затримки плацентарної тканини або після повторних внутрішньоматкових 

маніпуляцій при мимовільному викидні [248,249]. При цьому показник 

захворюваності збільшується з кожним наступним внутрішньоматковим 

втручанням. Так, Friedler S. et al. (1993) виявили у 14% випадків виникнення 

ВС при повторному кюретажі, в той час, як після трьох операцій 

вишкрібання порожнини матки цей показник досягав 30-32% [250]. 

До недавнього часу вважалося, що тільки травма вагітної матки може 

привести до ВС, однак на думку Yu D. et al. (2008) будь-яке оперативне 

втручання навіть на невагітній матці сприяє утворенню ВС [240]. Багато 

авторів наводять дані про утворення ВС після таких операцій як 

гістерорезектоскопія, гістеротомія, міомектомія і кесарів розтин. Зовсім 

недавно стало відомо, що навіть офісна гістероскопія чинить негативний 

вплив на ендометрій [7]. Ланкою  авторів виявлено, що різні види аблації 

ендометрія призводять до утворення ВС [251-253]. Так, за даними Leung P.L. 

et al. частота ВС склала 36,4% у жінок, які перенесли балонну абляцію 

ендометрія [254].  

Думки дослідників щодо ролі інфекційного процесу в етіології 

виникнення ВС розходяться. Ряд авторів стверджують, що гострий і 

хронічний ендометрит є основною причиною досліджуваної патології [255 - 

257]. Так, при аналізі 171 випадку кесаревого розтину, Polishuk WZ et al., 
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встановлено 28 випадків розвитку ХЕ. При подальшій гістеросальпінгографії 

в основній і контрольній групах рентгенологічні ознаки синдрому Ашермана 

були відсутні. У недавньому дослідженні R. Deans et al. (2010) встановили 

відсутність доказів успішного результату застосування антибактеріальних 

препаратів до або після хірургічного лікування ВС  [241]. 

Проаналізувавши ряд наукових досліджень, Yu D. et al. (2008) прийшли 

до висновку, що травма порожнини матки, інфекційний чинник в поєднанні з 

гіпоестрогенією потенційно призводять до фіброзування ендометрія [240]. 

При цьому строма в значній мірі замінена фіброзною тканиною і залози 

вислані неактивним кубічним епітелієм ендометрія [258]. Функціональний і 

базальний шари невиразні, функціональний шар заміщений епітеліальним 

моношаром і не реагує на гормональну стимуляцію, формуються фіброзні 

синехії по всій порожнини [259]. У численних дослідженнях біоптати, 

отримані від пацієнтів з ВС, в порівнянні з пацієнтами без спайок містять від 

50 до 80% фіброзної тканини і від 13 до 20% відповідно [260]. Електронна 

мікроскопія виявляє достовірні субклітинні модифікації, такі як втрата 

рибосом, судинний набряк мітоходрій і гіпоксичні зміни клітин [238]. 

Багато авторів відводять головну роль в патогенезі утворення ВС 

клітинним медіаторів запалення – макрофагам. Після механічного 

пошкодження макрофаги проявляють підвищену фагоцитарну, «дихальну» і 

секреторну активність і через 5 днів стають основними клітинними 

компонентами популяції лейкоцитів. Макрофаги також сприяють міграції 

нових мезотеліальних клітин до пошкодженої поверхні. Саме ці нові клітини 

формують спочатку невеликі «острівці» на пошкодженій поверхні, а потім і 

тонкі пласти з мезотеліальних клітин. Через 5-7 днів після пошкодження 

реепітелізація закінчується [261]. 

Виявлено можливу участь в адгезії цитокінів (наприклад, В-фактор 

росту фібробластів, тромбоцитарний фактор росту і трансформуючий фактор 

росту 1) [262]. Хронічна активація клітинних і гуморальних прозапальних 

реакцій супроводжується їх підвищеною продукцією, а також інших 
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біологічно активних речовин, які обумовлюють порушення мікроциркуляції, 

ексудацію і відкладення фібрину в стромі ендометрія, що формує 

сполучнотканинні фібринозні спайки в стромі і / або ВС різного ступеня 

вираженості [263]. 

На сьогоднішній день існує декілька класифікаційних систем ВС. Це 

питання хвилювало вчених ще з моменту оригінального опису даної 

патології. Першими, хто спробував класифікувати спайки в порожнині матки, 

використовуючи дані гістеросальпігнгографії, були R. Toaff, S. Ballas (1978) 

[264]. У тому ж році, C. March et al. вперше ввели гістероскопічну 

класифікацію синдрому Ашермана [265]. Ця класифікація досі 

використовується через свою простоту, хоча вона недостатньо повно 

відображає всю ендоскопічну картину захворювання [266]: 1-й ступінь – 

залучено менше 1/4 об'єму порожнини матки, тонкі спайки, дно і гирла 

маткових труб вільні; 2-й ступінь – залучено від 1/4 до 3/4 об'єму порожнини 

матки, дно і гирла маткових труб частково закриті, відсутній зрощення стінок 

матки; 3-й ступінь – залучено понад 3/4 обсягу порожнини матки.  

За гістологічною структурою О. Sugimoto (1978) [267] виділяє 3 типи 

ВС: легкі – синехії у вигляді плівки, зазвичай складаються з базального 

ендометрія, легко розсікаються кінчиком гістероскопа; середні – фіброзно-

м'язові, покриті ендометрієм, кровоточать при розтині; важкі – 

сполучнотканинні, щільні сінехії, зазвичай не кровоточать при розтині, 

розсікаються насилу. 

У 1988 р. Американським Товариством репродуктологів була 

розроблена класифікація ВС, що включає особливості менструальної функції 

і морфологію спайок [268]. У Європі досить широко використовується 

класифікація, прийнята Європейською асоціацією гінекологів-ендоскопістів 

(1989), з виділенням 5 ступенів ВС на основі даних гістеросальпінгографії і 

гістероскопії в залежності від стану і протяжності синехій, оклюзії вічок 

маткових труб і ступеня пошкодження ендометрія [268, 269]. Більше пізні 

системи класифікації розглядають локалізацію ВС як найбільш важливий 
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прогностичний фактор в подальшій реалізації репродуктивної функції 

пацієнток. Саме в основі цього принципу лежить класифікація J. Donnez et 

al., розроблена в 1994 р. [270]. У 2000 році A.L. Nasr et al. представили 

інноваційний спосіб класифікації ВС, що враховує гістероскопічну картину, 

менструальну функцію і особливості гінекологічного анамнезу [266] (табл. 

1.2). 

Таблиця 1.2 

Класифікація ВС за A.L. Nasr et al. (2000)  

При гістероскопічному дослідженні Оцінка 

Спайки в шийковій і перешийковій 

областях  

Пухкі спайки 

Щільні спайки 

Вічки труб 

 

 

Порожнина у вигляді трубки 

Більше 50% порожнини матки      

Менше 50% порожнини матки 

Поодинокі спайки 

Множинні спайки  

Візуалізуються обидва 

Візуалізується одне 

Жодне не візуалізується  

Менструальна функція 

 

 

Репродуктивний фон 

Не порушена 

Гіпоменорея 

Аменорея 

Не ускладнений акушерський 

анамнез 

Аборти в анамнезі 

Безпліддя в анамнезі 

Результати  

Легкий ступінь 0-4 

Помірний ступінь 5-10 

Важкий ступінь 11-22 
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Клінічні прояви ВС тісно пов'язані з локалізацією і поширеністю 

патологічного процесу, глибиною ураження і ступенем фіброзу. Так, при 

одиничних спайках порожнини матки, захворювання може протікати 

безсимптомно і бути операційною «знахідкою» під час гістероскопії. У 

випадках стенозу або оклюзії цервікального каналу основними симптомами 

можуть бути вторинна аменорея, ХТБ, гематометра і гематосальпінкс. 

Характерними ознаками істинного синдрому Ашермана є порушення МЦ за 

типом гіпо-, аменореї і безпліддя. Прогноз в даному випадку щодо лікування 

і наступної вагітності несприятливий. 

Необхідно також відзначити, що ВС ускладнюють перебіг фізіологічної 

вагітності, призводять до аномального розташуванню плаценти, 

передчасного відходження навколоплідних вод і передчасних пологів [240, 

246]. 

В останні роки в зв'язку з розвитком сучасних технологій в 

ендовідеохірургії, з'явилася можливість досліджувати порожнину матки 

зсередини, що зробило революцію в діагностиці та лікуванні ВС. Адгезії 

порожнини матки не можуть бути діагностовані під час стандартного 

гінекологічного огляду, що призводить до необхідності виконання 

додаткових методів дослідження даної патології [7]. Для діагностики ВС 

застосовують сонографію, гістеросальпінгографію,  гістероскопію і МРТ 

органів малого тазу. 

Родоначальником діагностики ВС є метод гістеросальпінгографії. 

Довгий час він широко використовувалася в якості скринінгу ВС на увазі 

того, що цей метод не вимагає анестезії, може бути використаний 

амбулаторно, економічно вигідний і включає діагностику прохідності 

маткових труб. Рентгенологічна картина при ВС залежить від характеру і 

поширеності адгезій. Зазвичай ВС проявляються у вигляді одиночних або 

множинних дефектів наповнення неправильної форми і різних розмірів. 

Щільні множинні ВС можуть розділяти порожнину матки на велику кількість 

камер різного розміру, з'єднаних між собою дрібними протоками. Таку 
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конфігурацію матки не вдається визначити при гістероскопії; вона може дати 

інформацію лише про перших декількох сантиметрах нижнього сегмента 

порожнини матки. При гістеросальпінгографії плин контрастної речовини 

може знаходити шляхи через складні лабіринти і необлітерований простір 

[239]. Метод гістеросальпінгографії  в порівнянні з гістероскопією має 

високу чутливість (75-81%), специфічність методу складає 80%, а позитивна 

прогностична цінність дорівнює 50% [271,272]. Однак багатьма 

дослідниками доведена висока частота хибнопозитивних результатів 

діагностики ВС, неможливість гістологічної верифікації адгезій, установки 

тяжкості і поширеності процесу, що відповідно виключає 

гістеросальпінгографію в якості основного методу дослідження даного 

захворювання [278,311]. 

Метод сонографії дозволяє виявити ВС як ехощільні тяжі в порожнині 

матки. У ряді випадків ВС візуалізуються як поодинокі або множинні ехо-

негативні пористі структури з ділянками збереженого функціонального шару 

ендометрія [240]. Цей метод неінвазивної діагностики особливо актуальний в 

разі повного синдрому Ашермана, при тотальному ураженні цервікального 

каналу і порожнини матки фіброзною тканиною. Результати сонографії 

залежать від фази МЦ і товщини ендометрія. Доведено, що сонографію при 

діагностиці ВС слід проводити в лютеїнову фазу МЦ при найбільш зрілому 

функціональному шарі ендометрія [271-274]. Тонкий ендометрій знижує 

успішний результат діагностики синдрому Ашермана [275]. Незважаючи на 

те, що дослідженнями ряду авторів доведена низька діагностична точність 

даного методу, контрольна сонографія може бути використаною при 

гістероскопічному розтині ВС для запобігання перфорації матки та інших 

ускладнень [276]. 

З недавнього часу дослідники використовують метод поєднання ЗD 

сонографії з 3D допплерометрією, який має високу чутливість і (91,1% і 

98,8%) при всіх видах внутрішньоматкової патології, в тому числі і при ВС 

[277, 278]. 
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МРТ використовується як додатковий метод при синехіях 

цервікального каналу. Основною його перевагою є можливість візуалізації 

порожнини матки вище рівня адгезії, оцінка збереженого шару ендометрія, 

що може вплинути на вид і результати лікування [279]. Однак висока 

вартість обстеження і складність інтерпретації отриманих результатів не 

завжди дають клініцисту можливість застосувати цей метод в якості 

скринінгового [239]. 

В даний час офісна гістероскопія встановлена як «золотий стандарт» у 

діагностиці внутрішньоматкової патології у жінок. Дана процедура є 

високоефективною, доступною в амбулаторних умовах, що не вимагає 

знеболювання методикою [280, 281]. Гістероскопія візуалізує порожнину 

матки в реальному часі, що дає можливість оцінити характер, вид, 

морфологічну структуру адгезії, стан ендометрія, класифікувати патологію і 

провести негайне лікування в можливих випадках. Також офісна 

гістероскопія служить контролем як «second-look» методу в 

післяопераційному періоді [265,282].  

Більшість класифікаційних систем ВС засновані на ендоскопічній 

картині. З недавнього часу існує біологічний метод діагностики ступеня 

тяжкості ВС. Так, в 2013 році групою вчених з Китаю [283] було проведено 

дослідження біологічних маркерів ВС. ADAM-15, ADAM-17 – це 

трансмембранні білки, що відносяться до сімейства металопротеїназ. Ці 

білки беруть участь в утворенні імунних і запальних реакцій за рахунок 

активації pro-TNF-a, а також у формуванні ВС. Вченими проведено 

дослідження за участю 68 пацієнток з ВС (основна група). Пацієнтки були 

розділені на 3 групи в залежності від ступеня тяжкості ВС за класифікацією 

C.M. March (1978 р.). В ході дослідження було виявлено, що експресія 

ADAM -15, ADAM -17 в 10 і 8 разів була вище в третій групі у пацієнтів з ВС 

в порівнянні з добровольцями групи контролю. Дане дослідження показало, 

що білки ADAM-15, ADAM-17 можуть бути використані в якості біологічних 

маркерів ступеня тяжкості ВС  [74]. 
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Лікування досліджуваної патології тісно пов'язане з локалізацією, 

виразністю процесу, глибиною ураження, клінічною картиною 

захворювання, а також планів пацієнтки щодо репродуктивної функції і є 

індивідуальним в кожному клінічному випадку. При лікуванні ВС необхідна 

ретельна консультація пацієнток щодо результату, прогнозу, а також 

рецидиву захворювання. Основною метою терапії ВС є відновлення обсягу і 

форми порожнини матки, регенерація ушкодженого ендометрія і відновлення 

репродуктивної функції. 

Протягом багатьох років вчені розробляли і застосовували безліч 

методик по лікуванню ВС. Серед них: вичікувальна тактика, зондування, 

дилятація і кюретаж порожнини матки, трансфундальна гістеротомія. 

Застосовувалися дані методики до впровадження ендоскопічних методів 

лікування і не розглянуті в рандомізованих контрольованих дослідженнях 

[284].  

На сьогоднішній день гістероскопічна хірургія є «золотим стандартом» 

у лікуванні ВС. Мінімальна інвазія, контроль зору, розсічення ніжних сінехій 

тубусом ї біполярної енергії, Nd-YAG лазера з концепцією «See and treat» 

дозволяють віднести даний вид лікування до єдиного методу вибору 

досліджуваної патології. Гістероскопічні розсічення ВС можливо проводити 

під контролем ультразвуку, флюороскопа, рентгеноскопії, лапароскопії для 

зниження операційних ускладнень, таких як: перфорація матки, поранення 

судин, кровотеча [271, 285-288]. При використанні офісної гістероскопії 

частота перфорацій матки при внутрішньоматкових адгезії склала 7% [239, 

289, 290]. У дослідженнях E. Shalev і M.E. Coccia et al.. перфорація матки 

спостерігалася у 10 з 592 пацієнток, що склало 2%. При тяжкому ступені 

ураження частота перфорацій матки склала 9% (17 з 188). Також авторами 

доведено зменшення відсотка ускладнень при одночасному застосуванні 

контрольного ультразвуку [238, 287-290]. Контрольна лапароскопія дозволяє 

не тільки запобігти і усунути ускладнення гістероскопічного адгезіолізісу, а 
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також діагностувати і пролікувати супутню патологію, таку як ендометріоз 

або спайковий процес в черевній порожнині [240]. 

За результатами дослідження багатьох авторів гістероскопічний 

адгезіолізіс має високий відсоток успішних операцій щодо відновлення 

порожнини матки і порушеною менструальною функцією. При цьому 

загальна частота настання вагітності складає від 40 до 63% [241, 291]. 

Відсоток відновлення фертильності залежить від частоти рецидивів ВС. 

Частота рецидивів ВС значно вище в тих випадках, де діагностується 

виражений спайковий процес і коливається від 3,1 до 23,5%. [292-295]. У 

дослідження T.A. Shokeir (2008) рецидивні спайки були представлені 

пухкими і плівчастими утвореннями, які легко руйнувалися 

гістероскопічного тубусом [293]. 

У післяопераційному періоді для профілактики рецидиву утворення 

спайок і відновлення пошкодженого ендометрія використовуються 

ад’ювантна терапія естрогенами в комбінації або без прогестинів, 

внутрішньоматкові засоби, внутрішньоматкові катетери, протиспайкові 

бар'єри і стовбурові клітини [240, 241, 293]. 

Вперше ведення внутрішньоматкових систем (ВМС) в якості 

профілактики рецидивів синехій порожнини матки було описано Dalcon в 

1966 р. Численними авторами проводилося дослідження по введенню різних 

видів ВМС, в тому числі Т-подібної, мідь-, гормонвміщуючої, а також петлі 

Lippes [246, 294, 295]. В результаті численних досліджень, встановлено, що 

ВМС з міддю провокує запальну реакцію ендометрія, Т-подібна спіраль має 

невелику площу зіткнення, гормонвміщуюча ВМС пригнічує розвиток 

ендометрія [241, 296].  

На думку D.Yu (2008) петля Lippes є ВМС вибору для профілактики ВС 

[292]. Однак існує ризик інфекційних ускладнень при введенні ВМС відразу 

в післяопераційному періоді становить 8% [297]. 

Катетер Foley був одним з перших механічних пристроїв, використаних 

для профілактики рецидиву ВС [298]. На сьогоднішній день існують безліч 
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публікацій, в яких доведена ефективність застосування даного засобу, а 

також підтверджено зниження частоти інфекційних ускладнень і кровотеч у 

порівнянні з використанням ВМС. 

Описано метод механічної профілактики рецидивів ВС –  використання 

внутрішньоматкового балонного стенту. Цей пристрій виконано з кремнію, 

трикутної форми подібно порожнині матки, вводиться відразу після 

гістероскопічного адгезіолізісу. У дослідженнях автора серед 1240 пацієнтів, 

які лікувалися за допомогою внутрішньоматкового стенту, частота настання 

вагітності склала 61,6%, а частота самовільного викидня – 15,6% [299]. 

В останні десятиліття гіалуронова кислота та її похідні стали широко 

застосовуватися в гінекології в якості профілактики ВС. Гіалуронова кислота 

є одним з найпоширеніших компонентів в тканинах людини і бере участь у 

багатьох біологічних функціях таких, як механічна підтримка, клітинна 

міграція і проліферація. Дослідженнями багатьох авторів доведена 

ефективність використання гіалуронової кислоти в якості профілактики ВС в 

основній групі, в порівнянні з контрольною, де не використовувався жоден з 

методів протирецидивної терапії [299, 300]. Однак у порівнянні з катетером 

Foley і ВМС, ефективність гіалуронової кислоти нижче [301]. 

У 1964 р. J. Wood, G. Pena вперше описали терапію естрогенами для 

регенерації ендометрія після хірургічного лікування ВС. У своїх дослідження 

E.M. Myers et al. довели ефективність застосування комбінованих естрогенів 

для стимуляції росту в ділянках атрофованого і склерозованого ендометрія 

[302]. 

Останнім часом вченими проводяться численні дослідження з вивчення 

та використання стовбурових клітин при синдромі Ашермана. Вивчаються 

важкі випадки захворювання з пошкодженням базального шару ендометрія. 

У літературі описані поодинокі випадки успішної імплантації стовбурових 

клітин, відновлення менструальної і дітородної функцій. Ці інноваційні 

методи можуть відкрити новий горизонт в лікуванні синдрому Ашермана [7]. 
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Таким чином, в даний час досягнуті значні успіхи у вивченні 

патогенезу, діагностики та лікування ВС. В наукових повідомленнях 

зустрічаються новітні відомості про терапію і реабілітації репродуктивної 

функції у пацієнток із зазначеною патологією, які вимагають подальших 

досліджень. Майбутні дослідження повинні бути спрямовані на клітинні та 

молекулярні аспекти регенерації тканини ендометрія а також запобігання 

утворенню післяопераційних спайок. 

На підставі проведеного огляду літератури можна зробити висновок, 

що на сьогоднішній день актуальною проблемою сучасного акушерства та 

гінекології є дослідження, яке присвячено підвищенню ефективності 

лікування та покращення якості життя жінок ПРПВ з патологічними 

процесами ендометрія шляхом розробки та впровадження системи 

лікувально-профілактичних заходів на основі удосконалення діагностики, 

хірургічної та реабілітаційної тактики, прогнозування рецидивів. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Робота виконувалась впродовж 2009-2017 рр.: в Донецькому 

національному медичному університеті МОЗ України, Донецькому 

регіональному центрі охорони материнства та дитинства (ДРЦОМД), 

генеральний директор – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., 

професор Чайка В. К.;  Клініці «Мати та Дитина» (м. Київ), директор – 

д.мед.н., Данкович Н.О. та в ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та 

гінекології НАМН України», директор – академік НАМН України, д.мед.н., 

професор Антипкін Ю. Г.  

 

2.1. Матеріал та методологія дослідження 

 

Для вирішення поставлених задач розроблено програму (дизайн) 

досліджень, що включала 5 етапів і обстеження 1565 жінок (рис.2.1). 

На І етапі дослідження проведено ретроспективний клініко-

статистичний аналіз 849 історій хвороби жінок всіх вікових категорій з ПЕ, 

підтвердженими гістероскопією та/або гістологічним дослідженням біоптатів 

ендометрія.  Для цього методом суцільної вибірки були відібрані історії 

хвороби жінок із ПЕ всіх вікових категорій, які звернулися для проведення 

гістероскопії. 

Дизайн: обсерваційне крос-секційне ретроспективне дослідження. 

Установа: гінекологічне відділення, відділення планування сім’ї, 

відділення безплідного шлюбу ДРЦОМД. 

Об’єкт: 849 історій хвороби жінок із ПЕ. 

Критерії включення: наявність однієї або кількох ПЕ (ПТМ, ГЕ, ХЕ, 

ВС) за даними інструментальних методів дослідження, підтверджених 

морфлогічним дослідженням операційних матеріалів. 
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Критерії виключення: діагностична гістероскопія та / або гістологічне 

дослідження біоптатів ендометрія не підтвердили наявність патологічних 

змін ендометрія. 

 

Ретроспективне дослідження 
849 жінок у віці від  18 до 76 років з ПЕ,  які звернулися для гістероскопії

Особливості 
різних форм 

ПЕ

Прогнозування 
рецидивів ГПЕ

МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ  - 1565 жінок у віці від  18 до 76 років

Проспективне дослідження  
575 жінок у віці від  35 до 54  років з ПЕ, яким виконана гістероскопія

Група1 (n=459)
активний репродук-

тивний вік (18-34 роки)

Група 2 (n=317)
пізній репродуктивний і пре-

менопаузальний вік  (35-54 роки)

Група 3 (n=73)
постменопаузальний

вік (55-76 років)

Навчальна вибірка  - n= 276 з ГПЕ
А1 - 88 з рецидивами, А2 -188 без

Екзаменаційна вибірка - n= 60 з ГПЕ

Група ІІ (n=250) з ПЕ
розроблена система 

лікувально-
профілактичних заходів

Група І (n=325) з ПЕ
традиційна система 

лікувально-
профілактичних заходів

«Чиста» гіперплазія ендометрія,  n=123

«Чистий» поліп тіла матки, n= 48

«Чистий» хронічний ендометрит, n= 46

«Чисті» внутрішньоматкові синехії, n= 14

Група РІ (n=186) пізній репродуктивний вік

Група РІІ (n=139) пременопаузальний вік

Ефективність 
лікування

Вікові 
особливості

Контрольна група К
(n=81)

 

Рис. 2.1 Матеріал дослідження. 

 

Вік пацієнток коливався від 18 до 76 років. Відповідно до вікових 

категорій історії хвороби було поділено на три групи: до 1-ї групи увійшли 

історії 459 пацієнток активного репродуктивного віку (18 – 34 роки), до 2-ї – 

історії 317 пацієнток пізнього репродуктивного та пременопаузального віку 

(35 – 54 роки), до 3-ї групи – 73 пацієнтки в постменопаузі (старші за 54 

роки). Середній вік у групі 1 склав 29,32±0,29 року, у групі 2 – 41,06±0,32 

року, у групі 3 – 59,91±0,48 року. 
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Критерії оцінки: соціально-епідеміологічні характеристики, скарги, 

акушерсько-гінекологічний анамнез, головні та супутні діагнози. Означені 

показники були зіставлені між групами 1 і 2 та між групами 2 і 3. Групи 1 та 

3 в межах даного дослідження між собою не порівнювали. 

На ІІ етапі проведено комплексне обстеження 325 пацієнток ПРПВ з 

ПЕ (група І): досліджували особливості анамнезу, гормонального статусу, 

морфофункціональні особливості ендометрія, сонографічну та 

гістероскопічну картину, коморбідність з іншою патологією, частоту 

рецидивування, психоемоційні особливості, якість життя, чинники, що 

впливають на ефективність традиційного лікування ПЕ. ПТМ відмічено у 192 

(59,1 %), ГЕ – у 99 (30,5 %), ХЕ  – у 113 (34,8 %), ВС  – у 20 (6,2 %). 

Всі жінки були проінформовані заздалегідь щодо запланованого 

дослідження, отримані інформовані згоди..  

Дизайн: проспективне дослідження за типом випадок – контроль.  

Установа: гінекологічне відділення, відділення планування сім’ї, 

відділення безплідного шлюбу, відділення лабораторної діагностики 

ДРЦОМД, лабораторія «Нова Діагностика», лабораторія «Синево», 

лабораторія Др. Рьодгера (MDI Laboratorien GmbH, Berlin, Germany).  

Відбір учасників і збір даних: 

Пацієнтки: методом суцільної вибірки у дослідження включено 325 

жінок групи ПЕ з ПЕ (середній вік – 41,09±0,27 року). На основі цієї групи 

формувався ряд вибірок, що дозволяли прицільно дослідити специфіку 

різних форм ПЕ,  пребіг ПЕ у жінок різного віку, а також чинники, що 

впливають на ефективність традиційного лікування ГПЕ. 

Для отримання даних за особливості перебігу ПЕ в різні вікові періоди 

було виділено 2 групи: РІ – 186 пацієнток пізнього репродуктивного періоду 

у віці 35-42 роки (середній вік – 37,52±0,14 років); РІІ – 139 осіб 

пременопаузального періоду у віці від 43 до 54 років (середній вік – 

45,95±0,26 років). 

Для визначення особливостей різних видів ПЕ було виділено 4 групи з 
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«чистими» нозологічними формами: група з ПТМ (n=123), група з ГЕ (n=48), 

група з ХЕ (n=46) і група з ВС (n=14). 

Критерії включення: вік 35-54 роки; патологічні процеси ендометрія (за 

МКБ -10: N84.0; N85.0-N85.1; N85.6, N85.8), виявлені під час сонографії, 

гістероскопії та/або при гістологічному дослідженні.  

Критерії виключення: наявність гострих інфекцій сечостатевих шляхів, 

менопауза, наявність онкологічної патології або психічного захворювання, 

відсутність ПЕ при діагностичній гістероскопії та за даними гістологічного 

дослідження біоптатів ендометрія; вибуття з-під нагляду. 

Інтервенція:  

- 2D- і  3D-сонографія, допплерографія, сольова гідросонографія; 

- хірургічна процедура включала проведення гістероскопії, 

фракційне вишкрібання ендометрія та цервікального каналу «холодною 

петлею» або при рецидивуючих ГПЕ – абляцію ендометрія, введення 

внутрішньоматково протиспайкового гелю; 

- післяопераційна схема реабілітації  включала антибактеріальну, 

метаболічну, протизапальну терапію, гормональну терапію в залежності від 

виду ПЕ. 

Контрольну групу склали 81 умовно здорова жінка віком від 35 до 54 

років, які були розділені на 2 групи: у групу КІ увійшли 42 жінки пізнього 

репродуктивного періоду у віці 35-42 роки; у групу КІІ – 39 осіб в 

пременопаузальному періоді віком від 43 до 54 років. Критерії включення: 

вік 35-54 роки. Критерії виключення – інфікування урогенітального тракту, 

патологія геніталій, соматичні, ендокринні захворювання. 

У обстежених пацієнток детально вивчено скарги, стан менструальної 

та генеративної функції, гінекологічний, акушерський, соматичний, 

алергологічний та інфекційний анамнез, антропометричні показники і дані 

загально-клінічного обстеження згідно з Наказом МОЗ України № 417 від 

15.07.2011. 
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Визначали рецидиви ПЕ та настання вагітності протягом 1,5 року після 

лікування. 

На ІІІ етапі роботи проведено виділення факторів ризику та розробка 

алгоритму прогнозування рецидиву ГПЕ. Алгоритм прогнозування був 

створений на основі патометричної процедури розпізнавання, розробленої Є. 

В. Гублером з співавт. (1999). Оцінка прогностичної інформативності 

показників проводилась за формулою дивергенцій С. Кульбака (1999). 

Розрахунки проводили на 2-х групах пацієнток: А1 – 88 жінок з ГПЕ, у яких 

протягом 2 років після лікування спостерігалися рецидиви захворювання; А2 

– 188 жінок, у яких не відмічено ознак рецидивів. 60 пацієнток з ГПЕ склали 

екзаменаційну вибірку для перевірки точності роботи алгоритму. 

ІV етап досліджень – патогенетичне обґрунтування та розробка 

трьохетапної (передопераційна підготовка, хірургічне лікування, 

післяопераційна терапія та реабілітація) диференційованої системи 

лікувально-профілактичних заходів при ПЕ у жінок пізнього 

репродуктивного та пременопаузального віку. 

Розробки ІV етапу базувалися на висновках попереднього етапу 

дослідження, що висвітлив не тільки певні недоліки традиційного підходу до 

лікування ПЕ, але й хибність ігнорування психоемоційних і вегетативних 

аспектів, асоційованих з цими захворюваннями. З метою удосконалення 

традиційного підходу до терапії ПЕ, зниження рецидивування цієї патології, 

збільшення частоти настання вагітності, покращення якості життя даної 

категорії жінок був розроблений новий алгоритм лікування жінок з ПЕ в 

ПРПВ. 

Розроблена комплексна діференційована схема щодо доопераційного, 

хірургічного та післяопераційного лікування та профілактики ПЕ у жінок 

ПРПВ. 

На V заключному етапі досліджень проведена оцінка ефективності 

запропонованої системи лікувально-профілактичних заходів при ПЕ у жінок 

ПРПВ. Обстежено за розробленою системою 250 жінок з ПЕ віком 35-54 
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роки (група ІІ – основна). Проведено порівняльну характеристику груп І та ІІ, 

доведено їх однорідність. Середній вік у основній групі дорівнював 

41,14±0,31 року, у групі порівняння – 41,09±0,27 року. Групи були 

однорідними за розподілом основних і супутніх діагнозів, а також клініко-

анамнестичними даними, гормональним, особистісним, вегетативним 

статусом, даними сонографії внутрішніх геніталій, соно- і морфоструктурою 

ендометрія. 

Дизайн: відкрите контрольоване дослідження. 

Установа: ДРЦОМД, Клініка «Мати та Дитина», лабораторія Др. 

Рьодгера (MDI Laboratorien GmbH, Berlin, Germany), лабораторія «Нова 

Діагностика», лабораторія «Синево», лабораторія CNC.  

Відбір учасників і збір даних: пацієнтки – 575 жінок з ПЕ. 

Критерії включення: вік 35-54 роки; ПЕ (по МКБ -10: N84.0; N85.0-

N85.1; N85.6; N85.8), виявлені під час гістероскопії та /або за результатами 

гістологічного дослідження.  

Критерії виключення: наявність гострих інфекцій сечостатевих шляхів, 

менопауза, наявність онкологічної патології або психічного захворювання, 

діагностична ГС та / або гістологічне дослідження біоптатів ендометрія не 

підтвердили наявність патологічних змін ендометрія. 

У основній групі (група ІІ) лікування ПЕ було проведено за 

розробленим алгоритмом, у групіу порівняння (група І) – відповідно до 

рекомедацій МОЗ.  

Інтервенція:  

Основна група : 

- хірургічна процедура включала гістероскопію, видалення 

ендометрія «холодною» петлею ; 

- хірургічна процедура включала гістероскопію, абляцію 

ендометрія; 
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- післяопераційна схема лікування ХЕ включала комбіновану 

антибактеріальну, метаболічну терапію, озонотерапію, корекцію 

психосоматичних станів; 

- схема лікування ВС включала інтраопераційне 

внутрішньоматкове введення протиспайкового гелю, гормональну, 

метаболічну терапію. 

Група порівняння : 

- хірургічна процедура включала гістероскопію, вишкрібання 

ендометрія кюреткою; 

- терапія ХЕ включала антибактеріальну, метаболічну, 

протизапальну терапію; 

- післяопераційна схема лікування ВС включала гормональну, 

метаболічну, протизапальну терапію 

Контроль: 81 умовно соматично та гінекологічно здорова жінка 

(середній вік – 41,30±0,46 років), лабораторні та психометричні показники 

яких були використані для оцінки сурогатних (непрямих) результатів. 

Критерії оцінки:  

- показники оперативного втручання; 

- інструментального обстеження (2D-сонографія); 

- гормональний профіль; 

- рецепторний стан ендометрія, експресія в ендометрії  

сіндекану-1 і ЦОГ-2; 

- структурно-динамічні характеристики особистості; 

- вираженість вегетативної дисфункції, оцінки якості життя; 

- рецидиви ГПЕ протягом півтора роки після гістероскопії; 

- настання вагітності протягом півтора роки після лікування. 
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2.2. Методи дослідження  

 

Нами використані наступні методи дослідження: клініко-анамнестичні, 

загально-клінічні, сонографічні, допплерографічні, гістероскопічні, 

імунохімічні з електро- і хемілюмінісцентною детекцією, радіоімунні, 

психометричні, морфологічні, імуногістохімічні, мікробіологічні, 

математичні та статистичні. 

Клініко-анамнестичні методи. У обстежених пацієнток детально 

вивчено скарги, стан менструальної та генеративної функцій, гінекологічний, 

акушерський, соматичний, алергологічний та інфекційний анамнез. 

Стан зовнішніх і внутрішніх статевих органів оцінювали при 

гінекологічному бімануальному дослідженні та огляді шийки матки у 

дзеркалах. 

Усім пацієнткам проводилось повне клініко-лабораторне обстеження 

відповідно до наказу МОЗ України № 417 від 15.07.2011 р. «Про організацію 

амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні», а пацієнткам, 

включеним до ДРТ – відповідно до наказу МОЗ України № 787 від 

09.09.2013 «Про затвердження Порядку застосування допоміжних 

репродуктивних технологій в Україні». Визначали рецидиви ПЕ та настання 

вагітності протягом 1,5 року після лікування. 

Мікробіологічні методи. З метою діагностики оцінки вагінальної 

мікробіоти проводили тест з 10% розчином гідроокису калію, за допомогою 

індикаторної смужки вимірювали значення рН виділень, взятих із середньої 

третини стінки піхви. Проводили мікроскопічне і бактеріологічне 

дослідження виділень з піхви, цервікального каналу і уретри. При 

мікроскопії піхвових мазків, пофарбованих по Граму, визначали наявність 

"ключових клітин", наявність або відсутність запальної реакції (кількість 

лейкоцитів, фагоцитоз, його завершеність). При бактеріологічному 

дослідженні визначали якісний і кількісний склад мікрофлори. Стан 

біоценозу піхви оцінювали за вмістом лактобацил, наявністю патогенних і 
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умовно мікроорганізмів, з кількісним їх визначенням. Обстеження на 

урогенітальні інфекції (хламідіоз, мікоплазмоз, трихомоніаз, уреаплазмоз, 

гонорея) проводили з використанням методу полімеразної ланцюгової 

реакції, в основі якого лежить ампліфікація (множення) ділянки геному 

шляхом багаторазового копіювання специфічною для даного організму 

нуклеотидної послідовності.  

Інструментальні. Сонографію проводили за стандартною методикою із 

застосовуванням трансабдомінального і трансвагінального конвексних 

датчиків частотою 3,5 та 5 МГц за допомогою ультразвукових апаратів, 

забезпечених приладами з допплеровськім блоком пульсуючої хвилі і 

функцією кольорового допплерівського каптажа та можливістю подальшої 

комп'ютерної обробки допплерограм.  

При проведенні сонографії вимірювали розміри матки і яєчників : 

довжину, товщину та  ширину; визначали розміри, локалізацію, ехогенність, 

звукопроводимість, стан контурів, наявність включень у серединному М-ехо. 

Рідинну гістероскопію виконували з використанням з використанням 

монополярного гістерорезектоскопу з операційним каналом 9-мм фірми 

«Storz»  (Німеччина) за стандартною методикою. Операція проводилася в 

умовах стаціонару під загальним внутрішньовенним наркозом. В якості 

рідинного середовища використовували розчин для іригацій, 1000 мл якого 

містять: сорбіту 27 г і маніту 5,4 г, який подавався за допомогою гістеромата. 

Тиск рідини, кількість введеної в порожнину матку та відтікаючої з 

порожнини матки рідини реєструвалася автоматично. По черзі оглядали всі 

стінки порожнини матки, область маткових кутів, цервікальний канал. Огляд 

проводили послідовно в напрямку за годинниковою стрілкою: дно, трубні 

кути, бічні стінки, істмічний відділ і цервікальний канал. При огляді звертали 

увагу на величину і форму порожнини матки, рельєф стінок матки, колір, 

товщину ендометрія, його відповідність дню менструального циклу, форму 

доступність і стан гирл маткових труб, наявність патологічних утворень і 

включень. При виявленні вогнищевої патології ендометрія проводили 
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прицільну біопсію, потім видаляли ендометрій. Для видалення поліпів, міом, 

внутрішньоматкової перетинки використовували петльові електроди. При 

виявленні дифузних процесів ендометрія виконували повне видалення 

ендометрія під візуальним контролем. Для коагуляції ендометрія і ділянок 

кровотечі застосовували кульові електроди. У жінок контрольної групи 

проводили біопсію ендометрія.  

 Імунохімічні методи з електро- і хемілюмінісцентною детекцією 

використовувалися для визначення вмісту гіпофізарних гормонів 

(лютеїнізуючого гормону – ЛГ, фолікулостимулюючого гормону – ФСГ, 

пролактину – ПРЛ, тиреотропного гормону – ТТГ), стероїдних гормонів 

(вільного тестостерону – Т, дегідроепіандростерону сульфату – ДГЕАС, 

естрадіолу – Е2, прогестерону – П), антимюллерового гормону – АМГ, 

вільного трийодтироніну – Т3, вільного тироксину – Т4 в сироватці 

периферичної крові проводили імунохімічними методами з електро- і 

хемілюмінісцентною детекцією за допомогою наборів Roche Diagnostics 

(Швейцарія) на аналізаторі Cobas 6000 (е 601 модуль).  

Кров для визначення гормонів забиралася натще з кубітальної вени в 

кількості 10 мл в вакутайнери на 2-3-й день МЦ і додатково для визначення 

рівня прогестерону на 21-й день МЦ. Кров центрифугували при 1500 обертах 

протягом 10 хв. в центрифузі з охолодженням не пізніше 30-60 хв після 

забору і зберігали при t=-70 ° C до проведення аналізу. 

Радіоімунний аналіз. Рівень мелатоніну в сироватці крові визначали 

методом радіоімунного аналізу з аналізаторами та тест-

системою Gammamaster, Pharmacia LKB Biotechnology AB (Швеція), LDN 

Labor. Diagnostika Nord GmbH (Німеччина). 

Морфологічні. Отримані під час гістероскопії зразки ендометрія 

поміщали в 10% нейтральний розчин формаліну (pH 7,4) і фіксували 

протягом 24 годин. Після дегідратації шматочки заливали в парафін за 

стандартною методикою. На ротаційному мікротомі Microm HM325 з 

системою переносу зрізів STS (Carl Zeiss, Німеччина) виготовляли серійні 
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гістологічні зрізи товщиною 4 мкм, які потім фарбували гематоксиліном і 

еозином за стандартною методикою. 

Визначення рецепторів стероїдних гормонів в залозах і стромі 

ендометрія проводили ІГХ методом з використанням тест-систем 

«Рakocytomation En Vision» (США), HRP (пероксидази хріну) по інструкціях 

фірми. Використовували мишині моноклональні антитіла до рецепторів 

естрогенів-α (клон 1D5, DAKO), прогестерону (клон 16&SAN27, Novocastra). 

Для візуалізації гістологічної структури зрізів імуногістохімічні препарати 

дофарбовували гематоксиліном Майера та вміщували в канадський бальзам.  

Для оцінки експресії РЕ-α та РП в ендометрії розраховували індекс 

імунореактивності за формулою: 

IRS = SI × PP,  (2.1) 

де IRS – індекс імунореактивності, 

SI – оптична інтенсивність фарбування, 

PP – відсоток позитивно пофарбованих ядер. 

Дослідження вираженості запалення в ендометрії проводили з 

використанням мишачих МАТ до  епітопу людського сіндекану-1 CD138+ 

(клон MI15, Dako, Данія).  Візуалізацію первинних антитіл проводили за 

допомогою високочутливої полімерної системи детекції DAKO Advance. Як 

субстрат для пероксидази хрону використовували DAB + Dako, Данія). 

Препарати дофарбовували гематоксиліном Майера. Далі забарвлені зрізи 

укладали в напівсинтетичне середовище Permanent Mounting Medium (Dako, 

Данія). Підраховували позитивно забарвлені клітини у трьох полях зору і 

відсоток позитивних клітин по відношенню до всіх клітин строми. Клітини 

залозистих структур, які потрапляли в поле зору, при підрахунку не 

враховувалися. Розрахунок проводився не менше ніж на 1000 стромальних 

клітинних елементів. 

Вивчення експресії ЦОГ-2 в ендометрії проводили з використанням 

поліклональних кролячих антитіл (BIOCYC GmbH & Co. KG, Німеччина).  

Для цього зразки тканини фіксували в формаліні та парафіні за стандартними 
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процедурами. Зрізи депарафінізували в ксилолі, регідратували, обробляли 

0,3% Н2О2 в метанолі протягом 10 хвилин, щоб блокувати активність 

ендогенної пероксидази, і піддавали для вилучення епітопу нагріванню в 

мікрохвильовій печі за допомогою комплекту виявлення ChemMate (Dako, 

Данія) відповідно до інструкцій виробника. Слайд з усіх досліджуваних 

випадків обробляли одночасно для імуногістохімії на автоматизованій 

системі фарбування TechMate Horizon (Dako, Данія), використовуючи набір 

пероксидаз Vectastain ABC (Vector Laboratories, США). Ендогенний біотин 

насичувався комплектом блокування біотину (Vector Laboratories, США). 

Секції інкубували з нормальною кроликовою сироваткою протягом 15 

хвилини, а потім з кроліковою поліклональною антисироваткою проти ЦОГ-

2 людини.  IRS розраховували відповідно формулі 2.1. 

Вивчення усіх гістологічних препаратів в світлі проводили на 

дослідницькому мікроскопі Olympus AX70 (Японія) з цифровою 

відеокамерою Olympus DP50, сполученою з персональним комп'ютером.  

Мікрофотографування і морфометричне вивчення препаратів виконувалося з 

використанням програми ANALYSIS Pro 3.2 (SoftImaqinq», Німеччина) 

відповідно до рекомендацій виробника програмного забезпечення 

Психометричні. Наявність вегетативної дисфункції (ВД) 

встановлювали за допомогою опитувальника О.M. Вейна (1998) з оцінкою в 

балах [303]. Для кількісної оцінки наявних ознак була проведена експертна 

оцінка вегетативних симптомів шляхом балірування кожного за його питомій 

вазі серед різних симптомів СВД. На цій підставі було надано відповідну 

кількість балів кожному симптому від 1 до 10 у випадку позитивної відповіді 

на питання. Якщо загальна кількість балів дорівнювала 15 або більше, 

передбачалась наявність СВД. Опитувальник складається з 11 питань. 

Приблизний час тестування 3-5 хвилин. 

Перш ніж почати лікування, пацієнткам було запропоновано заповнити 

два тести: Фрайбурзький особистісний опитувальник FPI та опитувальник 

для оцінки якості життя SF-36. Після пояснення цілей опитування жінкам 
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було надано докладну інформацію щодо подальшого використовування 

результатів дослідження та пояснено, як заповнювати анкети. Тести FPI та 

SF-36 пацієнтки основної групи та групи порівняння заповнили двічі: до та 

після лікування – (через 6 місяців). 

 У контрольній групі тест був заповнений однократно. 

Неспецифічний опитувальник FPI (Freiburg Personality Inventory) є 

багатофакторним особистісним тестом, придатним для діагностики 

психічних станів і властивостей особистості, що мають першорядну 

вагомість для процесу соціальної адаптації та регулювання поведінки. 

Опитувальник FPI відображає ряд взаємопов'язаних чинників, відібраних на 

базі результатів факторного аналізу. Його структура відповідають 

традиційним особистісним опитувальникам: містить питання, висловлювання 

стосовно способів поведінки, емоційних станів, орієнтацій, навичок, 

відношення до життєвих та фізичних труднощів, на які респондент може 

відповісти «так» або «ні». Ми застосовували форму В опитувальника FPI, 

загальна кількість питань в якому – 114.  

Анкета FPI містить дванадцять шкал. Шкали I-IX є основними 

(базовими), шкали X-XII – похідними (інтеграційними). Похідні шкали 

складено із тверджень базових шкал. 

I. Шкала невротичності характеризує рівень невротизації особистості. 

Високі оцінки відповідають вираженому невротичному синдрому 

астенічного типу зі значними психосоматичними порушеннями значним 

психосоматичних розладів. Використовуючи психологічну термінологію, 

таку пацієнтку можна більш детально характеризувати як нервову, 

хворобливу, яка не вміє вийти з положення, приділяє увагу власним 

почуттям. 

II. Шкала спонтанної агресивності дозволяє виявити і оцінити 

псіхопатізацію інтротенсивного типу. Високі оцінки показують свідчать за 

підвищений рівень психопатизації, що створює передумови для імпульсивної 

поведінки. Пацієнтка агресивна, імпульсивна, безпосередня, невживчива. 
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III. Шкала депресивності дає можливість діагностувати ознаки, 

характерні для психопатологічного депресивного синдрому. Високі оцінки за 

шкалою відповідають наявності цих ознак в емоційному стані, в поведінці, у 

відношенні до себе й до соціального середовища. Пацієнтка засмучена, 

боязка, невпевнена, сумна, внутрішньо страждає. 

IV. Шкала дратівливості дає оцінку емоційної врівноваженості. Високі 

бали свідчать за хиткий емоційний стан зі схильністю до афективного 

реагування. Пацієнтка нетерпима, імпульсивна, збудлива, напружена, 

безпосередня. 

V. Шкала товариськості характеризує як потенційні можливості, так і 

реальні прояви соціальної активності. Високі оцінки дозволяють говорити 

про наявність вираженої потреби в спілкуванні та постійній готовності до 

задоволення цієї потреби. Пацієнтка балакуча, дружня, товариська, 

підприємлива. 

VI. Шкала врівноваженості відображає стійкість до стресу. Високі 

оцінки свідчать за гарну захищеність від впливу стрес-факторів звичайних 

життєвих ситуацій, засновану на впевненості в собі, оптимізму та активності. 

Пацієнтка добре налаштована, терпляча, спокійна, самовпевнена, довірлива, 

діяльна. 

VII. Шкала реактивної агресивності має на меті виявити ознаки 

психопатизации екстратенсивного типу. Високі оцінки свідчать за високий 

рівень психопатизації, який характеризується агресивним ставленням до 

соціального середовища і вираженим прагненням до домінування. Пацієнтка 

відстоює свої погляди, егоцентрична, авторитарна, недовірлива, домінантна. 

VIII. Шкала сором’язливості відображає схильність до стресового 

реагування за пасивно-оборонним типом на звичайні життєві ситуації. Високі 

оцінки за шкалою показують наявність тривожності, скутості, невпевненості, 

наслідком чого є труднощі в соціальних контактах. Пацієнтка стримана, зі 

зниженою здатністю до контакту, невпевнена, розгублена, схвильована. 
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IX. Шкала відкритості характеризує ставлення до соціального оточення 

та рівень самокритичності. Високі оцінки демонструють прагнення до 

довірливо-відвертої взаємодії з оточуючими людьми при високому рівні 

самокритичності. Пацієнтка щира, самокритична, визнає власні недоліки та 

помилки. 

X. Шкала екстраверсії – інтроверсії: високі оцінки відповідають 

вираженій екстравертованості особистості, низькі – вираженій 

інтровертованості. У першому випадку пацієнтка жвава, товариська, активна 

у суспільному житті, шукає контакту з людьми, у другому випадку, навпаки, 

уникає такого спілкування. Ця інтегруюча шкала пов'язана з п'ятьма шкалами 

опитувальника, перш за все, зі шкалою товариськості та шкалою спонтанної 

агресивності. 

XI. Шкала емоційної лабільності: високі оцінки вказують на нестійкість 

емоційного стану, тобто часті коливання настрою, підвищена збудливість, 

дратівливість, недостатній самоконтроль. Низькі результати можуть 

характеризувати не тільки високу стабільність емоційного стану як такого, 

але і гарне вміння володіти собою. Пацієнтка демонструє коливання 

настроїв: збудливість, напруженість, депресивність, смуток або оптимізм, 

радісність. Ця інтегруюча шкала пов'язана з чотирма шкалами, найтісніше – 

зі шкалами депресивності та дратівливості. 

XII. Шкала маскулінізму – фемінізму (мужності – жіночості): високі 

оцінки свідчать про протікання психічної діяльності переважно за чоловічим 

типом, найнижчі – за жіночим типом. Пацієнтка маскулінного психотипу 

активна, домінантна, самовпевнена, винахідлива, стримана. Ця інтегруюча 

шкала пов'язана із сімома шкалами, головним чином, зі шкалами 

невротичності та сором’язливості. 

Методика тесту FPI дозволяє виділити три рівні різних рис особистості: 

низькому відповідають оцінки в діапазоні 1 – 3 бали, середньому – 4 – 6 

балів, високому – 7 – 9 балів.  
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Високі значення більшості шкал даної методики відповідають 

негативному значенню розвитку особистісних рис. Виняток становлять три 

шкали: товариськості, врівноваженості та відкритості. Шкали «екстраверсія – 

інтроверсія» та «маскулінізм – фемінізм» є односкладовими, в тому сенсі, що 

в них взагалі відсутній позитивний чи негативний зміст. За необхідністю, він 

лише припускається, в окремій, власній дефініції.  

В основній групі тести FPI заповнили сто вісімдесят одна пацієнтка, у 

групі порівняння – сто сімдесят шість жінок, у контрольній групі всі 

тридцять жінок. 

Опитувальник для оцінки якості життя SF-36 було створено щоб 

виміряти загальний стан здоров'я, тобто ті детермінанти здоров'я, які не є 

специфічними для вікових груп, деяких захворювань або програм лікування. 

В основу опитувальника покладено вісім композитних концепцій охорони 

здоров'я, у тому числі: функції та дисфункції, стресу та благополуччя, 

об'єктивних і суб'єктивних оцінок, позитивних і негативних самооцінок 

загального стану здоров'я. Опитувальник SF-36 широко застосовується при 

досліджені якості життя в США і країнах Європи.  

Анкета SF-36 складався з 36 пунктів, згрупованих у вісім шкал: фізичне 

функціонування; рольова діяльність, зумовлена фізичним станом; 

інтенсивність тілесного болю; загальний стан здоров'я; життєздатність; 

соціальне функціонування; рольове функціонування, зумовлене емоційним 

станом; психічне здоров'я. Показники кожної шкали варіюють між 0 і 100 

балами. Більш високий бал свідчив за більш високий рівень якості життя (100 

балів означав повне здоров'я). Далі викладено сутність кожної шкали 

опитувальника SF-36. 

I. Шкала «Фізичне функціонування (Physical Functioning – PF)» 

відображає ступінь, в якій фізичний стан обмежує виконання фізичних 

навантажень (самообслуговування, ходіння, підйом по сходах, перенесення 

ваги і т.п.). Низькі показники за цією шкалою свідчать, що фізична 

активність пацієнта чимало обмежена станом його здоров'я. 
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II. Шкала «Рольове функціонування, обумовлене фізичним станом 

(Role-Physical Functioning – RP)» оцінює вплив фізичного стану на 

повсякденну рольову діяльність – роботу та виконання щоденних обов'язків. 

Низькі показники за цією шкалою інтерпретуються як обмеження у 

виконанні повсякденної роботи, обумовлені погіршенням фізичним станом.  

III. Шкала «Інтенсивність болю (Bodily pain – ВР)» визначає ступінь 

больового синдрому та його вплив на здатність займатися п щоденною 

діяльністю, включаючи працю по дому і поза домом. Низькі показники за 

цією шкалою свідчать, що біль значно обмежує активність респондента. 

IV. Шкала «Загальний стан здоров'я (General Health – GH)» – респондент 

оцінює стан свого здоров'я та перспективи лікування. Чим нижче бал за цією 

шкалою, тим гірше стан здоров'я. 

V. Шкала «Життєва активність (Vitality – VT)» має на увазі відчуття 

себе повним сил і енергії або, навпаки, знесиленим. Низькі бали свідчать за 

стомлення респондента, низьку життєздатність. 

VI. Шкала «Соціальне функціонування (Social Functioning – SF)» 

визначає ступінь обмеження соціальної активності. Низькі бали свідчать, що 

в зв'язку з погіршенням фізичного та емоційного стану рівень спілкування 

знижений, а соціальні контакти значно обмежені. 

VII. Шкала «Рольове функціонування, обумовлене емоційним станом 

(Role-Emotional – RE)» передбачає оцінку ступеня, в якій емоційний стан 

заважає виконанню роботи або іншої повсякденної діяльності, включаючи 

великі витрати часу, зменшення обсягу роботи, зниження її якості, тощо. 

Низькі оцінки свідчать, що така діяльність значно обмежена емоційним 

станом жінки. 

VIII. Шкала «Психічне здоров'я (Mental Health – МН)» характеризує 

настрій, наявність депресії, тривоги, загальний показник позитивних емоцій. 

Низький бал свідчить за психічне неблагополуччя, присутність тривожних і 

депресивних переживань. 

Тест SF-36 заповнили всі пацієнтки основної групи та групи 
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порівняння, а також усі жінки контрольної групи. Пацієнтки з ПЕ проходили 

тестування двічі: до та після лікування (через 6 місяців). 

Статистичні. Всі результати клінічних спостережень і лабораторних 

досліджень було внесено в спеціально розроблену базу в форматі таблиці 

Excel. Обробку отриманих даних проводили за допомогою методів 

параметричної та непараметричної статистики на базі стандартного 

статистичного пакету програм IBM SPSS Statistics v. 23. 

Методи описової статистики кількісних змінних включали міри 

центральної тенденції – середнє арифметичне (М), похибку стандартного 

відхилення (SE), медіану (Me), інтерквартильний розмах (Q1 – Q3). 

Категоріальні змінні представлені як абсолютна частота та відсоток – n (%).  

Перевірку нормальності розподілу кількісної вибірки здійснювали за 

критерієм Колмогорова-Смірнова. 

Тестування відмінностей між незалежними вибірками в разі кількісних 

змінних здійснювали за допомогою t-тесту або рангових критеріїв Манна-

Уітні та Краскела-Уолліса, а в разі категоріальних змінних – за допомогою 

χ2-тесту або точного критерію Фішера. Для аналізу динаміки показників (до 

та після лікування) застосовували відповідно шкалі вимірювання та 

нормальності розподілу t-тест для залежних вибірок, непараметричний 

критерій Уілкоксона або критерій Мак-Немара. 

Наявність взаємозв’язку між параметричними змінними було 

перевірено за допомогою рангової кореляції Спірмена. 

З метою кількісної оцінки статистично значущого зв’язку між 

факторними та результативними ознаками розраховували відношення шансів 

(ВШ) із довірчими інтервалами (ДІ). Усі ДI, котрі містяться в дослідженні, 

побудовані для 95 % діапазону.  

При виконанні всіх процедур статистичного аналізу розраховували 

досягнутий рівень значущості (p) для двостороннього тесту, критичний 

рівень значущості прийняли рівним 0,05.  
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Для побудови алгоритму прогнозування рецидивів ГПЕ була  обрана 

послідовна процедура Вальда в модифікації Генкіна. У відповідності до даної 

процедури розраховані прогностичні коефіцієнти для виділених найбільш 

інформативних показників і побудована прогностична таблиця, яка є 

інформаційною основою роботи алгоритму прогнозування ГПЕ.  
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РОЗДІЛ 3 

ПАТОЛОГІЯ ЕНДОМЕТРІЯ ТА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я  

В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ) 

 

У цьому розділі дослідження викладені результати ретроспективного 

аналізу 849 історій хвороб жінок від 18 до 76 років, яким були виконані 

діагностичні та лікувальні гістероскопії з приводу ПЕ. Історії хвороб 

відбиралися методом суцільної вибірки. Завданням цього етапу дослідження 

було визначити особливості структури ПЕ та акушерсько-гінекологічного 

анамнезу в ПРПВ порівняно з іншими віковими періодами життя жінки.  

Всього були розглянуті 911 історій хвороб з діагнозом ПЕ (ПТМ, ГЕ, 

ХЕ, ВС). В результаті гістероскопії та гістологічного дослідження біоптатів 

ендометрія наявність ПЕ було підтверджено у 849 (93,19 %) пацієнток, серед 

них 459 осіб перебували в віці 18-34 років, 317 – у віці 35-54 та 73 були понад 

54 роки. Тобто, питома вага ПЕ в ПРПВ склала 37,34 % випадків (рис. 3.1): у 

1,4 рази рідше, ніж у ранній/активний репродуктивний період (p<0,001), і у 

4,3 рази частіше, ніж у постменопаузальний період (p<0,001).  

 

54,1%

37,3%
8,6%

55 і більше років

35-54 роки

18-34 роки

 

Рис. 3.1. Співвідношення вікових категорій пацієнток із ПЕ. 

 

В залежності від означених вище вікових інтервалів було сформовано 

групу 1 (активний репродуктивний період, n=459), групу 2 (ПРПВ, n=317) і 
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групу 3 (постменопаузальний період, n=73). Показники груп 1 та 3 між собою 

не порівнювали. 

Середній вік у групі 1 склав 29,3±3,14 роки (29; 27–32): тут і далі після 

середньої величини та стандартного відхилення в дужках указуються 

значення медіани та I – III-го квартилів), у групі 2 – 41,3±4,77 (41; 38-45) 

роки, у групі 3 – 59,9±4,98 (58; 56-62) роки. 

Результати вивчення соціального статусу показали, що у групах 1 і 2 

більше половини жінок були службовцями, а у групі 3 очікувано переважали 

домогосподарки (рис. 3.2). Жінки робочих спеціальностей у групі 2 

зустрічалися у 1,5 рази частіше, ніж у групі 1 (p<0,03). 
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Рис. 3.2. Соціальний статус пацієнток із ПЕ в залежності від вікової 

категорії. 

 

У групах 1 та 2 міські жінки зустрічалися з приблизно такою же 

частотою, що і мешканки малих населених пунктів. Але, починаючи з 

періоду менопаузи, звернення до медичного укладу з приводу ПЕ із селищ та 
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сіл різко знизилися відносно міського населення (рис. 3.3). Відсоток 

пацієнток з невеликих населених пунктах у групі 2 вдвічі перевершував 

такий у групі 1 (p<0,001).  
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Рис. 3.3. Місце мешкання пацієнток із ПЕ в залежності від вікової 

категорії. 

 

Вивчення гінекологічного анамнезу показало, що показники середнього 

віку менархе у групах дослідження були практично ідентичні: у групі 1 – 

13,0±1,33 (13; 12-14) роки; у групі 2 – 13,1±1,22 (13; 12-14; у групі 3 –

13,1±1,68 (13; 12,5-13). Відсоток початку менструації після 14 років у групі П 

у 2,1 рази переважав такий у групі А, p<0,005. Рясними були менструації 

приблизно у кожному другому випадку, болючість менструацій відмітила 

кожна друга – третя пацієнтка із ПЕ (табл. 3.1). 

У структурі генітальної патології, що обтяжувала анамнез жінок із ПЕ, 

превалювали хронічний аднексит, ектопія шийки матки, ПТМ та міома матки 

(див. табл. 3.1). Треба відзначити, що на аднексит страждали майже половина 

жінок групи П, ти не менш у групі А таких було в 1,3 рази більше (р<0,001), а 

у групі М – в 1,5 рази менше (р<0,02). 
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Таблиця 3.1 

Гінекологічний анамнез жінок із ПЕ в залежності від віку, n (%) 

Показник Група 1, n=459 Група 2, n=317 Група 3, n=73 

Раннє менархе 39 (8,5) 28 (8,8) 8 (11,0) 

Пізнє менархе 24 (5,2)** 34 (10,7) 7 (9,6) 

Рясні менструації 263 (57,3) 175 (55,2) 35 (47,9) 

Болісні менструації 204 (44,4) 119 (37,5) 25 (34,2) 

Хронічний аднексит 271 (59,0)*** 147 (46,4) 22 (30,1)* 

Ектопія шийки матки 180 (39,2) 118 (37,2) 23 (31,5) 

Міома матки 43 (9,4)*** 106 (33,4) 27 (37,0) 

ПТМ 105 (22,9)*** 107 (33,8) 25 (34,3) 

Кіста яєчника 91 (19,8) 73 (23,0) 11 (15,1) 

СПКЯ 51 (11,1)*** 9 (2,8) 1 (1,4) 

ГПЕ 55 (12,0) 45 (14,2) 18 (24,7)* 

Ендометріоз 43 (9,4) 33 (10,4) 4 (5,5) 

Поліп шийки матки 7 (1,5)** 17 (5,4) 9 (12,3)* 

ХЕ 23 (5,0) 13 (4,1) 2 (2,7) 

Дисплазія шийки матки 6 (1,3) 6 (1,9) 4 (5,5) 

Аномалія розвитку матки 10 (2,2) 5 (1,6) 1 (1,4) 

ВС 4 (0,9) 4 (1,3) 1 (1,4) 

Проста ГЕ з атипією 6 (1,3) 8 (2,5) 3 (4,1) 

Діагностичні вишкрібання 106 (23,1)*** 111 (35,0) 37 (50,7)* 

Операції на органах малого 

тазу 
200 (43,6) 122 (38,5) 22 (30,1) 

Лапаротомія 112 (24,4) 68 (21,5) 19 (26,0) 

Лапароскопія 115 (25,1) 63 (19,9) 2 (2,7) *** 

Гістероскопія 19 (4,1) 18 (5,7) 2 (2,7) 

Патологія молочної залози 5 (1,1)*** 16 (5,0) 7 (9,6) 

Примітка. *, **, *** – відмінність від групи П відповідно p<0,05, p<0,01 і 

p<0,001. 
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Ектопії шийки матки зустрічалися в групах дослідження з приблизно 

однаковою частотою – більш ніж у третини жінок. Міоми матки обтяжували 

анамнез пацієнток групи 2 в 3,6 рази частіше (р<0,001), ніж у групі 1; ПТМ – 

у 1,5 рази частіше, ніж у в групі 1 (p<0,001). Кісти яєчників виявлялися 

приблизно у кожної п’ятої жінки із ПЕ незалежно від віку. СПКЯ у пацієнток 

групи 2 відмічався у 3,9 рази рідше, ніж у пацієнток групи 1 (p<0,001). ГЕ у 

групі 3 реєструвалася у 1,7 рази частіше, ніж у групі 2 (р<0,03). Ендометріоз 

в анамнезі жінок груп дослідження відмічався наближено з однаковою 

частотою – десь у кожному десятому випадку. Обтяженість анамнезу 

поліпами шийки матки наростала прогресивно з віком: у групі 2 вони 

зустрічалися у 3,5 рази частіше, ніж у групі 1 (p<0,003), але у 2,3 рідше, ніж у 

групі 3 (p<0,04).  ХЕ, дисплазія шийки матки, аномалії розвитку матки, ВС та 

атипові зміни ендометрія діагностувалися вкрай рідко і не мали значущих 

розходжень між групами дослідження (р>0,05). Захворювання молочної 

залози обтяжували анамнез пацієнток групи 2 в 4,6 рази частіше, ніж у групі 

1 (р<0,001). 

Кожній третій жінці групи 2 було виконано діагностичне вишкрібання 

(див. табл. 3.1): у групі 3 таких було у 1,4 рази більше (р<0,02), а у групі 1 – в 

1,5 рази менше (р<0,001). Оперативні втручання на геніталіях перенесла 

кожна друга – третя пацієнтка із ПЕ. Треба відзначити, що у групах 1 та 2 

лапаротомічним і лапароскопічним доступом було зроблено приблизно 

однакову кількість операцій, в той час як у групі 3 більшості прооперованих 

жінок було здійснено лапаротомне втручання. Лапароскопія їм виконувалася 

майже на порядок рідше, ніж у групі 2 (p<0,001). Значущих відмінностей між 

групами 1 і 2 щодо оперативних втручань не спостерігалося.  

Гістероскопія в анамнезі жінок із ПЕ відзначалася значно рідше, ніж 

вишкрібання ендометрія: у групі 1 – в 5,6 рази (p<0,001), у групі 2 – у 6,2 

(p<0,001), у групі 3 – у 18,5 (p<0,001). 

Щодо акушерського анамнезу (рис. 3.4), то штучні переривання 

вагітності були зроблені більш ніж половині пацієнток групи 2: у групі 1 
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вони виконувалися вдвічі меншому відсотку (р<0,001), а у групі 3 – в 1,4 рази 

більшому (р<0,001). Пологи зареєстровано в двох третинах випадків у групі 

2: у 2,8 рази частіше, ніж у групі А (р<0,001), але й у 1,5 рази рідше, ніж у 

групі 3 (р<0,001). Спостерігалася цікава тенденція: у групі 1 відсоток тих, хто 

народжував, був значуще меншим по відношенню к тим, хто мав медичні 

аборти (р<0,03); у групі 2 ці частоти були порівняні (р>0,05); у групі 3 

відсоток тих, хто народжував, був значно більшим (р<0,009). 
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Рис. 3.4. Показники репродуктивного анамнезу пацієнток із ПЕ в 

залежності від вікової категорії, %. 

 

Мимовільні переривання вагітності зафіксовано у кожної сьомої жінки 

групи 2, статистичної відмінності від груп 1 та 3 не виявлено (р>0,05). 

Позаматкові вагітності траплялися в групах дослідження з приблизно 

однаковою частотою (р>0,05). 
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Спектр скарг, що пред’являли пацієнтки при зверненні до лікаря, 

представлено у табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 

Скарги пацієнток із ПЕ в залежності від вікової категорії, n (%) 

Показник 
Група 1, 

n=459 

Група 2, 

n=317 

Група 3, 

n=73 

Безпліддя 
181 

(39,4) 

118 

(37,2) 
 

Гіперполіменорея 
96 

(20,9)*** 

100 

(31,5) 

0 

(0,0)*** 

Періодичний біль в нижніх відділах 

живота 

49 

(10,7)* 
20 (6,3) 6 (8,2) 

Кровомазання в середині МЦ/ 

менопаузі 
68 (14,8) 

43 

(13,6) 

51 

(69,9)*** 

Інші порушення МЦ 
53 

(11,5)*** 
7 (2,2) 0 (0,0) 

Не мали жалоб: 
50 

(10,9)* 

53 

(16,7) 
18 (24,7) 

• ПТМ за даними сонографії 
37 

(8,1)** 

49 

(15,5) 
13 (17,8) 

• ГЕ за даними сонограіфії 8 (1,7) 2 (0,6) 2 (2,7) 

• субмукозна міома матки за даними 

сонографії 
5 (1,1) 1 (0,3) 3 (4,1)** 

Примітка. *, **, *** – відмінність від групи П відповідно p<0,05, p<0,01 і 

p<0,001. 

 

Треба відзначити, що провідна діада скарг у групах 1 та 2 була 

ідентичною і охоплювала безпліддя та гіперполіменорею. Але у групі 1 

частота жалоб на безпліддя переважала частоту жалоб на гіперполіменорею у 

1,8 рази (р<0,001), в той час як у групі 2 частоти цих скарг були порівняні 

(р>0,05). Співставлення частоти скарг між групами дослідження показало, 

що жінки ПРПВ в порівнянні з пацієнтками активного репродуктивного віку 

потрапляли на гістероскопію через періодичні болі в нижніх відділах живота 

в 1,7 рази рідше (р<0,04), а через ПТМ за даними сонографії – в 1,9 рази 

частіше (р<0,002). 
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Переважна більшість пацієнток групи 3 скаржилися на кровомазання. У 

цій групі звернення через ПТМ, виявлений під час планової сонографії, 

відмічалися в 3,9 рази рідше, ніж у зв’язку із кровомазанням (р<0,001). 

В цілому, відсоток пацієнток групи 2, які потрапили на гістероскопію 

лише завдяки профілактичній сонографії, був у 1,5 рази більше, ніж у групі 1 

(р<0,02). 

Залежність частоти головних діагнозів від вікової категорії пацієнток із 

ПЕ проілюстровано на рис. 3.5. У структурі ПЕ всіх груп дослідження 

домінували ПТМ, в активному репродуктивному віці та в ПРПВ їх відсоток 

був порівняний, а надалі, в періоді постменопаузи їх частота суттєво зросла – 

на 29,7 % (р<0,001). ГЕ в групі 2 зустрічалася на 6,9 % частіше, ніж у групі 1 

(р<0,04), і на 20,8 % частіше, ніж у групі 3 (р<0,001).  
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Рис. 3.5. Розподіл основних діагнозів у групах дослідження, %. 

 

Частота як ХЕ, так і ВС в групах дослідження не мала статистично 

значущої розбіжності (р>0,05). Транспонуючи наведені вище дані, ми 

розрахували розподіли вікових категорій в залежність від основних діагнозів 

пацієнток із ПЕ (рис. 3.6).  
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Рис. 3.6. Розподіл ПЕ за віковими категоріями, %. 

Примітки: 

1. П, ППП – відмінність від вибірки з ПТМ відповідно для p<0,05 і p<0,001; 

2. Г – відмінність від вибірки з ГЕ для p<0,05; 

3. Х – відмінність від вибірки з ХЕ для p<0,05; 

4. значущих відмінностей при порівнянні з вибіркою ВС не виявлено. 

 

Вікова специфіка ПЕ була однозначно пов’язана лише з ГЕ: ця патологія 

була більш притаманна жінкам «середнього» віку. Так, ГЕ в ПРПВ 

відмічалася у 1,3 рази частіше в порівнянні як з ПТМ (р<0,02), так і з ХЕ 

(р<0,03).  Порівняно із вибіркою ГЕ, ХЕ серед жінок в постменопаузі 

реєструвався частіше у 2,2 рази (р<0,04), ПТМ – в 2,8 рази (р<0,001). Вікові 
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розподіли ПТМ, ХЕ та ВС були порівняні. Частоту супутніх діагнозів в 

групах дослідження представлено у табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Супутні діагнози жінок із ПЕ в залежності від вікової категорії, n (%) 

Показник 
Група 1, 

n=459 

Група 2, 

n=317 

Група 3, 

n=73 

Безпліддя, в тому числі: 177 (38,6) 
118 

(37,2) 
 

• підготовка до ДРТ 79 (17,2) 
56 

(17,7) 

Ендометріоз, в тому числі: 113 (24,6) 
88 

(27,8) 
0 (0,0)*** 

• аденоміоз 74 (16,1) 
60 

(18,9) 
0 (0,0)*** 

Міома матки, в тому числі: 
35 

(7,6)*** 

66 

(20,8) 
5 (6,8)** 

• субмукозна міома матки 
14 

(3,1)*** 

46 

(14,5) 
2 (2,7)** 

Порушення МЦ 41 (8,9) 
33 

(10,4) 
 

Поліп шийки матки 23 (5,0) 19 (6,0) 10 (13,7)* 

Аномалія розвитку матки 27 (5,9) 12 (3,8) 1 (1,4) 

Хронічний двосторонній аднексит 30 (6,5) 12 (3,8) 0 (0,0) 

Комплексна атипова ГЕ  7 (1,5) 10 (3,2) 4 (5,5) 

Дисплазія шийки матки 4 (0,9) 5 (1,6) 5 (6,8)* 

СПКЯ 
31 

(6,8)*** 
2 (0,6) 0 (0,0) 

Кіста яєчника 33 (7,2) 17 (5,4) 1 (1,4) 

ВМС 2 (0,4) 2 (0,6) 4 (5,5)** 

Кісткові фрагменти у порожнині 

матки 
5 (1,1) 1 (0,3) 0 (0,0) 

Атрезія цервікального каналу 2 (0,4) 1 (0,3) 3 (4,1)** 

Примітка. *, **, *** – відмінність від групи П відповідно p<0,05, p<0,01 і 

p<0,001. 
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Кожна друга жінка із ПЕ репродуктивного віку мала безпліддя, при 

цьому половина з них проходили підготовку до ДРТ, статистичних 

відмінностей між групами 1 і 2 не спостерігалося.  

Обстежені пацієнтки в ранньому та пізньому репродуктивному віці не 

відрізнялися за частотою виявлення ендометріозу: цей діагноз був 

встановлений кожній четвертій жінці груп 1 та 2. Звертає на себе увагу, що у 

більшості випадків це було ураження матки: аденоміоз складав 65,5 % серед 

інших форм ендометріозу в групі 1 та 68,2 % – в групі 2. Кожна п’ята жінка у 

групі 2 мала міому матки, тоді як в групі 1 та 3 таких було вірогідно менше. 

Біля половини обстежених в групах 1 та 3 мали субмукозну міому, 

максимальна частота спостерігалась в групі 2 – дві третини жінок. Крім того, 

якщо в групах 1 та 3 доля субмукозної міоми від загальної кількості жінок з 

міомою складала 40,0 % , то в групі П таких було значно більше – 69,7 %. 

Вивчення частоти виявлення поліпів шийки матки у жінок з ПЕ показало, що 

майже втричі частіше вони виявлялися в менопаузі. Обстежені групи майже 

не відрізнялися за кількістю аномалій розвитку матки, хронічних 

двосторонніх аднекситів та кіст яєчників (p>0,05). З віком зростала частота 

виявлення дисплазій шийки матки. Зворотна тенденція зареєстрована щодо 

СПКЯ: майже всі пацієнтки з вказаним діагнозом були в групі 1, а у групах 2 

та 3 їх майже не було. Цікаво, що ВМС виявляли значно частіше у жінок в 

менопаузі, тоді як в репродуктивному віці таких майже не було. Теж саме 

можна сказати відносно діагнозу «атрезія цервікального каналу»: майже всі 

пацієнтки були з групи 3, тоді як в групах 1 та 2 реєструвалися поодинокі 

випадки. В цілому, вивчення супутніх діагнозів ПЕ показало, що у жінок в 

ПРПВ виявлялась ендокринозалежна патологія, а найбільш 

розповсюдженими виявилися міома матки, ендометріоз та безпліддя. 

З  віком спостерігалося збільшення кількості хворих зі скаргами на 

порушення сну. На порушення сну страждали 56 (12,2 %) пацієнток групи 1, 

187 (59,0%) – групи 2, 56 (76,71 %)  – групи 3 (рис.3.7).  
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Рис. 3.7. Частота порушень сну у жінок з ПЕ в залежності від віку, %. 

Примітка. *,**, *** - значуща відмінність з показником групи 1, 2 і 3 (p<0,05). 

 

 Таким чином, протягом життя дорослі жінки звертаються для 

проведення діагностичної та лікувальної гістероскопії з приводу ПЕ суттєво 

частіше в активний репродуктивний період – у 54,06 % випадків, у ПРПВ в 

1,45 рідше – у 37,34 % і у постменопаузі рідше в 6,29 рази – у 8,60 %. 

Гінекологічний анамнез пацієнток з ПЕ, які звернулися для 

гістероскопії в пізній репродуктивний та пременопаузальний період 

порівняно із раннім / активним репродуктивним віком відрізняє більший 

відсоток пізнього настання менархе, міом матки, ПТМ та шийки матки, 

захворювань молочної залози, та менший відсоток хронічних двосторонніх 

аднекситів та СПКЯ; порівняно із постменопаузою аднексити в ПРПВ 

зустрічаються частіше, а ГЕ та поліпи шийки матки – рідше. 

Частота діагностичних вишкрібань прогресивно зростає з віком: вони 

обтяжують  анамнез кожної четвертої жінки активного репродуктивного 

періоду, кожної третьої жінки в  ПРПВ та кожної другої жінки 
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постменопаузального періоду. Незалежно від віку, гістероскопія 

виконується значуще рідше, ніж вишкрібання порожнини матки. 

У структурі патологічних змін ендометрія у жінок усіх вікових груп 

домінують ПТМ, для ПРПВ характерна підвищена частота ГЕ.  

У ПРПВ ПЕ супроводжує підвищена частота генітальної та 

екстрагенітальної ендокринозалежної патології, найчастіше – міом матки, 

ендометріозу, безпліддя, порушень сну і синдрому вегетативної дисфункції.  

На порушення сну при ПЕ страждають 12,2 % пацієнток активного 

репродуктивного віку, 59,0 % пацієнток ПРПВ,  76,71 % осіб 

постменопаузального віку, що потребує корекції.  
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РОЗДІЛ 4 

КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБСТЕЖЕНИХ ЖІНОК ПІЗНЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ТА 

ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ З ПАТОЛОГІЄЮ ЕНДОМЕТРІЯ 

 

У цьому розділі наведено порівняльний аналіз клініко-анамнестичних 

даних пацієнток групи І (групи порівняння) з відповідними показниками  

умовно здорових жінок контрольної групи К (81 жінка), а також для оцінки 

однорідності груп наведені дані групи ІІ (250 жінок, основна група), які були 

обстежені на V етапі дослідження, а також особливості катамнезу жінок з 

різними формами ПЕ та в різні вікові періоди (групи РІ і РІІ).  

Аналіз вікового розподілу показав, що у всіх групах превалювали жінки  

пізнього репродуктивного періоду (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Показники віку та соціального статусу пацієнток груп дослідження 

Показник 
Група І, 

n=325 

Група ІІ,  

n=250 

Група К,  

n=81 

Вік, M±SE 

(Ме; Q1-Q3) року 

41,09±0,27  

(40; 37-45) 

41,14±0,27  

(40; 37-45) 

41,30±0,46 

(41; 38-45) 

Вікова категорія    

• 35-39 років, абс.ч. (%) 151 (46,5) 119 (47,6) 45(55,6) 

• 40-44 роки, абс.ч. (%) 86 (26,5) 81 (32,4) 26 (32,1) 

• 45-49 років, абс.ч. (%) 67 (20,6) 40 (16,0) 6 (7,4) 

• 50-54 роки, абс.ч. (%) 21 (6,5) 10 (4,0) 4 (4,9) 

Домогосподарки, абс.ч. (%) 109 (33,5) 94 (37,6) 22(27,2) 

Службовці, абс.ч. (%) 173 (53,2) 119 (47,6) 45 (55,6) 

Робочі, абс.ч. (%) 43 (13,2) 37 (14,8) 1417,3) 

Примітка. Значущих відмінностей між групами не виявлено (використовували U-

критерій Манна-Уїтні, 2- і точний критерій Фішера). 
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Розгляд соціального статусу виявив (табл. 4.1), що працюючими були 

216 (66,5 %) жінок з ПЕ. Серед них переважали службовці, представниці 

робітничих професій зустрічалися  у 4,03 рідше (p<0,001), домогосподарки – 

у 1,59 рідше (p<0,001). Зіставлення вікових характеристик та показників 

соціального статусу між основною групою, групою порівняння та контролем 

не визначило значущих розбіжностей (див. табл. 4.1). 

Вивчення стану менструальної функції показало (табл. 4.2), що 

показники раннього та пізнього віку менархе серед пацієнток груп І і ІІ з ПЕ 

майже не різнилися від таких в контрольній групі. Дисменорея також 

спостерігалася в групах дослідження зі співставимою частотою. Тривалість 

місячних та МЦ жінок із ПЕ практично не відрізнялася від референтних 

рівнів.  

Таблиця 4.2 

Показники менструальної функції пацієнток груп дослідження 

Показник 
Група І, 

n=325 

Група ІІ,  

n=250 

Група К,  

n=81 

Тривалість менструації, 

M±SE(Ме; Q1-Q3) дня 

5,42±0,09  

(5; 4-6) 

5,28±0,10 

 (5; 4-6) 

5,4±0,20 

 (5; 4-6) 

Тривалість МЦ, M±SE(Ме; 

Q1-Q3) дня 

28,28±0,33 

(28; 26-30) 

28,85±0,35 

(28; 27-30) 

27,90±0,22 

(28; 27-30) 

Ранній вік менархе, n (%) 30 (9,2) 17 (6,1) 4 (4,9) 

Пізній вік менархе, n (%) 39 (12,0) 32 (12,8) 12 (14,8) 

Рясні місячні, n (%) 172 (52,9) к 122 (48,8) к 21 (25,9) 

Дисменорея, n (%) 131 (40,3) 103 (41,2) 26 (32,1) 

Порушення МЦ, n (%) 116 (35,7) к 100 (40,0)к 0 (0,0) 

Примітка. к – значуща відмінність від показників групи К (p<0,05). 

 

Для жінок ПРПВ з ПЕ були характерні порушення менструальної 

функції в анамнезі (35,7 %). Треба відзначити, що хоча на рясні менструації 

при зверненні скаржилися лише 27,1 % пацієнток, при більш детальному 
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опитуванні рясними їх вважали 52,9 % опитаних проти 25,9 % жінок 

контрольної групи (p<0,001) і 40,3 % відмітили їх болючість (проти 22,2 %, 

p<0,05). Показники менструальної функції в клінічних групах І і ІІ не мали 

між собою вірогідних розбіжностей (див. табл. 4.2).   

Аналіз вікових особливостей менструальної функції не виявив різниці 

між групами РІ і РІІ і відповідними контрольними групами КІ і КІІ (табл. 

4.3). У групі РІ середній вік менархе склав 13,17±0,09 років проти 12,88±0,21 

у групі КІ, а у групі РІІ – 13,06±0,12 проти 13,28±0,24  років у групі КІІ 

(p>0,05); середня тривалість менструацій  – 5,26±0,10 проти 5,45±0,25 і 

5,63±0,17 проти 5,37±0,32 днів (p>0,05); середня тривалість МЦ – 28,16±0,39 

проти 28,31±0,28 днів і 28,45±0,57 проти 27,46±0,34 днів (p>0,05). 

Таблиця 4.3 

Показники менструальної функції пацієнток груп дослідження 

Показник 
Група РІ, 

n=186 

Група РІІ, 

n=139 

Група КІ, 

n=42 

Група КІІ, 

n=39 

Тривалість менструації, 

M±SE(Ме; Q1-Q3) дня 

5,26±0,10 

(5; 4-6) 

5,63±0,17 

(5; 4-6) 

5,45±0,25 

(5; 4-6) 

5,37±0,32 

(5; 4-6) 

Тривалість МЦ, 

M±SE(Ме; Q1-Q3) дня 

28,16±0,39 

(28; 26-30) 

28,45±0,57  

(28; 27-30) 

28,31±0,28  

(28; 27-30) 

27,46±0,34 

28(26-28) 

Ранній вік менархе, n (%) 17(9,1) 13(9,4)* 4(9,5) 0(0,0) 

Пізній вік менархе, n (%) 21(11,3) 18(12,9) 5(11,9) 7(17,9) 

Рясні місячні, n (%) 84(45,2) кІ,рІІ 88(63,3) кІІ,рІ 14(33,3) 7(17,9) 

Дисменорея, n (%) 71(38,2) кІ 60(43,2) кІІ 16(38,1) 10(25,6) 

Порушення МЦ, n (%) 47(25,3) рІІ 69(49,6) рІ 0(0,0) 0(0,0) 

Примітка. кІ, кІІ, рІ, рІІ – значуща відмінність від показників груп КІ, КІІ, РІ, РІІ 

(p<0,05). 

 

Жінок пізнього репродуктивного віку від пременопаузальних пацієнток 

з ПЕ відрізняла більша кількість в 1,42 раза випадків помірних місячних (50 

проти 35,3 %), менша в 1,40 раза частота рясних менструальних кровотеч 
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(45,2 проти 63,3 %), менше в 1,96 рази число порушень МЦ (25,3 проти 49,6 

%).  

Серед жінок групи І гінекологічний анамнез був обтяжений 

кандидозом у 62 (19,1 %), серед жінок групи ІІ – у 52 (21,2 %) випадку; 

хламідіозом – відповідно у 44 (13,5 %) та 39 (15,6 %); уреаплазмозом – у 36 

(11,1 %) та 27 (10,8 %); цитомегаловірусом – у 24 (7,4 %) та 22 (8,8 %); 

бактеріальним вагінозом – у 23 (7,1 %) та 22 (8,8 %); герпесною інфекцією – 

у 19 (5,8 %) та 16 (6,4 %); мікоплазмозом – у 13 (4,0 %) та 8 (3,2 %) (табл. 

4.4). В цілому, урогенітальні інфекції перенесли 131 (40,3 %) жінок групи І та 

113 (45,2 %) групи ІІ (p>0,05). Як видно з приведених даних, частота 

різноманітних урогенітальних інфекцій в групі І статистично відповідала 

такій у групі ІІ. 

 Таблиця 4.4 

Частота урогенітальних інфекцій у пацієнток груп дослідження, n (%) 

Показник 
Група І, 

n=325 

Група ІІ,  

n=250 

Група РІ, 

n=186 

Група РІІ, 

n=139 

Кандидоз 62 (19,1) к 53 (21,2) к 45(24,2) рІІ,кІ 17(12,2) рІ,кІІ 

Хламідіоз 44 (13,5) к 39 (15,6) к 34(18,3) рІІ,кІ 10(7,2) рІ,кІІ 

Уреаплазмоз 36 (11,1) к 27 (10,8) к 29(15,6) рІІ,кІ 7(5,0) рІ 

Цитомегаловірус 24 (7,4) к 22 (8,8) к 18(9,7) ,кІ 6(4,3) 

Бактеріальний вагіноз 23 (7,1) к 22 (8,8) к 14(7,5) 9(6,5) 

Герпес 19 (5,8) к 16 (6,4) к 15(8,1) рІІ 3(2,2) рІ 

Мікоплазмоз 13 (4,0) 8 (3,2) 10(5,4) 3(2,2) 

В цілому урогенітальні 

інфекції 
131 (40,3) к 113 (45,2) к 95(51,1) рІІ,кІ 36(25,9) рІ,кІІ 

Примітка. кІ, кІІ, рІ, рІІ – значуща відмінність від показників груп КІ, КІІ, РІ, РІІ 

(p<0,05). 

 

При розгляді вікових особливостей (див. табл. 4.4) встановлено, що 

жінки групи РІ в 1,97 рази частіше хворіли на урогенітальні інфекції в 

анамнезі, ніж пацієнтки групи РІІ. Вони статистично значуще частіше у 1,98 
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рази хворіли вагінальним кандидозом 45 (24,2 %) у групі РІ проти 17(12,2 %) 

у групі РІІ; у 2,54 – хламідіозом (34 (18,3 %) проти 10 (7,2 %)) у 3,10 – 

уреаплазмозом (29 (15,6 %) проти  7 (5,0 %)); цитомегаловірусною інфекцією 

– у 2,24 (18 (9,7 %) проти  6 (4,3 %)); бактеріальним вагінозом – у 1,16 (14 

(7,5 %) проти 9 (6,5 %)); герпесною інфекцією – у 3,74 (15 (8,1%) проти 3 (2,2 

%)); мікоплазмозом – у 2,49 (10 (5,4 %) проти 3 (2,2 %)). 

Дальший розгляд гінекологічного анамнезу показав (табл. 4.5), що 

частіше за інші патологічні процеси ендометрія передували ектопії шийки 

матки (46,8 %) та двосторонній хронічний аднексит (45,5 %).  

Таблиця 4.5 

Показники гінекологічного анамнезу у досліджуваних, n (%) 

Показник 
Група І, 

n=325 

Група ІІ, 

n=250 

Група РІ, 

n=186 

Група РІІ, 

n=139 

Ектопія шийки матки 152 (46,8) к 130 (52,0) к 88(47,3) рІІ,кІ 64(46,0) рІ,кІІ 

Хронічний 

двохсторонній аднексит 
148 (45,5) к 116 (46,4) к 100(53,8) рІІ,кІ 48(34,5) рІ,кІІ 

Міома матки 108 (33,2) к 101 (40,4) к 42(22,6) рІІ,кІ 66(47,5) рІ,кІІ 

ПТМ 114 (35,1) к 86 (34,4) к 48(25,8) рІІ,кІ 66(47,5) рІ,кІІ 

Кіста яєчника 51 (15,7) к 38 (15,2) к 30(16,1) кІ 21(15,1) кІІ 

ГЕ 51 (15,7) к 34 (13,6) к 18(9,7) рІІ,кІ 33(23,7) рІ,кІІ 

Ендометріоз 39 (12,0) к 43 (17,2) к 18(9,7) кІ 21(15,1) кІІ 

ХЕ 34 (10,5) к 37 (14,8) к 27(14,5) рІІ,кІ 7(5,0) рІ 

Поліп шийки матки 16 (4,9) к 13 (5,2) к 11(5,9) 5(3,6) 

Дисплазія шийки матки 14 (4,3) 14 (5,6) к 3(1,6) рІІ 11(7,9) рІ 

СПКЯ 12 (3,7) 10 (4,0) 8(4,3) 4(2,9) 

Аномалії розвитку матки 4 (1,2) 7 (2,8) 3(1,6) 1(0,7) 

Примітка. к, кІ, кІІ, рІ, рІІ – значуща відмінність від показників груп К, КІ, КІІ, РІ, РІІ 

(p<0,05). 

 

Міоми матки та ПТМ теж суттєво обтяжували анамнез жінок з ПЕ, 

однак їх частота значуще відрізнялася від частоти ектопій та аднекситів. 
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Міоми матки зустрічалися у 1,41 рази рідше, ніж ектопія шийки матки 

(p<0,001), в 1,37 – ніж хронічний аднексит (p<0,002), ПТМ – відповідно в 

1,33 та 1,30 рази рідше (p<0,001). У третій кластер анамнестичних 

гінекологічних факторів, що не мали між собою статистично значущих 

розбіжностей, слід зарахувати кісти яєчника (15,7 %), ГЕ (15,7 %), 

ендометріоз (12,0 %) і ХЕ (10,5 %). Зустрічаємість цих патологій була 

суттєво нижчою (p<0,001) порівняно із ектопіями шийки матки, аднекситами, 

міомами та ПТМ, але теж посідала значне місце в анамнезі пацієнток із ПЕ 

(див. табл. 4.5). 

При аналізі вікових відмінностей розподілу показників гінекологічного 

анамнезу виявлено, що ектопія шийки матки обтяжувала анамнез у 88 (47,3 

%) жінок репродуктивного періоду та 64 (46,0 %) пременопаузального віку 

(p>0,05); хронічний двохсторонній аднексит – відповідно у 100 (53,8 %) та 48 

(34,5 %) жінок (p<0,001); міома матки – у 42 (22,6 %) та 66 (47,5 %, p<0,001); 

ПТМ – у 48 (25,8 %) та 66 (47,5 %, p<0,001); кіста яєчника – у 30 (16,1 %) та 

21 (15,1 %, p>0,05); ГЕ – у 18 (9,7 %) та 33 (23,7 %, p<0,001); ендометріоз – у 

18 (9,7 %) та 21 (15,1 %, p>0,05); ХЕ – у 27 (14,5 %) та 7 (5,0 %, p<0,006); 

поліп шийки матки – у 11 (5,9 %) та 5 (3,6 %,  p>0,05); СПКЯ – у 8 (4,3 %) та 

4 (2,9 %) жінок (p>0,05); аномалії розвитку матки – у 3 (1,6 %) та 1 (0,7 %) 

жінок (p>0,05).  

Гінекологічні операції обтяжували анамнез більш ніж у третини жінок 

групи І з ПЕ, а якщо брати до уваги й роздільне діагностичне вишкрібання 

порожнини матки, то їх частота зростала на 25,6 % (табл. 4.6). Оперативні 

втручання на матці виконувалися вдвічі частіше, ніж на придатках (p<0,001). 

Кожна дев’ята пацієнтка перенесла не менше трьох гінекологічних операцій. 

Діагностичне вишкрібання зазнали більше третини пацієнток, у кожної 

десятої жінки воно робилося неодноразово (див. табл. 4.6). Статистичні дані 

щодо гінекологічних операцій в основній групі значуще не відрізнялися від 

таких у групі порівняння (див. табл. 4.6). 
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Таблиця 4.6 

Частота гінекологічних операцій у пацієнток груп дослідження, n (%) 

Показник 
Група І,  

n=325 

Група ІІ,  

n=250 

Група РІ, 

n=186 

Група РІІ, 

n=139 

Діагностичні 

вишкрібання, 
120 (36,9) к 88 (35,2) к 52(28,0) рІІ,кІ 68(48,9) рІ,кІІ 

в тому числі:  

два і більше вишкрібань 
33 (10,2) к 23 (9,2) к 10(5,4) рІІ,кІ 23(16,5) рІ,кІІ 

Оперативні втручання на 

матці (сумісно з 

діагностичними 

вишкрібаннями) 

159 (48,9) к 124 (49,6) к 

 

83(44,6) кІ 

 

 

76(54,7) кІІ 

 

Операції на придатках 86 (26,5) к 57 (22,8) к 66(35,5) рІІ,кІ 20(14,4) рІ,кІІ 

Лапаротомія 65 (20,0) к 52 (20,8) к, 46(24,7) рІІ,кІ 19(13,7) рІ,кІІ 

Лапароскопія 54 (16,6) к 33 (13,2) к 47(25,3) рІІ,кІ 7(5,0) рІ 

Гістероскопія 25 (7,7) к 26 (10,4) к 19(10,2) рІІ 6(4,3) рІ 

Гінекологічні операції 109 (33,5) к 90 (36,0) к 80(43,8) рІІ,кІ 29(20,9) рІ,кІІ 

Гінекологічні операції 

сумісно з діагностичними 

вишкрібаннями 

192 (59,1) к 147 (58,8) к 

 

110(59,1) кІ 

 

 

82(59,0) кІІ 

 

в тому числі:три і більше 

операцій 
36 (11,1) к 28 (11,2) к 29(15,6) рІІ,кІ 7(5,0) рІ 

Примітка. к, кІ, кІІ, рІ, рІІ – значуща відмінність від показників груп К, КІ, КІІ, РІ, РІІ 

(p<0,05). 

 

Найчастіше оперативні втручання здійснювали шляхом лапаротомії, 

лапароскопічний або гістероскопічний доступ виконувався відповідно у 1,20 

рази (p<0,02) та у 2,60 рази рідше (p<0,001).  

У вибірці репродуктивного віку РІ діагностичні вишкрібання перенесли 

52 (28,0 %) жінки, періоду пременопаузи РІІ – 68 (48,9 %) жінок (p<0,001); 

повторні вишкрібання були зроблені відповідно 10 (5,4 %) та 23 (16,5 %) 

пацієнткам (p<0,001). Оперативні втручання на матці обтяжували анамнез 83 

(44,6 %) жінок репродуктивного віку та 83 (44,6 %) – пременопаузального 

(p>0,05); операції на придатках – відповідно 66 (35,5 %) та 20 (14,4 %) жінок 
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(p<0,001). Лапаротомічним доступом було зроблено операції відповідно 46 

(24,7  %) та 19 (13,7%) пацієнткам (p<0,02), лапароскопічним доступом – 47 

(25,3 %) та 7 (5,0 %) пацієнткам (p<0,001), гістероскопічним доступом – 19 

(10,2 %) та 6 (4,3 %) пацієнткам (p<0,05).  

Гінекологічні операції, в тому числі й діагностичні вишкрібання, 

перенесли 110 (59,1 %) жінок пізнього репродуктивного віку та 82 (59,0%) 

жінок періоду пременопаузи (p>0,05), не менше трьох таких операцій – 29 

(15,6 %) та 7 (5,0 %) жінок (p<0,003). Якщо не брати до уваги вишкрібання, 

вимальовується чітка тенденція до переважання гінекологічних оперативних 

втручань у вибірці пізнього репродуктивного віку: 80 (43,8 %) проти 29 

(20,9%) випадків (p<0,001). 

Наступний статистичний аналіз стосувався репродуктивного анамнезу 

жінок (табл. 4.7). З'ясувалося, що понад половини вагітностей у пацієнток з 

ПЕ закінчувалися штучними абортами, пологами завершувалися всього дві 

вагітності з п'яти. Але треба відзначити, що у своїй більшості референтна 

статистика вагітностей, медичних абортів, пологів і ектопічних вагітностей 

була порівняна з такою у групах з ПЕ.  

Суттєво обтяжений у жінок з ПЕ і репродуктивний  анамнез. Так, більш 

ніж половина жінок відмітила перенесені штучні аборти (в три рази частіше 

ніж у жінок контрольної групи – 59,4 проти 19,8 %, p<0,001), суттєво більша 

була і частка жінок з мимовільними абортами (16,3 проти 0,0 % відповідно, p 

< 0,05). При цьому 15,7 % жінок І групи мали 3 і більше штучних абортів. 

(табл. 4.7). В контрольній групі не було зареєстровано жодного випадку 

мимовільного переривання вагітності (p<0,02).  

Значущих відмінностей щодо статистичних характеристик 

репродуктивного анамнезу основної групи та групи порівняння не виявлено 

(табл. 4.7). 
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Таблиця 4.7 

Показники репродуктивного анамнезу пацієнток груп дослідження, 

 n (%) 

Показник 
Група І, 

 n=325 

Група ІІ,  

n=250 

Група К,  

n=81 

Маткова вагітність, 273 (84,0) к 204 (81,6) к 43 (53,1) 

 в тому числі: 1 – 2 131 (40,3) 97 (38,8) 35 (43,2) 

            3 – 4 101 (31,1) к 66 (26,4) к 6 (7,4) 

          ≥ 5 41 (12,6) к 41 (16,4) к 2 (2,5) 

Штучний аборт, 193 (59,4) к 134 (53,6) к 16 (19,8) 

в тому числі: ≥ 3 51 (15,7) к 46 (18,4)к 6 (7,4) 

Пологи, 220 (67,7) к 175 (70,0) к 37 (45,7) 

в тому числі: ≥ 3 9 (2,8) 8 (3,2) 0 (0,0) 

Викидень 53 (16,3) к 43 (17,2) к 0 (0,0) 

Позаматкова вагітність 23 (7,1) к 10 (4,0) 0 (0,0) 

Примітка. к – значуща відмінність від контролю для p<0,05; значущих 

відмінностей між клінічними групами не виявлено.  

 

В пізньому репродуктивному періоді у групі І відсутність маткової 

вагітності відмічалась в анамнезі у 42 (22,7 %) жінок, в пременопаузальному 

віці – в 3,07 рази рідше – у 10 (7,4 %) жінок (p<0,001). 

Цікаві результати були отримані щодо розподілу кількості маткових 

вагітностей у пацієнток різних вікових категорій. Так, одну – дві вагітності 

зафіксовано у 84 (45,2 %) жінок пізнього репродуктивного віку групи РІ, в 

пременопаузі – у 47 (33,8 %) жінок (p<0,001), тобто суттєво рідше. Три – 

чотири вагітності трапилися відповідно у 49 (26,3 %) і 52 (37,4 %) жінок 

(p<0,05), п’ять та більше вагітностей – у 11 (5,9 %) і 30 (21,6 %) жінок 

(p<0,001), тобто три та більш вагітностей в пременопаузі спостерігали 

суттєво частіше.  
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Таблиця 4.8 

Показники акушерського анамнезу пацієнток в залежності від віку,  

n (%) 

Показник 
Група РІ, 

n=186 

Група РІІ, 

n=139 

Група КІ, 

n=42 

Група КІІ, 

n=39 

Маткова вагітність, 143(77,3) рІІ 125(92,6) кІІ,рІ 22(52,4) 21(53,8) 

в тому числі:  1 – 2 84(45,2) кІ,рІІ 47(33,8) рІ 19(45,2) 16(41,0) 

                        3 – 4 49(26,3) кІ,рІІ 52(37,4) кІІ,рІ 2(4,8) 4(10,3) 

                         ≥ 5 11(5,9) рІІ 30(21,6) кІІ,рІ 1(2,45) 1(2,6) 

Штучний аборт, 97(52,2) кІ,рІІ 96(69,1) кІІ,рІ 6(14,3) 10(25,6) 

в тому числі:  ≥ 3 21(11,3) кІ,рІІ 30(21,6) кІІ,рІ 3(7,1) 3(7,7) 

Пологи, 96(51,6) кІ,рІІ 124(89,2) кІІ,рІ 20(47,6) 17(43,6) 

в тому числі:  ≥ 3 1(0,5) рІІ 8(5,8) рІ 2(4,8) 1(2,6) 

Викидень 34(18,3) кІ 19(13,7) кІІ 0(0) 0(0) 

Позаматкова вагітність 12(6,5) 11(7,9) 0(0) 0(0) 

Примітка. к – значуща відмінність від контролю для p<0,05; значущих  

 

Штучне переривання вагітності робили 97 (52,2 %) жінок 

репродуктивного віку, в 1,32 рази рідше, ніж у вибірці пременопаузи, де 

вагітність переривали 96 (69,1 %) жінок (p<0,001). Не менше трьох абортів 

зробили відповідно 21 (11,3 %) і 30 (21,6 %) пацієнток (p<0,001). Пологи в 

анамнезі жінок пізнього репродуктивного віку порівняно з вибіркою 

пременопаузи також відмічалися значуще рідше: 96 (51,6 %) проти 124 (89,2 

%), p<0,001. Багаторазові пологи спостерігалися відповідно у 1 0,5 %) та 8 

(5,8 %) жінок, p<0,005. Частота мимовільніх абортів та ектопічної вагітності 

серед жінок пізнього репродуктивного віку була приблизно така ж сама, як і 

серед жінок пременопаузального періоду. Викидень обтяжував анамнез 

відповідно 34 (18,3 %) і 19 (13,7 %) пацієнток (p>0,05), позаматкова 

вагітність – 12 (6,5 %) та 11 (7,9 %) пацієнток (p>0,05).  
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Звертала на себе увагу вкрай висока коморбідність ПЕ з 

екстрагенітальними захворюваннями (табл. 4.9).  

Таблиця 4.9 

Показники екстрагенітальної патології пацієнток груп дослідження, n (%) 

Показник 
Група І, 

n=325 

Група ІІ, 

n=250 

Група РІ, 

n=186 

Група РІІ, 

n=139 

Захворювання 

травного тракту, 
95(29,2)к 67(26,8)к 42(22,6)кІ,рІІ 53(38,1) кІІ,рІ 

в тому числі: 

патологія жовче-

вивідної системи 

71(21,8)к 48(19,2) к 31(16,7) кІ,рІІ 40(28,8) кІІ,рІ 

Ожиріння 57(17,5) к 57(22,8) к 23(12,4) кІ,рІІ 34(24,5) кІІ,рІ 

Алергічні реакції 56(17,2) к 50(20,0) к 31(16,7) кІ 25(18,0) кІІ 

Патологія 

щитоподібної 

залози 

42(12,9) к 34(13,6) к 16(8,6) кІ,рІІ 26(18,7) кІІ,рІ 

Патологія 

молочної залози 
39(12,0) к 36(14,4) к 16(8,6) кІ,рІІ 23(16,5) кІІ,рІ 

Вегето-судинна 

дистонія 
34(10,5) к 32(12,8) к 11(5,9) рІІ 23(16,5) кІІ,рІ 

Хронічний 

тонзиліт 
33(10,2) к 24(9,6) к 15(8,1) 18(12,9) кІІ 

Залізодефіцитна 

анемія 
19(5,8) 21(8,4) 2(1,1) рІІ 17(12,2) кІІ,рІ 

Гіпертонічна 

хвороба 
17(5,2) к 14(5,6) к 2(1,1) рІІ 15(10,8) кІІ,рІ 

Захворювання 

нирок 
15(4,6) 16(6,4) к 4(2,2) 11(7,9) 

Варикозна 

хвороба 
10(3,1) 14(5,6) к 3(1,6) 7(5,0) 

Примітка. к, кІ, кІІ, рІ, рІІ – значуща відмінність від показників груп К, КІ, КІІ, РІ, РІІ 

(p<0,05). 

 

На фоні ПЕ частіше за інших виявлялася патологія травної системи – у 

кожному третьому – четвертому випадку, головним чином, це були 

захворювання жовчовивідних шляхів.  

До другого кластеру щодо рівня захворюваності увійшли ожиріння та 

алергія, зафіксовані відповідно у кожної п'ятої пацієнтки (в 1,67 рази рідше, 
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ніж хвороби травної системи, p<0,001) та п'ятої – шостої пацієнтки (в 1,70 

рази рідше, ніж хвороби травної системи, p<0,001).  

Третій кластер соматичної патології у жінок з ПЕ склали захворювання 

щитоподібної залози, захворювання молочної залози, вегето-судинні розлади 

та хронічний тонзиліт (див. табл. 4.9). Так, порушення функцій щитоподібної 

залози, як і захворювання молочної залози, спостерігалися доволі часто – в 

кожному сьомому – восьмому випадку, але в 2,26 рази рідше, ніж патологія 

органів травлення (p<0,001); в 1,46 рази рідше, ніж ожиріння (p<0,003), та в 

1,33 рази рідше, ніж алергія (p<0,02).  

Вегето-судинна дистонія обтяжувала анамнез кожної восьмої – дев’ятої 

жінки групи І з ПЕ – в 2,78 рази рідше, ніж захворювання органів травлення 

(p<0,001), в 1,67 рази рідше, ніж ожиріння (p<0,001), та в 1,64 рази рідше, ніж 

алергічні реакції (p<0,001).  

На часті тонзиліти страждала кожна десята пацієнтка – в 2,86 рази 

рідше, ніж на хвороби травної системи (p<0,001); в 1,72 рази рідше, ніж на 

ожиріння (p<0,001), та в 1,69 рази рідше, ніж на алергії (p<0,001). 

При аналізі вікових особливостей частоти коморбідної патології у жінок 

з ПЕ встановлено, що патологія травного тракту були більш притаманна 

пременопаузальним пацієнткам: 53 (38,1 %) проти 42 (22,6 %, p<0,001). 

Різниця щодо захворювань жовчовивідної системи була ще більш значущою 

– 40 (28,8 %) у вибірці пременопаузи проти 31 (16,7 %) у вибірці 

репродуктивного віку, p<0,001. Від ожиріння страждали 23 (12,4 %) пізніх 

репродуктивних та 34 (24,5 %) пременопаузальних пацієнток (p<0,005); від 

алергії – відповідно 31 (16,7 %) та 25 (18,0 %, p>0,05); від хвороб 

щитоподібної залози – 16 (8,6 %) та 26 (18,7 %, p<0,007); від патології 

молочної залози – 16 (8,6 %) та 23 (16,5 %, p<0,03); від хронічного тонзиліту 

– 19 (13,8 %) та 38 (8,7 %) жінок (p>0,05); від вегето-судинної дистонії – 15 

(8,1%) та 18 (12,9%, p<0,002); від хронічної залізодефіцитної анемії – 2 (1,1 

%) та 17 (12,2 %, p<0,001); від гіпертонічної хвороби – 2 (1,1 %) та 17 (12,2 %, 
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p<0,001); від захворювань нирок – 4 (2,2 %) та 11 (7,9 %, p>0,05); від 

варикозної хвороби – 3 (1,6 %) та 7 (5,0 %, p>0,05). 

Кожна третя пацієнтка з ПЕ перенесла хоча б одну екстрагенітальну 

операцію. (табл. 4.10).  

Таблиця 4.10 

Показники екстрагенітальної патології пацієнток груп дослідження, n (%) 

Показник Група І, 

n=325 

Група ІІ, 

n=250 

Група РІ, 

n=186 

Група РІІ, 

n=139 

Екстрагенітальні операції 112 (34,5) 82 (32,8) 61 (32,8) 51 (36,7) 

Апендектомія 64 (19,7) 49 (19,6) 40 (21,5) 24 (17,3) 

Холецистектомія 9 (2,8) 5 (2,0) 5 (2,7) 4 (2,9) 

Тонзилектомія 31 (9,5) 28 (11,2) 15 (8,1) 18 (12,9) 

Операції на молочній 

залозі 
11 (3,4) 11 (4,4) 5 (2,7) 6 (4,3) 

Флебектомія 4 (1,2) 1 (0,4) 2 (1,1) 2 (1,4) 

Операції на щитоподібній 

залозі 
2 (0,6) 1 (0,4) 0 (0,0) 2 (1,4) 

         Примітка. Значущих відмінностей між клінічними групами не виявлено, p>0,05.  

 

Переважали апендектомії: значно рідше виконувалися тонзилектомії та 

операції на молочній залозі – відповідно в 2,07 рази (p<0,001) та в 5,79 рази 

(p<0,001). Видалення жовчного міхура у групі І перенесли 9 (2,8  %), операції 

на щитоподібній залозі – 2 (0,6 %), флебектомію – 4 (1,2 %). Частоти 

розподілу різних оперативних втручань в основній групі та групі порівняння 

були гомогенними (див. табл. 4.10).  

Екстрагенітальні операції обтяжували анамнез 61 (32,8 %) жінок 

пременопаузального віку та 51 (36,7  %) жінок пізнього репродуктивного віку 

(p>0,05).  

Клінічне обстеження показало, що серед скарг, які стали приводом для 

проведення гістероскопі у жінок групи І з ПЕ превалювали безпліддя та 

РМК, які реєструвалися з приблизно однаковою частотою (табл. 4.11).  
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Таблиця 4.11 

Розподіл показань для гістероскопії в групах дослідження, n (%) 

Показник 
Група І, 

 n=325 

Група ІІ, 

n=250 

Група РІ, 

n=186 

Група РІІ, 

n=139 

Безпліддя 106 (32,6) 89 (35,6) 95 (51,1) рІІ 11 (7,9) рІ 

РМК 102 (31,4) 83 (33,2) 42 (22,6) рІІ 60 (43,2) рІ 

Кровомазання 57 (17,5) 47 (18,8) 32 (17,2) 25 (18,0) 

Біль внизу живота 56 (17,2) 46 (18,4) 33  (17,7) 23 (16,5) 

Порушення МЦ 10 (3,1) 7 (2,8) 4 (2,2) 6 (4,3) 

ПТМ за даними 

сонографії 
66 (20,3) 59 (23,6) 28 (15,1)рІІ 38 (27,3)рІ 

ГЕ за даними 

сонографії 
22 (6,8) 19 (7,6) 11 (5,9) 11 (7,9) 

Субмукозна міома 

матки за даними 

сонографії 

15 (4,6) 16 (6,4) 6 (3,2) 9 (6,5) 

Інші (фрагменти 

ВМС у порожнині 

матки, ВС за даними 

сонографії, звичне 

невиношування 

вагітності, поліп 

шийки матки за 

даними кольпоскопії, 

плацентарний поліп, 

тощо) 

8 (2,5) 12 (4,8) 7 (3,8) 1 (0,7) 

Примітка. рІ, рІІ – значуща відмінність від показників груп РІ, РІІ (p<0,05). 

 

Значуще рідше в якості скарги позначався ПТМ, виявлений при 

сонографії, – у 1,78 рази порівняно з безпліддям (p<0,001) та у 1,55 рази в 

порівнянні з РМК (p<0,001). На кровомазання, як і на болі внизу живота, 

жінки з ПЕ скаржилися у 1,73 рази рідше, ніж на безпліддя (p<0,001), та у 

1,79 рази рідше, ніж на РМК (p<0,001). Зіставлення розподілу різноманітних 

скарг показало, що вони не мали статистично значущої розбіжності між 

основною групою та групою порівняння (див. табл. 4.11). 
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Були вивчені особливості скарг, які привели пацієнток з ПЕ до 

гістероскопії, в залежності від віку. Статистично значущі відмінності були 

властиві для таких показників як:  безпліддя, – 95 (51,1 %) випадків у вибірці 

пізнього репродуктивного періоду проти 11 (7,9 %) серед осіб 

пременопаузального віку, p<0,001;  РМК  –  42 (22,6 %) проти 60 (43,2 %, 

p<0,004);  безсимптомний ПТМ, що був виявлений лише завдяки плановій 

сонографії, – 28 (15,1 %) проти 38 (27,3 %, p<0,004) (див. табл 4.11). 

Вивчення заключних основних діагнозів після отримання результатів 

гістологічного дослідження операційних матеріалів продемонструвало, що в 

структурі ПЕ значуще переважали ПТМ (табл. 4.12), які у групі І 

зустрічалися у 192 (59,1 %) випадках. 

Таблиця 4.12 

Розподіл основних діагнозів пацієнток груп дослідження, n (%) 

Показник 
Група І, 

n=325 

Група ІІ, 

n=250 

Група РІ, 

n=186 

Група РІІ, 

n=139 

ПТМ 192 (59,1) 153 (61,2) 110 (59,1) 82 (59,0) 

ГЕ 99 (30,5) 75 (30,0) 50 (26,9) 49 (35,3) 

ХЕ 113 (34,8) 91 (36,4) 70 (37,6) 43 (30,9) 

ВС 20 (6,2) 16 (6,4) 11 (5,9) 9 (6,5) 

Поєднані ГПЕ 36 (11,1) 39 (15,6) 15 (8,1) 21 (15,1) 

Поєднана ПЕ в 

цілому 
92 (28,3) 76 (30,4) 51 (27,4) 41 (29,5) 

Атипова ГЕ 7 (2,2) 5 (2,0) 3 (1,6) 4 (2,9) 

Примітка. Значущих відмінностей між клінічними групами не виявлено  (p<0,05). 

 

ГЕ спостерігалася у групі І рідше в 1,94 рази (p<0,001), ХЕ – в 1,70  

(p<0,001), ВС – в 9,68 рідше (p<0,001). У 36 (11,1 %) зустрічалися поєднані 

ГПЕ,  у 92 (28,3 %) – поєднана ПЕ. Атипові зміни ендометрія було виявлено 
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у 7 (2,2 %) осіб. Розподіл основних діагнозів у основній і групі порівняння не 

мав вірогідних відмінностей.  

Аналіз вікових особливостей розподілу основних діагнозів також не 

виявив вірогідних відмінностей між групами РІ і РІІ (див. табл. 4.12) :  ПТМ 

було діагностовано у 110 (59,1%) жінок пременопаузального віку та 82 (59,0 

%) осіб пізнього репродуктивного віку (p>0,05); ГЕ – відповідно у 50 (26,9 %) 

та 49 (35,3 %); ХЕ – у 70 (37,6 %) та у 43 (30,9 %); ВС – у 11 (5,9 %) та 9 (6,5 

%); проста ГЕ з атипією – у 3 (1,6 %) та 4 (2,9  %); поєднана ПЕ – у 51 (27,4 

%) та 41 (29,5 %), в тому числі, поєднані ГПЕ – у 15 (8,1 %) та 21 (15,1 %) 

жінок (p<0,04).  

Серед супутньої патології звертала на себе увагу висока частота 

хронічного аднекситу та безпліддя, переважно, вторинного. Міоми матки 

спостерігалися в більш, ніж третині випадків (табл. 4.13).  

В структурі супутньої патології вагоме місце займали також ендометріоз 

та захворювання шийки матки. Ендометріоз супроводжував ПЕ в кожному 

п’ятому випадку. Треба відзначити, що в структурі ендометріозу виражено 

превалював аденоміоз. Але у порівнянні з міомами матки ендометріоз 

відмічався у 1,72 рази рідше (p<0,001), захворювання шийки матки – у 2,75 

рази рідше (p<0,001). 

Первинним безпліддям жінки з ПЕ страждали в 1,89 рази рідше 

(p<0,001). Кожна сьома пацієнтка готувалася до ДРТ (див. табл. 4.13).  

Рубець на матці, кіста яєчника, сакто- чи гідросальпінкс, поліп шийки 

матки, хронічний двохсторонній аднексит, діагностувалися значуще рідше, 

ніж означені вище супутні діагнози (див. табл. 4.13).  

Відзначалися поодинокі випадки кровотеч, ВМК у порожнині матки, 

плацентарного поліпу та кісткових фрагментів у порожнині матки. 

Розподіл супутніх діагнозів в клінічних групах дослідження І та ІІ  

загалом та в аспекті різноманітних ПЕ було представлено із порівняною 

частотою. 
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Таблиця 4.13 

Розподіл частоти супутніх діагнозів пацієнток груп дослідження, n (%) 

Показник 
Група І,  

n=325 

Група ІІ,  

n=250 

Група РІ, 

n=186 

Група РІІ, 

n=139 

Безпліддя, в т. ч.: 107(32,9) 94(37,6) 96(51,6)рІІ 11(7,9)рІ 

• первинне 37(11,4) 35(14,0) 33(17,7) рІІ 4(2,9) рІ 

• вторинне 70(21,5) 59(23,6) 63(33,9) рІІ 7(5,0) рІ 

• підготовка до ДРТ 44(13,5) 35(14,0) 36(19,4) рІІ 8(5,8) рІ 

Міома матки, в т. ч.: 110(33,8) 94(37,6) 47(25,3) рІІ 63(45,3) рІ 

• субмукозна 31(9,5) 27(10,8) 12(6,5) рІІ 19(13,7) рІ 

Ендометріоз, в т. ч.: 64(19,7) 57(22,8) 35(18,8) 29(20,9) 

• аденоміоз 56(17,2) 46(18,4) 29(15,6) 19(13,7) 

Патологія шийки матки 40(12,3) 36(14,4) 25(13,4) 15(10,8) 

Рубець на матці 25(7,7) 26(10,4) 15 (8,1) 10(7,2) 

Кіста яєчника 27(8,3) 23(9,2) 10(5,4) рІІ 17(12,2) рІ 

Сакто-, гідросальпінкс 22(6,8) 19(7,6) 22(11,8) рІІ 0(0,0) рІ 

Поліп шийки матки 18(5,5) 20(8,0) 9(4,8) 9(6,5) 

Хронічний двохсторонній 

аднексит 
148(45,5) 116(46,4) 118(63,4) рІІ 30(21,6) рІ 

Аномалія розвитку матки 11(3,4) 11 (4,4) 5 (2,7) 6(4,3) 

Інше 13(4,0) 13(5,2) 4(2,2) 1(0,7) 

Примітка. рІ, рІІ – значуща відмінність від показників груп РІ, РІІ (p<0,05). 

 

 Проаналізовано вікові відмінності в розподілі супутніх діагнозів у 

жінок з ПЕ. Розповсюдженість міом матки в вибірці жінок 

пременопаузального віку становила 63 (45,3 %), а у вибірці жінок пізнього 

репродуктивного періоду в 1,79 рази менше – 47 (25,3 %, p<0,001) (в тому 

числі, субмукозних міом матки в 2,11 рази менше – 19 (13,7 %) проти 12 (6,5 
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%), p<0,03; ендометріозу – 29 (20,9 %) проти 35 (18,8 %), p>0,05 (в тому 

числі, аденоміозу – 19 (13,7 %) та 29 (15,6 %), p>0,05); безпліддя – 11 (7,9 %) 

та 96 (51,6 %), p<0,001 (в тому числі, первинного – 4 (2,9 %) та 33 (17,7 %), 

p<0,001; вторинного – 7 (5,0 %) та 63 (33,9 %), p<0,001; підготовки до ДРТ – 

8 (5,8 %) та 36 (19,4 %), p<0,001); патології шийки матки – 15 (10,8 %) та 25 

(13,4 %), p>0,05; рубцевих змін матки – 10 (7,2 %) та 15  (8,1%), p>0,05; кіст 

яєчника – 17 (12,2 %) та 10 (5,4 %), p<0,03; сакто- та гідросальпінксів – 0 (0,0 

%) та 22 (11,8 %), p<0,001; поліпів шийки матки – 9 (6,5 %) та 22 (11,8 %), 

p>0,05; хронічного двохстороннього аднекситу – 30 (21,6 %) та 118 (63,46 %), 

p<0,001; аномалій розвитку матки – 6 (4,3 %) та 5 (2,7 %), p>0,05. 

Серед досліджуваних жінок групи ПЕ у 99 (30,5%) був кінцево 

встановлений діагноз ГЕ, у 192 (59,1%) – ПТМ, у 20 (6,2 %) – ВС, у 113 (34,8 

%) – ХЕ (рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1 Спектр ПЕ у досліджуваних жінок. 
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 «Чисті» форми ПЕ (без поєднаної ПЕ ) було діагностовано у   231 (71,1 

%) жінки з ПЕ, з них ПТМ – у 123 (53,2 %), ГЕ – у 48 (20,8 %), ХЕ – у 46 

(19,9 %), ВС – у 14 (6,1 %) (рис. 4.2). Показники цих вибірок було 

співставлено з метою виявлення характерних особливостей кожного виду 

ПЕ. 

  

Рис. 4.2 Розподіл «чистих форм» ПЕ у досліджуваних жінок. 

 

Аналіз вікового статусу показав (табл. 4.14), що у вибірці ХЕ жінки були 

наймолодшими, а у вибірці ГЕ – найбільш зрілими. Медіанна різниця між 

цими вибірками сягала п’яти років (p<0,001), а пременопауза при ХЕ 

відмічалася у 3,2 рази частіше (p<0,001). Причому, в той час як між вибіркою 

з ПТМ та вибіркою з ХЕ відносно відсотку пременопаузи значущої 

розбіжності не спостерігалося (p>0,05), серед пацієнток з ГЕ 

пременопаузальний період реєструвався майже вдвічі частіше, ніж у жінок з 

поліпами (p<0,002). 

Щодо соціального статусу пацієнток (див. табл. 4.14), домогосподарки 

найчастіше зустрічалися у вибірці ХЕ – в півтора рази частіше, ніж у вибірці 

з ГЕ (p<0,05). 
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Таблиця 4.14 

Показники віку та соціального статусу пацієнток з ПЕ 

Показник 
ПТМ,  

n=123 

ГЕ,  

n=48 

ХЕ, 

 n=46 

ВС,  

n=14 

Вік, M±SЕ 

(Ме; Q1-Q3), у роках 

40,8±0,43 

(39; 37-44)г 

42,5±0,69 

(43; 39-45)п  

40,1±0,67 

(38; 37-42)  

41,1±1,12 

(40; 39-45) 

Пременопауза, n (%) 44 (20,5) 33 (39,8)е 12 (12,4)г  3 (25,0) 

Домогосподарки, n (%) 42 (34,1) 13 (27,1) 19 (42,3) г,с 2 (16,7) 

Службовці, n (%) 66 (53,7)с 24 (50,0) с 23 (50,5) с 10 (83,3)п,г,е  

Робочі, n (%) 15 (12,2) г 11 (22,9)п,е 4 (7,2) 
г 0 (0,0) 

Примітка. п, г, е, с– статистично значуща різниця з показниками груп К, з ПТМ, з ГЕ, з 

ХЕ, з ВС (р<0,05). 

 

Відсоток службовців був найвищим у вибірці ВС – у 1,64 рази 

перевершував такий при ХЕ (p<0,04), а представниці робітничих професій 

значуще частіше відмічалися у вибірці гіперплазії ендометрія – в 1,88 рази, 

ніж у вибірці з ПТМ (p<0,05), та в 3,18  частіше, ніж у вибірці з ХЕ (p<0,009).  

Параметри менструальної функції, виключаючи РМК та порушення МЦ, 

між досліджуваними формами ПЕ майже не різнилися (табл. 4.15).  

Таблиця 4.15 

Показники менструальної функції пацієнток з ПЕ 

Показник ПТМ, n=123 ГЕ, n=48 ХЕ, n=46 ВС, n=14 

Тривалість менструації, 

M±SE (Ме; Q1-Q3) дня 

5,36±0,13  

(5; 4-7) 

5,57±0,34  

(5; 4-6,3)е 

5,17±0,25  

(5; 4-6)г 

5,11±0,31  

(5; 4-7) 

Тривалість МЦ, M±SE 

(Ме; Q1-Q3) дня 

27,92±0,24 

 (28; 27-30) 

29,06±1,52 

 (28; 26-30) е 

29,11±01,41 

 (28; 26,5-29) г 

28,93±1,38 

(28; 25-28) 

Раннє менархе, n (%) 13 (10,6) 1 (2,1) 3 (6,5) 1 (7,1) 

Пізнє менархе, n (%) 12 (9,8) 6 (12,5) 8 (17,4) 3 (21,4) 

РМК, n (%) 70 (56,9)е 27 (56,3)е 15 (32,6)п,г 5 (35,7) 

Дисменорея, n (%) 46 (37,4) 23 (47,9) 16 (34,8) 7 (50,0) 

Порушення МЦ, n (%) 43 (35,0) 20 (41,7) 16 (34,8)  6 (42,9) 

Примітка. п, г, е – статистично значуща різниця з показниками груп К, з ПТМ, з ГЕ, з 

ХЕ  (р<0,05). 
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РМК найрідше спостерігалися на фоні ХЕ (32,6 %) – в 1,75 рази рідше, 

ніж при ПТМ (56,9 %, p<0,005), і в 1,73 рази рідше, ніж при ГЕ 56,3 %, 

(p<0,03).  

Порушення МЦ були більш притаманні ГЕ (41,7 %): при цій ПЕ вони 

відмічалися в 1,19 рази частіше, ніж при поліпах (p<0,006), в 1,20 частіше, 

ніж при ХЕ (p<0,001), і не відрізнялися від таких при ВС (p<0,03). 

Урогенітальні інфекції обтяжували анамнез 17 (37,0 %, p<0,001) 

пацієнток з ХЕ (табл. 4.16): при поліпах вони зустрічалися у 43 (35,0 %) осіб 

(p<0,001), при ГЕ – у 10 (20,8 %) (p<0,001), при ВС – у 6 (42,9 %) жінок 

(p<0,001). 

Серед урогенітальних інфекцій в вибірках з «чистими» формами ПЕ 

переважали хламідіоз і кандидоз (див. табл. 4.16), причому, якщо 

зустрічаємість першого не залежала від виду ПЕ (р>0,05), то 

вульвовагінальний  кандидоз мав чіткий нозологічний профіль – при ГЕ він 

діагностувався в 3,11 рази частіше, ніж при ХЕ (p<0,001), і в 1,33 рази 

частіше, ніж при поліпах (p<0,001). 

Cytomegalovirus hominis також вагомо частіше відмічався на фоні ГЕ – у 

7,59 рази частіше, ніж при ХЕ (p<0,005), і в 2,93 частіше, ніж при ПТМ 

(p<0,001).  

В цілому, у пацієнток з «чистими» формами ПЕ серед гінекологічних 

захворювань в анамнезі найчастіше виявлявся хронічний двосторонній 

аднексит (див. табл. 4.16), але й ектопії шийки матки зустрічалися ненабагато 

рідше (p>0,05). Міоми матки відмічалися вагомо рідше, ніж аднексити 

(p<0,001) чи ектопії шийки матки (p<0,02). Проте, в аспекті окремих 

нозологічних форм ПЕ співвідношення цих захворювань було дещо інакшим.  

 У вибірці ПТМ провідна тріада виглядала наступним чином: хронічний 

аднексит,  ектопія шийки матки, ПТМ – їх розповсюдженість була приблизно 

однаковою (p>0,05). Міома матки відмічалася значно рідше – відповідно у 

1,71 рази,  у 1,57 і в 1,40 рази. 
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Таблиця 4.16 

Гінекологічний анамнез пацієнток з ПЕ, n (%) 

Показник 
ПТМ,  

n=123 

ГЕ,  

n=48 

ХЕ, 

 n=46 

ВС,  

n=14 

Хламідіоз 12 (9,8)к 9 (18,8) к 8 (17,4) к 2 (14,3) к 

Кандидоз 25 (20,3) к 13 (27,1) к,е,с 4 (8,7) к,г 0 (0,0) г 

Уреаплазмоз 15 (12,2) к 4 (8,3) к 4 (8,7) к 1 (7,1) к 

Бактеріальний вагіноз 8 (6,5) к 4 (8,3) к 5 (10,9) к 0 (0,0) 

Цитомегаловірус 7 (5,7) к,г 8 (16,7) к,п,е 1 (2,2) г 0 (0,0) 

Мікоплазмоз 4 (3,3) 3 (6,3) к 3 (6,5) к 0 (0,0) 

Герпес 8 (6,5) к 3 (6,3) к 1 (2,2) 0 (0,0) 

В цілому урогенітальні 

інфекції 
43 (35,0) к 10 (20,8) к 17 (37,0) к 6 (42,9) к 

Хронічний аднексит 60 (48,8) к ,г 14 (29,2) к ,п,с 23 (50,0) к 8 (57,1) к ,г 

Ектопія шийки матки 55 (44,7) к 23 (47,9) к 22 (47,8) к 9 (64,3) к 

Міома матки 35 (28,5) к 19 (39,6) к 15 (32,6) к 3 (21,4) к 

ПТМ 49 (39,8) к 14 (39,2) к 19 (41,3) к 4 (28,6) к 

Кіста яєчника 13 (10,6) к 9 (18,8) к 10 (21,7) к 2 (14,3) к 

ГЕ 15 (12,2) к 11 (22,9) к 8 (17,4) 
к 2 (14,3) к 

Ендометріоз 11 (8,9) к 6 (12,5) к 6 (13,0) к 3 (21,4) к 

ХЕ 7 (5,7) к ,е 3 (6,3) к,е 9 (19,6) к ,п,г 1 (7,1) к 

Дисплазія шийки матки 3 (2,4) 1 (2,1) 4 (8,7) к 1 (7,1) к 

Поліп шийки матки 6 (4,9) к 1 (2,1) 5 (10,9) к 0 (0,0) 

СПКЯ 8 (6,5) к 0 (0,0) 3 (6,5) к 1 (7,1) к 

Аномалії розвитку матки 2 (1,6) 0 (0,0) 2 (4,3) 0 (0,0) 

Примітка. п, г, е, с  – статистично значуща різниця з показниками груп К, з ПТМ, з ГЕ, з 

ХЕ, з ВС  (р<0,05). 

 

У вибірці ГЕ аналогічний рейтинг був таким: ектопія шийки матки, 

міома матки, ПТМ  і хронічний двохсторонній аднексит – ці захворювання 

спостерігалися із співставимою частотою (p>0,05).  
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В анамнезі пацієнток з ХЕ превалювали хронічний аднексит, ектопія 

шийки матки, ПТМ,  міома матки і кіста яєчника. У вибірці ВС також 

цілковито домінував ектопія шийки матки, хронічний аднексит, ПТМ і 

ендометріоз.Розуміється, частота хронічного двохстороннього аднекситу при 

ВС (57,1 %), ХЕ (50,0 %) і ПТМ (48,8 %) суттєво переважала таку при ГЕ 

(29,2 %) – в 1,96 рази, в 1,71 й у 1,67 відповідно. Міоми матки дещо тісніше 

асоціювалися з ГЕ, ніж з ПТМ – їм вони передували в 1,39 рази рідше.  

Гінекологічні операції в анамнезі жінок з різними видами ПЕ 

зустрічалися майже з однаковою частотою (р>0,05), але їх структура дещо 

різнилася (табл. 4.17).  

Таблиця 4.17 

Гінекологічні операції в анамнезі пацієнток з ПЕ, n (%) 

Показник 
ПТМ,  

n=123 

ГЕ,  

n=48 

ХЕ, 

 n=46 

ВС,  

n=14 

Діагностичні вишкрібання,  46 (37,4)к 17 (35,4) к 22 (47,8) к 6(42,9) к 

в тому числі: два й більше  14 (11,4) к 6 (12,5) к 7 (15,2) к 2 (14,3) к 

Операції на матці (разом з 

вишкрібаннями) 
59 (48,0) к 23 (47,9) к 24 (52,2) к 6 (42,9) к 

Операції на придатках 32 (26,0) к 9 (18,8) к 11 (23,9) 
к 5 (35,7) к 

Лапаротомія 14 (11,4) к,е 11 (22,9) к 18 (39,1) к,п 3 (21,4) к 

Лапароскопія 19 (15,4) к 3 (6,3) к,е,с  11 (23,9) к,г 4 (28,6) к,г 

Оперативна гістероскопія 8 (6,5) к 4 (8,3) к 5 (10,9) к 0 (0,0) 

Гінекологічні операції 31 (25,2) к 15 (31,3) к 23 (50,0) к 5 (35,7) к 

Гінекологічні операції 

разом з вишкрібаннями,  
67 (54,5) к,е 28 (58,3) к 34 (73,9) к,п 9 (64,3) к 

в тому числі: :≥ 3 10 (8,1) к,е 4 (8,3) к 10 (21,7) к,п 2 (14,3) к 

Примітка. п, г, е, с  – статистично значуща різниця з показниками груп К, з ПТМ, з ГЕ, з 

ХЕ, з ВС  (р<0,05). 

 

Так, діагностичні вишкрібання порожнини матки найчастіше 

виконувалися в вибірках з ХЕ та ВС, пацієнткам з ПТМ їх робили  рідше  

відповідно у 1,28 та у 1,15 рази, а пацієнткам з ГЕ – у 1,35 і 1,21. 
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 У жінок з ХЕ була найбільша частота лапаротомій в анамнезі (39,1 %), 

взагалі гінекологічних операцій (50,0 %), гінекологічних операцій разом з 

вишкрібаннями порожнини матки (73,9 %). Частота виконання лапаротомій в 

анамнезі жінок вибірок ГЕ, ХЕ та ВС була практично ідентичною, а 

ендоскопічні операції суттєво частіше робили пацієнткам вибірок з 

синехіями та ХЕ (див. табл. 4.17).  

Дослідження репродуктивного анамнезу показало, що розподіли 

вагітностей, штучних абортів і ектопічних вагітностей при різних видах ПЕ 

були порівняні (табл. 4.18).  

Таблиця 4.18 

Показники акушерського анамнезу пацієнток з ПЕ, n (%) 

Показник 
ПТМ,  

n=123 

ГЕ,  

n=48 

ХЕ, 

 n=46 

ВС,  

n=14 

Маткова 

вагітність, 
101 (83,5) к 41 (85,4) к 39 (84,8) к 11 (78,6) 

в тому числі: 1 – 2 49 (39,8) 17 (35,4) 18 (39,1) 9 (64,3) 

3 – 4 37 (30,1) к 14 (29,2) к 15 (32,6) к 2 (14,3) 

≥ 5 17 (13,8) к 10 (20,8) к 6 (13,0) к 0 (0,0) 

Штучний аборт, 76 (61,8) к 30 (62,5) к 28 (60,9) к 7 (50,0) к 

в тому числі: ≥ 3 21 (17,1) 10 (20,8) 10 (21,7) 0 (0,00) 

Пологи, в тому 

числі: 
81 (65,9) к 38(79,2) к 28 (60,9) 8 (57,1) 

≥ 3 3 (2,4) 3 (6,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Мимовільний 

аборт 
17 (13,8) к 8 (16,7) к 12 (26,1) к 0 (0,0) 

Позаматкова 

вагітність 
6 (4,9)к 3 (6,3) к 5 (10,9) к 1 (7,1) к 

Примітка. к – значуща відмінність від вибірки групи К, p<0,001. 

 

Вибірку з ПТМ виділяла відносно низька коморбідність ПЕ з 

соматичними захворюваннями (табл. 4.19). У жінок з поліпами вони 

зустрічалися в 1,3 рази рідше, ніж при ГЕ (p<0,005), та в 1,2 рази рідше, ніж 

при ХЕ (p<0,03).  
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Таблиця 4.19 

Показники екстрагенітальної патології пацієнток з ПЕ, n (%) 

Показник 
ПТМ,  

n=123 

ГЕ,  

n=48 

ХЕ, 

 n=46 

ВС,  

n=14 

Патологія травного тракту,  35 (28,5)к 12 (25,0) к 11 (23,9) к 3 (21,4) к 

в тому числі: печінки 27 (22,0) к 8 (16,7) к 8 (17,4) к 2 (14,3) к 

Алергічні реакції 23 (18,7) к 11 (22,9) к 5 (10,9) к 5 (35,7) к 

Ожиріння 12 (9,8) к 8 (16,7) к 9 (19,6) к 2 (14,3) к 

Патологія щитоподібної 

залози 
19 (15,4) к 4 (8,3) к 4 (8,7) к 2 (14,3) к 

Патологія молочної залози 14 (11,4) к 8 (16,7) к 4 (8,7) к 1(7,1) к 

Вегето-судинна дистонія 14 (11,4) к 2 (4,2) к 4 (8,7) к 1 (7,1) к 

Хронічний тонзиліт 11 (8,9) к 8 (16,7) к 2 (4,3) 2 (14,3) к 

Залізодефіцитна анемія 3 (2,4) 3 (6,3) к 3 (6,5) к 0 (0,0) 

Захворювання нирок 5 (4,1) 0 (0,0) 1 (2,2) 1 (7,1) к 

Артеріальна гіпертензія 5 (4,1) 4 (8,3) к 1(2,2) 1 (7,1) к 

Варикозна хвороба 3 (2,4) 2 (4,2) 3 (6,5) 0 (0,0) 

Екстрагенітальні операції 46(37,4) к 19(39,6) к 14(30,4) к 8(57,1) к 

Примітка. к – значуща відмінність від вибірки групи К, p<0,001. 

 

Не виявлено жодного статистично значущого зв’язку між різними 

формами ПЕ і коморбідною патологією. 

Екстрагенітальні операції у вибірках «чистих» форм ПЕ мали порівняну 

частоту (див. табл. 4.19).  

Головною скаргою пацієнток при зверненні для проведення 

гістероскопії з ПТМ, ХЕ та ВС було безпліддя та РМК (табл. 4.20).  

У вибірці ГЕ серед скарг помітно превалювали РМК – нарікання на 

безпліддя відмічалися в 1,50 рази рідше (p<0,003). Жінки з ХЕ, навпаки, в 

півтора раза частіше пред'являли скарги на безпліддя, ніж на РМК (p<0,001). 
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Таблиця 4.20 

Розподіл частоти скарг та чинників звернення пацієнток з ПЕ до 

лікаря, n (%) 

Показник 
ПТМ,  

n=123 

ГЕ,  

n=48 

ХЕ, 

 n=46 

ВС,  

n=14 

Безпліддя 44 (35,8)к 12 (25,0) к,с 18 (39,1) к 8(57,1) к,г 

РМК 31 (25,2) к 18 (37,5) к 12 (26,1) к 2 (14,3) к 

ПТМ за даними 

сонографії 
36 (29,3)к,г,е 5 (10,4)к,п 3 (6,5)к,п 2 (14,3) к 

Кровомазання 18 (14,6) к 11 (22,9) к ,с 14 (30,4) к 2 (14,3) к ,г 

Біль внизу живота 17 (13,8) к 6 (12,5) к 10 (21,7) к 4 (28,6) к 

Субмукозна міома 

матки за даними 

сонографії 

2 (1,6)г,е,с 40 (8,3) к,п 5 (10,9) к,п 2(14,3) к,п 

ГЕ за даними 

сонографії 
2 (1,64)г,е 11 (22,9) к,п,е,с 1 (2,2) г 0 (0,0)г 

Порушення МЦ 5 (4,1) 0 (0,0) 2 (4,3) 1 (7,1) 

Примітка. п, г, е, с  – статистично значуща різниця з показниками груп К, з ПТМ, з ГЕ, з 

ХЕ, з ВС  (р<0,05). 

 

У вибірці з ПТМ приблизно з однаковою частотою реєструвалися скарга 

на безпліддя та ультрасонографічні ознаки ПТМ (p>0,05).  

І, нарешті, при ВС домінуючою скаргою було безпліддя (57,1 %) і 

відзначалась воно у 2,28 рази частіше, ніж при ГЕ (12,0 %) (p<0,03).  На фоні 

ХЕ зазначена скарга реєструвалася у 18 (39,1 %) жінок і при ПТМ – у 44 (35,8 

%). Такі симптоми як кровомазання, болі внизу живота та порушення МЦ 

при різній ПЕ зустрічалися з приблизно однаковою частотою (див. табл. 

4.20). 

Вивчення супутніх діагнозів показало, що серед них переважали 

безпліддя, міоми матки та ендометріоз (табл. 4.21).  
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Таблиця 4.21 

Розподіл частоти супутніх діагнозів пацієнток з ПЕ, n (%) 

Показник 
ПТМ,  

n=123 

ГЕ,  

n=48 

ХЕ, 

 n=46 

ВС,  

n=14 

Безпліддя, в тому 

числі: 
41 (33,3)к 13 (27,1) к 18 (39,1) к 6 (42,9) к 

підготовка до ДРТ 17 (13,8) к 5 (10,4) к 8 (17,4) к 2 (14,3) к 

Міома матки, в тому  35 (28,5) к 19 (39,6) к 20 (43,5) к 4 (28,6) к 

числі: субмукозна 12 (9,8) к 7 (14,6) к 4 (8,7) к 0 (0,0) 

Ендометріоз, в тому 29 (23,6) к 8 (16,7) к 9 (19,6) к 3 (21,4) к 

числі: аденоміоз 22 (17,9) к 6 (12,5) к 6 (13,0) к 1 (7,1) к 

Патологія шийки 

матки 
19 (15,4) к 4 (8,3) к 3 (6,5) к 1 (7,1) к 

Поліп шийки матки 8 (6,5) к 1(2,1) 3 (6,5) к 1 (7,1) к 

Рубцеві зміни матки 12 (9,8) к 5 (10,4) к 4 (8,7) к 0 (0,0) 

Сакто-, гідросальпінкс 11 (8,9) к 0 (0,0) 3 (6,5) к 0 (0,0) 

Хронічний аднексит 60 (48,8) к 17 (35,4) к 24 (52,2) к 4 (28,6) к 

Кіста яєчника 14 (11,4) к 9 (6,3) 4 (8,7) к 2 (14,3) к 

Аномалія розвитку 

матки 
7 (5,7) к 1 (2,12) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Примітка. к – значуща відмінність від вибірки групи К, p<0,001. 

 

У структурі супутньої патології ПТМ безпліддя та міоми матки з точки 

зору статистики посідали однакове місце (p>0,05), ендометріоз зустрічався 

відповідно у 1,41 рази (p<0,001) й 1,21 рази рідше (p<0,002).  

Головним супутнім діагнозом ГЕ були міоми матки, хронічний 

аднексит, безпліддя та ендометріоз.  

На фоні ХЕ безпліддя та міома матки діагностувалися з порівняною 

частотою (p>0,05), а ендометріоз зустрічався відповідно у 1,99 рази (p<0,001) 

й в 2,22 рази  рідше (p<0,002).  



160 
 

У вибірці синехій розповсюдженість безпліддя в півтора рази 

перевершувала таку стосовно міом матки та двохстороннього хронічного 

аднекситу . 

Частота діагнозу безпліддя була майже такою, що й частота безпліддя в 

якості скарги, в цілому, пацієнтки з ГЕ вагомо рідше страждали на безпліддя, 

ніж жінки з ХЕ та ВС (рис. 4.3).  
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Рис. 4.3 Частота безпліддя у пацієнток із різними формами ПЕ, %. 

Примітка. *, **, *** – значуща відмінність від вибірки з ПТМ; ^, ^^, ^^^ – від вибірки з ГЕ; 

 ͯ,  ͯ ͯ, ͯ ͯ ͯ – від вибірки з ХЕ відповідно для p<0,05, p<0,01 та p<0,001 

(використовували 2- та точний критерій Фішера). 

 

Втім, щодо первинного безпліддя значущої різниці не виявлено в 

жодному випадку порівняльного аналізу різних типів патологічних змін 

ендометрія (p>0,05). Частота вторинного безпліддя була найбільшою у 

вибірках з ХЕ і ВС..  

*^^ 

**^

^^ 
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Виражений синдром вегетативної дисфункції найчастіше поєднувався з 

ХЕ, найрідше – з ПТМ (p<0,001) Частота інсомнії при різних формах ПЕ не 

мала значущої розбіжності (p>0,05) (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4 Частота порушень сну та вегетативної дисфункції у жінок з ПЕ, 

%. 

 

При проведенні клініко-анамнестичної характеристики проспективно 

обстежених хворих на ПЕ ми визнали за доцільне навести окремо 

характеристику жінок  з безпліддям, тому що саме воно у 194 (33,7 %) 

випадків було чинником звернення до лікаря для проведення гістероскопії.  

Серед жінок групи І на безпліддя скаржилися 112 (34,5 %) осіб, групи ІІ 

– 82 (32,8 %, p>0,05).  

Вік жінок з ПЕ з безпліддям варіював від 35 до 44 років. Серед 575 

проспективно обстежених хворих на ПЕ пацієнток такого віку було 437.  

Серед них безпліддя було діагностовано у 194 (44,4 %) випадках, в тому 

числі первинне – у 73 (16,7 %) випадках, вторинне – у 121 (27,7 %, p<0,001). 
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Відповідно цим розподілам з метою порівняльного аналізу було сформовано 

вибірку Б (194 жінок з безпліддям) і вибірку Ф (243 фертильних жінок), а 

також вибірку Б1 (73 пацієнтки з первинним безпліддям) і вибірку Б2 (121 

жінка з вторинним безпліддям).  

Аналіз соціо-демографічних даних показав (табл. 4.22), що середній вік 

жінок з безпліддям був майже на два роки нижчим за показник у вибірці Ф 

(p<0,001), а вікова категорія 40 і більш років при безплідді реєструвалася в 

2,5 рази рідше, ніж у вибірці фертильних пацієнток (p<0,001).  

Таблиця 4.22 

Показники віку та соціального статусу жінок з ПЕ в залежності від 

безпліддя 

Показник 
Вибірка Ф, 

n=243 

Вибірка Б, 

n=194 

Вибірка Б1, 

n=73 

Вибірка Б2, 

n=121 

Вік, M±SE (Ме; Q1-Q3) 

року 

39,7±0,25 

(40; 37-42)б 

37,8±0,21 

 (38; 36-39)ф 

38,0±0,28 

(38; 36-39,5) 

37,7±0,26 

(38; 36-39) 

Вікова категорія     

- 35-39 років, n (%) 116 (47,7) б 154 (79,4) ф 55 (75,3) 99 (81,8) 

- 40-44 роки, n (%) 127 (52,3) б 40 (20,6) ф 18 (24,7) 22 (18,2) 

Домогосподарки, n (%) 87 (35,8) 59 (30,4) 17 (23,3) 42 (34,7) 

Службовці, n (%) 120 (49,4) 105 (54,1) 41 (56,2) 64 (52,9) 

Робочі, n (%) 36 (14,8) 30 (15,5) 15 (20,5) 15 (12,4) 

Примітка. ф, б – значуща різниця між вибірками Ф і Б (p<0,05). 

 

Причому, між вибіркою Б1 та вибіркою Б2 значущої розбіжності щодо 

вікових характеристик не спостерігалося (p>0,05). Розподіл соціального 

статусу пацієнток з безпліддям не мав значущої відмінності від подібного 

розподілу вибірки Ф (див. табл. 4.22). Службовці, домогосподарки та 

представниці робітничих професій серед жінок з первинним безпліддям 

зустрічалися з приблизно такою ж частотою, що й серед пацієнток з 

вторинним безпліддям (p>0,05). 
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Дослідження стану менструальної функції не виявило будь-яких 

асоціацій безпліддя з віком менархе чи тривалістю МЦ (табл. 4.23). 

Тривалість місячних була дещо більшою у вибірці Ф (p<0,02).  

Таблиця 4.23 

Показники менструальної функції пацієнток з ПЕ в залежності від 

безпліддя 

Показник 
Вибірка Ф, 

n=243 

Вибірка Б, 

n=194 

Вибірка Б1, 

n=73 

Вибірка Б2, 

n=121 

Тривалість менструації, 

M±SE (Ме; Q1-Q3) дня 

5,5±0,08 

 (5; 5-6) б 

5,1±0,07 

 (5; 4-6) ф 

5,2±0,06 

 (5; 4-6) 

5,3±0,09  

(5; 4-6) 

Тривалість МЦ, M±SE 

(Ме; Q1-Q3) дня 

28,4±0,27 

(28; 27-30) 

28,3±0,29 

(28; 27-30) 

28,8±0,31 

(28; 28-30) 

28,1±0,28 

(28; 27-28) 

Раннє менархе, n (%) 18 (7,4) 14 (7,2) 3 (4,1) 11 (9,1) 

Пізнє менархе, n (%) 27 (11,1) 25 (12,9) 9 (12,3) 16 (13,2) 

РМК, n (%) 147 (60,5) б 65 (33,5) ф 28 (38,4) 37 (30,6) 

Дисменорея, n (%) 106 (43,6) 70 (36,1) 33 (45,2) б2 37 (30,6)б1 

Порушення МЦ, n (%) 106 (43,6) б 41 (21,1) ф 19 (26,0) 22 (18,2) 

Примітка. ф, б, б1, б2 – значуща різниця між вибірками Ф і Б, Б1 і Б2 (p<0,05). 

 

Безплідні жінки порівняно з фертильними пацієнтками в 1,8 рази рідше 

страждали від РМК (p<0,001), а порушеннями МЦ у них спостерігалися в 2,1 

рази рідше (p<0,001). На фоні первинного безпліддя болісні менструації 

відзначалися у півтора рази частіше, ніж у разі вторинного безпліддя 

(p<0,05). 

Урогенітальні інфекції обтяжували анамнез більш ніж половини 

пацієнток з безпліддям, переважали хламідії та кандиди (табл. 4.24). У 

фертильних жінок урогенітальні інфекції відмічалися в 1,4 рази рідше 

(p<0,001). Урогенітальний кандидоз не співвідносився з порушеннями 

репродуктивної функції (див. табл. 4.24), а хламідійна інфекція в 3,3 рази 

частіше виявлялася серед безплідних пацієнток (p<0,001).  
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Таблиця 4.24 

Гінекологічний анамнез пацієнток з ПЕ в залежності від безпліддя,  

n (%) 

Показник 
Вибірка Ф, 

n=243 

Вибірка Б, 

n=194 

Вибірка 

Б1, n=73 

Вибірка Б2, 

n=121 

Хламідіоз 20 (8,2) б 53 (27,3) ф 19 (26,0) 34 (28,1) 

Кандидоз 50 (20,6)  44 (22,7) 15 (20,5) 29 (24,0) 

Уреаплазмоз 22 (9,1) б 34 (17,5) ф 10 (13,7) 24 (19,8) 

Бактеріальний вагіноз 14 (5,8) 20 (10,3) 11 (15,1) 9 (7,4) 

Цитомегаловірус 26 (10,7) 14 (7,2) 4 (5,5) 10 (8,3) 

Герпес 20 (8,2) 13 (6,7) 1 (1,4) б2 12 (9,9) б1 

Мікоплазмоз 10 (4,1) 9 (4,6) 3 (4,1) 6 (5,0) 

В цілому урогенітальні 

інфекції 
95 (39,1) б 109 (56,2) ф 42 (57,5) 67 (55,4) 

Хронічний аднексит 94 (38,7) б 120 (61,9) ф 39 (53,4) 81 (66,9) 

Ектопія шийки матки 133 (54,7) б 78 (40,2) ф 28 (38,4) 50 (41,3) 

Міома матки 87 (35,8) 63 (32,5) 24 (32,9) 39 (32,2) 

ПТМ 89 (36,6) 55 (28,4) 26 (35,6) 29 (24) 

Кіста яєчника 26 (10,7) б 41 (21,1) ф 16 (21,9) 25 (20,7) 

ХЕ 26 (10,7) б 34 (17,5) ф 10 (13,7) 24 (19,8) 

Ендометріоз 36 (14,8) 27 (13,9) 14 (19,2) 13 (10,7) 

ГЕ 38 (15,6) 22 (11,3) 9 (12,3) 13 (10,7) 

СПКЯ 7 (2,9) 13 (6,7) 8 (11,0) 5 (4,1) 

Аномалії розвитку матки 3 (1,2) 7 (3,6) 2 (2,7) 5 (4,1) 

Поліп шийки матки 18 (7,4) б 4 (2,1) ф 1 (1,4) 3 (2,5) 

Дисплазія шийки матки 11 (4,5) 3 (1,5) 1 (1,4) 2 (1,7) 

Примітка. ф, б, б1, б2 – значуща різниця між вибірками Ф і Б, Б1 і Б2 (p<0,05). 
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Уреаплазмоз, що завершував тріаду провідних інфекцій вибірки з 

безпліддям, серед фертильних жінок зустрічався майже вдвічі рідше (p<0,01). 

Бактеріальний вагіноз, мікоплазмоз, герпесна та цитомегаловірусна інфекції 

відмічалися у вибірках Ф і Б із порівняною частотою (p>0,05). 

Урогенітальний герпес у вибірці з вторинним безпліддям порівняно з 

первинним безпліддям діагностувався дещо частіше (p<0,04). Розподіли 

інших урогенітальних інфекцій у цих вибірках статистично значуще не 

різнилися (p>0,05). 

Профіль гінекологічного анамнезу жінок з безпліддям порівняно з 

фертильними пацієнтками відрізняло значне переважання хронічного 

двохстороннього аднекситу (див. табл. 4.24): ектопії шийки матки у них 

зустрічалися у півтора рази рідше (p<0,001), міоми матки – майже вдвічі 

рідше (p<0,001), ПТМ – у 2,2 рази рідше (p<0,001). У фертильних жінок 

аднексит в анамнезі виявлявся в 1,4 рази рідше, ніж ектопії шийки матки 

(p<0,001), – практично з такою ж самою частотою, що й міоми матки чи ПТМ 

(p>0,05).  

Порівняно пацієнтками вибірки Ф серед безплідних жінок в 1,6 рази 

частіше реєструвалися хронічні двохсторонні аднексити (p<0,001) та ХЕ 

(p<0,05), вдвічі частіше – кісти яєчників (p<0,004), а ектопії шийки матки та 

поліпи шийки матки відзначалися у них рідше у півтора рази (p<0,003) та у 

3,6 рази (p<0,02) відповідно. Стосовно порівняльного аналізу гінекологічної 

захворюваності жінок вибірок первинного та вторинного безпліддя (див. 

табл. 4.24), значущої різниці не було виявлено (p>0,05). 

Гінекологічні операції обтяжували анамнез більшості жінок з 

безпліддям (табл. 4.25): незважаючи на те, що на матці і придатках їх 

виконували майже з однаковою частотою (p>0,05), лапароскопії 

застосовували вдвічі рідше, ніж гістероскопії (p<0,001), а лапаротомічний 

доступ практикували ненабагато рідше, ніж лапароскопічний (p>0,05). При 

цьому, у фертильних пацієнток частота оперативних втручань на матці 
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вп’ятеро перевищувала таку на придатках (p<0,001), а лапаротомії 

виконували вагомо частіше, ніж ендоскопічні операції (p<0,001). 

Майже всі показники оперативної гінекології, за винятком маткової 

хірургії, варіювали в залежності від наявності безпліддя (табл. 4.25).  

Таблиця 4.25 

Гінекологічні операції в анамнезі жінок з ПЕ в залежності від 

безпліддя, n (%) 

Показник 
Вибірка Ф, 

n=243 

Вибірка Б, 

n=194 

Вибірка 

Б1, n=73 

Вибірка 

Б2, n=121 

Діагностичні вишкрібання,  95 (39,1) б 47 (24,2) ф 21 (28,8) 26 (21,5) 

в тому числі: два й більше  28 (11,5) б 9 (4,6) ф 1 (1,4) 8 (6,6) 

Операції на матці (разом з 

вишкрібаннями) 
124 (51,0) 88 (45,4) 33 (45,2) 55 (45,5) 

Операції на придатках 25 (10,3) б 100 (51,5) ф 33 (45,2) 67 (55,4) 

Лапаротомія 44 (18,1) б 57 (29,4) ф 15 (20,5) 42 (34,7)* 

Лапароскопія 11 (4,5) б 70 (36,1) ф 23 (31,5) 47 (38,8) 

Оперативна ГС 11 (4,5) б 36 (18,6) ф 11 (15,1) 25 (20,7) 

Гінекологічні операції 58 (23,9) б 117 (60,3) ф 36 (49,3) б2 81 (66,9) б1 

Гінекологічні операції 

разом з вишкрібаннями,  
132 (54,3) б 131 (67,5) ф 44 (60,3) 87 (71,9) 

в тому числі: :≥ 3 17 (7,0) б 38 (19,6) ф 14 (19,2) 24 (19,8) 

Примітка. ф, б, б1, б2 – значуща різниця між вибірками Ф і Б, Б1 і Б2 (p<0,05). 

 

Так, діагностичні вишкрібання порожнини матки, в тому числі й 

множинні, значуще частіше виконувалися фертильним жінкам – у 1,6 рази 

(p<0,001) та у 2,5 рази (p<0,02) відповідно, а операції на придатках, навпаки, 

вп’ятеро частіше обтяжували анамнез безплідних пацієнток (p<0,001).  

Відсоток лапароскопій у вибірці Б переважав такий у вибірці Ф 

ввосьмеро (p<0,001), ГС – в 4,1 рази (p<0,001), лапаротомій – в 1,6 рази 

(p<0,007). 
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В цілому, гінекологічні операції (без урахування вишкрібань) в 2,5 рази 

частіше відмічалися серед безплідних пацієнток (p<0,001), але сумісно з 

діагностичними вишкрібаннями розбіжність була менш вагомою (p<0,006). 

Проте, відсоток безплідних жінок, які перенесли множинні оперативні 

втручання, суттєво перевищував такий у вибірці Ф – майже втричі (p<0,001). 

Профіль первинного безпліддя від вторинного безпліддя відрізняла дещо 

нижча частота гінекологічних операцій (без діагностичних вишкрібань), 

особливо тих, що були зроблені лапаротомічним доступом, – вони 

відмічалися відповідно у 1,4 рази (p<0,02) та у 1,7 рази (p<0,05) рідше. 

Щодо акушерського анамнезу, статистика більшості показників вибірки 

фертильних жінок очікувано переважала таку у вибірці Б (табл. 4.26). 

Таблиця 4.26 

Акушерський анамнез жінок з ПЕ в залежності від безпліддя, n (%) 

Показник 
Вибірка Ф, 

n=243 

Вибірка Б, 

n=194 

Вибірка 

Б1, n=73 

Вибірка Б2, 

n=121 

Маткова вагітність, 231 (95,1) б 118 (60,8) ф 

0 (0,0)б2 

118 (97,5) б1 

в тому числі: 1 – 2 111 (45,7) 77 (39,7) 77 (63,6) б1 

3 – 4 84 (34,6) б 33 (17,0) ф 33 (27,3) б1 

≥ 5 36 (14,8) б 8 (4,1) ф 8 (6,6) б1 

Медичний аборт,  140 (57,6) б 83 (42,8) ф  83 (68,6) б1 

в тому числі: ≥ 3 41 (16,9) б 19 (9,8) ф 19 (15,7) 

Пологи, в тому числі: 215 (88,5) б 55 (28,4) ф 55 (45,5) б1 

в тому числі: ≥ 3 9 (3,7) б 0 (0,0) ф 0 (0,0)  

Мимовільний аборт 42 (17,3) 36 (18,6) 36 (29,8) б1 

Позаматкова вагітність 6 (2,5) б 17 (8,8) ф 17 (14,0) б1 

Примітка. ф, б, б1, б2 – значуща різниця між вибірками Ф і Б, Б1 і Б2 (p<0,05). 

 

Треба відзначити, що жінки, які мали нечисленні вагітності, у вибірках 

Ф і Б були представлені з порівняною частотою (див. табл. 4.26). Втім, 

співставлення вибірки фертильних пацієнток з вибіркою Б2 виявило значуще 
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переважання відсотку нечисленних вагітностей в разі вторинного безпліддя 

(p<0,002) на фоні практично однакового показника маткової вагітності. При 

цьому, серед фертильних жінок відсоток тих, хто мав в анамнезі пологи, у 

півтора рази перевищував такий щодо штучних переривань вагітності, в той 

час як серед вторинно безплідних пацієнток, навпаки, відсоток жінок, які 

зазнали штучні аборти, був у півтора рази більшим за відсоток з пологами 

(p<0,001). Порівняно з фертильними жінками у вибірці Б2 значуще частіше 

спостерігалися не тільки штучні переривання вагітності (p<0,05) і пологи 

(p<0,001), але й мимовільні аборти (p<0,007) та ектопічні вагітності 

(p<0,001). 

Екстрагенітальна патологія була більш притаманна фертильним 

пацієнткам (табл. 4.27): в трьох з чотирьох випадків вона обтяжувала анамнез 

жінок вибірки Ф, а у безплідних жінок – в двох з трьох випадків (p<0,004). 

Втім відносно найбільш поширених соматичних захворювань (патологія 

органів травлення, ожиріння, полівалентна алергія, захворювання 

щитовидної залози, вегето-судинні розлади, хронічний тонзиліт) значущих 

розбіжностей між вибірками фертильних і безплідних пацієнток не виявлено 

(p>0,05).  

Найбільше розходження стосувалося захворювань молочної залози – у 

жінок з безпліддям вони зустрічалися у 2,4 рази рідше (p<0,003). Крім того, у 

фертильних пацієнток значуще частіше відмічались варикоз (p<0,03) та 

хронічна залізодефіцитна анемія (p<0,03). 

Обтяженість анамнезу екстрагенітальними операціями також була більш 

властива фертильним жінкам – безплідним пацієнткам вони виконувалися у 

півтора рази рідше (p<0,01).  

Треба зазначити, що із всього спектру соматичної патології та 

екстрагенітальних операцій не було виявлено жодної статистично значущої 

відмінності вибірки первинного безпліддя від вибірки вторинного безпліддя 

(табл. 4.27). 
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Таблиця 4.27 

Показники екстрагенітальної патології в залежності від безпліддя, n 

(%) 

Показник 
Вибірка Ф, 

n=243 

Вибірка Б, 

n=194 

Вибірка 

Б1, n=73 

Вибірка Б2, 

n=121 

Патологія травного тракту,  69 (28,4) 41 (21,1) 16 (21,9) 25 (20,7) 

в тому числі: печінки 43 (17,7) 35 (18,0) 13 (17,8) 22 (18,2) 

Алергічні реакції 45 (18,5) 34 (17,5) 16 (21,9) 18 (14,9) 

Ожиріння 47 (19,3) 31 (16,0) 11 (15,1) 20 (16,5) 

Хвороби щитоподібної 

залози 
31 (12,8) 17 (8,8) 6 (8,2) 11 (9,1) 

Хронічний тонзиліт 22 (9,1) 16 (8,2) 7 (9,6) 9 (7,4) 

Вегето-судинна дистонія 27 (11,1) 14 (7,2) 5 (6,8) 9 (7,4) 

Патологія молочної залози 39 (16,0) 13 (6,7) ** 5 (6,8) 8 (6,6) 

Міокардіопатія 18 (7,4) 11 (5,7) 7 (9,6) 4 (3,3) 

Артеріальна гіпертензія 10 (4,1) 7 (3,6) 3 (4,1) 4 (3,3) 

Захворювання нирок 15 (6,2) 6 (3,1) 4 (5,5) 2 (1,7) 

Варикозна хвороба 14 (5,8) 3 (1,5) * 2 (2,7) 1 (0,8) 

Залізодефіцитна анемія 12 (4,9) 2 (1,0) * 2 (2,7) 0 (0,0) 

В цілому 185 (76,1) 122 (62,9)** 48 (65,8) 74 (61,2) 

Екстрагенітальні операції 89 (36,6) 48 (24,7)** 18 (24,7) 30 (24,8) 

Примітка. ф, б, б1, б2 – значуща різниця між вибірками Ф і Б, Б1 і Б2 (p<0,05). 

 

Дослідження головних діагнозів виявило (табл. 4.28), що у структурі 

патологічних змін ендометрія як безплідних, так фертильних пацієнток 

переважали поліпи, але у вибірці Б вони відзначалися у 1,4 рази рідше 

(p<0,001).  
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Таблиця 4.28 

Розподіл гінекологічної захворюваності пацієнток з ПЕ в залежності 

від наявності безпліддя, n (%) 

Показник 
Вибірка Ф, 

n=243 

Вибірка Б, 

n=194 

Вибірка 

Б1, n=73 

Вибірка Б2, 

n=121 

ПТМ 164 (67,5) б 96 (49,5) ф 41 (56,2) 55 (45,5) 

ГЕ 80 (32,9) б 32 (16,5) ф 17 (23,3) б2 15 (12,4) б1 

ХЕ 74 (30,5) б 79 (40,7) ф 26 (35,6) 53 (43,8) 

ВС 3 (1,2) б 29 (14,9) ф 7 (9,6) 22 (18,2) 

Поєднана ПЕ, в тому числі: 82 (33,7) б 40 (20,6) ф 16 (21,9) 24 (19,8) 

поєднані ГПЕ 40 (16,5) б 9 (4,6) ф 7 (9,6) б2 2 (1,7) б1 

Міома матки, в тому числі: 82 (33,7) 54 (27,8) 22 (30,1) 32 (26,4) 

субмукозна 27 (11,1) 10 (5,2)  3 (4,1) 7 (5,8) 

Ендометріоз, в тому числі: 52 (21,4) 38 (19,6) 16 (21,9) 22 (18,2) 

аденоміоз 47 (19,3) 33 (17,0) 11 (15,1) 22 (18,2) 

Сакто-, гідросальпінкс 4 (1,6) б 36 (18,6) ф 12 (16,4) 24 (19,8) 

Хронічний аднексит 3 (1,2) б 30 (15,5) ф 7 (9,6) 23 (19,0) 

Патологія шийки матки 39 (16,0) б 18 (9,3) ф 2 (2,7) б2 16 (13,2) б1 

Кіста яєчника 10 (4,1) 16 (8,2) 8 (11,0) 8 (6,6) 

Аномалія розвитку матки 7 (2,9) 10 (5,2) 3 (4,1) 7 (5,8) 

Рубець на матці 30 (12,3) б 12 (6,2) ф 3 (4,1) 9 (7,4) 

Поліп шийки матки 24 (9,9) б 5 (2,6) ф 4 (5,5) 1 (0,8) 

Залишки кісткових фрагментів 

у порожнині матки  
0 (0,0) 4 (2,1)  0 (0,0) 4 (3,3) 

Атипія 6 (2,5) 3 (1,5) 1 (1,4) 2 (1,7) 

Примітка. ф, б, б1, б2 – значуща різниця між вибірками Ф і Б, Б1 і Б2 (p<0,05). 

 

ХЕ і ПТМ у цій вибірці спостерігалися з порівняною частотою (p>0,05).  

Частота ГЕ та ВС у безплідних жінок була також порівняною (p>0,05) і 

виявлялися вони відповідно у 2,5 рази та у 2,7 рази рідше, ніж ХЕ (p<0,001), і 
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втричі та у 3,3 рази рідше, ніж ПТМ (p<0,001). У вибірці Ф, напроти, 

порівняним був відсоток ГЕ та ХЕ, зустрічальність яких була відповідно у 2,1 

рази та у 2,2 рази меншою, ніж ПТМ (p<0,001), а ВС мали поодинокий 

характер (див. табл. 4.28).  

Порівняно з фертильними пацієнтками при безплідді вдвічі рідше 

спостерігалася ГЕ (p<0,001), але в 1,3 рази частіше виявлявся ХЕ (ВШ = 1,57; 

95%ДІ: 1,06-2,33; p<0,03), на порядок частіше – ВС (ВШ=14,06; 95% ДІ: 4,21-

46,92; p<0,001). Поєднана ПЕ у 1,6 рази частіше зустрічалася у фертильних 

пацієнток (p<0,003), в тому числі й поєднані ГПЕ, що виявлялися у 3,5 рази 

частіше (p<0,001). 

Стосовно головних діагнозів вибірку первинного безпліддя від вибірки 

вторинного безпліддя відрізняла майже вдвічі підвищена частота ГЕ (p<0,05) 

та у 5,8 рази підвищена частота поєднаних ГПЕ (p<0,03). 

У структурі супутньої гінекологічної патології превалювали міоми 

матки (див. табл. 4.28), до того ж у безплідних і фертильних жінок вони 

спостерігалися з порівняною частотою (p>0,05). Друге місце в обох вибірках, 

також з порівняною частотою (p>0,05), посідав ендометріоз. Приблизно в 

такому ж самому відсотку випадків, що й ендометріоз, у безплідних жінок 

відзначалися сакто, – гідросальпінкси та хронічний двосторонній аднексит, а 

у фертильних пацієнток – захворювання шийки матки. 

Зіставлення розподілів супутніх діагнозів в залежності від безпліддя 

показало (див. табл. 4.28), що з його присутністю однозначно асоціювалися 

сакто- та гідросальпінкси (ВШ=13,61; 95%ДІ: 4,75-38,99; p<0,001), хронічний 

двосторонній аднексит (ВШ=14,63; 95%ДІ:  4,39- 48,75; p<0,001) та наявність 

у порожнині матки залишків кісткових фрагментів (p<0,03). А поширеність 

патології шийки матки, рубцевих змін матки, субмукозних міом матки та 

поліпів шийки матки була вище серед фертильних пацієнток – вони 

виявлялися відповідно у 1,7 рази (p<0,05), вдвічі (p<0,04), у 2,2 рази (p<0,04) 

та у 3,8 рази (p<0,003) частіше, ніж у безплідних пацієнток.  
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Вид безпліддя був пов'язаний лише з патологією шийки матки (див. 

табл. 4.28): у первинно безплідних жінок вони виявлялися майже вп’ятеро 

частіше, ніж у вторинно безплідних пацієнток (p<0,02). Інших статистично 

значущих розбіжностей між вибірками Б1 і Б2 щодо супутньої гінекологічної 

патології виявлено не було (p>0,05). 

На трубне безпліддя страждали 67 (34,5 %) жінок вибірки Б (24 (32,9 %) 

первинно безплідних та 43 (35,5 %) вторинно безплідних, p<0,05). Кожна 

третя безплідна жінка знаходилась в циклі ДРТ – 77 (39,7 %), з них 27 (37,0 

%) первинно безплідних та 50 (41,3 %) вторинно безплідних пацієнток, 

p<0,05. 

Частота інсомнії та вираженого синдрому вегетативної дисфункції не 

залежала ні від наявності безпліддя, ні від його форми (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5 Частота порушень сну та вегетативної дисфункції в залежності від 

безпліддя, %. 

Примітка. Значущих відмінностей між вибірками Ф та Б, а також між вибірками з 

первинним та вторинним безпліддям не виявлено. 

 

Таким чином, ПЕ, яка потребувала проведення гістероскопії, у 57,2 % 

випадків зустрічалася у жінок в пізньому репродуктивному періоді, у 42,8 % 

– в пременопаузі. Порушення МЦ та наявність РМК суттєво підвищують 

шанси ПЕ. Урогенітальні інфекції виявляються в анамнезі 42,4 % пацієнток з 
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ПЕ, серед них переважає кандидоз і хламідіоз. Найчастіше гінекологічний 

анамнез жінок з ПЕ обтяжують ектопії шийки матки, хронічний 

двохсторонній аднексит, міоми матки та ПТМ. Мимовільні переривання 

вагітності та часті штучні аборти (три та більше), у жінок із ПЕ відмічаються 

значуще частіше, ніж в контрольній групі, інші показники акушерського 

анамнезу не мають значущих розбіжностей з показниками умовно здорових 

жінок без ПЕ. На фоні ПЕ частіше за іншу соматичну патологію виявляються 

захворювання печінки, ожиріння та алергія, третина пацієнток з ПЕ вказують 

на перенесені екстрагенітальні операції, переважно – апендектомії.  

Провідними скаргами жінок з ПЕ є безпліддя та РМК. В структурі 

основних діагнозів пацієнток з ПЕ, яким проведена гістероскопія, домінують 

ПТМ (59,1 %), значуще рідше спостерігається ХЕ (34,8  %), ГЕ (30,5 %) та 

ВС (6,2 %); у 11,1 % випадків спостерігається поєднання ГЕ та ПТМ та у 

28,39,2 % – поєднання різних варіантів ПЕ. 

Атипові зміни ендометрія було виявляються в 2,1 % випадків, частіше 

– у жінок із ГЕ, ніж у жінок із ПТМ.  

Серед супутньої патології пацієнток з ПЕ найвагоміше місце займають 

міоми матки (35,5 %), ендометріоз (21,0 %) і захворювання шийки матки 

(13,2 %); безпліддя діагностується у 34,5 % випадків, переважно вторинне 

безпліддя, кожна сьома пацієнтка з ПЕ після гістероскопії готується до 

проведення ДРТ. 

У жінок з ПЕ пізнього репродуктивного віку в порівнянні з жінками 

періоду пременопаузи значуще частіше анамнез обтяжується 

урогенітальними інфекціями (найчастіше герпесом, хламідіозом і 

уреаплазмозом), хронічним аднекситом, оперативними втручаннями на 

придатках, відсутністю маткової вагітності або малою кількістю вагітностей; 

при клінічному обстеженні значуще частіше реєструються скарги на 

безпліддя, ХЕ, супутні сакто- або гідросальпінкси та хронічний 

двохсторонній аднексит. 
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У пременопаузальних пацієнток з ПЕ порівняно з жінками пізнього 

репродуктивного віку значуще частіше в анамнезі спостерігаються 

порушення МЦ, рясні менструальні кровотечі, дисплазія шийки матки, 

діагностичні вишкрібання, три та більш вагітностей (також, штучні аборти та 

пологи), патологія травного тракту (особливо, печінки), ожиріння, вегето-

судинна дистонія, захворювання щитовидної залози, залізодефіцитна анемія, 

гіпертонічна хвороба та екстрагенітальні операції; при клінічному 

обстеженні значуще частіше реєструються скарги на рясні менструальні 

кровотечі та діагностуються безсимптомні ПТМ, які виявляються лише 

завдяки плановому УЗД, гіперплазія ендометрія, поєднані ГЕ, супутні міоми 

матки та кісти яєчників. 

Парадокс підвищеної частоти оперативних втручань на придатках в 

анамнезі пацієнток пізнього репродуктивного періоду порівняно з такою у 

жінок пременопаузального віку потребує більш ретельного дослідження.  

За віковими, соціальними та клініко-анамнестичними 

характеристиками групи І та ІІ  були статистично однорідні, що дозволяє 

надалі об'єктивізувати подальші порівняльні клінічні дослідження. 

ХЕ серед інших ПЕ при гістероскопії зустрічається у жінок 

наймолодшого віку, але  й в  пременопаузі він реєструється частіше 

(p<0,001), ніж інші ПЕ 

Урогенітальні інфекції обтяжували анамнез 37,0 % (p<0,001) пацієнток з 

ХЕ: при поліпах вони зустрічалися 35,0 % осіб (p<0,001), при ГЕ – у 20,8 % 

(p<0,001), при ВС – у 42,9 % жінок (p<0,001). 

Серед урогенітальних інфекцій в вибірках з «чистими» формами ПЕ 

переважають хламідіоз і кандидоз, причому, якщо зустрічаємість першого не 

залежить від виду ПЕ (р>0,05), то вульвовагінальний  кандидоз має чіткий 

нозологічний профіль – при ГЕ він діагностувався в 3,11 рази частіше, ніж 

при ХЕ (p<0,001), і в 1,33 рази частіше, ніж при поліпах (p<0,001). 

Cytomegalovirus hominis також вагомо частіше відмічався на фоні ГЕ – у 7,59 

рази частіше, ніж при ХЕ (p<0,005), і в 2,93 частіше, ніж при ПТМ (p<0,001).  
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В цілому, у пацієнток з «чистими» формами ПЕ серед гінекологічних 

захворювань в анамнезі найчастіше виявляється хронічний двосторонній 

аднексит, але й ектопії шийки матки зустрічалися ненабагато рідше (p>0,05). 

Міоми матки відмічалися вагомо рідше, ніж аднексити (p<0,001) чи ектопії 

шийки матки (p<0,02). Проте, в аспекті окремих нозологічних форм ПЕ 

співвідношення цих захворювань було дещо інакшим.  

Головною скаргою пацієнток з ПЕ є безпліддя та РМК. Такі симптоми 

як кровомазання, болі внизу живота та порушення МЦ при різній ПЕ 

зустрічалися з приблизно однаковою частотою. Сакто- та гідросальпінкси 

асоціюються, головним чином, з ХЕ; при ГЕ вони відзначаються рідше.  

Виражений синдром вегетативної дисфункції найчастіше поєднується з 

ХЕ, найрідше – з ПТМ (p<0,001). Частота інсомнії при різних формах ПЕ не 

має значущої розбіжності (p>0,05).  

Серед пацієнток ПРПВ віком 35-44 роки, які звертаються для 

гістероскопії з приводу ПЕ, безпліддя діагностується у 44,4 % випадків, в 

тому числі первинне – у 16,7 %, вторинне – у 27,7 %. Пацієнтки з ПЕ в ПРПВ 

при наявності безпліддя звертаються для проведення гістероскопії в 

середньому на два роки раніше, ніж фертильні жінки.  

Безплідні жінки порівняно з фертильними пацієнтками в 1,8 рази рідше 

страждають від АМК (p<0,001), а порушення МЦ у них спостерігаються в 2,1 

рази рідше (p<0,001). На фоні первинного безпліддя дисменорея у пацієнток 

з ПЕ відзначається у півтора рази частіше, ніж у разі вторинного безпліддя 

(p<0,05). Урогенітальні інфекції обтяжують анамнез більш, ніж половини 

пацієнток з безпліддям та ПЕ, переважають такі збудники, як хламідії, 

уреаплазми та гриби роду Candida. При цьому урогенітальний кандидоз не 

співвідноситься з порушеннями репродуктивної функції, а хламідійна 

інфекція виявляється в 3,3 рази частіше,  уреаплазмоз – майже вдвічі. 

Профіль гінекологічного анамнезу жінок з ПЕ і безпліддям порівняно з 

фертильними пацієнтками відрізняє значне переважання хронічного 

двохстороннього аднекситу та ХЕ, кіст яєчників. 
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У жінок з вторинним безпліддям і ПЕ порівняно з фертильними 

жінками частіше спостерігаються не тільки штучні переривання вагітності 

(p<0,05) і пологи (p<0,001), але й мимовільні аборти (p<0,007) та ектопічні 

вагітності (p<0,001). 

ГЕ та ВС у безплідних жінок виявляються відповідно у 2,5 рази та у 2,7 

рази рідше, ніж ХЕ (p<0,001), і втричі та у 3,3 рази рідше, ніж ПТМ (p<0,001). 

Порівняно з фертильними пацієнтками при безплідді в 1,3 рази частіше 

виявлявся ХЕ (ВШ = 1,57; 95%ДІ: 1,06-2,33; p<0,03), на порядок частіше – 

ВС (ВШ=14,06; 95%ДІ: 4,21 – 46,92; p<0,001). Стосовно головних діагнозів 

вибірку первинного безпліддя від вибірки вторинного безпліддя відрізняє 

майже вдвічі підвищена частота ГЕ (p<0,05) та у 5,8 рази підвищена частота 

поєднаних ГЕ (p<0,03). 

Наявність безпліддя у жінок з ПЕ однозначно асоціюється з сакто- та 

гідросальпінксами (ВШ 13,61; 95%ДІ 4,75-38,99; p<0,001), хронічним 

двостороннім аднекситом (ВШ 14,63; 95%ДІ 4,39-48,75; p<0,001) та 

наявністю у порожнині матки залишків кісткових фрагментів (p<0,03).  

Серед жінок з безпліддям і ПЕ, як звернулися для гістероскопії, на 

трубне безпліддя страждають 34,5 % осіб. Кожна третя безплідна жінка 

знаходиться в циклі ДРТ – 39,7%. 

Частота інсомнії та вираженого синдрому вегетативної дисфункції не 

залежить ні від наявності безпліддя, ні від його форми. 
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РОЗДІЛ 5 

СОНОГРАФІЧНІ ТА ГІСТЕРОСКОПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ПАТОЛОГІЇ ЕНДОМЕТРІЯ  

 

У розділі 5 розглянуті сонографічні характеристики органів малого 

тазу у досліджуваних пацієнток, питання діагностики різних видів ПЕ при 

сонографії та гістероскопії.  

 

5.1. Сонометричні характеристики органів малого тазу при різних 

формах патології ендометрія  

 

Проведена оцінка сонометричних даних показала, що довжина матки у 

жінок групи І з ПЕ перевищувала таку в контролі в 1,14 рази (5,87±0,05  

проти 5,14±0,06 см, p<0,001), товщина – в 1,17 (4,63±0,05  проти 3,95±0,04  

см, p<0,001), ширина – в 1,22 (5,74±0,05 проти 4,72±0,07 см, p<0,001) (табл. 

5.1).  

Таблиця 5.1 

Дані сонометрії маток пацієнток досліджуваних груп на 7-й день 

МЦ, M±SE, Ме; Q1-Q3 

Група Довжина, у см Товщина, у см Ширина, у см 

Група І, n=325 
5,87±0,05 к 

5,8(5,2-6,4) 

4,63±0,05 к 

4,5(4,0-5,0) 

5,74±0,05 к 

5,7(5,1-6,3) 

Група ІІ, n=250 
6,05±0,06к 

6,0(5,3-6,6) 

4,58±0,06 к 

4,4(3,9-5,0) 

5,70±0,06 к 

5,6(5,1-6,2) 

К, n=81 
5,14±0,06 

5,2(4,8-5,5) 

3,95±0,04 

3,9(3,6-4,1) 

4,72±0,07 

4,8(4,1-5,3) 

Примітка. * – статистично значуща різниця з показником групи К (p<0,001). 

 

На 7-й день МЦ товщина М-ехо у жінок групи І з ПЕ була більше, ніж в 

контрольній групі в 1,23 рази (8,90±0,15 проти 7,23±0,15 мм, p<0,001), на 21-

й день МЦ – в 1,22 (15,10±0,19 проти 12,42±0,13 мм, p<0,001) (табл. 5.2). 
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Таблиця 5.2 

Товщина М-ехо у пацієнток досліджуваних груп на 7-й і 21-й день 

МЦ, M±SE; Ме; Q1-Q3 

Група 7-й день МЦ 22-й день МЦ 

Група І, n=325 8,90±0,15; 8,0(7,0-11,0) к
 15,10±0,19; 15,0(12,0-17,0) к

 

Група ІІ, n=250 8,56±0,15; 8,0(7,0-10,0) к
 15,20±0,25; 15,0(12,0-16,8) к

 

К, n=81 7,23±0,15; 7,0(6,0-8,0) 12,42±0,13; 12,0(12,0-13,0) к
 

Примітка. к – статистично значуща різниця з показником групи К (p<0,001). 

 

Оваріальна сонометрія показала, що у жінок з ПЕ розміри яєчникі були 

статистично значуще збільшені відносно таких в контролі (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 

Дані сонометрії яєчників  пацієнток досліджуваних груп, M±SE 

Група 

Д1, у см Д2, у см Д3, у см 

правий 

яєчник 

лівий 

яєчник 

правий 

яєчник 

лівий 

яєчник 

правий 

яєчник 

лівий 

яєчник 

Група І, 

n=325 

3,27± 

0,02к 

3,2(3,1- 

3,4) 

3,20± 

0,02к 

3,2(3,0-

3,5) 

2,09± 

0,03к 

2,0(1,6-

2,3) 

1,99± 

0,03к 

1,9(1,5-

2,2) 

2,68± 

0,02к 

2,7(2,5-

2,9) 

2,63± 

0,02к 

2,7(2,4-

2,8) 

Група ІІ, 

n=250 

3,24± 

0,02к 

3,2(3,1- 

3,4) 

3,21± 

0,02к 

3,2(3,0-

3,5) 

2,10± 

0,04к 

2,0(1,6-

2,3) 

2,01± 

0,04к 

1,9(1,5-

2,2) 

2,70± 

0,02к 

2,7(2,5-

2,8) 

2,62± 

0,02к 

2,6(2,5-

2,8) 

К, n=81 

3,00± 

0,03 

3,0(2,8-3,2) 

2,93± 

0,04 

2,9(2,7-

3,1) 

1,65± 

0,02 

1,7(1,6-

1,8) 

1,63± 

0,02 

1,6(1,5-

1,8) 

2,62± 

0,03 

2,6(2,5-

2,7) 

2,56± 

0,03 

2,5(2,4-

2,8) 
Примітка. * – статистично значуща різниця з показником групи К (p<0,05). 

 

Довжина правого яєчника у пацієнток групи І була більше в 1,09 рази 

(3,27±0,02 проти 3,00±0,03 см, p<0,001), лівого – в 1,09 (3,20±0,02 проти 

2,93±0,04 см, p<0,001); товщина – відповідно у 1,27 (2,09±0,03 проти 
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1,65±0,02 см, p<0,001) і 1,23 (1,99±0,03 проти 1,63±0,02 см, p<0,001); ширина 

– у 1,02 (2,68±0,01 проти 2,62±0,03 см, p<0,001) і 1,03 (2,63±0,01 проти 

2,56±0,03 см, p<0,001) (див. табл. 5.3).  

Розміри матки, М-ехо і яєчників між групами І та ІІ не мали вірогідних 

відмінностей. 

Проведений аналіз оцінки сонометрії матки в залежності від «чистого 

виду» ПЕ. Встановлено, що при усіх видах ПЕ довжина, товщина і ширина 

матки статистично значуще перевищували аналогічні контрольні показники: 

при ПТМ – в 1,14; 1,16 і 1,21 рази;  при ГЕ – в 1,21; 1,24 і 1,28; при ХЕ – в 

1,08; 1,11 і 1,18; при ВС – в 1,12; 1,15 і 1,18.  

Найбільші розміри матки спостерігалися при ГЕ – (6,20±0,10 

см)×(4,90±0,10 см)×(6,06±0,12 см), а найменші при ХЕ –  (5,53±0,16 

см)×(4,40±0,11 см) ×(5,55±0,14 см) (табл.5.4). 

Таблиця 5.4 

Дані сонометрії маток пацієнток досліджуваних груп на 7-й день 

МЦ, M±SE, Ме; Q1-Q3 

Група Довжина, у см Товщина, у см Ширина, у см 

ПТМ, n=123 
5,85±0,08к,г,е 

5,8(5,2-6,3) 

4,59±0,08 к,г 

4,5(4,0-5,0) 

5,69±0,08 к,г 

5,6(5,2-6,2) 

ГЕ, n=48 
6,20±0,10 к,п,е,с 

6,2(5,8-6,7) 

4,90±0,10 к,п,е 

4,9(4,4-5,4) 

6,06±0,12 к,п,е 

6,1(5,4-6,4) 

ХЕ,  n=46 
5,53±0,16 к,п,г 

5,6(4,9-6,0) 

4,40±0,11 к,г 

4,5(3,8-4,9) 

5,55±0,14 к,г 

5,6(5,0-6,1) 

ВС,  n=14 
5,74±0,21г 

5,8(5,1-6,4) 

4,53±0,18 

4,5(4,2-4,8) 

5,57±0,22 

5,6(4,9-6,1) 

К, n=81 
5,14±0,06 

5,2(4,8-5,5) 

3,95±0,04 

3,9(3,6-4,1) 

4,72±0,07 

4,8(4,1-5,3) 
Примітка. п, г, е, с, к – статистично значуща різниця з показником групи ПТМ, ГЕ, 

ХЕГ, ВС, контролем (p<0,05). 

 

М-ехо у пацієнток з «чистими»  формами ПЕ було значуще більше на 

7-й день МЦ при ПТМ – в 1,26, при ГЕ – в 1,22, при ВС вірогідно не 

відрізнялося, а при ХЕ було  значуще менше в 1,05 рази; на 21-й МЦ М-ехо 



180 
 

при ПТМ було більше  в 1,26 рази, при ГЕ – в 1,26, а при ВС не мало 

статистичних відмінностей, а при  ХЕ  значуще було менше в 1,06 рази (табл. 

5.5). 

Таблиця 5.5 

Товщина М-ехо у пацієнток досліджуваних груп на 7-й і 21-й день 

МЦ, M±SE, Ме; Q1-Q3 

Група 7-й день МЦ 22-й день МЦ 

ПТМ, n=123 
9,11±0,24к,е,с 

9,0(7,5-11,0) 

15,67±0,24 к,г,е,с 

15,0(14,0-18,0) 

ГЕ, n=48 
8,81±0,34 к,е,с 

9,0(7,0-10,0) 

15,67±0,51 к,п,е,с 

15,0(13,0-17,0) 

ХЕ,  n=46 
6,91±0,18 к,п,г 

7,0(6,0-8,0) 

11,67±0,23 к,п,г 

12,0(11,0-12,0) 

ВС,  n=14 
7,32±0,49 п,г 

7,5(7,0-8,0) 

12,07±0,55 к,п,г 

12,0(10,0-14,0) 

К, n=81 
7,23±0,15 

7,0(6,0-8,0) 

12,42±0,13 

12,0(12,0-13,0) 

Примітка. п, г, е, с, к – статистично значуща різниця з показником групи ПТМ, ГЕ, 

ХЕГ, ВС, контролем (p<0,05). 

 

У 65(52,85 %) пацієнток з ПТМ, у 25 (52,08 %) з ГЕ, у 46 (100 %) з ХЕ і 

у 12(100%) з ВС товщина М-еха на 21-й день МЦ у групі І була в межах від 8 

до 16 мм, у 58 (47,15 %) з ПТМ, у 23 (47,92 %) з ГЕ була понад 16 мм (табл. 

5.6).  

Таблиця 5.6 

Розподіл товщини М-ехо у пацієнток досліджуваних груп на 21-й 

день МЦ, у % 

Група <8 мм 8 мм ≤М-ехо<16 мм ≥ 16 мм 

ПЕ, n=123 0(0,00) 65(52,85) к,г,е,с 58(47,15) к,е,с 

ГЕ, n=48 0(0,00) 25(52,08) п,с,е 23(47,92) к,п,е 

ХЕ,  n=46 0(0,00) 46(100,0) п,г 0(0,00) п,г 

ВС,  n=14 0(0,00) 14(100,0) п,г 0(0,00) п,г 

К, n=81 0(0,00) 81(100,0) 0(0,00) 

Примітка. п, г, е, с, к – статистично значуща різниця з показником групи ПТМ, ГЕ, 

ХЕГ, ВС, контролем (p<0,05). 
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З приведених даних видно, що товщина М-ехо не може слугувати 

диференційно-діагностичним критерієм різних видів ПЕ при сонографії. 

Тому зупинимося на описових характеристиках різних форм ПЕ. У 108 

(87,80 %) жінок групи І ПТМ на сонограмах були поодинокими, у 26 (12,20 

%) вони були множинними. Середня кількість поліпів на одну жінку склала 

1,16±0,03, а середні розміри 0,93±0,05 см. 

 Характерною рисою ПТМ була наявність судинної ніжки, яка 

реєструвалася при допплерографії (рис. 5.1).  

  

 

Рис 5.1. Сонографія з допплерографією. Реєстрація кровоплину в 

судинній ніжці ПТМ. 

 

Не дивлячись на суттєву морфологічну різницю сонографічного 

зображення для усіх поліпів була характерною наявність чітких меж між 

утворенням і навколишніми тканинами, розширення порожнини матки. У 

частині випадків розширення порожнини матки супроводжувалося  

заповненням  її рідинним вмістом. 
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У залозисто-кістозних поліпах реєстрували невеличкі порожнини 

діаметром 2-3 мм (рис. 5.2). Форма поліпів на поздовжніх сканограмах була 

овальна, на поперечних – круга або овальна.  

 

Рис. 5.2. Залозисто-кістозний ПТМ у вигляді структури підвищеної 

ехогенності з кістозними включеннями. 

 

Овальну форму поліпи приймали внаслідок здавлювання високим 

тонусом м’язу матки. Інколи позаду великих поліпів визначали акустичний 

ефект посилення. Для залозисто-фіброзних поліпів були характерні більш 

великі розміри (1,12±0,08 проти 0,88±0,06 см). У двох пацієнток 

пременопаузального віку їх діаметр сягав 2,5 см. Ехогенність залозисто-

фіброзних поліпів в основному була підвищеною, структура – однорідною, а 

звукопроводимість – звичайною. За залозисто-фіброзними поліпами не 

спостерігали ні ефекту посилення, ні ослаблення.   

Фіброзіні поліпи мали практичну однакову будову з залозисто-

фіброзними поліпами (рис. 5.3), але інколи внаслідок підвищеної щільності 

за ними реєструвався ефект посилення. 

У контролі відразу після закінчення місячного і зупинки кров’яних 

виділень порожнина матки виглядала зімкнутою. У жінок з ХЕ вона 

залишалася розширеною на протязі 1-4 днів, у 3 (6,52 %) жінок вона 
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залишалася розширеною протягом тижня, у 24 (52,17 %) лінія змикання 

ендометрія була нечіткою, нерівною або не візуалізувалася. Середня товщина 

розширення порожнини матки складала 2,12±0,05 мм. У 5 (10,86 %) випадках 

розширення порожнини, товщина ендометрія були асиметричними.  

 

 

Рис. 5.3. Фіброзний ПТМ у вигляді структури підвищеної ехогенності. 

 

У 25 (54,34%) випадках ХЕ внаслідок хронічного запалення в 

базальному шарі ендометрія можна було спостерігати гіперехогенні 

включення невеликої товщини, які представляли собою ділянки фіброзу, 

склерозу або кальцинозу (рис. 5.4), числом від 1 до 6 ділянок, іноді (у 2 (4,35 

%)) – на усьому протязі.  

Бульбашки газу в ендометрії або порожнині матки зустрічалися при ХЕ 

у 16 (34,78 %). При великій кількості газу він визначався у вигляді однієї або 

двох товстих гіперехогенних утворень, які займали усю, або більшу частину 

порожнини матки та давали акустичну тінь позаду матки при застосуванні 

трансвагінального датчика.  

При одиночному пухирці газу він виглядав як невелике гіперехогенне 

утворення трикутникової форми внаслідок безпосередньо за ним акустичного 
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ефекту «хвоста комети».За наявність газу свідчили також потовщення 

слизової там, де був газ, фрагментарність потовщення ендометрія. 

 

 

Рис. 5.4. Ділянки кальцинозу, склерозу в ендометрії з фіброзним 

поліпом. Нерівність контурів та товщини М-ехо. 

 

У 40 (86,95 %) осіб з ХЕ відмічали неоднорідність ендометрія, яка 

проявлялася у виникненні в зоні М-ехо різної форми та величини ділянок 

підвищеної ехогенності. Ці ділянки були як невеликими, так і такими, що 

займали практично весь ендометрій; розташовувалися дифузно або 

поодиноко. У 4 (8,25%) осіб спостерігали деформацію лінійної частини М-

ехо. У 3 (6,52 %) жінок реєстрували виражене стоншення ендометрія, 

причому у випадках на всьому протязі, а у 2 (4,35 %) – при поперечному 

скануванні визначалася різна товщина потовщення. 

У випадках ГЕ спостерігали патологічну ділянку, яка займала окрему 

частину або усю порожнину матки (рис. 5.5). Внутрішня структура М-еха 

при цьому мала губчасту будову, з наявністю множинних невеликих 

крапкових анехогенних включень. У частині випадків відмічали різне 

потовщення ендометрія на передній і задній стінці матки (рис. 5.6). 
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Рис. 5.5 ГЕ у вигляді гіперехогенного утворення з нерівними 

контурами, яке займає усю порожнину матки, і має анехогенні включення. 

 

 

Рис. 5.6. ГЕ з різним потовщенням слизової оболонки матки на 

передній та задній стінці. 
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При аналізі ехограм маток пацієнток з ВС встановлено, що тільки у 

однієї пацієнтки ВС проявлялися больовим синдромом і гіпоменореєю, в 

верхній частині матки ВС займали усю частину порожнини матки, в нижній 

частині М-ехо було розширеним (рис. 5.7).  

 

Рис.5.7. ВС з облітерацією верхнього відділу порожнини матки і 

накопиченням рідини в нижньому, синдром Ашермана. 

 

13 (92,85 %) пацієнток з ВС скаржилися тільки на наявність безпліддя. 

У порожнині їх маток виявлялися гіперехогенні структури товщиною 1-3 мм, 

які йшли  між стінками матки в різних напрямах (рис.5.8). У двох пацієнток 

ехогенні структури розташовувалися між передньою та задньою стінками 

матки і були товщиною понад 5 мм. 

Для характеристики інформативності соноскопії оцінили об'єктивні 

параметри, іменовані операційними характеристиками діагностичного 

методу (табл. 5.7).  

Серед проаналізованих операційних характеристик найбільша 

чутливість була притаманна для ПТМ (98,6%), специфічність – для ГЕ 

(99,0%), точність – для ПТМ (99,1 %). Прогностичність позитивного 
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результату склала 100% для ПТМ, ХЕ та ВС. Прогностичність негативного 

результату була найбільшою при ПТМ (100%). 

 

 

Рис. 5.8  ВС та деформація порожнини матки. 

 

Таблиця 5.7 

Операційні характеристики соноскопії, у % 

Операційна характеристика  ПТМ ГЕ 
 

ХЕ 

 

ВС 

Чутливість 98,6 97,8 76,5 83,3 

Специфічність 97,9 99,0 81,0 85,7 

Точність 99,1 99,3 92,3 99,0 

Прогностичність позитивного 

результату 
100 97,8 100 100 

Прогностичність негативного 

результату 
97,9 100,0 88,5 85,7 

Примітка. п, г, е, с, к – статистично значуща різниця з показником групи ПТМ, ГЕ, 

ХЕГ, ВС, контролем (p<0,05). 
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Таким чином, соноскопія – важливий метод інструментальної 

діагностики ПЕ, точність якого при ПТМ складає 99,1%, при ГЕ – 99,3 %, 

при ХЕ – 92,3 %, при ВС – 99,0%.  

 

5.2. Гістероскопія в діагностиці патології ендометрія 

 

У досліджуваних жінок «чисті» ПТМ виглядали як поодинокі або 

множинні утворення, часто з вираженним судинним рисунком (рис. 5.9).  

  

 

Рис. 5.9 Гістероскопічна картина ПТМ: А – поодинокий ПТМ, Б – 

множинні поліпи. 

 

Під час гістероскопії ПТМ був додатково виявлений у 5 пацієнток. У 

цих пацієнток при сонографії був встановлений діагноз ХЕ, а  при проведенні 

гістероскопії діагностований  мікрополіпоз ендометрія (рис. 5.10). 

ГЕ у досліджуваних пацієнток проявлялася наявністю поліпоподібних 

розростань на поверхні матки, розташованих вогнищево або дифузно. У 4 

осіб з ГЕ при гістероскопії цей діагноз був  знятий (рис. 5.11). У двох 

випадках це був ХЕ, і у 2 – ВС. 

А Б 
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Рис. 5.10 А – сонограма пацієнтки, у якої за даними сонографії 

встановлений діагноз ХЕ; Б –  гістероскопічна картина порожнини матки, по 

якій встановлено діагноз мікрополіпозу ендометрія. 

  

Рис.  5.11 А – сонограма пацієнтки, по якій встановлений діагноз ГЕ; Б 

–  гістероскопічна картина порожнини матки, по якій встановлено діагноз 

ХЕ. 

При гістероскопії у пацієнток з ХЕ  поверхня слизової порожнини матки 

була гіперемованою, яскраво-червоного кольору, стінка легко травмувалася, 

кровила при щонайменшому дотику (див. рис. 5.11 Б), але в пременопаузі 

А Б 
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могла мати блідо-рожевий колір з множинними судинами (5.12А), а також 

бути з численними  кістозно-розширеними залозами (5.12Б). 

Додатково при гістероскопії діагноз ХЕ був встановлений у 48 осіб.  

  

Рис. 5.12 А – гістероскопічна картина ХЕ у пацієнтки 

пременопаузального віку, на який ендометрій блідо-рожевого коліру з 

множинними судинами, Б – гістероскопічна картина ХЕ, на який ендометрій 

з численними  кістозно-розширеними залозами. 

 

ВС визначалися при гістероскопії як фіброзні безсудинні тяжи різної 

щільності і протяжності (рис. 5.13). Серед досліджуваних жінок додатково 

ВС були виявлені у 6 жінок. 

  

Рис. 5.13 ВС при гістероскопії. 

А Б 
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Отже, гістероскопія є золотим стандартом в діагностиці ПЕ і дає 

можливість уточнити сонографічний діагноз ПЕ, тим самим оптимально  

змінити тактику ведення і при необхідності після встановлення діагнозу 

здійснити хірургічне внутрішньоматкове втручання.  Візуальний огляд 

внутрішньої поверхні матки в поєднанні з сонографією, біопсією ендометрія 

дає можливість досить точно інтерпретувати ПЕ. Інформативність і незначна 

травматичність дозволяють  використовувати цей метод в хірургії одного 

дня. 

 

5.3. Роль динамічної сонографії, гідросонографії та допплерографії 

в диференціальній діагностиці патології ендометрія 

 

2D-сонографія і гістероскопія мають високу точність при діагностиці 

ПЕ, але в деяких випадках при диференціюванні поліпів, субмукозної міоми, 

вогнищевої гіперплазії, а також ВС і септатної матки виникають діагностичні 

труднощі. У цих випадках ми використовували 2D-гідросонографію з 

допплерографією або 3D-сонографію. Проведено аналіз 63 випадків, які 

потребували уточнення сонографічного діагнозу за допомогою 3D-сонографії 

та сольової внутрішньоматкової сонографії. 

Характерною ознакою поліпів є наявність так званої ніжки з 

живильною судиною. Проведення допплерографії з гідросонографією 

дозволило віддиференціювати великі поліпи від вогнищевої ГЕ та 

субмукозної міоми у 17 пацієнток (рис. 5.14. А і Б). 

В діагностиці ПТМ найбільші труднощі виникали при виявленні 

множинних дрібних поліпів (мікрополіпозу), діаметр яких від 1 до 2,5 мм.  

При виявленні поодиноких дрібних поліпів в їх зоні з’являлися ділянки 

підвищеної ехогенності або при множинних поліпах торочкуватість 

внутрішньої поверхні ендометрія. Проведення  гідросонографії  у 6 пацієнток 

з мікрополіпозом ендометрія дозволило уточнити діагноз (рис. 5.15 А і Б). 
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Рис. 5.14 А – 2D-гідросонограма матки, на якій видно утворення 

неоднорідної ехогенності імовірний діагноз: вогнищева ГЕ, ПТМ; Б – 2D-

гідросонограма матки з доплерографією, наявність живильної судини 

дозволяє підтвердити діагноз ПТМ.  

 

  

Рис. 5.15 А – 2D-сонограма матки, на якій М-ехо неоднорідне, 

потовщене, з нерівним контуром, з ділянками кальцинатів; імовірний діагноз: 

ГЕ, мікрополіпоз ендометрія, ХЕ; Б – гідросонограма, на якій чітко видні 

множинні мікрополіпи.  

 

При сонографії великих поліпів, коли їх було декілька і вони 

прилежали один до одного, складалося враження поодинокого ПТМ. Також 

при наявності декількох ПТМ  їх можна було прийняти за ГЕ. Виконання у 

14 пацієнток  з великими поліпами гідросонографії  дозволило уточнити 

діагноз (рис. 5.16). 

 

А

 

Б

 

А

 

Б
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Рис. 5.16 А  – 2D-сонографія матки, за якою ймовірні діагнози: ГЕ або 

ПТМ великих розмірів; Б – за даними гідросонографії – два ПТМ в 

порожнині матки. 

 

При проведенні сонографії патологічні запальні зміни слизової матки 

при ХЕ потрібно диференціювати з поліпами та ГЕ. Поліпи на сонограмах 

мали круглу або овальну форму, рівні контури, однорідну ехогенність і 

живильну судину (див. рис. 5.14 ). Форма патологічних утворень при ХЕ була 

неправильна, внутрішня структура неоднорідна, була відсутня ніжка з 

живильною судиною, порожнина матки розширена рідиною (рис. 5.17), 

численні кальцифікати та пухирьки газу (рис. 5.18).  

  

Рис. 5.17  Сонограми при ХЕ: А – розширення порожнини матки 

відразу після місячного; Б – розширення порожнини матки, стоншений до 6 

мм в ІІ фазу МЦ ендометрій, поодинокі допплер-сигнали в міометрії, 

відсутність видимого кровоплину в базальних і спіральних артеріолах. 

А

 

Б

 

А

 

Б
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Рис. 5.18  Сонограми при ХЕ: В – розширення порожнини матки; 

тканина ендометрія різної товщини, з нерівним внутрішнім і зовнішнім 

контуром; Г – газ в порожнині матки, численні кальцифікати. 

 

Використання допплера, динамічної сонографії та гідросонографії 

дозволило уточнити діагноз у 48 пацієнток з ХЕ. 

Складну задачу сонографії представляє діагностика поодиноких ВС 

(рис. 5.19А), тонких ВС невеликої ехогенності. У таких випадках переваги 

залишаються за 3D-сонографією  (рис. 5.19Б) або гістероскопією.  

  

Рис. 5.19 А – 2D-сонограма матки з ВС;  Б – 3D-сонограма матки з ВС; 

 

Ще одне проблемне питання представляють товсті ВС, які потрібно 

диференціювати з аномаліями розвитку матки, в першу чергу з 

внутрішньоматковою перетинкою і бікорнуатною маткою. У цих випадках 

А Б 

А

 

Б
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проведення 3D-сонографії з додатковим скануванням в корональній площині 

і можливістю реєстрації зовнішніх контурів матки може допомогти в 

постановці діагнозу (рис. 5.20). Встановлений діагноз септатної матки дав 

можливість виключити 5 жінок з проведеного дослідження ще до проведення 

гістероскопії. 

  

Рис. 5.20 А – 2D-сонограма септатної матки; Б –  3D-сонограма 

септатної матки. 

 

Таким чином, застосування при комплексному інструментальному 

обстеженні пацієнток з сумнівним діагнозом ПЕ гідросонографії та 3D-

сонографії дозволяє уточнити імовірний діагноз ще до проведення 

оперативного гістероскопічного втручання і обрати оптимальний для кожної 

пацієнтки  об’єм оперативного втручання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б 
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РОЗДІЛ 6 

НЕЙРОЕНДОКРИННІ ОСОБЛИВОСТІ  ПАЦІЄНТОК ПІЗНЬОГО 

РЕПРОДУКТИВНОГО ТА ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ З 

ПАТОЛОГІЄЮ ЕНДОМЕТРІЯ 

 

6.1. Особливості гормонального профілю пацієнток пізнього 

репродуктивного та пременопаузального віку з патологією ендометрія 

 

Аналіз експресії гормонів гіпофізу та епіфізу у пацієнток ПРПВ з ПЕ 

показав, що  у групі І були статистично значимо підвищені рівні ЛГ в 1,67  

рази (26,81±1,22  проти 16,08±1,40 МО/л), ФСГ – в 1,52 (38,00±1,83 проти 

25,04±2,38 МО/л), пролактину – в 1,55 (19,40±0,37 проти 12,50±0,29 нг/мл), 

мелатоніну – в 2,76 (34,51±1,03 проти 12,50±0,29 пг/мл). Основна і група 

порівняння були гомогенними за рівнями гіпофізарних та епіфізарних 

гормонів (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Рівень гормонів гіпофізу та епіфізу у досліджуваних жінок клінічних 

груп, M±SE(Ме; Q1-Q3) 

Гормон 
Група Референ-

тні 

значення І, n=325 ІІ, n=250 К, n=81 

ЛГ, 

МО/л 

26,81±1,22 

14,5(8,6-44,6)к 

24,80±1,46 

15,6(8,3-34,2)к 

16,08±1,40 

7,3(4,9-26,7) 
1,6-9,3 

ФСГ, 

МО/л 

38,00±1,83 

12,7(9,6-76,6)к 

41,25±2,15 

21,6(10,3-69,9)к 

25,04±2,38 

7,3(6,2-42,4) 
2,4-9,3 

Пролактин, 

нг/мл 

19,40±0,37 

17,1(14,2-3,0)к 

19,27±0,35 

18,0(15,3-21,2)к 

12,50±0,29 

12,5(10,8-4,3) 
4,79-23,3 

Мелатонін, 

пг/мл 

34,51±1,03 

31,0(21,0-8,0)к 

34,02±1,18 

31,0(20,0-45,0)к 

12,50±0,29 

24,0(18,0-28,0) 
0-20,0 

Примітка. к – статистично значуща різниця з групою контроля (р<0,001). 

 

Відповідно підвищеній секреції гормонів гіпофізу та епіфізу 

відмічалися відмінні від контролю рівні стероїдних гормонів яєчників та 

наднирників, а також АМГ (табл. 6.2). 
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Таблиця 6.2 

Рівень стероїдних гормонів та АМГ у досліджуваних жінок клінічних 

груп, M±SE (Ме; Q1-Q3) 

Гормон Група Референтні 

значення І, n=325 ІІ, n=250 К, n=81 

Е2 на 5-й день 

МЦ, пг/мл 

58,13±2,06 

47,0(35,0-

68,0)к 

55,97±2,70 

44,0(24,0-

78,0)к 

33,45±1,92 

39,0(19,0-48,3 

20-60  

П на 5-й день 

МЦ, нг/мл 

1,54±0,11 

0,8(0,3- 

2,1)к 

1,33±0,09 

0,7(0,4- 

1,7)к 

0,57±0,04 

0,5(0,2-0,9) 

до 2 

П на 21-й 

день МЦ, 

нг/мл 

8,30±0,26 

8,5(4,5-11,8)к 

7,73±0,27 

7,7(4,1- 

10,9)к 

10,37±0,76 

9,6(4,0-16,7) 

2-20 

Тв, пг/мл 1,68±0,02 

1,7(1,4- 

1,9)к 

1,66±0,02 

1,6(1,4- 

1,8)к 

1,47±0,04 

1,5 (1,2-1,7) 

0,45-3,17 

Кортизол, 

мкг/дл 

8,06±0,09 

7,7(6,9- 

8,8)к 

8,20±0,06 

7,9(7,4- 

8,8)к 

7,40±0,14 

7,0(6,7-8,3) 

5-25 

ДГЕАС, 

мкг/дл 

80,30±3,14 

70,6(48,2-

93,6)к 

79,19±4,52 

56,9(40,5-

79,4)к 

63,74±2,34 

64,4(49,0-

78,6) 

35-44 років: 

60,9-337,0; 45-

54 років: 35,4-

256,0 

АМГ, нг/мл 2,45±0,11 

2,1(0,8- 

3,6)к 

2,47±0,12 

1,7(1,1- 

4,0)к 

3,12±0,16 

2,7(2,0-4,6) 

35- -39 років: 

0,777 – 5,24; 

40 - 44 роки: 

0,097 – 2,96; 

45 - 50 років: 

0,046 – 2,06 
Примітка. к – статистично значуща різниця з групою контроля (р<0,001). 

 

Як видно з табл. 6.2, експресія Е2 на 5-й день МЦ у пацієнток групи І з 

ПЕ перевищувала таку в контрольній групі в 1,74 рази (58,13±2,06 проти 

33,45±1,92 пг/мл, р<0,001), прогестерону – в 2,70 (1,54±0,11  проти 0,57±0,04 

нг/мл, р<0,001), Тв – в 1,14 (1,68±0,02 проти 1,47±0,04 пг/мл, р<0,001), 

кортизолу – в 1,09 (8,06±0,09 проти 7,40±0,14 мкг/дл, р<0,001), ДГЕАС – в 

1,26 (80,30±3,14  проти 63,74±2,34, р<0,001) на тлі  зниження рівня АМГ в 

1,27 рази (2,45±0,11 проти 3,12±0,16 нг/мл) і прогестерону на 21-й день МЦ – 
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в 1,25 (8,29±0,26 проти 10,37±0,76 нг/мл, р<0,001). Основна і група 

порівняння не мали статистично значущих відмінностей за рівнями 

стероїдних гормонів і АМГ (див. табл. 6.2). 

Рівень ТТГ у пацієнток групи ПЕ перевищував такий в контролі в 1,25 

рази (2,22±0,04 проти 1,78±0,07 мМО/л, р<0,001), Т3  був нижче  в 1,12 рази  

(2,52±0,02 проти 2,82±0,06, р<0,001), а Т4 значуще не відрізнявся (1,21±0,03 

проти 1,30±0,03 нг/дл, р>0,05) (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Рівень ТТГ та гормонів щитоподібної залози у досліджуваних жінок 

клінічних груп, M±SE(Ме; Q1-Q3) 

Гормон 
Група Референтні 

значення І, n=325 ІІ, n=250 К, n=81 

ТТГ, 

мМО/л 

2,22±0,04 к 

2,2(1,6-2,6) 

2,01±0,04 к 

2,1(1,5-2,5) 

1,78±0,07 

1,8(1,4-2,0) 
0,17-4,05 

Т3, 

пг/мл 

2,52±0,02 к 

2,5(2,3-2,7) 

2,55±0,01 к 

2,5(2,3-2,7) 

2,82±0,06 

2,7(2,4-3,2) 
2,5-4,3 

Т4,  

нг/дл 

1,21±0,03 к 

1,2(0,9-1,4) 

1,26±0,03  

1,3(1,1-1,4) 

1,30±0,03 

1,2(1,1-1,4) 
0,93-1,7 

Примітка. к – статистично значуща різниця з групою К (р<0,001). 

 

Таким чином, ПЕ в ПРПВ розвивається на тлі підвищення секреції 

гонадотропінів, ТТГ і мелатоніну і дисфункції яєчників і наднирників, що 

проявляється збільшенням продукції на 5-й день МЦ Е2, прогестерону, Тв, 

кортизолу, ДГЕАС і зниженням секреції АМГ, Т3 і на 21-й день 

прогестерону. Основна і група порівняння є однорідними за рівнями 

досліджуваних гормонів, що дозволяє порівнювати їх при подальшому 

дослідженні. 

У зв’язку з відмінностями фізіології і патофізіології пізнього 

репродуктивного періоду і пременопаузи нами було розглянуто особливості 
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експресії досліджуваних гормонів у вище вказані періоди життя жінки. Для 

можливості оцінки з показниками умовно-здорових жінок, група К  була 

розділена на дві групи: у групу КІ ввійшли умовно-здорові фертильні жінки 

пізнього репродуктивного віку без ПЕ (n=42), у групу КІІ умовно-здорові 

фертильні жінки періоду менопаузального переходу (n=39) (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 

Рівень гормонів гіпофізу, епіфізу та щитоподібної залози у 

досліджуваних жінок з ПЕ ПРПВ, M±SE(Ме; Q1-Q3) 

Гормон 
Група 

РІ, n=186 РІІ, n=139 КІ, n=42 КІІ, n=39 

ЛГ, 

МО/л 

10,24±0,73 

4,4(3,8-18,5) 
кІ,рІІ 

32,70±1,77 

33,1(9,9-66,2) 
кІІ,рІ 

5,24±0,15 

4,9(4,5-6,0) 
кІІ 

27,76±1,26 

26,7(23,8-

32,1) 
кІ 

ФСГ, 

МО/л 

12,81±0,96 

4,8 (4,3-27,1) 
кІ,рІІ 

51,27±2,85 

45,2(10,7-63,2) 
кІІ,рІ 

6,22±0,13 

6,3(5,7-6,9) 
кІІ 

45,31±1,98 

44,3(36,0-

56,2) 
кІ, 

Пролактин, 

нг/мл 

18,58±0,47 

17,0(13,3-22,0) 
кІ,рІІ 

20,54±0,59 

15,6(15,5-33,0) 
кІІ,рІ 

10,99±0,33 

10,8(9,2-12,4) 
кІІ 

14,13±0,31 

14,2(12,5-

15,3) 
кІ, 

Мелатонін, 

пг/мл 

24,44±0,73 

21,4(17,0-30,8) 
кІ,рІІ 

17,83±0,64 

14,4(10,2-15,0) 
кІІ,рІ 

26,21±0,35 

26,4(24,5-27,9) 
кІІ 

23,18±0,14 

23,2(22,5-

23,5) 
кІ, 

ТТГ, 

мМО/л 

2,27±0,06 

2,3(1,6-2,6) 

2,159±0,05 

1,7(1,6-2,6) 
кІІ 

1,72±0,09 

1,8(1,3-2,0) 

1,85±0,11 

1,8(1,4-2,2) 

Т3, пг/мл 
2,50±0,03 

2,5(2,3-2,8) 
 

2,56±0,02 

2,8(2,3-2,7) 
кІІ 

2,84±0,08 

2,7(2,4-3,1) 

2,80±0,08 

2,6(2,4-3,1) 

Т4,нг/дл 
1,21±0,04 

1,2(0,9-1,4) 
 

1,21±0,04 

0,2 (1,0-1,4) 
 

1,33±0,05 

1,2(1,1-1,5) 

1,26±0,03 

1,2(1,1-1,4) 

Примітка. кІ, кІІ, І, ІІ – статистично значуща різниця з групами КІ і КІІ, РІ і РІІ (р<0,001). 

 

У пізньому репродуктивному віці концентрація в периферичній крові 

ЛГ у жінок групи РІ з ПЕ статистично вірогідно перевищувала аналогічну в 
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групі КІ в 1,95 рази, ФСГ – в 2,06,  пролактину – в 1,69, а мелатоніну була в 

1,07 менше; у періоді менопаузального переходу у осіб групи РІІ відповідно 

рівень ЛГ був більше за такий у групі КІІ в 1,18 рази, ФСГ – в 1,13, 

пролактину – в 1,45, а мелатоніну нижче – в 1,30 рази. Рівні ТТГ, Т3 і Т4 

вірогідно між групами РІ і РІІ не відрізнялися. 

В умовах фізіологічного переходу від пізнього репродуктивного віку до 

пременопаузи продукція ЛГ збільшувалася в 5,34 рази – від 5,24±0,15 до 

27,76±1,26 МО/л (р<0,001); ФСГ – в 7,28, від 6,22±0,13 до 45,31±1,98 МО/л, 

пролактину  – в 1,29, від 10,99±0,33 до 14,13±0,31 нг/мл (р<0,001); ТТГ –  в 

1,08,з 1,72±0,09 до 1,85±0,11 мМО/л,  тоді як секреція мелатоніну 

знижувалася в 1,13 рази, від  26,21±0,35 до 23,18±0,14 пг/мл. 

При ПЕ реєструвалося зменшення інтенсивності вікового збільшення 

експресії гонадотропних гормонів. Так, концентрація ЛГ у групі РІ виросла 

тільки в 3,19 рази – від 10,24±0,73 до 32,70±1,77  МО/л (р<0,001); ФСГ – в 

4,00, від 12,81±0,96 до 51,27±2,85 МО/л, пролактину – в 1,11, від 18,58±0,47 

до 20,54±0,59 нг/мл (р<0,001), а ТТГ і рівні гормонів щитоподібної залози Т3 

і Т4 не змінилися. Рівень  мелатоніну при ПЕ у групі РІ в периферичній крові  

знизився значуще більше – в 1,37  рази, від  24,44±0,73 до 17,83±0,64  пг/мл 

(р<0,001). 

Секреція стероїдних гормонів і АМГ при ПЕ і у здорових жінок також 

мала відмінності в залежності від періоду життя жінки (табл. 6.5). Так, у 

пізньому репродуктивному віці концентрація в периферичній крові Е2 на 5-й 

день МЦ  у жінок з ПЕ у групі РІ (56,12±2,79 пг\мл) статистично значуще 

перевищувала аналогічну в групі КІ (41,01±1,89 пг/мл) в 1,37 рази (р<0,001), 

прогестерону – в 2,43 (1,58±0,13 проти 0,65±0,07 нг/мл, р<0,001),  ДГЕАС – в 

1,10 (84,98±3,81 проти 77,38±2,40 мкг/дл, р<0,001); вміст кортизолу 

(8,38±0,15 проти 8,11±0,16  мкг/дл) та Тв  (1,65±0,02 проти 1,58±0,03 мкдл) 

вірогідно не відрізнялися, а АМГ був менше в 1,37 рази (3,13±0,14 проти 

4,30±0,14 нг/мл, р<0,001). Відмічалася знижена секреція прогестерону на 21-

й день МЦ  в 1,75 рази (9,46±0,34 проти 16,56±0,46 нг/мл, р<0,001). 
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Таблиця 6.5 

Рівень стероїдних гормонів та АМГ у досліджуваних жінок ПРПВ з ПЕ, 

M±SE(Ме; Q1-Q3) 

Гормон 
Група 

РІ, n=186 РІІ, n=139 КІ, n=42 КІІ, n=39 

Е2 на 5-й день 

МЦ, пг/мл 

56,12±2,79 

47,0(34,3-66,0)  

кІ 

43,90±1,56 

25,7(27,0- 

45,8) 
кІІ 

41,01±1,89 

42,3(30,0-

51,1) 
кІІ 

25,30±2,92 

19,0(6,0- 

40,5) 
кІ 

П на 5-й день 

МЦ, нг/мл 

1,58±0,13 

0,9(0,5-2,1) 
кІ,ІІ 

1,48±0,18 

0,9(0,2-6,9) 
І 

0,65±0,07 

0,6(0,3-1,0) 

0,49±0,06 

0,5(0,1-0,7) 

П на 21-й 

день МЦ, 

нг/мл 

9,46±0,34 

9,7(6,1-13,1) 
кІ,ІІ 

6,71±0,38 

6,9(2,8- 

10,1) 
кІІ,І 

16,56±0,46 

16,6(15,4-

18,9) 
кІІ 

3,69±0,16 

3,8(3,3- 

4,3) 
кІ 

Тв, пг/мл 1,65±0,02 

1,6(1,4-1,9) 
ІІ 

1,71±0,03 

2,1(1,5-1,9) 
кІІ,І 

1,58±0,03 

1,6(1,4-1,7) 
кІІ 

1,35±0,07 

1,2(1,0-1,7) 
кІ 

Кортизол, 

мкг/дл 

8,38±0,15 

7,9(6,9-9,4) 
ІІ 

7,61±0,08 

7,8(6,9-7,9) 
кІІ,І 

8,11±0,16 

7,8(7,3-9,1) 
кІІ 

6,64±0,16 

6,7(6,1-6,8) 
кІ 

ДГЕАС, 

мкг/дл 

84,98±3,81 

75,9(59,8- 

99,7)кІ,ІІ 

73,82±5,25 

48,1(37,2-

87,2)І 

77,38±2,40 

77,9(72,8-

88,4)кІІ 

49,05±2,50 

52,5(45,5-

59,5)кІ 

АМГ, нг/мл 3,13±0,14 

3,0(1,5-4,4)кІ,ІІ 

1,54±0,12 

1,0(0,5-2,5) кІІ,І 

4,30±0,14 

4,6(3,8-5,0)кІІ 

1,06±0,06 

1,0(0,5-1,3)кІ 
Примітка. кІ, кІІ – статистично значуща різниця з групами КІ і КІІ (р<0,05). 

 

У періоді менопаузального переходу у групі РІІ спостерігали 

збільшення  вмісту Е2 на 5-й день МЦ в 1,74 рази (43,90±1,56 проти 

25,30±2,92 пг/мл, р<0,001), Тв – в 1,27 (1,71±0,03 проти 1,35±0,07 пг/мл, 

р<0,001),  прогестерону – в 1,82 (6,71±0,38 проти 3,69±0,16  нг/мл, р<0,001) 

кортизолу – в 1,15 (7,61±0,08 проти 6,64±0,16  мкг/дл, р<0,001), ДГЕАС  – в 

1,50 (73,82±5,25 проти 49,05±2,50 мкг/дл, р<0,001), АМГ – в 1,37 (1,54±0,12 

проти 1,06±0,06  нг/мл, р<0,001). Реєструвалася вірогідно підвищена 

концентрація прогестерону на 21-й день МЦ в 1,82 рази (6,71±0,38  проти 

3,69±0,16 нг/мл,р<0,05).   
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В умовах фізіологічного переходу від пізнього репродуктивного віку до 

періоду менопаузального переходу вміст Е2 в периферичній крові знижувався 

в 1,62 рази (з 41,01±1,89 до 25,30±2,92 пг/мл, р<0,001); прогестерону  на 5-й 

день МЦ – в 1,33 ( з 0,65±0,07 до 0,49±0,06,  р<0,001) і на 21-й день  – в 4,49 

(з 16,56±0,46 до 3,69±0,16  нг/мл , р<0,001); Тв – в 1,17 (з 1,58±0,03 до 1,35 

пг/мл, р<0,007); кортизолу – в 1,22 (з 8,11±0,16 до 6,64±0,16 мкг/дл, р<0,001); 

ДГЕАС – в 1,58 (з 77,38±2,40 до 49,05±2,50 мкг/дл, р<0,001); АМГ – в 4,06 (з 

4,30±0,14  до 1,06±0,06 нг/мл, р<0,001). 

При ПЕ в пременопаузі рівні усіх гормонів змінювалися статистично 

значуще більш повільно порівняно з пізнім репродуктивним періодом:  

рівень Е2 в периферичній крові став менше в 1,28 рази (з 56,12±2,79 до 

43,90±1,56  пг/мл, р<0,001); прогестерону  на 5-й день МЦ – в 1,07 (з 

1,58±0,13 до 1,48±0,18, р<0,001)) і на 21-й день  – в 1,41  (з 9,46±0,34   до 

6,71±0,38 нг/мл, р<0,001); ДГЕАС – в 1,15 (з 84,98±3,81 до 73,82±5,25 мкг/дл,  

р<0,001); АМГ – в 2,03 (з 3,13±0,14  до 1,54±0,12  нг/мл, р<0,001); кортизолу 

– в 1,10 (з 8,38±0,15 до 7,61±0,08 мкг/дл, р<0,001). Концентрація Тв 

збільшилася  в 1,04 рази  (з 1,65±0,02 до 1,71±0,02  пг/мл, р<0,009). 

Таким чином, розвиток ПЕ як в пізньому репродуктивному періоді,  так 

і в періоді менопаузального переходу відбувається на тлі підвищених 

концентрацій на 5-й день МЦ гонадотропінів, Е2 і прогестерону і зниженого 

рівня АМГ, мелатоніну і прогестерону на 21-й день МЦ. Вміст кортизолу та 

Тв в пізньому репродуктивному віці не відрізняється від такого у здорових 

осіб, але в пременопазі значуще вище при ПЕ.  

 

6.2 Гормональний профіль пацієнток з різними формами патології 

ендометрія в пізньому репродуктивному та пременопаузальному віці 

 

Для з’ясування особливостей секреції гормонів в залежності від форми 

ПЕ була проаналізована їх продукція при «чистих» формах ПЕ (табл. 6.6).  
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Таблиця 6.6 

Рівень гормонів гіпофізу, епіфізу та щитоподібної залози у 

досліджуваних жінок з різними формами ПЕ в ПРПВ, M±SE(Ме; Q1-Q3) 

Гормон 
ПТМ, 

n=123 

ГЕ, 

n=48 

ХЕ, 

n=46 

ВС, 

n=14 
Контроль-на 

група, n=81 

ЛГ, 

МО/л 

15,35±1,24 

9,3(8,2-

15,0) 
к,г 

21,42±2,28 

13,6(8,8-

34,0) 
к,п,е

 

11,25±1,18,

8,6(7,9-

10,4) 
к,г

 

19,65±4,31 

9,4(8,6-

32,1) 
к
 

16,08±1,40 

7,3(4,9- 

26,7) 

 

ФСГ, 

МО/л 

21,36±2,15 

10,3(9,1-

15,4) 
к,г,е

 

18,57±1,87 

9,0(7,9-

13,4) 
к,п,е

 

16,57±3,04 

10,2(9,4-

10,9) 
к,п,г

 

30,37±8,04 

9,9(9,3-

60,2) 

25,04±2,38 

7,3(6,2- 

42,4) 

 

Пролак-

тин, 

нг/мл 

18,22±0,60 

16,0(13,2-

20,8) 
к,е

 

19,50±0,90 

18,7(15,3-

24,0) 
к
 

18,13±0,98 

15,7(12,9-

20,5) 
к,п,с

 

20,79±2,23 

18,0(15,7-

25,0) 
к,е

 

12,50±0,29 

12,5(10,8-

14,3) 

 

Мелато-

нін, 

пг/мл 

22,19±0,75 

22,3(14,4-

28,6) 
к,г

 

18,04±1,02 

17,4(12,3-

23,5) 
к,п,е

 

24,51±1,70 

22,2(15,0-

30,0) 
к,г

 

26,18±5,48 

23,3(16,8-

30,4) 

24,75±0,26 

24,1(23,2-

26,5) 

 

ТТГ, 

мМО/л 

2,22±0,07 

2,3(1,7-2,6) 
к 

2,10±0,10 

2,3(1,6-2,6) 
к 

2,25±0,12 

2,2(1,6-2,6) 
к 

2,15±0,15 

2,3(1,8-25) 

1,78±0,07 

1,8(1,4-2,0) 

Т3, пг/мл 

2,52±0,02 

2,5(2,3-2,7) 
к 

2,59±0,03 

2,6(2,4-2,8) 
к 

2,54±0,05 

2,5(2,4-2,9) 
к 

2,54±0,07 

2,5(2,3-2,8) 

2,82±0,06 

2,7(2,4-3,2) 

Т4,нг/дл 
1,23±0,05 

1,2(1,0-1,4) 

1,21±0,07 

1,3(0,9-1,5) 

1,14±0,09 

1,2(0,7-1,3) 

1,11±0,18 

1,2(0,5-1,5) 

1,30±0,03 

1,2(1,1-1,4) 

Примітка. к, п, г, е, с– статистично значуща різниця з показниками груп К, з ПТМ, з 

ГЕ, з ХЕ, з ВС (р<0,05). 

 

Встановлено, що найбільша експресія ЛГ була у жінок з ГЕ (21,42±2,28 

МО/л), ФСГ –  при ВС (30,37±8,04 МО/л), пролактину – при ВС (20,79±2,23 

нг/мл), мелатоніну –  при ВС (26,18±5,48 пг/мл). Найменша секреція 

мелатоніну реєструвалася при ГЕ (18,04±1,02 пг/мл). Секреція ТТГ, Т3 та Т4 

значуще не відрізнялася при різних формах ПЕ. 
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Як видно з табл. 6.7, секреція Е2 і Тв не мала вірогідних відмінностей 

при різних формах ПЕ. 

Таблиця 6.7 

Рівень стероїдних гормонів та АМГ у досліджуваних жінок з ПЕ в 

пізньому репродуктивному віці та періоді пременопаузи, 

M±SE(Ме; Q1-Q3) 

Гормон 

ПТМ, 

n=123 

ГЕ, 

n=48 

ХЕ, 

n=46 

ВС, 

n=14 

Контроль-

на група, 

n=81 

Е2 на 5-й 

день МЦ, 

пг/мл 

56,01±3,13 

47,0(36,0-

67,0) 
к 

62,92±4,90 

56,5(36,8-

78,3) 
к
 

61,24±5,61 

48,0(36,0-

64,8) 
к
 

50,79±6,33 

47,0(35,3-

63,8) 

33,45±1,92 

39,0(19,0-

48,3 

П на 5-й 

день МЦ, 

нг/мл 

2,06±0,19 

1,3(0,5- 

3,1) 
к,е

 

1,66±0,30 

0,8(0,2- 

2,1) 
к
 

1,81±0,27 

0,9(0,4- 

2,5) 
к,п

 

1,58±0,37 

1,9(0,3- 

2,9) 

0,58±0,37 

1,9(0,3- 

2,9) 

П на 21-й 

день МЦ, 

нг/мл 

10,28±0,36 

10,5(8,0- 

13,3) 
к,г

 

8,69±0,69 

10,0(4,3- 

12,0) 
к,п,е,с

 

10,51±0,62 

10,0(7,9-

13,2) 
к,г

 

10,42±1,45 

10,0(8,4-

13,3) 
г 

10,37±0,76 

9,6(4,0-

16,7) 

Тв, пг/мл 1,62±0,02 

1,6(1,4-1,8) 
к
 

1,67±0,04 

1,7(1,5-1,8) 
к
 

1,64±0,09 

1,7(1,3-1,8) 
к
 

1,64±0,09 

1,7(1,3-1,8) 

1,47±0,04 

1,5 (1,2-1,7) 

Кортизол, 

мкг/дл 

7,84±0,10 

7,5(6,9-8,7) 
к
 

7,93±0,25 

7,5(6,9-8,9) 
к,е

 

7,88±0,16 

7,8(6,9-8,7) 
к,г

 

7,49±0,30 

6,9(6,8-7,8) 

7,40±0,14 

7,0(6,7-8,3) 

ДГЕАС, 

мкг/дл 

106,1±5,97 

88,5(69,7-

106,6) 
к,г

 

77,47±7,87 

74,8(39,9-

96,6) 
к,п,е

 

91,61±7,21 

82,5(68,7-

102,0) 
к,г

 

74,01±8,27 

69,1(58,6-

95,3) 

63,74±2,34 

64,4(49,0-

78,6) 

АМГ, 

нг/мл 

3,15±0,16 

3,0(1,7-4,4) 
к,г

 

2,61±0,27 

2,3(1,0-4,0) 
к,п,е

 

3,15±0,23 

3,1(2,3-4,0) 
к,г

 

3,10±0,51 

3,1(1,2-4,5) 

3,12±0,16 

2,7(2,0-4,6) 

Примітка. к, п, г, е, с– статистично значуща різниця з показниками груп К, з ПТМ, з 

ГЕ, з ХЕ, з ВС (р<0,05). 

 

Секреція прогестерону на 5-й день МЦ була найбільшою при ПТМ 

(2,06±0,19  нг/мл) і на 21-й день МЦ при ХЕ (10,51±0,62 нг/мл) і ВС 

(10,42±1,45  нг/мл). Найменша продукція прогестерону на 21-й день МЦ 
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реєструвалася у пацієнток з ГЕ (8,69±0,69 нг/мл). Секреція кортизолу була 

найбільш інтенсивною при ГЕ (7,93±0,25 мкг/дл) і найменшою при ВС 

(7,49±0,30  мкг/дл). Секреція ДГЕАС була найбільшою при  ПТМ (106,1±5,97  

мкг/дл), а найменшою – при ВС (74,01±8,27  мкг/дл). Вміст АМГ був 

найбільшим при ПТМ (3,15±0,16 нг/мл) і ХЕ (3,15±0,23 нг/мл) і найменшим 

при ГЕ (2,61±0,27 нг/мл). 

Таким чином, для різних форм ПЕ не характерні відмінності в експресії 

Е2, Тв. Найбільш гормонзалежною формою ПЕ є ГЕ. При ГЕ реєструється 

найбільша експресія ЛГ, кортизолу і найменша продукція АМГ, а також на 

21-й день МЦ прогестерону.  
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РОЗДІЛ 7 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ  ЕНДОМЕТРІЯ ПРИ 

ЙОГО ПАТОЛОГІЧНИХ МОДИФІКАЦІЯХ В ПІЗНІЙ 

РЕПРОДУКТИВНИЙ ТА ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНИЙ ПЕРІОД  

 

У цьому розділі розглянуті питання експресії стероїдних рецепторів, 

сіндекану-1 та COX-2 в ендометрії у жінок з ПЕ в різних клінічних групах,  в 

різні  вікові періоди, при різних клініко-морфологічних формах 

 

7.1. Особливості експресії стероїдних гормонів у пацієнток пізнього 

репродуктивного та пременопаузального віку з патологією ендометрія  

 

Як видно з табл. 7.1, у жінок з ПЕ кількість усіх досліджуваних 

стероїдних рецепторів в ендометрії статистично значуще перевищувала  таку 

в контролі: в стромі РЕα – в 3,74 рази  (42,14±1,45 проти 11,28±0,52 %) і РП – 

в 3,08 (56,59±1,47   проти 18,40±0,76 %), у залозах  РЕα – в 1,39 (53,86±0,99 

проти 38,81±2,13 %), РП – в 1,29 (74,06±1,01 проти 57,01±2,43%).  

У групі І співвідношення РЕα в залозах до РЕα в стромі складало 1,34, а 

у контрольній групі – 3,44; співвідношення РП в залозах до РП в стромі –

відповідно 1, 29 і 3,10. 

Таким чином, для ПЕ було характерним переважне збільшення 

експресії рецепторів до стероїдних гормонів в стромі ендометрія.  

Середня інтенсивність імунозабарвлення МАТ РЕ-α в стромі при ПЕ у 

групі І (2,11±0,03) перевищувала таку в залозах (1,96±0,05) в 1,08 рази, РП 

вірогідно не відрізнялася (1,98±0,05 проти 1,94±0,04), а в контролі навпаки 

інтенсивність  імунозабарвлення МАТ РЕ-α в залозах перевищувала таку в 

стромі в 1,10 і РП в 1,40 рази відповідно (рис. 7.1, рис. 7.2, табл. 7.2). 

Кількість стероїдних рецепторів в ендометрії та середня інтенсивність 

їх імунозабарвлення не мала вірогідних відмінностей між основною і групою 

порівняння. 
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Таблиця 7.1 

Середній відсоток імунореактивних клітин до МАТ до РЕ-α і РП в 

ендометрії у пацієнток з ПЕ,  Р±SE,  Ме (Q1-Q3) 

Група 
Строма Залози 

РЕα РП РЕα РП 

І, n=325 

42,14±1,45 

42,2(20,2- 

53,2) к 

57,31±1,87 

56,6(26,0- 

85,1) к 

56,59±1,47 

66,8(43,0- 

77,2) к 

74,06±1,01 

77,8(74,4- 

83,5)  

к 

ІІ, n=250 

45,82±1,23 

42,2(20,2- 

53,2) к 

56,20±1,86 

54,7(25,2- 

85,1) к 

56,59±1,47 

66,8(43,0- 

77,2) к 

72,72±1,12 

76,5(74,4- 

83,5)  

к 

К, n=81 

11,28±0,52 

9,0(7,6- 

15,2) 

18,40±0,76 

14,9(12,2- 

24,5) 

38,81±2,13 

33,1(24,6- 

52,1) 

57,01±2,43 

69,1(35,2- 

77,7) 

Примітка. к – статистична різниця з показниками групи К, p<0,001.  

 

Таблиця 7.2 

Середня інтенсивність імунозабарвлення МАТ РЕ-α і РП в ендометрії у 

пацієнток з ПЕ,  М±SE,  Ме (Q1-Q3) 

Група 
Строма Залози 

РЕα РП РЕα РП 

І, n=325 

2,09±0,05 

2,0(1,0- 

3,0) к 

1,98±0,05 

2,0(1,0- 

3,0) к 

1,96±0,05 

2,0(1,0- 

3,0) к 

1,94±0,04 

2,0(1,0- 

3,0) к 

ІІ, n=250 

2,12±0,04 

2,0(1,0- 

3,0) к 

2,03±0,04 

2,0(1,0- 

3,0) к 

2,07±0,04 

2,0(1,0- 

3,0) к 

1,88±0,04 

2,0(1,0- 

3,0) к 

К, n=81 

1,09±0,03 

1,0 (1,0- 

1,1) 

1,05±0,02 

1,0 (1,0- 

1,1) 

1,20±0,04 

1,0 (1,0- 

1,1) 

1,47±0,06 

1,0 (1,0- 

2,0) 

Примітка. к – статистична різниця з показниками групи К, p<0,001. 
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Рис.7.1.Відмінності в кількості імунопозитивних клітин до МАТ до РЕα 

і інтенсивності імунозабарвлення в групах ПЕ і К: А – експресія РЕα  в 

ендометрії в контролі; Б – експресія РЕα при ГЕ.  ІГХ з МАТ до  РЕα, ×150. 

 

  

 

Рис. 7.2. Відмінності в кількості імунопозитивних клітин до МАТ до 

РП і інтенсивності імунозабарвлення в групах ПЕ і К: А – експресія РП в 

контролі; Б – експресія РП при ГЕ.  ІГХ з МАТ до  РП, ×150. 

А 

А Б 

Б 
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Відповідно такий показник,  як IRS стероїдних рецепторів,  при ПЕ  був 

статистично значуще підвищений  порівняно з контролем : в стромі РЕα – в 

7,33 рази  (89,43±3,97  проти 12,20±0,65 ум. од.) і РП – в 5,92 (113,47±5,18 

проти 19,14±0,83 ум.од.), у залозах  РЕα – в 2,39 (112,54±4,31 проти 

47,12±3,30 ум. од.), РП – в 1,47 (137,68±4,49 проти 93,51±6,65 ум.од.) (табл. 

7.3).  

Таблиця 7.3 

Середній IRS стероїдних рецепторів (в ум. од.) в ендометрії у пацієнток 

клінічних груп,  М±SE,  Ме (Q1-Q3) 

Група 
Строма  Залози 

РЕα РП РЕα РП 

І, n=325 

89,43±3,97 

78,8(40,4-

126,5) к 

113,47±5,18 

90,0(48,6-

169,7) к 

112,54±4,31 

109,6(57,8-

159,3) к 

137,68±4,49 

148,9 к 

(77,8-213,7) 

ІІ, n=250 

98,81±3,45 

92,9(46,9-

135,4) к 

121,77±3,93 

110,9(5934-

170,2) к 

107,05±3,38 

98,1(58,9-

154,4) к 

133,31±3,39 

140,6(78,6-

165,6) 

К, n=81 

12,20±0,65 

10,6(7,7-

15,4) 

19,14±0,83 

21,2(12,5-

25,0) 

47,12±3,30 

38,1(27,5-

64,3) 

93,51±6,65 

72,2(35,2-

155,0) 

Примітка. к – статистична різниця з показниками групи К, p<0,001. 
 

Описані вище тенденції були загальними по клінічних групах, але для 

кожної пацієнтки з ПЕ була притаманна своя індивідуальна експресія 

рецепторів до статевих гормонів, що підтверджує квартільний діапазон для 

IRS кожного з рецепторів, наведений в табл. 7.3).  

 У деяких випадках в ендометрії реєстрували слабке імунозабарвлення 

стероїдних рецепторів впритул до його відсутності (рис. 7.3 і рис. 7.4). 

Для більшості випадків ПЕ все ж характерно підвищення експресії 

стероїдних рецепторів, як в залозах, так і в стромі слизової оболонки матки. 

Характерним є більше збільшення експресії рецепторів до стероїдних 

гормонів в стромі ендометрія, ніж в залозах. 
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Рис. 7.3  Сліди експресії РЕα у пацієнтки з ГЕ. ІГХ з МАТ до  РЕα, ×150. 

 

Рис. 7.4  Сліди експресії РП у пацієнтки з ГЕ. ІГХ з МАТ до  РП, ×150. 

 

Аналіз експресії стероїдних рецепторів в ендометрії здорових жінок 

групи КІ пізнього репродуктивного та КІІ пременопаузального віку показав, 

що вона статистично значуще зменшується з віком: середній відсоток 

імунопозитивних клітин  РЕα в стромі в 1,96  рази (з 14,76±0,58 до 7,54±0,29 
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%), РП –  в 2,00 (з 24,23±0,61 до 12,12±0,32 %), в залозах – РЕα в 1,98 рази (з 

50,98±2,78 до 25,70±1,46%)  і РП – в 1,91 (з 67,50±0,86 до 34,95±0,44 %) 

(табл. 7.4). 

Таблиця 7.4 

Середній відсоток імунореактивних клітин до МАТ до РЕ-α і РП в 

ендометрії у пацієнток з ПЕ різних вікових груп,  Р±SE,  Ме (Q1-Q3) 

Група 
Строма  Залози 

РЕα РП РЕα РП 

РІ, n=186 

45,40±1,66 

45,7(23,7-

60,1) рІІ, кІ 

63,48±1,71 

68,2(23,7- 

60,1) рІІ, кІ 

52,32±1,67 

56,7(35,6-

72,6) рІІ, кІ 

68,44±1,27 

74,0(64,3-

80,4) рІІ, кІ 

РІІ, n=139 

46,37±1,85 

42,0(31,7- 

61,1) рІ,кІІ 

54,69±2,02 

52,0(28,8- 

73,5) рІ,кІІ 

51,06±1,78 

14,0(35,6-

67,5) рІ,кІІ 

67,48±1,45 

10,9(64,3-

77,8) рІ,кІІ 

КІ, n=42 

14,76±0,58 

15,1(14,1-

17,8) кІІ 

24,23±0,61 

24,5(23,1- 

26,4) кІІ 

50,98±2,78 

52,1(37,3-

65,3) кІІ 

67,50±0,86 

63,6(32,0-

66,5) кІІ 

КІІ, n=39 

7,54±0,29 

7,7(7,1- 

8,9) кІ 

12,12±0,32 

12,5(11,6- 

13,2) кІ 

25,70±1,46 

27,5(18,7-

32,9) кІ 

34,95±0,44 

35,2(32,8-

36,8) кІ 
Примітка. кІ, кІІ, рІ, рІІ – статистична різниця з показниками групи КІ, КІІ, РІ, РІІ, 

p<0,001. 

 

У пацієнток групи І з ПЕ, на відміну від жінок контрольної групи, не 

спостерігалося значущого зниження відсотку імунореактивних клітин до 

МАТ до рецепторів стероїдних гормонів з віком, окрім РП в стромі (див. табл. 

7.4) : в стромі їх кількість до РЕα у групі РІ склала 45,40±1,66 %, у групі РІІ – 

46,37±1,85 % (р>0,05), до РП – 63,48±1,71 і 54,69±2,02 %, р<0,001), в залозах 

– відповідно РЕα – 52,32±1,67 і 51,06±1,78 % (р>0,05) і РП – 68,44±1,27 і 

67,48±1,45 % (р>0,05). 

Зниження відсотку рецепторів до стероїдних гормонів з віком 

супроводжувалося зниженням інтенсивності імунозабарвлення в залозах, але 

не в стромі, як це представлено в табл. 7.5. Так у здорових жінок контролю 

не відмічали статистично значущих змін  інтенсивності імунозабарвлення  
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РЕα в стромі: 1,17±0,06 в пізньому репродуктивному віці проти 1,08±0,04 в 

періоді менопаузального переходу, РП – відповідно 1,12±0,05 проти 

1,08±0,04; тоді як в залозах реєстрували вірогідне зниження інтенсивності 

імунозабарвлення  РЕα в 1,28 рази (з 1,38±0,08 до  1,08±0,04) і РП – в  1,46 (з 

1,90±0,05 до 1,23±0,07) (табл. 7.5). 

Таблиця 7.5 

Середня інтенсивність імунозабарвлення МАТ РЕ-α і РП в ендометрії у 

пацієнток з ПЕ різних вікових груп,  М±SE,  Ме (Q1-Q3) 

Група 
Строма Залози 

РЕα РП РЕα РП 

РІ, n=186 
2,10±0,06 

2,0(1,3-3,0) кІ 

1,95±0,06 

2,0(1,0-3,0)  кІ 

2,04±0,06 

2,0(1,0-3,0) кІ 

1,95±0,06 

2,0(1,0-3,0)  

РІІ, n=139 
2,16±0,06 

3,0(2,0-3,0) кІІ 

2,13±0,06 

2,0(1,0-3,0) кІІ 

2,11±0,06 

2,0(1,0-3,0) кІІ 

2,03±0,06 

2,0(1,0-3,0) кІІ 

КІ, n=42 
1,17±0,06 

1,0(1,0-2,0) 

1,12±0,05 

1,0(1,0-2,0) 

1,38±0,08 

1,0(1,0-2,0) кІІ 

1,90±0,05 

1,0(1,0-2,0) кІІ 

КІІ, n=39 
1,08±0,04 

1,0(1,0-2,0) 

1,08±0,04 

1,0(1,0-2,0) 

1,08±0,04 

1,0(1,0-2,0) кІ 

1,23±0,07 

1,0(1,0-2,0) кІ 
Примітка. кІ, кІІ– статистична різниця з показниками групи КІ, КІІ, p<0,001. 

 

У осіб з ПЕ інтенсивність імунозабарвлення стероїдних рецепторів в 

різні вікові періоди життя жінки не змінювалася вірогідно з віком. 

Ендометрій пацієнток групи РІ пізнього репродуктивного віку статистично 

значуще не відрізнявся за інтенсивністю імунозабарвлення стероїдних 

рецепторів в стромі від такого в пременопаузальному віці: для РЕα – 

2,10±0,06 проти 2,16±0,06 і для РП – 1,95±0,06 проти 2,13±0,06, а також за 

інтенсивністю імунозабарвлення стероїдних рецепторів в залозах : для РЕα – 

2,04±0,06  проти   2,11±0,06  і для РП – в  1,95±0,06 проти 2,03±0,06) (див. 

табл. 7.5). Тому у групі РІ середня інтенсивність імунозабарвлення  РЕα і РП 

в стромі перевищувала таку в групі КІ відповідно у 1,79 (p<0,001) і у 1,74 

(p<0,001) рази; РЕα в залозах – відповідно у 1,48 (p<0,001), а РП вірогідно не 

відрізнялася. У групі РІІ середня інтенсивність імунозабарвлення  РЕα і РП в 
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стромі була більше за таку в групі КІІ відповідно у 2,00 (p<0,001) і 1,97 

(p<0,001) рази; в залозах – відповідно у 1,95 (p<0,001) і у 1,65 (p<0,001) рази.  

Середній IRS стероїдних рецепторів в ендометрії в умовно здорових 

пацієнток при переході від пізнього репродуктивного періоду до 

пременопаузального зменшувався в стромі щодо РЕα в 2,08 рази (з 

16,53±0,77 до 7,94±0,32 ум.од., p<0,001) і  РП – в 2,01 рази (з  26,22±0,77 до 

13,06±0,62 ум.од., p<0,001); в залозах РЕα – в 2,40 рази (з 67,01±4,3 до 

27,92±2,14 ум. од., p<0,001),  РП – в 3,46 ( з 147,89±4,05 до 42,72±2,24 ум.од., 

p<0,001) (табл. 7.6, рис. 7.5-7.8). 

Таблиця 7.6 

Середній IRS стероїдних рецепторів (в ум. од.) в ендометрії у пацієнток у 

пацієнток з ПЕ різних вікових груп,  М±SE,  Ме (Q1-Q3) 

Група 
Строма  Залози 

РЕα РП РЕα РП 

РІ, n=186 

97,94±4,82 

86,0(45,6-

141,0) кІ 

124,59±5,31 

11,2(58,8-

180,8) кІ 

106,08±4,67 

84,6(54,8-

159,0) кІ 

131,34±4,57 

136,8(77,8-

168,8) кІ 

РІІ, n=139 

100,18±4,84 

126,0(47,4- 

129,3) кІІ 

117,86±5,85 

104,0(59,7-

152,9)кІІ 

107,79±4,85 

28,0(62,7-

148,5) кІІ 

135,15±5,07 

21,8(79,7-

168,8) кІІ 

КІ, n=42 

16,53±0,77 

15,4(14,4- 

17,8) кІІ 

26,22±0,77 

25,3(23,2- 

27,8) кІІ 

67,01±4,37 

64,3(50,0- 

73,0) кІІ 

147,89±4,05 

154,9(144,6-

161,5) кІІ 

КІІ, n=39 

7,94±0,32 

7,8(7,2- 

8,9) кІ 

13,06±0,62 

1,25(11,7- 

13,5) кІ 

27,92±2,14 

27,5(19,0- 

33,0) кІ 

42,72±2,24 

38,3(34,8- 

41,7) кІ 
Примітка. кІ, кІІ– статистична різниця з показниками групи КІ, КІІ, p<0,001. 

 

Середній IRS стероїдних рецепторів в ендометрії у хворих на ПЕ при 

переході від пізнього репродуктивного періоду до пременопаузального 

вірогідно не змінювався: в стромі для РЕα – з 97,94±4,82 до 100,18±4,84 

ум.од. і РП – з  124,59±5,31  до 117,86±5,85  ум.од.; в залозах для РЕα – з 

106,08±4,67 до 107,79±4,85 ум. од.,  для РП – з 131,34±4,57 до 135,15±5,07 

ум.од. (див. табл. 7.6). 
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Рис. 7.5  Експресія РЕα у пацієнтки А. з ГЕ пізнього репродуктивного 

віку. ІГХ з МАТ до  РЕα, ×150. 

 

 

Рис. 7.6  Експресія рецепторів до РЕα у жінки Р. з ГЕ в періоді 

менопаузального переходу. Добре представлені вікові зміни ендометрія 

дрібноклітинна компактна строма, тубулярні мало звиті залози, часто 

кістозно розширені. ІГХ з МАТ до  РЕα,  ×75. 
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Рис. 7.7  Експресія РП у пацієнтки А. з ГЕ пізнього репродуктивного 

віку. ІГХ з МАТ до  РП, ×150. 

 

 

Рис. 7.8  Експресія РП у пацієнтки Р. з ГЕ в періоді менопаузального 

переходу. ІГХ з МАТ до  РП, ×75. 
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Таким чином, у групі РІ в стромі IRS РЕα перевищував аналогічний в 

групі КІ в 5,92 рази (p<0,001), РП – в 4,75 (p<0,001); в залозах відповідно – 

IRS РЕα  у 1,58 рази (p<0,001), а РП  був менше в 1,13 (p<0,007). У групі РІІ в 

стромі ендометрія IRS РЕα був більший за такий у групі КІІ в 12,62 рази 

(p<0,001)  і РП – в 9,02 (p<0,001); в залозах IRS РП – відповідно більший у 

3,86 (p<0,001) і у 3,16 (p<0,001) (див. табл. 7.6).  

Таким чином, при переході від пізнього репродуктивного до 

пременопаузального віку як у здорових жінок, так і з ПЕ зменшується 

кількість  стероїдних рецепторів до стероїдних гормонів, інтенсивність їх 

імунозабарвлення і IRS.  

Але у хворих на ПЕ інтенсивність зниження показників рецепторного 

статусу ендометрія зменшена, що веде до підвищеної персистенції 

рецепторів стероїдних гормонів в залозах і стромі ендометрія і 

прогресування відповідної ПЕ. 

При аналізі кількості імунореактивних клітин до МАТ до РЕ-α і РП в 

ендометрії у пацієнток з різними видами ПЕ встановлено, що при таких 

різновидах ПЕ, як ПТМ, ГЕ, ХЕ, середній відсоток РЕ-α і РП в залозах і 

стромі ендометрія перевищував аналогічний в контрольній групі, тоді як при 

ВС продукція рецепторів РЕ-α і РП в стромі і РЕ-α в залозах статистично 

значуще не відрізнялася від аналогічної в контролі, але виробка РП в залозах 

при ВС все ж статистично значуще була більше (табл. 7.7). 

Як видно з табл. 7.7, найбільша експресія РЕα в стромі спостерігалася 

при ВС – 54,33±6,84 %, найменша  при ХЕ – 42,72±3,78 %;  при  цьому 

експресія РЕα в стромі при ГЕ (50,38±3,06 %) статистично значуще 

перевищувала таку при ХЕ в 1,18 рази (р<0,002). Найбільша експресія РП в 

стромі спостерігалася при ГЕ – 65,15±3,36 %, найменша  при ХЕ – 56,79±4,04 

%;  вірогідних відмінностей щодо експресії РП в стромі не виявлено. 

Найбільша експресія РЕα в залозах реєструвалася при ГЕ – 52,04±3,30  %, 

найменша  при ХЕ – 50,22±3,67 %, між цими показниками встановлена  

статистично значуща відмінність (р<0,02). 
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Таблиця 7.7 

Середній відсоток імунореактивних клітин до МАТ до РЕ-α і РП в 

ендометрії у пацієнток з різними видами ПЕ,  Р±SE,  Ме (Q1-Q3) 

Група 
Строма  Залози 

РЕα РП РЕα РП 

ПТМ, 

n=123 

44,65±1,89 

47,0(23,7-

60,1)к 

58,34±2,07 

67,1(32,4-

74,7) к 

51,99±1,94 

56,7(35,6-

67,9) к 

64,15±1,66 

70,3(55,5-

76,5) к,г,е 

ГЕ, n=48 

50,38±3,06 

45,1(38,1-

64,8) к,е 

65,15±3,36 

69,3(50,4-

85,7) к 

52,04±3,30 

57,8(32,7-

67,0) к,е 

70,73±2,08 

74,4(68,4-

79,6) к,п,е 

ХЕ, n=46 

42,72±3,78 

42,1(16,6-

55,8) к,г 

56,79±4,04 

57,5(29,7-

81,7) к 

50,22±3,67 

55,5(33,4-

72,6) к,г 

71,64±2,58 

76,2(68,9-

84,4) к,п,г 

ВС, n=14 

54,33±6,84 

59,0(47,2-

71,4) 

59,18±6,00 

64,7(49,6-

73,0) к 

60,45±5,11 

67,5(47,0-

71,4) 

70,22±4,90 

76,4(69,3-

82,5) к 

К, n=81 

11,28±0,52 

9,0(7,6- 

15,2) 

18,40±0,76 

14,9(12,2-

24,5) 

38,81±2,13 

33,1(24,6-

52,1) 

57,01±2,43 

69,1(35,2-

77,7) 
Примітка. к, п, г, е, с – статистично значуща різниця з показниками груп К, з ПТМ, з 

ГЕ, з ХЕ, з ВС (р<0,05). 

 

 

При інших формах ПЕ відсоток імунореактивних клітин до РЕα в 

залозах вірогідно не відрізнявся. Найбільший відсоток імунореактивних 

клітин до РП в залозах відмічався при ХЕ – 71,64±2,58 %, найменший  при 

ПТМ – 64,15±1,66 %;  експресія РП в залозах при ПТМ була менша за таку 

при ГЕ в 1,10 (р<0,02) і при ХЕ – в 1,12 (р<0,001).   

Середня інтенсивність імунозабарвлення стероїдних рецепторів МАТ 

була найбільшою при ГЕ і найменшою при ХЕ при усіх формах ПЕ 

(табл.7.8).   
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Таблиця 7.8 

Середня інтенсивність імунозабарвлення МАТ РЕ-α і РП в ендометрії у 

пацієнток з різними видами ПЕ,  М±SE,  Ме (Q1-Q3) 

Група 
Строма  Залози 

РЕα РП РЕα РП 

ПТМ, 

n=123 

2,28±0,06 

2,0(2,0-3,0)  

к,г,е 

2,28±0,06 

2,0(2,0-3,0) 

к,г,е 

2,26±0,06 

2,0(2,0-3,0)  

к,г,е 

2,22±0,06 

2,0(2,0-3,0) 
к,г,е 

ГЕ, n=48 

2,75±0,06 

3,0(2,8-3,0)  

к,п,е,с 

2,58±0,08 

3,0(2,0-3,0)  

к,п,е,с 

2,63±0,07 

3,0(2,0-3,0) 
к,п,е,с 

2,56±0,08 

3,0(2,0-3,0)  

к,п,е,с 

ХЕ, n=46 

1,70±0,11 

1,0(1,0-2,0)  

к,п,г 

1,67±0,12 

1,0(1,0-2,0) 
к,п,г,с 

1,65±0,11 

1,0(1,0-2,0) 
к,п,г 

1,61±0,11 

1,0(1,0-2,0)  

к,п,г,с 

ВС, n=14 

2,07±0,21 

2,0(2,0-2,8) 
 к,г 

2,00±0,19 

2,0(1,0-3,0) 
 к,г,е 

2,07±0,20 

2,0(2,0-2,8) 
 к,г 

2,07±0,20 

2,0(2,0-2,8)  

к,г,е 

К, n=81 
1,09±0,03 

1,0 (1,0-1,1) 

1,05±0,02 

1,0 (1,0-1,1) 

1,20±0,04 

1,0 (1,0-1,1) 

1,47±0,06 

1,0 (1,0-2,0) 
Примітка. к, п, г, е, с– статистично значуща різниця з показниками груп К, з ПТМ, з 

ГЕ, з ХЕ, з ВС (р<0,05). 

 

Середня інтенсивність імунозабарвлення МАТ РЕ-α в стромі була 

найбільшою при ГЕ (2,75±0,06), при ПТМ вона була менше в 1,21 рази 

(2,28±0,06, р<0,001), при ХЕ – в 1,62 (1,70±0,11, р<0,001), при ВС – в 1,33 

(2,07±0,21, р<0,004). Середня інтенсивність імунозабарвлення МАТ РП в 

стромі мала найбільший показник також при ГЕ (2,58±0,08), який був 

більший за аналогічний при ПТМ в 1,13 рази (2,28±0,06, р<0,003), при ХЕ – в 

1,50 (1,70±0,11, р<0,001), при ВС – в 1,29 (2,00±0,19, р<0,001). Середня 

інтенсивність імунозабарвлення МАТ РЕ-α в залозах сягала найбільших 

значень при ГЕ – 2,63±0,07, при ПТМ була менша в 1,16 рази (2,26±0,06, 

р<0,001), при ХЕ – в 1,59 (1,65±0,11, р<0,001), при ВС – в 1,27 (2,07±0,20, 

р<0,02). Середній IRS стероїдних рецепторів в ендометрії у пацієнток з 

різними видами ПЕ був найбільшим у жінок з ГЕ як в стромі, так і залозах, а 

найменший – при ХЕ (рис. 7.9, табл. 7.9). 
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Рис. 7.9  Експресія рецепторів до РЕα при ГЕ (А), ПТМ (В), ХЕ  (Д) і 

ВС(Ж), до РП – при ГЕ (Б), ПТМ (Г), ХЕ  (Е) і ВС(З). ІГХ з МАТ до  РЕα (А, 

В, Д, Ж) і РП (Б, Г, Е, З), ×150. 
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Таблиця 7.9 

Середній IRS стероїдних рецепторів (в ум. од.) в ендометрії у пацієнток з 

різними видами ПЕ,  М±SE,  Ме (Q1-Q3) 

Група 
Строма  Залози 

РЕα РП РЕα РП 

ПТМ, 

n=123 

103,42±5,32 

103,0(45,6-

142,1)к,г,е 

132,43±5,99 

134,2(69,7-

177,3) к,г,е 

116,45±5,36 

116,1(69,4-

159,2) к,е 

140,47±5,25 

147,2(82,8-

168,8) к,г,е 

ГЕ, n=48 

138,32±8,81 

130,7(79,8-

186,3) к,п,е 

167,96±10,16 

175,2(112,6-

214,2) к,п,е,с 

135,81±9,23 

129,1(91,8-

196,8) к,е 

179,09±7,05 

168,8(150,1-

220,8) к,п,е 

ХЕ, n=46 

72,50±8,60 

54,9(33,8-

92,1) к,п,г 

94,06±10,04 

72,2(52,8-

125,5) к,п,г 

82,45±8,07 

75,9(36,7-

120,3) к,п,г,с 

112,85±8,11 

84,8 (76,2-

152,6) к,п,г 

ВС, n=14 

121,20±20,34 

122,2(61,0-

174,7) к 

121,68±16,88 

136,1(88,8-

146,8) к,г 

123,76±13,87 

130,1(89,2-

142,9)е 

147,80±18,14 

148,4(97,5-

169,1) к 

К, n=81 

12,20±0,65 

10,6(7,7- 

15,4) 

19,14±0,83 

21,2(12,5-

25,0) 

47,12±3,30 

38,1(27,5-

64,3) 

93,51±6,65 

72,2(35,2-

155,0) 
Примітка. к, п, г, е, с– статистично значуща різниця з показниками груп К, з ПТМ, з 

ГЕ, з ХЕ, з ВС (р<0,05). 

 

Середній IRS стероїдних рецепторів для РЕα в стромі при ГЕ 

дорівнював 138,32±8,81 ум. од. і перевищував такий при ПТМ (103,42±5,32 

ум. од.) в 1,34 рази (р<0,02), при ВС (121,20±20,34 ум. од.) –  в 1,14 (р>0,05) і 

при ХЕ (72,50±8,60 ум. од.) – в 1,91 (р<0,001). Для РП при ГЕ IRS в стромі 

складав 167,96±10,16 ум. од. і був більше за такий при ПТМ (132,52±5,10 ум. 

од.) в 1,27 рази (р<0,001), при ВС (121,68±16,88 ум. од.) – в 1,38 (р<0,02), при 

ХЕ (94,06±10,04 ум. од.) – в 1,79 (р<0,001).  

В залозах IRS РЕα при ГЕ був 135,81±9,23 ум. од. і перевищував 

аналогічний при ПТМ  (116,45±5,36 ум. од.) в 1,17  рази (р>0,05), при ХЕ 

(82,45±8,07 ум. од.) – в 1,65 (р<0,001), при ВС (123,76±13,87  ум. од.) – в 1,10 

(р>0,05).  
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Для РП в залозах IRS сягав при ГЕ 179,09±7,05 ум.од. і був більше за 

аналогічний при ПТМ (140,47±5,25 ум. од.) в 1,27 рази (р<0,001), при  ВС 

(147,80±18,14  ум. од.) – в 1,21 (р>0,05),  при ХЕ (112,85±8,11 ум. од.) – в 1,59 

(р<0,001). 

Таким чином, середній відсоток імунопозитивних клітин до стероїдних 

рецепторів, середня інтенсивність їх імунозабарвлення та IRS стероїдних 

рецепторів в ендометрії у пацієнток з різними видами ПЕ були найбільшими 

у жінок з ГЕ як в стромі так і залозах, а найменшими – при ХЕ. 

 

7.2.  Експресія СD138+ у пацієнток пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку з патологією ендометрія 

 

При дослідженні зразків ендометрія з ПЕ в усіх випадках в ендометрії в 

стромі зустрічалися поодинокі, дифузно розташовані клітини або скупчення 

лімфоїдних клітин, але імунозабарвлення клітин МАТ до CD138+ 

реєстрували тільки у пацієнток з ХЕ. Імунореактивність до CD138+ 

відмічалася на поверхні і цитоплазмі клітин залозистого епітелію (рис. 7.10), 

особливо в його базальних відділах, клітинній поверхні плазмоцитів (рис. 

7.11). У групі К, у групах з ГЕ, ПТМ, ВС не виявлено імунопозитивних 

клітин до CD138+.  

У жінок з ХЕ вміст CD138+ варіював від 2,98 до 33,32 ‰ і в 

середньому склав 14,73±0,75 ‰  (14,5; 7,5-19,3‰). Відмінною рисою ХЕ у 

жінок пізнього репродуктивного віку порівняно з особами в пременопаузі 

була більша кількість імунопозитивних клітин до сіндекану-1 в 1,58 рази 

(16,76±0,92; 16,2(11,2-19,3) проти  10,61±0,92 (8,4;6,2-15,8‰), р<0,001).   
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Рис. 7.10 Помірно виражена позитивна реакція цитоплазми епітелію 

залоз на CD138. ІГХ з МАТ до  CD138+. ×150. 

 

 Рис. 7.11 Слабка імунореактивність до CD138 в плазмоцитах і 

цитоплазмі залозистого епітелію, особливо в його базальних відділах. ІГХ з 

МАТ до CD138+. ×250. 
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У 9 (19,6 %) пацієнток групи І з ХЕ за даними результатів 

гістологічного дослідження зразків ендометрія, пофарбованих 

гематоксиліном та еозином, були зафіксовані поодинокі лімфоїдні клітини 

або невеликі лімфоїдно-гістіоцитарні інфільтрати в стромі, при ІГХ виявлені 

плазмоцити в стромі (рис. 7.12).  

 

Рис. 7.12 Помірна імунореактивність цитоплазми плазмоцитів  в 

ендометрії до МАТ до CD138. ІГХ з МАТ до CD138+. ×250. 

 

Таким чином, у випадках, коли не відмічається чітких гістологічних 

ознак присутності плазмоцитів на зрізах, пофарбованих гематоксиліном та 

еозином,  ІГХ з МАТ до сіндекану-1 дозволяє виявити плазмоцити і 

відрізнити їх від плазмацитоїдних стромальних клітин. Відмінною рисою ХЕ 

у жінок пізнього репродуктивного віку порівняно з особами в пременопаузі є 

більша кількість імунопозитивних клітин до сіндекану-1 в 1,58 рази 

(16,76±0,92; 16,2(11,2-19,3) проти  10,61±0,92 (8,4;6,2-15,8‰), р<0,001.   
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7.3. Експресія циклооксигенази-2 у пацієнток пізнього 

репродуктивного та пременопаузального віку з патологією ендометрія 

 

ЦОГ добре визнана, як  фермент, який обмежує швидкість  біосинтезу 

простагландинів шляхом каталізування змін від арахідонової кислоти до 

простагландину-Н2. ЦОГ-2 є високоіндуцибельною ізоформою і може 

експресуватися в різних клітинах у відповідь на кілька індукторів, таких як 

фактори росту, цитокіни та прозапальні молекули. Крім того, ЦОГ-2  

головним чином відповідає за виробництво простагландинів як у гострому 

стані, так і при хронічному запаленні [304]. Протягом останніх декількох 

років виник інтерес до вивчення ЦОГ-2 при гінекологічних новоутвореннях. 

Тому в проведеному дослідженні вирішено було вивчити експресію ЦОГ-2 

при ПЕ. 

Встановлено, що середній відсоток імунореактивних клітин до ПАТ до 

ЦОГ-2 у пацієнток з ПЕ (8,47±0,34 %) перевищував такий в контролі 

(2,02±0,17) в 4,19 рази, p<0,001 (табл. 7.10).  

Таблиця 7.10 

Експресія ЦОГ-2 у пацієнток клінічних груп,  М±SE,  Ме (Q1-Q3) 

Група 

Середній відсоток 

імунореактивних 

клітин до ПАТ до 

ЦОГ-2 

Середня 

інтенсивність 

імунозабарв-

лення ПАТ  

ЦОГ-2 

Середній IRS 

імунопозитивних 

клітин ПАТ до 

ЦОГ-2, в ум.од. 

І, n=325 
8,47±0,34 

6,4(3,9-12,6) к
 

2,47±0,04 

3,0(2,0-3,0) к
 

21,28±0,96 

15,9(9,1-30,4) к
 

ІІ, n=250 
9,32±0,40 

7,1(4,3-13,5) к
 

2,48±0,04 

3,0(2,0-3,0) к
 

22,79±1,08 

16,9(10,9-33,7) к
 

К, n=81 
2,02±0,17 

2,7(0,4-3,2) 
 

1,17±0,07 

1,0(1,0-2,0) 

2,80±0,28 

2,7(0,4-4,0) 

Примітка. к – статистична різниця з показниками групи К, p<0,001. 

 

Середня інтенсивність імунозабарвлення ПАТ ЦОГ-2 була у групі І 

порівняно з групою К вище в 2,11 рази (2,47±0,04 проти 1,17±0,07, p<0,001); 

IRS імунопозитивних клітин ПАТ до ЦОГ-2 – в 7,60 (21,28±0,96 проти 
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2,80±0,28 ум.од., p<0,001). Основна група і група порівняння були 

однорідними за експресією ЦОГ-2 в ендометрії. 

Виявлено, що з віком у умовно здорових жінок без ПЕ експресія ЦОГ-2 

в ендометрії зменшується, що у жінок в періоді менопаузального переходу 

порівняно з пізнім репродуктивним віком проявлялося зниженням 

середнього відсотку імунореактивних клітин до ПАТ до ЦОГ-2 в 1,26 разу (з 

9,30±0,46 до 7,36±0,50 %, p<0,001); інтенсивності імунозабарвлення ПАТ 

ЦОГ-2 – в 1,27 (з 2,72±0,03 до 2,14±0,07, p>0,05); IRS – в 1,57 (з 25,18±1,29 до 

16,05±1,32 ум.од.). Спостерігали одночасне імунозабарвлення поверхневого 

епітелію, цитоплазми епітелію залоз і стромальних клітин  (табл. 7.11). 

Таблиця 7.11 

Експресія ЦОГ-2 у пацієнток з ПЕ різного віку,  Р±SE,  Ме (Q1-Q3) 

Група 

Середній відсоток 

імунореактивних 

клітин до ПАТ до 

ЦОГ-2 

Середня 

інтенсивність 

імунозабарвлення 

ПАТ ЦОГ-2 

Середній IRS 

імунопозитивних 

клітин ПАТ до 

ЦОГ-2, в ум.од. 

РІ, n=186 
9,30±0,46  

6,4(4,2-13,4) к1,рІІ
 

2,72±0,03  

3,0(2,0-3,0) к1,рІІ
 

25,18±1,29  

18,1(12,1-36,8) к1,рІІ
 

РІІ, n=139 
7,36±0,50 

10,4(2,4-10,4) кІІ,рІ
 

2,14±0,07  

2,0(1,0-3,0) кІІ,рІ
 

16,05±1,32  

20,8(4,1-24,0) кІІ,рІ
 

КІ, n=42 
2,80±0,23 

3,2(2,7-3,9) кІІ
 

1,14±0,12 

1,0(1,0-2,0) 

3,92±0,41  

3,9(2,7-6,1) кІІ
 

КІІ, n=39 
1,19±0,19 

0,7(0,3-1,6) к1
 

1,21±0,09 

1,0(1,0-2,0) 

1,59±0,28 

0,8(0,4-2,3) к1
 

Примітка. кІ, кІІ, рІ, рІІ – статистична різниця з показниками групи КІ, КІІ, РІ, РІІ, 

p<0,001. 

Як видно з табл. 7.11, у жінок з ПЕ спостерігалася аналогічна 

тенденція. У пацієнток з ПЕ в пременопаузі порівняно з особами в пізньому 

репродуктивному віці спостерігали зменшення відсотку імунореактивних 

клітин до ПАТ до ЦОГ-2 в 1,26 разу (з 9,30±0,46 до 7,36±0,50 %, p<0,001); 

інтенсивності імунозабарвлення ПАТ ЦОГ-2 – в 1,27 (з 2,72±0,03 до 

2,14±0,07, p>0,05); IRS – в 1,57 (з 25,18±1,29 до 16,05±1,32 ум.од.) (рис. 7.13, 

рис. 7.14).  Спостерігали одночасне імунозабарвлення поверхневого епітелію, 

цитоплазми епітелію залоз і стромальних клітин. 
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Рис. 7.13 Виражена позитивна реакція цитоплазми епітелію більшості 

залоз і багатьох клітин строми на імунозабарвлення МАТ до ЦОГ-2 у жінки 

пізнього репродуктивного віку. ІГХ з ПАТ до ЦОГ-2). ×150.  

 

Рис. 7. 14 Помірна позитивна реакція цитоплазми епітелію більшості 

залоз і поодиноких клітин строми на імунозабарвлення МАТ до ЦОГ-2 у 

жінки пременопаузального віку. ІГХ з ПАТ до ЦОГ-2). ×150.  

 

В деяких випадках  відмічали на тлі гарно вираженої реакції 

цитоплазми епітелію залоз переважне імунозабарвлення апікальної та 
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базальної частини цитоплазми епітелію залоз (рис.7.15), а в деяких – 

нерівномірну реакцію залозистого епітелію на імунозабарвлення ПАТ до 

ЦОГ-2 (рис.7.16). 

 

Рис. 7.15 Виражена позитивна реакція цитоплазми епітелію більшості 

залоз з переважним накопиченням ЦОГ-2 в апікальних і базальних частинах 

клітин залозистого епітелію ендометрія.  ІГХ з ПАТ до ЦОГ-2. ×100.  

 

Рис. 7.16 Нерівномірна позитивна реакція цитоплазми залозистого 

епітелію як різних залоз), так і в  межах однієї  й тієї ж залози).  ІГХ з ПАТ до 

ЦОГ-2. ×150.  
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Серед різних видів ПЕ найбільша експресія ЦОГ-2 відмічалася при ГЕ і 

ХЕ. Середній відсоток імунореактивних клітин до ПАТ до ЦОГ-2 у пацієнток 

з ГЕ (15,40±0,84  %) перевищував такий при ПТМ  в 3,41 рази (4,52±0,28  %, 

p<0,001), при ХЕ – в 1,22 (12,63±0,48 %, p<0,007); при ВС – в 1,23 

(12,50±1,17 %) (табл. 7.12).  Середня інтенсивність імунозабарвлення ПАТ 

ЦОГ-2 при різних видах ПЕ статистично значуще не відрізнялася.   Середній 

IRS імунопозитивних клітин ПАТ до ЦОГ-2 при ГЕ дорівнював  38,76±3,00 

ум. од. і був більше за такий при ПТМ в 3,44 рази (11,26±0,53 ум.од., 

p<0,001), при ХЕ – в 1,24 (31,32±1,89 ум.од., p<0,02), при ВС – в 1,29 

(30,11±3,69 ум.од., p<0,001) (рис. 7.17-7.20). 

Таблиця 7.12 

Експресія ЦОГ-2 в ендометрії у пацієнток з різними видами ПЕ,  М±SE,  

Ме (Q1-Q3) 

Група 

Середній відсоток 

імунореактивних 

клітин до ПАТ до 

ЦОГ-2 

Середня 

інтенсивність 

імунозабарвлення 

ПАТ ЦОГ-2 

Середній IRS 

імунопозитивних 

клітин ПАТ до 

ЦОГ-2, в ум.од. 

ПТМ, n=123 
4,52±0,28 

4,3(2,8-5,6) к,г,е 

2,50±0,06 

3,0(2,0-3,0) к 

11,26±0,53 

10,0(5,7-15,6) к,г,е 

ГЕ, n=48 
15,40±0,84 

14,4(11,0-18,2) 

к,п,е,с 

2,48±0,11 

3,0(2,0-3,0) к 

38,76±3,00 

32,0(22,0-50,5) к,п,е,с 

ХЕ, n=46 
12,63±0,48 

12,6(10,4-13,4) 

к,п,г,с 

2,46±0,11 

3,0(2,0-3,0) к 

31,32±1,89 

31,2(22,8-40,1) к,п,г,с 

ВС, n=14 
12,50±1,17 

12,6(8,6-14,2) к,г,е 

2,36±0,21 

2,5(2,0-3,0) 

30,11±3,69 

32,3(21,2-40,1) к,г,е 

К, n=81 
2,02±0,17 

2,7(0,4-3,2) 

1,17±1,07 

1,0(1,0-2,0) 

2,80±0,28 

2,7(0,4-4,0) 

Примітка. к, п, г, е, с– статистично значуща різниця з показниками груп К, з ПТМ, з 

ГЕ, з ХЕ, з ВС (р<0,05). 
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Рис. 7.17 Експресія ЦОГ-2 при ПТМ.  ІГХ з ПАТ до ЦОГ-2. ×75.  

 

 

Рис. 7.18 Експресія ЦОГ-2 при ГЕ.  ІГХ з ПАТ до ЦОГ-2. ×150.  
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Рис. 7.19 Експресія ЦОГ-2 при ХЕ і ВС.  ІГХ з ПАТ до ЦОГ-2. ×150.  

 

Рис. 7.20 Експресія ЦОГ-2 при ВС.  ІГХ з ПАТ до ЦОГ-2. ×150.  

 

Таким чином, з віком експресія ЦОГ-2 в ендометрії здорових жінок і 

при ПЕ зменшується, але при ПЕ порівняно з контролем продукція ЦОГ-2 

збільшена. При ПЕ відмічається накопичення ЦОГ-2 в цитоплазмі 

поверхневого епітелію, епітелію залоз, особливо в апікальних і базальних 

відділах, і клітинах строми. Для ПЕ характерна нерівномірність 
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імунозабарвлення різних залоз і епітелію в одній і тій же залозі. Серед різних 

видів ПЕ найбільша експресія ЦОГ-2 відмічається при ГЕ і ХЕ – середній 

IRS імунопозитивних клітин ПАТ до ЦОГ-2 складає відповідно 38,76±3,00 і 

31,32±1,89 ум. од. 

 

. 
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РОЗДІЛ 8 

ПСИХОЕМОЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ, ВЕГЕТАТИВНІ ПОРУШЕННЯ 

ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЖІНОК ПІЗНЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ТА 

ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ З ПАТОЛОГІЄЮ ЕНДОМЕТРІЯ 

 

При переході від пізнього репродуктивного віку до періоду 

пременопаузи у жінок з ПЕ значно збільшується частота соматоформних 

розладів, що значно обмежують фізичні та соціальні можливості жінки [305]. 

Гінекологічне захворювання знижує витривалість жінки до фізичних і 

психічних навантажень, ставить під загрозу її самооцінку, призводить до 

депривації важливих фізіологічних потреб, що, в свою чергу, викликає 

виникнення цілого ряду фрустрацій, змінюючи емоційний фон і навіть 

відносно стійкі особистісні властивості,  негативно відображається на якості 

життя і соціальному функціонуванні пацієнток. 

Проведено аналіз результатів анкетування досліджуваних жінок за 

клінічними групами, віковими періодами  та видами ПЕ  за допомогою 

адаптованої версії опитувальника SF-36 Health Survey і багатофакторного 

особистісного тесту FPI, досліджені кореляційні зв’язки з рівнем мелатоніну. 

 

8.1  Профіль особистості жінок пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку з патологією ендометрія 

 

Вивчення оцінок шкал багатофакторного особистісного опитувальника 

FPI показало, що особистісний профіль жінок групи І з ПЕ та контролю 

статистично значуще не розрізнявся за показником комунікабельності, яка  

була на досить високому рівні у жінок з ПЕ і контролю (5,87±0,08 проти 

6,04±0,08 балів). Медіанна бальна оцінка комунікабельності в групі ПЕ 

склала 6,0 (5,0-6,0), як і в контрольній групі  – 6,0(6,0-7,0) балів (табл. 8.1).  
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Таблиця 8.1 

Особистісний профіль жінок з ПЕ клінічних груп за 

багатофакторним особистісним тестом FPI, M+SE, Me(Q1-Q3), в балах 

Показник Група І, n=325 Група ІІ, n=250 Група К, n=81 

Невротичність 
5,70±0,14 к 

6,0(4,0-7,8) 

5,57±0,12 к 

5,0(4,0-7,0) 

3,68±0,17 

4,0(3,0-4,0) 

Спонтанна агресивність 
2,70±0,12 к 

3,0(1,0-4,0) 

2,72±0,10 к 

3,0(1,0-4,0) 

1,79±0,14 

1,0(1,0-3,0) 

Депресивність 
4,59±0,13 к 

4,0(3,0-6,0) 

4,57±0,11 к 

4,0(4,0-6,0) 

3,27±0,14 

3,0(2,0-4,0) 

Дратівливість 
4,68±0,14 к 

5,0(3,0-7,0) 

4,60±0,12 к 

5,0(3,0-6,0) 

3,15±0,14 

3,0(2,0-4,0) 

Комунікабельність 
5,87±0,08 

6,0(5,0-6,0) 

5,95±0,07 

6,0(5,0-6,0) 

6,04±0,08 

6,0(6,0-7,0) 

Врівноваженість 
3,69±0,12 к 

4,0(2,0-5,0) 

3,72±0,10 к 

4,0(2,0-5,0) 

5,21±0,27к 

6,0(3,0-7,0) 

Реактивна агресивність 
3,84±0,13 к 

4,0(3,0-5,0) 

3,80±0,11 к 

4,0(3,0-5,0) 

3,27±0,17 

3,0(3,0-4,0) 

Сором’язливість 
5,95±0,12 к 

6,0(5,0-7,0) 

5,89±0,11 к 

6,0(5,0-7,0) 

4,60±0,17 

4,0(3,0-6,0) 

Відкритість 
1,98±0,39 к 

0,0(0,0-1,0) 

1,93±0,33 к 

0,0(0,0-1,0) 

1,16±0,24 

0,0(0,0-1,0) 

Екстраверсія 
3,31±0,11 к 

3,0(2,0-4,0) 

3,25±0,09 к 

4,0(2,0-4,0) 

3,90±0,21 

4,0(2,0-5,0) 

Емоційна лабільність 
5,12±0,12 к 

5,0(4,0-5,0) 

4,94±0,10 к 

5,0(4,0-7,0) 

4,46±0,12 

4,0(2,0-4,0) 

Маскулінізм 
3,08±0,11 к 

3,0(2,0-4,0) 

2,96±0,10 к 

3,0(2,0-4,0) 

2,48±0,17 

2,0(1,0-2,0) 

Примітка. к – статистична різниця з показниками групи К, p<0,001.  

 

Невротичність у досліджуваних жінок з ПЕ перевищувала таку в 

контрольній групі в 1,55 рази (5,70±0,14  проти 3,68±0,17 бали, p<0,001); 

спонтанна агресивність – в 1,51 (2,70±0,12 проти 1,79±0,14 бали, p<0,001); 

депресивність – в 1,40 (4,59±0,13 проти 3,27±0,14 бали,  p<0,001); 

дратівливість – 1,49 (4,68±0,14 проти 3,15±0,14  бали, p<0,001); реактивна 

агресивність – в 1,17 (3,84±0,13 проти 3,27±0,17 бали, p<0,003); 

сором’язливість – в 1,29 (5,95±0,12 проти 4,60±0,17 бали, p<0,001); 

відкритість – в 1,71 (1,98±0,39 проти 1,16±0,24 бали, p<0,001); емоційна 
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лабільність – в 1,15 (5,12±0,12 проти 4,46±0,12 бали, p<0,001); маскулінізм – 

в 1,24 (3,08±0,11 проти 2,48±0,17  бали, p<0,001). Для жінок контрольної 

групи був характерний більш високий бал за показником врівноваженості в 

1,41 рази (3,69±0,12 проти 5,21±0,27 бали, p<0,001) і за показником 

екстраверсії в 1,18 (3,31±0,11  проти  3,90±0,21 бали, p<0,001). 

Провівши ранжування отриманих балів при особистісній оцінці по 

медіані (див. табл.  8.1), ми віднесли до низьких оцінок діапазон 1-3 бали, до 

середніх - діапазон 4-6 балів, до високих – діапазон 7-9 балів, і підрахували 

частоту таких оцінок у групах дослідження (рис. 8.1).  

Для пацієнток групи І з ПЕ була характерна підвищена частота 

випадків високого ступеню (7–9 балів)  невротичності (41,2  проти 3,7%  у 

жінок контрольної групи, р<0,001),  депресивності (19,7 проти 0,00 %, 

р<0,001), дратівливості (23,1 проти 0,0%, р<0,001), емоційної лабільності 

(26,5  проти 4,9 %, р <0,001), підвищений рівень сором’язливості (частота 

середніх та високих оцінок 82,8  проти  66,7 %, р<0,05).  

Для переважної більшості жінок обох груп був характерний низький 

рівень спонтанної агресивності, проте 28,6  %  жінок групи І з ПЕ отримали 

середню оцінку показника (у контрольній групі – лише 1 (1,2 %), а високу 

оцінку – 4,6 проти 2,5 % (р>0,05). Частка жінок в групі ПЕ з середнім та 

підвищеним рівнем  реактивної агресивності була більшою (52,5 % проти 

40,7 %, р<0,05). До особистісних факторів, пов’язаних з ПЕ, також можна 

віднести знижений рівень врівноваженості (частота низьких оцінок 46,5 

проти 27,2 %). 

 Після обчислення ВШ для шкал опитувальника FP, ми виявили 

основні особистісні фактори, які суттєво підвищують ризик ПЕ, найбільш 

значимими серед яких виявились високий ступінь невротичності 

(ВШ=4,98±0,36; 95 % ДІ: 2,45–20,61), і емоційної лабільності (ВШ = 

6,93±0,53; 95 % ДІ: 2,46–19,50). Крім того, виражена врівноваженість 

значуще знижувала шанс ПЕ (ВШ=2,33±0,27; 95 % ДІ: 1,36–3,98).  
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Рис. 8.1 Розподіл оцінок особистісного профілю жінок групи І з ПЕ за 

багатофакторним особистісним тестом FPI в балах по медіані. 
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За допомогою рангового кореляційного аналізу Спірмена ми виявили 

ряд особистісних кореляційних зв’язків щодо факторів ризику ПЕ (рис. 8.2). 

Так, невротичність у пацієнток з ПЕ безпосередньо корелювала з 

депресивністю (ρ=0,62, p<0,001), емоційною лабільністю (ρ = 0,60, p <0,001), 

дратівливістю (ρ = 0,54, p<0,001), сором'язливістю (ρ = 0,47, p<0,001), 

спонтанною (ρ = 0,46, p <0,001) і реактивною агресивністю (ρ = 0,30, 

p<0,001), відкритістю (ρ = 0,30, p<0,001). Зворотна кореляція отримана за 

характеристикою комунікабельності (ρ = -0,20, p<0,009). Крім невротичності, 

до статистично значущих взаємозв'язків емоційної лабільності, слід віднести 

кореляції з депресивністю (ρ = 0,82, p<0,001), дратівливістю (ρ = 0,60, 

p<0,001), сором'язливістю (ρ = 0,54, p<0,001), спонтанною агресивністю (ρ = 

0,50, p <0,001), відкритістю (ρ = 0,50, p <0,001), реактивною агресивністю (ρ 

= 0,25, p <0,002) і комунікабельністю (ρ = - 0,22, p <0,004). 

Депресивність, крім невротичності та емоційної лабільності, 

корелювала з сором'язливістю (ρ = 0,61, p <0,001), дратівливістю (ρ = 0,59, 

p<0,001), відкритістю (ρ = 0,43, p<0,001), спонтанною (ρ = 0,42, p<0,001) і 

реактивною агресивністю (ρ=0,33, p<0,001), зворотна кореляція отримана за 

шкалою комунікабельності (ρ=-0,24, p<0,009). 

Цікаво відмітити, що така риса особистості як врівноваженість, що 

істотно знижує ризик ПЕ, мала найменшу серед показників шкали FPI 

кількість статистично значимих кореляцій. Врівноваженість корелювала з 

екстраверсією (ρ=-0,43, p<0,001), маскулінізмом (ρ=0,42, p<0,001) і 

реактивною агресивністю (ρ = 0,24, p<0,002). 

Високі оцінки невротичності за шкалою FPI відзначені практично у 

кожної другої у 112 (44,8 %) пацієнток групи І з ПЕ і лише 3 (3,7 %) здорових 

жінок аналогічного віку. У сфері глибинних особистісних зв'язків 

невротичності у жінок з ПЕ домінувала депресивність і емоційна лабільність. 

Ймовірно, невротизація особистості на тлі ПЕ пов'язана, перш за все, з 

недостатньою саморегуляцією, так як поряд з ознаками, характерними для 



237 
 

психопатологічного депресивного синдрому, спостерігалися часті коливання 

настрою, підвищена збудливість і дратівливість. 

 

Примітка.              – сильний зв’язок (ρ ≥  0,6);               – зв’язок середньої сили (ρ 

від 0,3 до 0,6). 

 

Рис. 8.2 Кореляційний  портрет особистісних показників як факторів 

ризику  ПЕ. 

За нашими даними, невротичні жінки з ПЕ частіше мали такі риси 

характеру як сором'язливість і відкритість. Парадоксальне на перший погляд 

поєднання двох цих якостей можливо пояснюється наступним. З одного 

невротичність 

маскулінізм 

сором'язливість 

реактивна  

агресивність 

відкритість 

емоційна  
лабільність 

депресивність 

екстраверсія 

врівноваженість 

спонтанна агресивність 

комунікабельність 
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боку, такі жінки тривожні, скуті, невпевнені, схильні до стресового пасивно-

захисного реагування на звичайні життєві ситуації, але з іншого боку, на тлі 

високої самокритичності вони відчувають гостре прагнення до довірливо-

відвертої взаємодії з оточуючими людьми. Тривожне очікування є найбільш 

сильно діючим механізмом психічного стресу. Невротичні жінки з ПЕ не 

завжди були готові до реалізації своєї потреби в спілкуванні, про що свідчить 

зворотна кореляція між шкалами невротичності і комунікабельності. 

Недостатність психічних ресурсів для задоволення потреб часто викликала 

емоційну напруженість. Блокада актуалізованої потреби приводила до 

незадоволеності життям, приналежності до певної групи або своїм 

становищем в цій групі, породжувала відчуття власної непристосованості і 

переживання несправедливості і нерозуміння з боку оточуючих. Можливо, 

цим пояснюється, високий рівень психопатизації невротичних пацієнток з 

ПЕ, що проявляється імпульсивною, агресивною поведінкою і вираженим 

прагненням до домінування, що підтверджується наявністю значимої 

кореляції між невротичністю і спонтанною/реактивною агресивністю. 

У 74 (29,6 %) пацієнток з ПЕ виявлено високі оцінки за шкалою 

емоційної лабільності, що свідчать про часті коливання настрою, підвищену 

збудливість, дратівливість і недостатню саморегуляцію. Шкала емоційної 

лабільності найтісніше корелювала зі шкалою репресивності  –  більше, ніж у  

половини емоційно лабільних пацієнток спостерігалась виражена 

депресивність. 

Переорієнтацію особистості у жінок з ПЕ при розвитку депресивного 

синдрому можна пов'язати з втратою інтересів, погіршенням 

міжособистісних зв'язків, недостатністю спонукання діяльності, 

пригніченістю потягу. При депресіях індивідууми зазвичай сприймалися 

оточуючими, як замкнені в собі, що підтверджується виваленими прямою 

кореляцією депресивності і сором'язливості і зворотною - депресивності і 

комунікабельності. Однак, в дійсності наших досліджуваних пацієнток 

відрізняла виражена симбіотична тенденція, постійна потреба в глибоких і 
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міцних контактах з оточуючими, про що свідчить значима кореляція 

відкритості і депресивності. 

Дослідження афективних порушень депресивного спектру, пов'язаних з 

репродуктивним циклом, показують, що біологічним тлом для формування 

цих розладів були різкі зміни гормонального фону і активності гіпоталамо-

гіпофізарної системи, що супроводжувалися трансформацією рівня 

активності периферичного ендокринного апарату в період пременопаузи. 

При цьому, ключовим фактором, що призводив до розвитку депресії, було 

коливання рівня естрогенів, а не гіпоестрогенія, як вважалося раніше. 

Відомо, що у формуванні депресії беруть участь не тільки гормональні, 

але й інші етіологічні фактори: генетичні, біохімічні, соціально-психологічні. 

Тісна кореляція шкали депресивності зі шкалами невротичності, 

дратівливості, спонтанної та реактивної агресивності вказує на невротичну і 

реактивну природу депресивних розладів у більшості пацієнток з ПЕ. Такі 

депресії супроводжувалися розвитком іпохондричної симптоматики, так як 

хворі з психогенної ситуації переключалися на своє здоров'я, що 

несприятливо відображалося на динаміці соматичного захворювання. 

Опосередкованими ланками такої залежності були супутні нейроендокринні 

зміни, порушення режиму лікування і контакту з лікарем, підвищення 

стресогенності міжособистісних взаємин. І в той же час саме соматичне 

захворювання сприяло розвитку депресивних розладів за рахунок дії 

комплексу клінічних (біологічних) і психосоціальних факторів. 

Аналіз особистісних показників досліджуваних жінок контрольних 

груп в залежності від віку (табл. 8.2) показав, що при переході від пізнього 

репродуктивного віку до пременопаузи спостерігається тенденція до 

збільшення невротичності з 5,45±0,16 до 5,74±0,17  балів; депресивності – з 

4,44±0,14 до 4,73±0,17; дратівливості – з 4,44±0,15  до 4,80±0,20; реактивної 

агресивності – з 3,55±0,13 до 4,13±0,19 балів; відкритості – з 4,39±0,17 до 

4,77±0,21 балів; емоційної лабільності –  з 4,83±0,13 до 5,09±0,16  балів. Такі 

показники особистісного профілю, як комунікабельність і врівноваженість, у 
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жінок контрольних груп знизилися з 5,97±0,08 до 5,91±0,12 балів і з 3,88±0,12  

до 3,28±0,16  балів. 

Таблиця 8.2 

Особистісний профіль жінок групи І з ПЕ різного віку за 

багатофакторним особистісним тестом FPI, M+SE, Me(Q1-Q3), в балах 

Показник 
Група РІ,  

n=186 

Група РІІ, 

n=139 

Група КІ, 

n=42 

Група КІІ, 

n=39 

Невротич-

ність 

5,45±0,16 

5,0(4,0-7,0)  

кІ,рІІ
 

5,74±0,17 

6,0(4,0-6,0) 

кІІ,рІ
 

3,14±0,23 

3,(2,0-4,0) 
рІІ

 

4,26±0,22 

4,(4,-5,0) 
рІ

 

Спонтанна 

агресивність 

2,59±0,13 

3,0(1,0-4,0) кІ
 

2,88±0,15 

3,0(1,0-4,0) кІІ
 

1,74±0,21 

1,0-2,0 

1,85±0,17 

1,0(1,0-3,0) 

Депресив-

ність 

4,44±0,14 

4,0(3,0-6,0)  

кІ,рІІ
 

4,73±0,17 

4,0(4,0-6,0) 

кІІ,рІ
 

3,14±0,22 

3,0(2,0-4,0)  

рІІ
 

3,41±0,16 

3,0(3,0-4,0)  

рІ
 

Дратівливість 

4,44±0,15 

5,0(3,0-6,0)  

кІ,рІІ
 

4,80±0,20 

5,0(3,0-5,0)  

кІІ,рІ
 

2,90±0,17 

3,0(2,0-3,8) 
ІІ

 

3,41±0,22 

3,0(3,0-4,5) 
І
 

Комуніка-

бельність 

5,97±0,08 

6,0(5,0-7,0) кІ
 

5,91±0,12 

6,0(5,0-7,0) 

6,29±0,10 

6,0(6,0-7,0) ІІ
 

5,77±0,11 

6,0(5,0-6,0) І
 

Врівнова-

женість 

3,88±0,12 

3,0(2,0-5,0) 
 кІ,рІІ

 

3,28±0,16 

4,0(2,0-5,0) 

кІІ,рІ
 

5,34±0,37 

5,0(4,0-6,0)  

рІІ
 

5,02±0,40 

5.5(3,0-7,0)  

рІ
 

Реактивна 

агресивність 

3,55±0,13 

4,0(3,0-5,0)  

кІ,рІІ
 

4,13±0,19 

4,0(3,0-6,0) 

кІІ,рІ
 

3,21±0,28 

3,0(1,5-4,0) 
 кІІ

 

3,43±0,20 

3,0(3,0-4,0) 
кІ

 

Сором’яз-

ливість 

5,91±0,14 

6,0(5,0-7,0) кІ
 

5,86±0,17 

6,0(3,0-6,0) кІІ
 

4,69±0,24 

4,0(3,0-6,0) 

4,51±0,23 

4,0(3,0-6,0) 

Відкритість 

4,39±0,17 

4,0(3,0-6,0) 
кІ,рІІ

 

4,77±0,21 

5,0(3,0-6,0) 
 кІІ,рІ

 

4,04±0,34 

4,0(2,0-5,0)  

кІІ
 

4,34±0,28 

4,0(2,0-5,0) 
 кІ

 

Екстраверсія 
3,15±0,11 

3,0(2,0-4,0) кІ
 

3,38±0,14 

4,0(2,0-4,0) 

3,95±0,29 

4,0(2,0-5,8) 

3,85±0,32 

4,0(2,0-5,0) 

Емоційна 

лабільність 

4,83±0,13 

5,0(4,0-6,0) 
кІ,рІІ

 

5,09±0,16 

5,0(4,0-7,0) 

кІІ,рІ
 

4,64±0,20 

4,5(4,0-5,0) 
 кІІ

 

4,26±0,11 

5,0(4,0-6,0) 
 кІ

 

Маскулінізм 
2,70±0,11 

3,0(2,0-4,0) 

3,29±0,16 

3,0(2,0-4,0) кІІ
 

2,55±0,24 

2,0(1,3-4,0) 

2,41±0,26 

2,0(1,0-4,0) 

Примітка. І, ІІ, кІ, кІІ  – статистична різниця з показниками групи І, ІІ, КІ, КІІ  , p<0,05.  
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У жінок груп РІ і РІІ порівняно відповідно  з групами КІ і КІІ виявлено 

збільшення таких показників особистісного профілю, як невротичність в 1,73 

рази (5,45±0,12 проти 3,14±0,23 балів, p<0,001) і в 1,35 (5,74±0,17 проти 

4,26±0,22  балів, p<0,001); спонтанна агресивність – в 1,49 (2,59±0,13  проти 

1,74±0,21  балів, p<0,001) і в 1,56 (2,88±0,15 проти  1,85±0,17 балів, p<0,001); 

депресивність – в 1,41 (4,44±0,14  проти 3,14±0,22 балів,  p<0,001) і в 1,39 

(4,73±0,17  проти 3,41±0,16 балів, p<0,001); дратівливість – 1,53 (4,44±0,15 

проти 2,90±0,17   балів, p<0,001) і в 1,41 (4,80±0,20  проти 3,41±0,22  балів, 

p<0,001); реактивна агресивність – в 1,10 (3,55±0,13   проти 4,13±0,19  балів, 

p<0,003) і в 1,11 (4,10±0,14 проти  3,43±0,20 балів, p<0,001); сором’язливість – 

в 1,26 (5,91±0,14 проти 4,69±0,24 балів, p<0,001) і в 1,30 (5,86±0,17 проти 

4,51±0,23  бали, p<0,001);  відкритість – в 1,06 (4,39±0,17 проти 4,04±0,34  

балів, p<0,001) і в 1,31 (4,77±0,21 проти 4,34±0,28 балів, p<0,001);  емоційна 

лабільність – в 1,04 (4,83±0,13 проти 4,64±0,20 балів, p<0,001) і в 1,19 

(5,09±0,16  проти 4,26±0,11 балів, p<0,001);  маскулінізм – в 1,06 (2,70±0,11   

проти 2,55±0,24   бали, p<0,001) і в 1,36 (3,29±0,16  проти 2,41±0,26 балів, 

p<0,001). У той же час у пацієнток груп РІ і РІІ порівняно з групами КІ і КІІ 

зареєстровано зниження оцінки комунікабельності в 1,05 рази (5,97±0,08 

проти 6,29±0,10  балів, p<0,001)  і в 1,03 (5,91±0,12 проти 5,77±0,11  балів, 

p>0,05); екстраверсії – в 1,26 (3,15±0,11  проти 3,95±0,29  балів, p<0,001) і в 

1,14 (3,38±0,14 проти 3,85±0,32 балів, p<0,001). 

Пацієнтки з ПЕ пізнього репродуктивного періоду статистично значуще 

відрізнялися від пацієнток періоду менопаузального переходу за 

багатофакторним особистісним тестом FPI за показниками невротичності 

(5,45±0,16 проти 5,74±0,17 бали), депресивності (4,44±0,14 проти 4,73±0,17 

бали), дратівливості (4,44±0,15  проти 4,80±0,20 бали), врівноваженості 

(3,58±0,12 проти 3,88±0,16 бали), реактивної агресивності (3,55±0,13  проти 

4,13±0,19 бали), відкритості (4,39±0,17  проти 4,77±0,16 бали) та 

емоціональної лабільності (4,83±0,13 проти 5,09±0,16 бали), які усі були 

значимо більше виражені у пацієнток пременопаузального віку. 
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Вивчення розподілу величини медіанних оцінок особистісного профілю 

пацієнток з ПЕ в залежності від віку не виявило значущої статистичної 

різниці між пацієнтками пізнього репродуктивного і пременопаузального віку 

за досліджуваними показниками. 

Аналіз особистісного профілю жінок з різними видами ПЕ за 

багатофакторним особистісним тестом FPI показав відсутність будь-якої 

значущої статистичної різниці між різними формами ПЕ (табл. 8.3), хоча усі 

показники профілю при ПТМ, ХЕ і ГЕ статистично вірогідно відрізнялися від 

аналогічних показників групи К. 

Таблиця 8.3 

Особистісний профіль жінок з різними видами ПЕ за 

багатофакторним особистісним тестом FPI, M+SE, Me(Q1-Q3), в балах 

Показник ПТМ, 

n=123 

ГЕ, n=48 ХЕ, n=46 ВС, n=14 Група К, 

n=81 

1 2 3 4 5 6 

Невро-

тичність 

5,47±0,19 

5,0(4,0-7,0) 
к
 

6,06±0,25 

7,0(5,0-8,0) 

к
 

5,07±0,36 

5,0(5,0-8,0) 
к
 

6,43±0,58 

6,0(5,0-8,0) 

3,68±0,17  

4,0(3,0-4,0) 

Спонтанна 

агресив-

ність 

2,52±0,15 

3,0(1,0-4,0) 
к
 

3,25±0,31 

3,0(1,0-4,0) 
к
 

2,54±0,26 

3,0(1,0-4,0) 
к
 

2,21±0,36 

3,0(1,0-4,0) 

1,79±0,14  

1,0(1,0-3,0) 

Депре-

сивність 

4,38±0,18 

4,0(1,0-4,0) 
к
 

4,79±0,23 

4,0(4,0-6,0) 
к 

 

4,59±0,31 

5,0(4,0-6,0) 
к
 

4,93±0,44 

4,0(4,0-5,0) 

3,27±0,14  

3,0(2,0-4,0) 

Дратів-

ливість 

4,33±0,19 

5,0(3,0-6,0) 
к 

 

5,08±0,33 

5,0(3,0-6,0) 
к
 

4,67±0,36 

5,0(3,0-6,0) 
к
 

4,21±0,52 

5,0(3,0-6,0) 

3,15±0,14  

3,0(2,0-4,0) 

Комуніка-

бельність 

5,72±0,12 

6,0(5,0-6,0) 

6,00±0,19 

6,0(6,0-7,0) 
к
 

6,13±0,15 

6,0(6,0-7,0) 

5,79±0,35 

6,0(5,0-6,0) 

6,04±0,08 

6,0(6,0-7,0) 

Врівнова-

женість 

3,89±0,16 

4,0(3,0-5,0) 
к
 

3,94±0,29 

4,0(2,0-5,0) 
к
 

3,36±0,40 

3,0(2,0-4,0) 
к
 

3,36±0,40 

3,0(2,0-4,0) 

5,21±0,27к 

6,0(3,0-7,0) 

Реактивна 

агресив-

ність 

3,81±0,17 

4,0(3,0-6,0) 
к
 

4,17±0,31 

3,0(3,0-5,0) 
к
 

3,54±0,31 

4,0(3,0-6,0) 
к
 

3,50±0,54 

4,0(3,0-6,0) 

3,46±0,17 

3,0(3,0-4,0) 
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Продовження табл. 8.3 

1 2 3 4 5 6 

Сором’я-

зливість 

5,76±0,16 

6,0(5,0-7,0) 
к
 

5,81±0,29 

6,0(5,0-7,0) 
к
 

6,00±0,28 

6,0(5,3-7,0) 
к
 

6,79±0,53 

7,0(6,0-8,0) 

4,60±0,17 

4,0(3,0-6,0) 

Відкри-

тість 

4,52±0,22 

4,0(3,0-6,0) 
к
 

5,21±0,41 

5,5(3,0-8,0) 
к
 

4,41±0,34 

4,0(3,0-6,0) 
к
 

4,00±0,57 

3,0(3,0-4,8) 
 

3,90±0,22 

4,0(2,0-5,0) 

Екстраве-

ртованість 

3,39±0,15 

3,0(2,0-4,5) 
к
 

3,02±0,22 

3,0(2,0-4,0) 
к
 

3,17±0,24 

3,5(2,0-4,0) 
к
 

3,50±0,50 

4,0(2,0-4,8) 

3,90±0,21 

4,0(2,0-5,0) 

Емоційна 

лабільність 

5,19±0,18 

5,0(4,0-7,0) 
к
 

5,08±0,28 

4,5(4,0-7,0) 
к
 

4,48±0,26 

4,0(3,0-

67,0) 
к
 

4,71±0,59 

5,0(3,3-6,0) 

4,46±0,12 

4,0(2,0-4,0) 

Маскулі-

нізм 

3,02±0,17 

3,0(1,0-4,0) 
к
 

3,00±0,25 

3,0(2,0-4,0) 
к
 

2,76±0,25 

2,5(1,3-4,0) 
к
 

2,92±0,54 

3,0(2,0-4,0) 

2,48±0,17 

2,0(1,0-2,0) 

Примітка. к – статистична різниця з показниками групи К, p<0,05.  

 

Коефіцієнти кореляції рівня секреції мелатоніну та шкал 

опитувальника для оцінки особистісного профілю FPI виглядали наступним 

чином: невротичність (ρ=-0,41, p <0,005), спонтанна агресивність (ρ = -0,42, p 

<0,004), депресивність (ρ=- 0,53, p <0,001), дратівливість (ρ = -0,30, p <0,05), 

товариськість (ρ=0,04, p> 0,05), врівноваженість (ρ = 0,10, p>0,05), реактивна 

агресивність (ρ = -0,19, p>0,05), сором'язливість (ρ=-0,03, p>0,05), відкритість 

(ρ-0,14, p>0,05), екстраверсія (ρ =-0,29, p>0,05), емоційна лабільність (ρ=-

0,52,  p <0,001), маскулінізм (ρ = 0,12, p>0,05).  

Як видно з представлених даних на рис. 8.3, всі значущі коефіцієнти 

кореляції мали негативний знак, тобто, відповідні цим коефіцієнтам 

властивості особистості були пов'язані з низькою концентрацією мелатоніну. 

Впорядкування шкал FPI по спадаючій значимості коефіцієнтів 

кореляції допомогло ідентифікувати особистісний профіль гіпомелатонінемії 

у обстежених жінок. Перш за все, його характеризували високі рівні 

депресивності і емоційної лабільності.  
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Примітка.                – зв’язок середньої сили (ρ від 0,3 до 0,6);  

                –  слабкий зв’язок (ρ<0,3). 

Рис. 8.3 Кореляційний  портрет жінок з ПЕ пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку за рівнем мелатоніну  та особистісним профілем  

 

На рис. 8.4 представлено кореляційне поле концентрації мелатоніну і 

оцінки депресивності. Залежність між ними найкраще апроксимується 

логарифмічним рівнянням :  

y=-2,55ln(x)+13,31. R2=0,28 (8.1). 

Діаграма, що описує розсіювання значень рівня мелатоніну і рівня 

емоційної лабільності, проілюстрована на рис. 8.5. І в цьому випадку 

логарифмічна регресійна модель була найкращою: 

y=-2,64ln(x)+14,15. R2=0,27.   (8.2) 

Рівень мелатоніну 

Невротичність  

ρ = -0,41 

Дратівливість  

ρ = -0,30 

Емоційна 

лабільність

ρ = -0,52 

Екстраверсія    

ρ = -0,29 
Депресивність ρ 

= - 0,53 

Спонтанна 

агресивність         

ρ = -0,42 
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Крім депресивності і емоційної лабільності, істотну роль при знижених 

рівнях МТ відіграли також спонтанна агресивність, невротичність і 

дратівливість. 

 

Рис. 8.4. Кореляційне поле, формула регресії та коефіцієнт 

апроксимації депресивності у пацієнток з ПЕ в залежності від рівня 

мелатоніну. 

 

Рис. 8.5 Кореляційне поле, формула регресії та коефіцієнт апроксимації 

емоційної лабільності у пацієнток з ПЕ в залежності від рівня мелатоніну. 

y = -2,55ln(x) + 13,31

R² = 0,28
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Таким чином, характерними дисфункціональними особистісними 

рисами пацієнток ПРПВ з ПЕ є невротичність і емоційна лабільність. У сфері 

глибинних особистісних зв'язків невротичних і емоційно лабільних жінок з 

ПЕ домінує депресивність, а механізми їх інтрапсихічної адаптації 

порушують поведінкову інтеграцію і дезорганізують особистість пацієнток. 

Такі особливості афективних розладів можуть істотно ускладнювати терапію 

патологічних процесів ендометрія. Основна група і група порівняння були 

однорідними за вивченими показниками особистісного профілю.  

Сучасні принципи терапії повинні орієнтуватися на мобілізацію і 

активацію резервів пацієнта, серед яких важливу роль відіграє психологічний 

потенціал особистості. Розуміння особистісних і психосоціальних 

преморбідних і морбідних характеристик, які є і «мішенню», і підґрунтям  в 

лікувально-реабілітаційному процесі, допоможе в цілеспрямованому виборі 

шляхів психотерапії та соціальної реабілітації. 

На фоні зниженої секреції мелатоніну у пацієнток ПРПВ з ПЕ 

спостерігаються ознаки психопатологічного депресивного синдрому як в 

емоційному плані, так і в поведінці, у ставленні до себе і соціального 

середовища. Нестійкість їх емоційного стану проявляється частими 

коливаннями настрою, підвищеною збудливістю і недостатньою 

саморегуляцією. Виражена емоційна лабільність, властива цим пацієнткам, 

пов'язана з дезадаптацією, тривожністю, втратою самоконтролю, вираженою 

дезорганізацією поведінки. 

Наявність високої спонтанної агресивності, свідчить про відсутність 

соціальної конформності. У цих осіб сильно виражений потяг до гострих 

афектних переживань. Вони прагнуть задовольнити свої бажання відразу ж в 

особистій поведінці, серйозно не замислюючись про наслідки своїх вчинків, 

діють імпульсивно, непродумано і не роблять висновків зі свого негативного 

досвіду, у них багато разів виникають труднощі одного і того ж характеру. 

Все це ускладнюється вираженим невротичним синдромом з його 
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неминучими атрибутами  –  високою тривожністю, зниженням порогів 

збудливості, швидким виснаженням, а також високою дратівливістю, 

властивостями якої є погана психічна саморегуляція, нездатність до роботи, 

що вимагає напруження і вольових зусиль, і самообвинувачувальні тенденції 

в поєднанні з ворожістю до соціального оточення. При такому профілі 

особистості навіть малозначні та індиферентні подразники загрожують 

генералізованим тривожним розладом і значними психосоматичними 

порушеннями, що може мати негативний вплив на перспективи лікування 

ПЕ. 

У психопатологічній структурі особистості жінок ПРПВ з ПЕ, 

обтяженій гіпомелатонінемією, домінують депресивність і емоційна 

лабільність. Зниження секреції мелатоніну пов'язано також з підвищенням 

спонтанної агресивності, невротичності і дратівливості. 

Комплексна терапія пацієнток у ПРПВ з ПЕ повинна передбачати 

індивідуальний підхід до нормалізації сну з відповідною корекцією 

гіпомелатоніємії. 

 

8.2. Вегетативні порушення у жінок пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку з патологією ендометрія  

 

Вегетативна дисфункція в більшості випадків не є самостійною 

нозологічною формою, але за даними епідеміологічних досліджень, до 80% 

популяції, починаючи з пубертатного віку, відчувають ті чи інші вегетативні 

порушення. Однією з причин ВД є психічні порушення тривожно-

депресивного характеру, як правило, невротичного, пов'язаного зі стресом, 

рідше ці порушення індукуються ендогенними захворюваннями.  

В основі розвитку соматизації тривожно-депресивних розладів лежить 

процес переходу емоційних переживань через складну систему вегетативних 

зрушень в соматичні симптоми. В результаті порушень інтегративної 

діяльності надсегментарних вегетативних структур (лімбіко-ретикулярного 
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комплексу) розвивається дезінтеграція вегетативних, емоційних, 

сенсомоторних, ендокринно-вісцеральних співвідношень. 

Виражений синдром вегетативної дисфункції (сума балів за 

опитувальником  О.M. Вейна більше 15)  виявлено у 242 (74,5 %) жінок 

групи І з ПЕ проти  11 (13,6 %) жінок контрольної групи групи (ВШ = 

18,55±0,35; 95%ДІ: 9,37–36,73; p<0,001),  у групі ІІ – у 194 (77,6 %). 

Оцінки тестування за опитувальником О.M. Вейна жінок групи ПЕ 

коливалися від 3 до 60 балів, в контрольній групі – від 4 до 31,  і в 

середньому склали у групі І 26,71±0,70 (23,0; 14,0-,0) балів, у групі ІІ –

28,37±0,84 (26,0;19,0-37,0) балів, в контрольній групі – 12,56±0,34 (12,0; 10,0-

14,0) (p<0,001). 

Частота характерних симптомів вегетативної дисфункції за 

опитувальником О.M. Вейна у жінок клінічних груп з ПЕ приведена в табл. 

8.4. 

Таблиця 8.4 

Частота характерних симптомів вегетативної дисфункції за 

опитувальником О.M. Вейна у жінок клінічних груп з ПЕ, n(%) 

Показник Група І, n=325 Група ІІ, n=250 Група К, n=81 

1 2 3 4 

Почервоніння обличчя 182(56,0) к 145(58,0) к 11(13,6) 

Збліднення обличчя 70(21,5) 55(22,0) 17(21,0) 

Оніміння або похолодіння 

пальців 

147(45,2) к 119(47,6) к 13(16,0) 

Оніміння або похолодіння 

кістей, стоп 

80(24,6)  80(32,0) 23(28,4) 

Зміна кольору пальців 

(збліднення, почервоніння, 

синюшність) 

47(14,5) к 50(20,0) к 0(0,0) 

Зміна кольору кістей, стоп 21(6,5) к 19(7,6) к 0(0,0) 

Підвищена пітливість при 

хвилюванні 

187(57,5) к  156(62,4) к 14(17,3) 

Серцебиття 141(43,4) к 114(45,6) к 18(22,2) 
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Продовження табл. 8.4 

1 2 3 4 

Почуття утруднення при 

диханні: почуття нехватки 

повітря, часте дихання в 

душному приміщенні 

78(24,0) к 62(24,8) к 0(0,0) 

Почуття утруднення при 

диханні: почуття нехватки 

повітря, часте дихання при 

хвилюванні 

 

86(26,5) к 68(27,2) к 0(0,0) 

Порушення функції 

травного тракту 

213(65,5) к 160(64,0) к 0(0,0) 

Непритомність 72(22,2) к 56(22,4) к 0(0,0) 

Наявність головного болю 192(59,1) к 155(62,0) к 0(0,0) 

Головний біль стискаючий 118(36,3) к 96(38,4) к 0(0,0) 

Головний біль пульсуючий 249(43,3) к 140(43,1) к 109(43,6) к 

Головний біль в половині 

голови 

76(13,2) к 41(12,6) к 35(14,0) к 

Головний біль на протязі 

усієї голови 

51(15,7) к 42(16,8) к 0(0,0) 

Зниження працездатності 161(49,5) к 126(50,4) к 23(28,4) 

Труднощі при засинанні 67(20,6) к 66(26,4) к 10(12,3) 

Поверхневий, неглибокий 

сон з частими 

пробудженнями 

87(26,8) к 77(30,8) к 10(12,3) 

Почуття невисипання, 

втоми при пробудженні 

вранці 

113(34,8) к 98(39,2) к 10(12,3) 

Примітка. к  –  статистична різниця з показниками групи К, p<0,05.  

 

У структурі вегетативних порушень пацієнток групи І з ПЕ домінували 

порушення функції шлунково-кишкового тракту (65,5 %) і головний біль 

(59,1 %), у контролі не зареєстровано жодного випадку цих симптомів.  

При ПЕ із симптомів синдрому вегетативної дисфункції значимо 

частіше порівняно з контролем відзначалися (в порядку зменшення ВШ): 

оніміння або похолодіння пальців (ВШ=4,32; 95 % ДІ: 2,30–8,13), втома при 

пробудженні вранці (ВШ=3,78; 95 % ДІ: 1,88–7,62; p<0,008), серцебиття 

(ВШ=2,68; 95 % ДІ: 1,52–4,73; p<0,03), поверхневий сон (ВШ=2,60; 95 % ДІ: 
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1,28–5,26), низька працездатність (ВШ=2,48; 95 % ДІ: 1,46–4,20). При цьому 

наявність синдрому вегетативної дисфункції була пов’язана з підвищенням 

частоти рецидивів ПЕ: у 3,0 рази ПТМ (ВШ=2,76, 95 % ДІ: 1,20–6,33, p<0,02) 

та ГЕ (ВШ=4,21, 95 % ДІ: 1,15–15,39, p<0,03), у 1,5 разу – ХЕ (ВШ=6,31, 

95 % ДІ: 2,11–18,33, p<0,001). 

За результатами тестування за бальним опитувальником О. M. Вейна, у 

185 (56,9 %) пацієнток групи І були ознаки інсомнії (труднощі засинання, 

поверхневий, неглибокий сон з частими пробудженнями, почуття 

невиспаності) проти 23 (28,4 %) здорових жінок (ВШ=3,33; 95%ДІ: 1,96–5,66; 

p<0,001). 

При оцінці впливу віку жінок з ПЕ на частоту симптомів вегетативної 

дисфункції встановлено (табл. 8.5), що у жінок групи РІ частіше порівняно з 

особами групи РІІ спостерігали такі симптоми, як: почервоніння обличчя – 

131 (70,4 %) випадок  проти 51 (36,7 %), ВШ=4,11±0,22; 95%ДІ 2,58-

6,56,р<0,001; оніміння або похолодіння кістей, стоп – 66 (35,5 %) проти 14 

(10,1 %),  ВШ=4,91±0,32; 95%ДІ 2,62-9,21, р<0,001; підвищена пітливість при 

хвилюванні – 118 (63,4 %)  проти 69 (49,6 %), ВШ=1,76±0,23; 95%ДІ 1,13-

2,75, р<0,001. 

Таблиця 8.5 

Частота характерних симптомів для вегетативної дисфункції за 

опитувальником О.M. Вейна у жінок різних вікових груп з ПЕ, n(%) 

Показник Група РІ,  

n=186 

Група РІІ, 

n=139 

Група КІ, 

n=42 

Група КІІ, 

n=39 

1 2 3 4 5 

Почервоніння обличчя 131(70,4)кІ,рІІ 51(36,7) кІІ,рІ 9(21,4) кІІ 2(5,1) кІ 

Збліднення обличчя 39(21,0) кІ 31(22,3) 7(16,7) 10(25,6) 

Оніміння або 

похолодіння пальців 

61(32,83) 

кІ,рІІ 

86(61,9)  

кІІ,рІ 

7(16,7) 6(15,4) 

Оніміння або 

похолодіння кістей, 

стоп 

66(35,5) кІ,рІІ 

 

14(10,1) кІІ,рІ 10(23,8) 13(33,3) 
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Продовження табл. 8.5 

1 2 3 4 5 

Зміна кольору пальців 

(збліднення, 

почервоніння, 

синюшність) 

33(17,7) кІ 14(10,1) кІІ 0(0,0) 0(0,0) 

Зміна кольору кістей, 

стоп 

9(4,8)  12(8,6)  0(0,0) 0(0,0) 

Підвищена пітливість 

при хвилюванні 

118(63,4) 

кІ,рІІ 

69(49,6)  

кІІ,рІ 

8(19,0) 6(15,4) 

Серцебиття 83(44,6) кІ 58(41,7)  8(19,0) 10(25,6) 

Почуття утруднення 

при диханні: почуття 

нехватки повітря, 

часте дихання в 

душному приміщенні 

35(18,8) кІ,рІІ 43(30,9) кІІ,рІ 0(0,0) 0(0,0) 

Почуття утруднення 

при диханні: почуття 

нехватки повітря, 

часте дихання при 

хвилюванні 

39(21,0) кІ,рІІ 47(33,8) кІІ,рІ 0(0,0) 0(0,0) 

Порушення функції 

травного тракту 

113(60,8) 

кІ,рІІ 

100(71,9) 

кІІ,рІ 

0(0,0) 0(0,0) 

Непритомність 31(16,7) кІ,рІІ 41(29,5) кІІ,рІ 0(0,0) 0(0,0) 

Наявність головного 

болю 

96(51,6) кІ,рІІ 96(69,1) кІІ,рІ 0(0,0) 0(0,0) 

Головний біль 

стискаючий 

56(30,1) кІ,рІІ 62(44,6) кІІ,рІ 0(0,0) 0(0,0) 

Головний біль 

пульсуючий 

72(38,7) кІ 68(48,9) кІІ 0(0,0) 0(0,0) 

Головний біль в 

половині голови 

25(13,4) кІ 16(11,5) кІІ 0(0,0) 0(0,0) 

Головний біль на 

протязі усієї голови 

24(12,9) кІ,рІІ 27(19,4) кІІ,рІ 0(0,0) 0(0,0) 

Зниження 

працездатності 

82(44,1) кІ,рІІ 79(56,8) кІІ,рІ 8(19,0)  15(38,5)  

Труднощі при 

засинанні 

21(11,3) рІІ 46(33,1)кІІ,рІ 4(9,5) 6(15,4) 

Поверхневий, 

неглибокий сон з 

частими 

пробудженнями 

41(22,0) кІ,рІІ 46(33,1) рІ 0(0,0) кІІ 10(25,6) кІ 
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Продовження табл. 8.5 

1 2 3 4 5 

Почуття невисипання, 

втоми при 

пробудженні вранці 

58(31,2) кІ 55(39,6)  0(0,0) кІІ 10(25,6%) кІ 

Примітка. кІ, кІІ, рІ, рІІ – статистична різниця з показниками групи КІ, КІІ, РІ, РІІ, 

p<0,05.  

 

Як видно з табл. 8.5,  у осіб пременопаузального періоду порівняно з 

пацієнтками пізнього репродуктивного віку в порядку убивання ВШ  були 

частішими такі симптоми, як:  

➢ труднощі засинання – 46 (33,1 %)  проти 21 (11,3 %), 

ВШ=3,89±0,29; 95%ДІ 2,19-6,91, р<0,001;  

➢ наявність головного болю – 96 (69,1 %)  проти 96 (51,68 %),  

ВШ=2,09±0,22; 95%ДІ 1,32-3,37, р<0,002;   

➢ непритомність – 41 (29,5 %) проти 31 (16,7 %), ВШ=2,09±0,27; 

95%ДІ 1,22-1,56, р<0,006;  

➢ почуття утруднення при диханні: почуття нехватки повітря, часте 

дихання в душному приміщенні – 47 (33,8 %) проти 39 (21,0 %), 

ВШ=1,93±0,25; 95%ДІ 1,17-3,17, р<0,009;  

➢ головний біль стискаючий – 62 (44,6 %) проти 56 (30,1 %), 

ВШ=1,87±0,21, 95%ДІ 1,18-2,96, р<0,007;  

➢ поверхневий, неглибокий сон з частими пробудженнями – 46 

(33,1 %)  проти 41(22,0 %), ВШ=1,75±0,25; 95%ДІ 1,07-2,87, р<0,03;   

➢ зниження працездатності – 79 (56,8 %)  проти 82 (44,1 %), 

ВШ=1,67±0,23; 95%ДІ 1,07-2,60, р<0,03; 

➢ порушення функції травного тракту – 100 (71,9 %) проти 113 

(60,8 %), ВШ=1,66±0,24; 95%ДІ 1,01-2,66, р<0,04; оніміння або похолодіння 

пальців – 86 (61,9 %) проти 61 (32,8 %) ВШ=1,33±0,21; 95%ДІ 2,10-

5,26,р<0,001. 
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Проведений аналіз частоти характерних симптомів для вегетативної 

дисфункції за опитувальником О.M. Вейна у жінок з різними видами  ПЕ не 

виявив статистично значущих відмінностей між групами (табл. 8.6).  

Таблиця 8.6 

Частота характерних симптомів для вегетативної дисфункції за 

опитувальником О.M. Вейна у жінок з різними видами  ПЕ, n(%) 

Показник ПТМ, 

n=186 

Група ГЕ,  

n=139 

Група  

ХЕ, n=42 

Група  

ВС, n=32 

Група  

К, n=81 

1 2 3 4 5 6 

Почервоніння 

обличчя 

72(58,5)к 27(56,3) к 25(54,3) к 5(35,7) к 11(13,6) 

Збліднення 

обличчя 

26(21,1)с 5(10,4)г 11(23,9) 8(57,1) 

к,п,г 

17(21,0) 

Оніміння або 

похолодіння 

пальців 

62(50,4) к 28(58,3) к 21(45,7) к 6(42,9) к 13(16,0) 

Оніміння або 

похолодання 

кістей, стоп 

25(20,3) 10(20,8) 10(21,7) 5(35,7) 23(28,4) 

Зміна кольору 

пальців 

(збліднення, 

почервоніння, 

синюшність) 

17(13,8) к 8(16,7) к 8(17,4) к 2(14,3) к 0(0,0) 

Зміна кольору 

кістей, стоп 

10(8,1) к 3(6,3) к 2(4,3)  1(7,1) 0(0,0) 

Підвищена 

пітливість при 

збудженні 

74(60,2) к 23(47,9) к,с 23(50,0) к 11(78,6) к,г 14(17,3) 

Серцебиття 48(39,0) к,с 20(41,7) к 20(43,5) к 10(71,4)п 18(22,2) 

Почуття 

утруднення при 

диханні: почуття 

нехватки повітря, 

часте дихання в 

душному 

приміщенні 

31(25,2) к 7(14,6) к,с 10(21,7) к 6(42,9) к,г 0(0,0) 
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Продовження табл. 8.6 

1 2 3 4 5 6 

Почуття 

утруднення при 

диханні: почуття 

нехватки повітря, 

часте дихання 

при збудженні 

 

30(24,4) к 13(27,1) к 13(28,3) к 6(42,9) к 0(0,0) 

Порушення 

функції травного 

тракту 

79(64,2) к 29(60,4) к 32(69,6) к 11(78,6) к 0(0,0) 

Непритомність 32(26,0) к 10(20,8) к 11(23,9) к 3(21,4) к 0(0,0) 

Наявність 

головного болю 

75(61,0) к 27(56,3) к 29(63,0) к 9(64,3) к 0(0,0) 

Головний біль 

стискаючий 

52(42,3) к 17(35,4)к 19(41,3) к 5(35,7) к 0(0,0) 

Головний біль 

пульсуючий 

87(40,5) к 30(36,6) к 46(47,4) к 5(41,7) к 0(0,0) 

Головний біль в 

половині голови 

20(16,3) к 4(8,3) к 8(17,4) к 1(7,1) к 0(0,0) 

Головний біль на 

протязі усієї 

голови 

28(22,8) к,г 4(8,3) к,п 8(17,4) к 1(7,1) к 0(0,0) 

Зниження 

працездатності 

56(45,5) к 25(52,1) к 21(45,7) к 9(64,3) к 23(28,4) 

Труднощі при 

засинанні 

26(21,1)  10(20,8)  12(26,1) к 2(14,3) 10(12,3) 

Поверхневий, 

неглибокий сон з 

частими 

пробудженнями 

36(29,3) к 11(22,9)  12(26,1) к 5(35,7) к 10(12,3) 

Почуття 

невисипання, 

втоми при 

пробудженні 

вранці 

42(34,1) к 17(35,4) к 16(34,8) к  6(42,9) к 10(12,3) 

Примітка. к  – статистична різниця з показниками групи К, p<0,001.  

 

Таким чином, у жінок з вегетативною дисфункцією слід відзначити 

дуже її високі бали при ПЕ – у 75,8 випадків вони вище норми, в кожному 
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другому випадку – перевищують 27 балів, хоча у жінок з ПЕ представлений 

майже весь спектр станів вегетативного профілю: від 3 до 60 балів при 

можливих від 0 до 60. При цьому, лише десята частина осіб з ПЕ з 

вираженою вегетативною дисфункцією звертаються за медичною допомогою 

у зв'язку з патологією вегетативної системи. Алгоритм обстеження таких 

пацієнток повинен включати оцінку вегетативного статусу і активне 

виявлення полісистемних вегетативних порушень, а комплексна терапія 

повинна передбачати нормалізацію діяльності вегетативної нервової системи 

і профілактику сомато-вегетативних порушень.  

 

8.3. Якість життя пацієнток пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку з патологією ендометрія   

 

ПРПВ – найважливішій період у житті жінки, адже саме в цей час 

досягається пік розквіту її самоідентичності, професійної та соціальної 

діяльності. Однак, саме в цей віковий період погіршується загальний стан 

здоров'я, підвищується ризик ПЕ, маніфестують вегето-судинні та 

психоемоційні порушення. Один з провідних чинників, що негативно 

впливають на якість життя жінок в пременопаузі – це зміна рівня статевих 

стероїдів. Поєднання гінекологічної та соматичної патології створює умови 

для взаємного обтяження, що вимагає особливої уваги лікарів багатьох 

спеціальностей щодо грамотного комплексного підходу до лікування та 

профілактики ряду захворювань. 

Аналіз результатів тестування показав, що в ПРПВ здорових жінок 

найменше задовольняє рівень їх життєвої активності та психологічного 

здоров'я (табл. 8.7). На тлі високих показників рольового фізичного, 

емоційного і соціального функціонування спостерігалося зниження 

інтегральної оцінки психологічного компонента здоров'я. Фізичний 

компонент здоров'я ці респондентки оцінили значимо вище, ніж 

психологічний (p<0,01). 
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Таблиця 8.7  

Оцінка якості життя пацієнток жінок з ПЕ клінічних груп за 

шкалою опитувальника SF-36, Me (Q1-Q3), в балах 

Показник Група І, n=325 Група ІІ, n=250 Група К, n=81 

Фізичне 

функціонування 

84,36±0,94 

90(80-95) к
 

84,88±0,79 

90(80-95) к
 

94,94±0,60 

95(95-100) 

Рольове фізичне 

функціонування 

72,50±2,07 

75(50-100) к
 

74,46±1,76 

100(50-100) к
 

89,81±1,80 

100(75-100) 

Інтенсивність болю 75,77±1,49 

80(62-100) к
 

77,07±1,27 

80(62-100) к
 

87,74±1,53 

100(74-100) 

Загальне здоров'я 62,04±1,00 

62(50-72) к
 

62,04±0,87 

62(50-72) к
 

88,23±0,72 

90(85-92) 

Життєздатність 57,20±1,20 

60(40-70) к
 

57,45±1,05 

60(40-70) к
 

75,74±1,29 

70(65-85) 

Соціальне 

функціонування 

75,30±1,20 

75(62-87) к
 

76,16±1,08 

75(62-87) к
 

88,48±1,67 

100(75-100) 

Рольове емоційне 

функціонування 

68,80±2,21 

67(33-100) к
 

69,14±1,91 

67(33-100) к
 

89,80±1,90 

100(67-100) 

Психологічне здоров'я 59,17±1,03 

64(48-68) к
 

59,44±0,90 

64(48-72) к
 

81,48±0,66 

80(80-84) 

Примітка. к  –  статистична різниця з показниками групи К, p<0,001.  

 

У жінок з ПЕ групи І найнижчі оцінки відмічені в шкалах 

життєздатності (57,20±1,20 проти 75,74±1,29 бали, p<0,001) та 

психологічного здоров'я (59,17±1,03  проти 81,48±0,66 бали, p<0,001) (табл. 

8.7), приблизно на тому ж рівні оцінювалось і загальне здоров'я (62,04±1,00  

проти 88,23±0,72, p<0,001).  

Як видно з табл. 8.7, у порівнянні зі здоровими жінками пацієнтки з ПЕ 

відчували суттєві обмеження практично за всіма параметрами якості життя,. 

Приблизно на одному рівні були такі показники, як рольове фізичне 

функціонування (72,50±2,07 проти 89,81±1,80 бали, p<0,001),   соціальне 

функціонування (75,30±1,20 проти 88,48±1,67 бали,  p<0,001), інтенсивність 

болю  (75,77±1,49 проти 87,74±1,53,  p<0,001).  Рольове емоційне 

функціонування дорівнювало при ПЕ 68,80±2,21 балів, а в групі К – 

89,80±1,90 (p<0,001).  Найбільш приближеним до показників контролю було 
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фізичне функціонування, яке складало 84,36±0,94 бали проти 94,94±0,60 в 

контролі. Зниження інтегральної оцінки психологічного стану в порівнянні з 

фізичним компонентом в групі з ПЕ було більш вираженим, ніж у групі 

здорових жінок (p<0,001). 

Аналіз показників якості життя в залежності від вікового періоду 

показав статистично значущі відмінності з відповідними контрольними 

групами, але поміж собою не мав вірогідних відмінностей (табл. 8.8). 

Таблиця 8.8 

Оцінка якості життя пацієнток жінок з ПЕ в залежності від періоду 

життя за шкалою опитувальника SF-36, Me (Q1-Q3), в балах 

Показник 
Група РІ, 

n=186 

Група РІІ, 

n=139 

Група КІ, 

n=42 

Група КІІ, 

n=39 

Фізичне 

функціонування 

85,83±0,95 

90(80-95) к 

83,491±1,33 

70(80-95) к
 

93,81±0,91 

95(86-100) 

96,15±0,72 

95(95-100) 

Рольове фізичне 

функціонування 

75,13±2,31 

100(50-100) к
 

73,56±2,75 

75(50-100) к
 

88,69±2,72 

100(75-100) 

91,03±2,34 

100(75-100) 

Інтенсивність 

болю 

78,99±1,66 

84(72-100) к
 

74,47±1,98 

74(56-100) к
 

88,81±1,99 

100(74-100) 

86,59±2,36 

84(74-100) 

Загальне 

здоров'я 

61,79±1,15 

60(50-75) к
 

62,40±1,32 

65(50-72) к
 

87,95±0,95 

89(85-92) 

88,54±1,11 

90(85-95) 

Життєздатність 
55,75±1,42 

58(40-70) к
 

59,75±1,52 

60(50-73) к
 

74,88±1,92 

73(65-85) 

76,67±1,72 

70(70-85) 

Соціальне 

функціонування 

75,67±1,31 

75(63-88) к
 

76,89±1,66 

88(63-88) к
 

86,76±2,47 

100(75-100) 

90,23±2,23 

100(88-100) 

Рольове 

емоційне 

функціонування 

67,56±2,63 

67(33-100) к
 

71,46±2,73 

67(33-100) к
 

88,20±2,72 

100(67-100) 

91,52±2,64 

100(90-100) 

Психологічне 

здоров'я 

58,58±1,20 

60(44-68) к
 

60,66±1,35 

68(48-72) к
 

81,43±0,91 

80(80-84) 

81,54±0,98 

80(80-84) 

Примітка. к – статистична різниця з показниками групи К, p<0,05.  

 

При вивченні груп пацієнток з ПЕ за нозологіями (табл. 8.9) найгірші 

оцінки якості життя отримані у пацієнток з ГЕ.  

 

 

 

 



258 
 

 

Таблиця 8.9 

Особистісний профіль жінок з різними видами ПЕ за 

багатофакторним особистісним тестом FPI, M+SE, Me(Q1-Q3), в балах 

Показник ПТМ, 

n=123 

Група ГЕ, 

n=48 

Група ХЕ, 

n=46 

Група ВС, 

n=14 

Група К, 

n=81 

Фізичне 

функціону-

вання 

83,70±1,43 

90(78-95) 
к
 

85,42±1,70 

85(80-93) 

к,е
 

86,96±1,86 

90(85-95) 
к,г

 

85,36±3,90 

85(81-94) 
к
 

94,94±0,60 

95(95-100) 

Рольове 

фізичне 

функціону-

вання 

75,61±2,89 

100(50-100) 
 к

 

65,10±5,35 

75(25-100) 

к,е
 

82,61±4,03 

100(50-100) 

г
 

69,64±9,49 

75(50-100) 
к  

89,81±1,80 

100(75-100) 

Інтенсив-

ність болю 

78,52±2,02 

80(62-100) 
 к

 

75,90±3,13 

74(62-100) 

к,е
 

78,96±3,12 

84(64-100) 

к,г
 

78,93±7,27 

82(74-100) 

87,74±1,53 

100(74-100) 

Загальне 

здоров'я 

60,93±1,45 

60(50-72) к
 

60,83±2,28 

61(49-71) к
 

62,93±1,98 

63(55-74) к
 

67,64±4,54 

69(60-77) 

88,23±0,72 

90(85-92) 

Життєздат-

ність 

56,81±1,75 

55(40-70) к
 

58,44±2,95 

65(40-75) к
 

56,85±2,74 

60(40-70) к
 

52,50±5,62 

50(40-68) 

75,74±1,29 

70(65-85) 

Соціальне 

функціону-

вання 

76,63±1,69 

75(63-88) к
 

70,05±2,65 

75(62-88) к,с
 

80,16±2,51 

87(75-88) к
 

74,11±6,30 

81(63-88)г
 

88,43±1,67 

100(75-100) 

Рольове 

емоційне 

функціону-

вання 

69,92±3,11 

67(33-100)  

к
 

60,42±5,76 

67(33-100) 

к
 

74,64±4,42 

67(67-100) 

к
 

61,91±9,50 

67(42-92) 

89,80±1,90 

100(67-100) 

Психоло-

гічне 

здоров'я 

58,31±1,58 

64(44-70) к
 

60,92±2,22 

62(51-72) к,е
 

62,17±2,21 

64(52-72) к,г
 

56,86±4,69 

56(45-70) к
 

81,48±0,66 

80(80-84) 

Примітка. к ,г,е,с– статистична різниця з показниками групи К, ГЕ, ХЕ, ВС, p<0,05.  

 

Якість життя пацієнток з ХЕ і ВС мала схожі кількісні параметри.  

Аналіз отриманих даних в розрізі окремих показників якості життя 

виявив, що повсякденна фізична активність (самообслуговування, ходьба, 

підйом сходами, перенесення важких предметів, виконання будь-яких 

фізичних навантажень) найбільш обмежена у пацієнток з ГЕ. При цьому 

зниження рольового фізичного функціонування, неможливість повноцінного 

виконання своїх повсякденних професійних обов'язків і роботи по дому через 
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фізичні проблеми зі здоров'ям, відзначали лише жінки з поєднаною матковою 

патологією. Найбільше варіювали оцінки шкали болю.  

Аналіз оцінок інтегральних шкал SF-36, показав більш високу 

варіабельність фізичного компонента здоров'я в порівнянні з психологічним.  

Кореляційний аналіз дозволив встановити статистично значиму 

зворотну залежність між тяжкістю вегетативних порушень і всіма 

оцінюваними параметрами якості життя). У тріаду шкал, що найбільш тісно 

корелюють з бальною оцінкою опитувальника О.М. Вейна, увійшли шкали 

болю (ρ=-0,43, p <0,001), життєздатності (ρ = -0,38, p<0,001) і психологічного 

здоров'я (ρ = -0,37, p<0,001). Коефіцієнт рангової кореляції зі шкалою 

соціального функціонування склав ρ=-0,31 (p<0,001), рольового фізичного 

функціонування – ρ=-0,29 (p<0,001), рольового емоційного функціонування - 

ρ = -0,28 (p<0,001 ), загального стану здоров'я – ρ =-0,27 (p <0,001), фізичного 

функціонування – ρ= -0,17 (p <0,002). Такі результати вказують на значимість 

психосоматичної взаємодії при формуванні інтегративного почуття 

задоволеності/ незадоволеності якістю життя. 

Для визначення наявності зв'язку між різними параметрами якості жінок 

з ПЕ проведений кореляційний аналіз оцінок шкал опитувальника SF-36 (рис. 

8.6). Фізичне функціонування найтісніше корелювало з загальним здоров'ям 

(ρ=0,34, p<0,001) і інтенсивністю болю (ρ=0,33, p <0,001); рольове фізичне 

функціонування – з рольовим емоційним (ρ=0,61, p<0,001) і соціальним 

функціонуванням (ρ=0,50, p<0,001); інтенсивність болю – з рольовим 

фізичним (ρ=0,48, p<0,001) і соціальним функціонуванням (ρ=0,43, p<0,001); 

загальне здоров'я – з психологічним здоров'ям (ρ=0,37, p<0,001) і 

життєздатністю (ρ=0,35, p<0,001); життєздатність – з психологічним 

здоров'ям (ρ=0,73, p<0,001) і соціальним функціонуванням (ρ=0,48, p<0,001); 

соціальне функціонування – з рольовим емоційним функціонуванням 

(ρ=0,51, p<0,001) і психологічним здоров'ям (ρ=0,50, p<0,001); рольове 

емоційне функціонування – з рольовим фізичним (ρ=0,61, p<0,001) і 

соціальним функціонуванням (ρ=0,51, p<0,001); психологічне здоров'я – з 
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життєздатністю (ρ=0,73, p<0,001) і соціальним функціонуванням (ρ=0,50, 

p<0,001). 

 

 

Примітка.              –  сильний зв’язок (ρ ≥ 0,6);                  – зв’язок середньої сили (ρ 

від 0,3 до 0,6). 

 

Рис. 8.6  Кореляційний  портрет показників якості життя  як факторів 

ризику  ПЕ. 

 

Отже, ключовим параметром якості життя у пацієнток з ПЕ виявилась 

соціальна активність. Друге місце в рейтингу займало психологічне здоров'я, 

третє – життєва активність. В аутсайдерах опинились загальне здоров'я, 

фізичне функціонування та інтенсивність болю. 

Що стосується інтегральних показників SF-36, ключовим параметром 

шкали фізичного компонента здоров'я виявилося рольове фізичне 
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функціонування (ρ=0,77, p<0,001), а в психологічній тетраді – соціальне 

функціонування (ρ=0,54, p<0,001). Оцінки шкали психологічного компоненту 

здоров'я найбільш прив’язані до емоційного функціонування (ρ = 0,81, p 

<0,001) і найтісніше корелювали з рольовим фізичним функціонуванням з 

параметрів фізичної тетради (ρ = 0,59, p<0,001). 

Таким чином, при ПРПВ навіть у здорових жінок спостерігається деяке 

зниження психологічних параметрів якості життя, що, однак, не обмежує їх 

життєдіяльність і соціальну активність. Патологічні процеси ендометрія 

суттєво погіршують практично весь спектр показників якості життя, 

виключаючи рольове фізичне функціонування. Іншими словами, незважаючи 

на поганий стан здоров'я, больові відчуття, підвищену стомлюваність і 

зниження життєвої активності, жінки виконують свої обов'язки на роботі і 

вдома, і тільки поганий емоційний стан може обмежити їхню повсякденну 

активність. Ці жінки суб'єктивно оцінюють своє психологічне благополуччя 

нижче, ніж фізичне, і відмінність в цих оцінках більш виражена, ніж у групі 

здорових жінок. Ключовою проблемою якості життя для пацієнток з ПЕ є 

обмеження соціальної активності, а не тілесний недуг.  

У ПРПВ у здорових жінок на тлі високих показників рольового 

фізичного, рольового емоційного і соціального функціонування 

спостерігаються погіршення психологічного здоров'я і зниження життєвої 

активності. ПЕ у пацієнток даного віку є фактором, що істотно знижує всі 

параметри якості життя, виключаючи рольове фізичне функціонування. 

Найбільше страждають показники загального здоров'я, рольового емоційного 

функціонування і психічного здоров'я. 

І здорові жінки, і пацієнтки з ПЕ більш задоволені фізичною складовою 

свого здоров'я, ніж психологічною. Ключовим параметром якості життя у 

жінок з ПЕ в пізньому репродуктивному і пременопаузального віці є 

соціальне функціонування, їх найбільше турбують соціальні наслідки даного 

захворювання. Найгірші оцінки якості життя спостерігаються на тлі ГЕ. 
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8.4. Взаємозв’язки між особистісними характеристиками, 

вираженістю вегетативної дисфункції та якістю життя у пацієнток з 

патологією ендометрія пізнього репродуктивного та пременопаузального 

віку 

 

У роботі були проаналізовані особистісні кореляти якості життя 

пацієнток з ПЕ (табл. 8.10). Виділені тріади найбільш значимих кореляцій 

шкал SF-36 зі шкалами опитувальника FPI.  

З'ясувалося, що «ядерною» якістю особистості жінок з ПЕ, що істотно 

погіршує всі параметри якості життя, є невротичність (виражений 

невротичний синдром астенічного типу із значними психосоматичними 

порушеннями). Це єдина шкала FPI, що значимо корелює з усіма  шкалами 

SF-36, причому у всіх десяти тріадах вона стоїть на першому місці. Найбільш 

тісно невротичність пов’язана зі шкалою життєздатності і обома 

інтегральними шкалами. 

Обчисливши середні кореляції за кожною шкалою FPI, ми провели 

ранжування цих шкал за ступенем взаємозв'язку з якістю життя (в табл. 8.11 

рейтинг вказано в дужках). Виявилося, що на другому місці за впливом на 

якість життя після невротичності розташовувалась депресивність (ознаки 

депресивного синдрому в емоційному стані, поведінці, ставленні до себе і 

соціальному середовищі), основними мішенями якої є психологічне здоров'я і 

життєздатність. 

Третє місце зайняла емоційна лабільність (нестійкість емоційного 

стану, що виявляється в частих коливаннях настрою, підвищеній збудливості, 

дратівливості, недостатній саморегуляції), істотно погіршує ті ж параметри 

якості життя, що і депресивність. На четвертому місці зазначеного рейтингу 

непрогнозовано виявилася сором'язливість. В контексті опитувальника FPI ця 

риса особистості відображає наявність тривожності, скутості, невпевненості, 

труднощів в соціальних контактах, схильність до стресового реагування на 

звичайні життєві ситуації, що протікає по пасивно-захисному типу. 
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Таблиця 8.10  

Кореляційна таблиця оцінок якості життя (опитувальник SF-36) 

і рис особистості (опитувальник FPI) пацієнток пізнього 

репродуктивного та пременопаузального віку з ПЕ (коефіцієнти 

рангової кореляції Спірмена ρ) 
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Фізичне 

функціонування 

(3) 

-0,32 

*** 

-0,13 

 

-0,16 

* 

-0,15 

* 

0,18 

* 

0,12 

 

-0,07 

 

-0,13 

 

-0,02 

 

0,14 

 

-0,15 

* 

0,030 

 

Рольове фізичне 

функціонування 

(1) 

-0,26 

*** 

-0,06 

 

-0,20 

** 

-0,13 

 

0,08 

 

0,03 

 

-0,13 

 

-0,18 

* 

-0,15 

* 

0,02 

 

-0,20 

** 

-0,04 

 

Інтенсивність 

болю (2) 

-0,32 

*** 
-0,12 -0,13 

-0,15 

* 
0,07 -0,07 -0,12 

-0,16 

* 

-0,20 

** 
-0,07 -0,13 0,01 

Загальне здоров'я 

(6) 

- 

0,38 

*** 

-0,15* 

- 

,27 

*** 

-

0,21*

* 

0,25 

*** 
0,07 

-0,24 

** 

-

0,32*

** 

-0,09 0,04 
-0,20 

** 
0,01 

Життєздатність (8) -0,42 

*** 
-0,11 

-0,30 

*** 

-0,17 

* 

0,15 

* 

0,20*

* 
0,039 

-0,20 

** 
-0,16* 0,11 

-0,29 
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0,16 

* 
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(5) 

-0,33 

*** 

-0,19 

* 
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-0,19 

* 

0,17 

* 
0,11 -0,10 
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** 
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*** 
0,08 

Рольове емоційне 

функціонування 

(4) 

-0,29 

*** 
-0,04 

-0,26 

*** 
-0,09 0,08 0,05 -0,09 

-0,21 

** 
-0,13 0,05 

-0,24 

** 
0,08 

Психологічне 

здоров'я (9) 

-0,40 

*** 
-0,09 

-0,35 

*** 

-0,26 

*** 
0,16* 

0,23 

** 
-0,04 

-0,22 

** 
-0,17* 0,09 

-0,31 

*** 
0,11 

Фізичний 

компонент 

здоров'я (7) 

-0,44 

*** 
-0,14 

-0,27 

*** 

-0,21 

** 

0,20 

** 
0,04 

-0,19 

* 

-0,29 

*** 

-0,18 

* 
0,04 

-0,24 

** 
0,01 

Психологічний 

компонент 

здоров'я (10) 

-0,43 

*** 
-0,13 

-0,36 

*** 

-0,19 

* 
0,14 

0,17 

* 
-0,06 

-0,26 

*** 

-0,23 

** 
0,072 

-0,34 

*** 

0,14 

* 

Примітки. *, **, *** – рівень значимості коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена, 

відповідно p<0,05, p<0,01 и p<0,001; жирним виділено тріади найбільш значимих 

кореляцій кожної шкали SF-36 зі шкалами FPI 
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Найменше на якість життя впливали екстраверсія, маскулінізм (перебіг 

психічної діяльності переважно за чоловічим типом), реактивна агресивність 

(агресивне ставлення до соціального оточення і виражене прагнення до 

домінування) і врівноваженість (захищеність від впливу стрес-факторів 

звичайних життєвих ситуацій, що базується на впевненості в собі, 

оптимістичність та активності). 

Аналогічно рейтингу рис особистості, був складений рейтинг 

показників якості життя в залежності від ступеня їх взаємозв'язку з профілем 

особистості жінок з ПЕ. Найбільшого впливу зазнають  інтегральний 

психологічний стан, психологічне здоров'я і життєздатність. Рівень якості 

життя за цими параметрами знижувала одна і та ж тріада – невротичність, 

депресивність, емоційна лабільність. Інтегральний показник фізичного 

здоров'я пацієнток посідав четверте місце за ступенем залежності від 

особистісних властивостей, а головна тріада цих властивостей в рамках даної 

залежності виглядала наступним чином – невротичність, сором'язливість, 

депресивність. Дана конфігурація рис особистості також лідирувала в 

негативному впливі на оцінку загального здоров'я респонденток. 

Відзначено позитивний вплив на якість життя жінок з ПЕ таких рис 

особистості як комунікабельність (найтісніше корелює з загальним 

здоров'ям, фізичним компонентом здоров'я і фізичним функціонуванням), 

врівноваженість (значима кореляція з психологічним здоров'ям, 

життєздатністю і психологічним компонентом здоров'я) і маскулінізм 

(значуща кореляція тільки зі шкалою життєздатності). Цікаво, що найменше 

профіль особистості пацієнток з ПЕ впливав на рольове фізичне 

функціонування. Також дуже слабо з особистісними якостями респонденток 

корелювали показники інтенсивності болю і фізичного функціонування. 

Найслабший зв'язок з показниками FPI спостерігався у шкали рольового 

емоційного функціонування, що включена до психологічної субсфери. 

Найважливішою складовою системного конструкту якості життя є 

мотиваційна сфера людини, тому розуміння особистісного сенсу 
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захворювання в ієрархії смислів і цінностей дає важливу інформацію про 

походження внутрішньоособистісної і соціальної проблематики хворого. 

Обстежені нами пацієнтки з ПЕ всю фізичну складову якості життя, навіть 

больовий синдром, розглядали крізь призму обмежень, що накладаються 

захворюванням на їх соціальне функціонування. Дезорганізацію соціального 

життя, викликану хворобою, пацієнтки переживали гостріше, ніж порушення 

функцій організму. Серед показників якості життя найбільшу кількість 

достовірних зв'язків з особистісними змінними виявлено для задоволеності 

соціальним функціонуванням і загальної активності, найменше – для 

рольового фізичного функціонування і больового синдрому. Виходить, що 

навіть при вкрай важкому соматичному стану пацієнта існує можливість його 

часткової психосоціальної компенсації. 

Внутрішньоособистісний конфлікт пацієнток з ПЕ, як показав 

кореляційний аналіз, перш за все, пов'язаний з погіршенням психологічного 

здоров'я, а не з обмеженням  соціальної активності. Психологічний конструкт 

пацієнток, незадовільних своїм соціальним життям, визначали невротичність, 

депресивність, емоційна лабільність, прагнення до довірливо-відвертої 

взаємодії з оточуючими людьми на тлі високої самокритичності, 

сором'язливості і дратівливості. І головним предиктором погіршення всіх 

параметрів якості життя є  високий рівень невротизації особистості. За 

високої невротичності домінуючою характеристикою є зниження порогів 

збудливості і підвищена чутливість, коли навіть малозначні і індиферентні 

подразники легко викликають неадекватні бурхливі спалахи роздратування і 

збудження. 

Слід зазначити, що високий рівень невротизації приблизно однаковою 

мірою знижував параметри фізичної і психологічної субсфер якості жінок з 

ПЕ, чого не скажеш про фактор депресивності (другий в рейтингу за 

значимістю впливу на параметри якості життя), який набагато менше впливав 

на фізичні компоненти якості життя. Невротичність істотно знижує не тільки 
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психологічний, а й фізичний компонент здоров'я пацієнток з ПЕ і превалює в 

значущості впливу на всі оцінювані параметри якості життя. 

Проведений кореляційний аналіз бальної оцінки синдрому вегетативної 

дисфункції та показників особистісного профілю встановив. наступні 

значущі кореляти (в порядку зменшення значимості коефіцієнтів): 

невротичність (ρ=0,60, p<0,001), дратівливість (ρ=0,32, p<0,001), 

депресивність (ρ=0,29, p<0,001), відкритість (ρ=0,29, p<0,001), емоційна 

лабільність (ρ=0,28, p<0,001), сором'язливість (ρ = 0,22, p<0,001). 

До числа значущих взаємозв'язків бальної оцінки ВД зі шкалами 

опитувальника SF-36 (якість життя) слід віднести кореляції: біль (ρ = -0,43, p 

<0,001); життєва активність (ρ = -0,34, p <0,001); соціальне функціонування 

(ρ = -0,29, p <0,001), фізичне функціонування (ρ = -0,28, p <0,001) і емоційне 

функціонування (ρ = -0,24, p <0,001). 

Отримані нами результати вказують на необхідність індивідуального 

підходу до лікування гінекологічних пацієнток, що враховує особливості їх 

психологічного стану, так як психоемоційні розлади не тільки призводять до 

більш значних порушень якості життя, а й можуть стати причиною 

резистентності до проведеної терапії. 

Характерними дисфункціональними особистісними рисами пацієнток 

ПРПВ з ПЕ є невротичність та емоційна лабільність. У сфері глибинних 

особистісних зв'язків цих жінок домінує депресивність, а механізми їх 

інтрапсихічної адаптації порушують поведінкову інтеграцію і дезорганізують 

особистість пацієнток. Такі особливості афективних розладів можуть істотно 

ускладнювати терапію патологічних процесів ендометрія. 

В результаті кореляційного аналізу даних про концентрації мелатоніну і 

оцінок шкал SF-36 отримані наступні коефіцієнти кореляції зі шкалами 

якості життя: фізичне функціонування (ρ=0,10, p>0,05), рольове фізичне 

функціонування (ρ=0,25, p<0,05), больовий синдром (ρ=0,02, p>0,05), 

загальне здоров'я (ρ=0,05, p>0,05), життєва активність (ρ=0,06, p>0,05), 

соціальне функціонування (ρ = 0,06, p> 0,05), емоційне функціонування (ρ = 
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0,15, p> 0,05), психічне здоров'я (ρ = -0,06, p>0,05). Тобто, з усіх оцінюваних 

аспектів якості життя статистично значима кореляція з рівнем мелатоніну 

виявлена лише для рольового фізичного функціонування, що свідчить про 

прямий вплив рівня мелатоніну на фізичні можливості жінок виконувати свої 

повсякденні домашні та професійні обов'язки. Відповідно на оцінку якості 

життя впливав хронотип пацієнток: жінки, більш активні в першій половині 

дня, вище оцінювали своє фізичне функціонування (90 проти 85 балів), 

життєздатність (65 проти 50), емоційне функціонування (100 проти 66,7) і 

психічне здоров'я (64 проти 56).  

Таким чином, психопатологічна структура особистості жінок з ПЕ, не 

задоволених якістю свого життя, визначається невротичністю, 

депресивністю, емоційною лабільністю та сором'язливістю. Невротичність 

істотно знижує не тільки психологічний, а й фізичний компонент здоров'я 

цих пацієнток і превалює в значущості впливу на всі оцінювані параметри 

якості життя. Жінки з ПЕ і незниженим рівнем мелатоніну вище оцінюють 

своє рольове фізичне функціонування. 

 Невід'ємною частиною обстеження ПРПВ з ПЕ повинні стати оцінка 

профілю особистості, встановлення значимих соціальних відносин, 

внутрішньоособистісних проблем, особистісного сенсу захворювання і його 

ролі в системі значимих відносин, оцінку вегетативного статусу і активне 

виявлення полісистемних вегетативних порушень. Комплексна терапевтична 

програма ПЕ у жінок ПРПВ повинна включати особистісно-орієнтовану 

психотерапію, нормалізацію діяльності вегетативної нервової системи і  

профілактику сомато-вегетативних порушень. 
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РОЗДІЛ 9 

ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЦИДИВУВАННЯ 

ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК 

ПІЗНЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ТА  

ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ 

 

Враховуючи, що найбільшу частину рецидивів ПЕ представляють ГПЕ, 

були вивчені клініко-анамнестичні дані, результати досліджень та віддалені 

результати лікування 276 жінок групи І з цією патологію у віці 35-54 років. 

Усім пацієнткам було проведено діагностичні та лікувальні гістероскопічні 

та фармакотерапевтичні процедури. ПТМ був виявлений і підтверджений 

гістологічно в 192/276 (69,6%) випадках, ГЕ  – у 99/276 (35,9%). 276 

пацієнток склали навчальну вибірку А. У 88 (31,9%) жінок протягом 1,5 років 

після лікування спостерігалися рецидиви захворювання. Ці пацієнтки склали 

групу А1, інші 188 жінок увійшли до групи А2. У екзаменаційну вибірку Е 

ввійшли 60 пацієнток у віці 35-54 років з гістологічно встановленим 

діагнозом поліпа в 42 (70,0%) випадках і ГЕ – в 28 (30,0 %). 

 

9.3.1  Виділення факторів ризику рецидивування гіперпластичних 

процесів ендометрія у жінок пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку 

 

Вікова медіана в групі А1 склала 42,5 (38-46) року і значимо 

перевищувала показник групи А2 – 40 (37-44) років  (p<0,02). Вік понад 40 

років відзначений у 55 (62,5%) жінок в групі А1 і у 82 (43,6%) –- в групі А2 

(p<0,003). 

Професія пацієнток не впливала на ризик рецидивів ГПЕ. Їх соціальний 

статус мав наступний розподіл: робочі спеціальності – 22 (11,7%) в групі А2 і 

17 (19,3%) в групі А1, р>0,05; службовці – відповідно 106 (56,4%) і 40 

(45,5%), р> 0,05; домогосподарки - 60 (31,9%) і 31 (35,2%), р> 0,05. 
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Вивчення діагнозів в групах дослідження показало (табл. 9.1), що ГЕ 

мала більшу схильність до рецидивування, ніж ПТМ.  

Таблиця 9.1  

Частота гінекологічної патології пацієнток ПРПВ з ГПЕ залежно 

від виникнення рецидиву, n(%) 

Патологія Група А1, n=88 Група А2, n=188 

ПТМ 58 (65,9) 134 (71,3) 

Поліп шийки матки 3 (3,4) 9 (4,8) 

ГЕ 42 (47,7)** 57 (30,3) 

ВС  3 (3,4) 17 (9,0) 

Аденоматоз ендометрія 4 (4,5) 3 (1,6) 

Міома матки 41 (46,6)*** 50 (26,6) 

ХЕ 28 (31,8)* 36 (19,1) 

Ендометріоз, зокрема: 

• аденоміоз 

33 (37,5)*** 

29 (33,0)*** 

21 (11,2) 

17 (9,0) 

Порушення МЦ 13 (14,8)* 13 (6,9) 

Рубець на матці 12 (13,6)* 10 (5,3) 

Кіста яєчника 13 (14,8)** 8 (4,3) 

Патологія шийки матки 10 (11,4) 16 (8,5) 

Гідросальпінкс 2 (2,3) 11 (5,9) 

Хронічний двосторонній аднексит 1 (1,1) 9 (4,8) 

Аномалія розвитку матки 5 (5,7) 5 (2,7) 

Примітка. *, **, *** – різниця відносно показника групи А2 достовірна (p<0,05, 

p<0,01 і p<0,001 відповідно, 2-квадрат, точний критерій Фішера). 

 

Медіана М-ехо в групі А1 статистично значимо перевищувала 

показник групи А2: 12 (9-16) проти 9 (6-13) мм, p<0,001. В роботі E. Ozkaya 

et al. [306] зазначено, що товщина ендометрія > 16,5 мм значимо пов'язана з 

ризиком рецидиву: ВШ=4,4; 95%ДІ: 1,2-17,4; р <0,03). У нашому дослідженні 

М-ехо понад 15 мм спостерігалося у 24 (27,3%) жінок групи А1 і 25 (13,3%) 
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групи А2 (ВШ = 2,45; 95%ДІ: 0,57-4,32; р<0,005), а М-ехо понад 16 мм - у 19 

(21,6%) і 23 (12,2%) відповідно (ВШ=1,98; 95%ДІ: 0,02-3,93; р<0,04 ). 

Патологія шийки матки і труб, а також аномалії розвитку матки в 

групах А1 і А2 зустрічалися з порівнюваною частотою (див. табл. 9.1). У 

вибірці з рецидивами захворювання частіше на 7,9% (p<0,04) спостерігалися 

порушення МЦ, на 8,3% (p<0,02) – рубець на матці, на 19,8% (p<0,02) - 

хронічний ендометрит, на 20,0% (p<0,001) - міома матки. Істотно обтяжували 

прогноз лікування ГЕ кісти яєчника (ВШ=3,90; 95%ДІ: 1,39-6,41), 

ендометріоз (ВШ = 4,77; 95%ДІ 2,90-6,64), зокрема, аденоміоз (ВШ=4,94; 

95%ДІ: 2,99-6,89).  

У порівнянні з групою А2 жінки групи А1 частіше пред'являли скарги 

на болі внизу живота (28,4% проти 13,3%, p<0,003) і гіперполіменорею 

(48,9% проти 23,4%, ВШ=3,13; 95% ДІ: 1,42-4,84). Аналіз показників 

менструальної функції виявив, що медіана віку менархе в обох групах склала 

13 (12-14) років, р>0,05. Частота раннього і пізнього менархе в групах була 

статистично подібною (табл. 9.2).  

Таблиця 9. 2 

Показники менструальної функції та акушерсько-гінекологічного 

анамнезу залежно від виникнення рецидиву, n(%) 

Показник Група А1, n=88 
Група А2, 

n=188 

1 2 3 

Ранє менархе 12 (13,6 ) 14 (7,4) 

Пізнє менархе 9 (10,2) 24 (12,8) 

Рясні менструації 60 (68,2)** 91 (48,4) 

Болісні менструації 51 (58,0)*** 62 (33,0) 

Порушення МЦ 51 (58,0)*** 52 (27,7) 

Ранє менархе 12 (13,6 ) 14 (7,4) 
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Продовження табл. 9.2 

1 2 3 

Пізнє менархе 9 (10,2) 24 (12,8) 

Рясні менструації 60 (68,2)** 91 (48,4) 

Болісні менструації 51 (58,0)*** 62 (33,0) 

Порушення МЦ 51 (58,0)*** 52 (27,7) 

УГІ, в том числе: 

• хламідіоз  

• уреаплазмоз 

• мікоплазмоз 

• бактеріальний вагіноз 

• кандидоз  

• герпес 

• цитомегаловірус 

36 (40,9) 

9 (10,2) 

8 (9,1) 

2 (2,3) 

8 (9,1) 

19 (21,6) 

8 (9,1)* 

8 (9,1) 

71 (37,8) 

26 (13,8) 

22 (11,7) 

6 (3,2) 

9 (4,8) 

25 (13,3) 

6 (3,2) 

9 (4,8) 

Аднексит 40 (45,5) 78 (41,5) 

Кіста яєчника 25 (28,4)*** 17 (9,0) 

СПКЯ 6 (6,8) 4 (2,1 %) 

Ектопія шийки матки 49 (55,7)* 82 (43,6) 

Дисплазія шийки матки 4 (4,5) 3 (1,6) 

Міома матки 40 (45,5)** 51 (27,1) 

ПТМ 35 (39,8) 68 (36,2) 

Поліп шийки матки 1 (1,1) 12 (6,4) 

ГЕ 21 (23,9)* 26 (13,8) 

Ендометріоз 20 (22,7)* 14 (7,4) 

Гінекологічні операції, зокрема 

• операції на матці 

59 (67,0)* 

52 (59,1)* 

101 (53,7) 

84 (44,7) 

Штучний аборт 55 (62,5) 108 (57,4) 

Викидень 10 (11,4) 30 (16,0) 

Позаматкова вагітність 7 (8,0) 12 (6,4) 

Пологи 67 (76,1) 125 (66,5) 

Беспліддя, зокрема: 

• первинне 

• вторинне 

24 (27,3) 

7 (8,0) 

17 (19,3) 

66 (35,1) 

28 (14,9) 

38 (20,2) 
Примітка. *, **, *** – різниця відносно показника групи А2 достовірна (p<0,05, 

p<0,01 і p<0,001 відповідно, 2-квадрат, точний критерій Фішера). 

 

Медіанне значення тривалості менструації в групі А1 значимо 

перевищувало показник групи А2: 6 (5-7) днів проти 5 (4-6) днів (p <0,004). 
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Загальна тривалість менструації шість і більше днів відзначалася у 46 (52,3%) 

жінок групи А1 і у 65 (34,6%) групи А2 (p <0,004). При цьому тривалість МЦ 

практично не відрізнялася: 28 (26-30) днів в групі А1 і 28 (26-30) в групі А2 

(р> 0,05). 

Рясні місячні на 19,8% частіше відзначалися у жінок з рецидивами 

захворювання (p <0,002). Найбільші відмінності виявлені при аналізі частоти 

болісних менструацій і порушень МЦ, яка в групі А1 була вище відповідно 

на 25,0% (ВШ = 2,80; 95%ДІ 1,12-4,49) і 30,3% (ВШ = 3,60; 95%ДІ  1,91-5,30). 

Більшість урогенітальних інфекцій в обох групах спостерігалися з 

приблизно однаковою частотою (див. табл. 9.2). З деяким підвищенням 

ризику рецидиву ГЕ був значимо пов'язаний герпес, p<0,04. Обтяженість 

анамнезу аднекситом, дисплазією шийки матки, СПКЯ, ПТМ і поліпами 

шийки матки в групах дослідження мала подібні розподіли. ГЕ в групі А1 

відмічалася частіше на 10,0% (p<0,04), ектопія шийки матки –  на 12,1% 

(p<0,03), міома матки – на 18,3% (p<0,003). Гінекологія в групі А1 

виконувалися частіше на 13,3% (p <0,03), зокрема, операції на матці – 

частіше на 14,4% (p <0,02). З показників гінекологічного анамнезу кісти 

яєчників (ВШ = 3,99; 95%ДІ  2,02-5,97) і ендометріоз (ВШ = 3,66; 95%ДІ 

1,56-5,75) більше за інші  підвищували шанси рецидивів ГЕ. 

Вивчення стану репродуктивної функції не виявило статистично 

значимого відмінності між групами А1 і А2 в частоті показників 

акушерського анамнезу (див. табл. 9.2). Медіанне значення кількості 

вагітностей склало 2 (1-4) в групі А1 і 2 (1-4) в групі А2, штучних абортів 

відповідно 1 (0-2) і 1 (0-2), пологів – 1 (0-1) і 1 (1-2), тривалості безпліддя - 7 

(4,5-10,5) років і 7,5 (4,3-13,0) року. 

Наявність супутньої соматичної патології значимо погіршувала 

перспективи лікування ГПЕ (ВШ 5,82; ДІ 3,97-7,66). Ожиріння I-II ступеня, 

гіпертонічна хвороба, серцево-судинна патологія, панкреатит, захворювання 

нирок, варикоз і операції не мають статистично значимого впливу на 

рецидивування ГПЕ (табл. 9.3).  
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Таблиця 9.3  

Частота соматичної патології пацієнток ПРПВ з ГПЕ залежно від 

виникнення рецидиву, n(%) 

Патологія Група А1, n=88 Група А2, n=188 

Захворювання шлунково-кишкового 

тракту  
11 (12,5)*** 9 (4,8) 

Захворювання печінки 32 (36,4)*** 27 (14,4) 

Панкреатит 1 (1,1) 5 (2,7) 

Ожиріння I-II ступеня 9 (10,2) 9 (4,8) 

Ожиріння III-IV ступеня 13 (14,8)* 13 (6,9) 

Захворювання щитоподібної залози 24 (27,3)*** 14 (7,4) 

Тонзиліт 16 (18,2)** 14 (7,4) 

Серцево-судинна патологія 9 (10,2) 13 (6,9) 

Артеріальна гіпертензія 6 (6,8) 10 (5,3) 

Захворювання нирок 8 (9,1) 7 (3,7) 

Алергічна хвороба 23 (26,1)* 29 (15,4) 

Захворювання молочної залози  21 (23,9)*** 10 (5,3) 

Анемія 11 (12,5)** 6 (3,2) 

Варикозна хвороба 3 (3,4) 5 (2,7) 

Операції 35 (39,8) 56 (29,8) 

Захворювання нервової системи 25 (28,4)** 27 (14,4) 

Вегето-судинна дистонія 20 (22,7)*** 9 (4,8) 

Інсомнія  64 (72,7)*** 96 (51,1) 

В цілому соматична патологія 72 (81,8)*** 82 (43,6) 

Примітка. *, **, *** – різниця відносно показника групи А2 достовірна (p<0,05, 

p<0,01 і p<0,001 відповідно, 2-квадрат, точний критерій Фішера). 
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Дещо підвищувало ймовірність рецидиву ГПЕ ожиріння III-IV ступеня: 

в групі А1 воно відмічалося на 7,9% частіше (p<0,04). Наші дані частково 

узгоджуються з результатами I.D. Gallos et al. [307], які виявили, що індекс 

маси тіла ≥35 кг/м2 є значимим незалежним предиктором рецидивів ГПЕ 

(ВШ = 18,9; 95%ДІ = 3,9-91,1). 

Алергія в групі А1 відмічалася частіше на 10,7% (p<0,03), тонзиліт – на 

10,7% (p<0,009), патологія нервової системи – на 14,0% (p<0,006), печінки – 

на 17,0% (p<0,002), порушення сну – на 21,6% (p<0,001). Найбільше ризик 

рецидиву ГПЕ асоціювалися з патологією шлунково-кишкового тракту та 

печінки (ВШ  4,03; 95% ДІ  2,29-5,77), залізодефіцитною анемією (ВШ  4,33; 

95%ДІ 1,53-7,13), патологією щитоподібної (ВШ  4,66; 95%ДІ 2,61-6,71) і 

молочної залози (ВШ 5,58; 95% ДІ 3,35-7,81), вегето-судинною дистонією 

(ВШ  5,85; 95%ДІ 3,55-8,15). 

Рівень мелатоніну був істотно нижчим у жінок групи А1, ніж у 

пацієнток без рецидивів: 22,0 (17,3-27,5) проти 34,0 (22,0-48,0) пг/мл 

(p<0,008). Серед жінок, чий показник перевищував медіанне значення 

мелатоніну, частота рецидивів склала 16,7%, а в групі з  низьким 

мелатоніном – 83,3% (p<0,01). Розрахунок відношення шансів показав, що 

гіпомелатонінемія істотно підвищує ризик рецидиву ГПЕ (ВШ = 7,7; 95% ДІ 

= 2,4-13,0). 

Таким чином, за результатами проведеного аналізу можна виділити 

наступні фактори ризику рецидиву ГПЕ. 

1. Вік більше 40 років  

2. ГЕ 

3. М-ехо більше 15 мм 

4. Міома матки 

5. Хронічний ендометрит 

6. Ендометріоз 

7. Рубець на матці 

8. Кіста яєчника 
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9. Дисменорея 

10. Порушення МЦ 

11. Гіперполіменорея 

12. Болі внизу живота 

13. Тривалість менструацій більше 5 діб 

14. Генітальна герпесвірусна інфекція 

15. Кіста яєчника в анамнезі 

16. Ектопія шийки матки в  анамнезі 

17. Міома матки в анамнезі 

18. ГПЕ в анамнезі 

19. Ендометріоз в анамнезі 

20. Гінекологічні операції 

21. Операції на матці 

22. Захворювання шлунково-кишкового тракту  

23. Захворювання печінки 

24. Ожиріння III-IV ступеня 

25. Захворювання щитоподібної залози 

26. Тонзиліт 

27. Алергія  

28. Захворювання молочної залози  

29. Анемія 

30. Захворювання нервової системи 

31. Вегето-судинна дистонія 

32. Інсомнія  

33. Рівень мелатоніну менше за 22 пг/мл 

34. Високий рівень невротичності 

35. Високий рівень депресивності 
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9.2 Алгоритм прогнозування рецидивування гіперпластичних 

процесів ендометрія у жінок пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку 

 

За результатами проведених нами комплексних досліджень 

встановлено, що на виникнення рецидиву ГПЕ у жінок ПРПВ впливає ціла 

низка факторів, серед яких показники, що характеризують вік жінки, 

гінекологічний анамнез, гінекологічний та соматичний статус, особистісні 

характеристики (невротичність, депресивність), наявність розладів сну. 

Загалом ми виділили 36 показників  (табл. 9. 4), які можуть бути використані 

при виділенні групи високого ризику рецидиву гіперпластичних процесів 

ендометрія.  

Розрахунки проводили на 2-х групах пацієнток: А1 – 88 жінок ПРПВ з 

ГПЕ, у яких протягом 1,5 років після лікування спостерігалися рецидиви 

захворювання; А2 – 188 жінок, у яких не відмічено ознак рецидивів. 

По кожній групі розрахована частота зустрічальності кожної з ознак та 

за формулою дивергенцій Кульбака обчислена інформативність кожного 

фактора (див. табл. 9.4). 

Таблиця 9. 4 

Частота зустрічальності та інформативність факторів ризику 

рецидиву ГПЕ у жінок ПРПВ 

Показник Значення Р1 Р2 І 

1 2 3 4 5 

1. Вік, років до 40 37,5 56,4 * 79,90 

40-44 40,9 42,6   

45-49 13,7 3,2 * 

50 і більше 8,0 1,1 * 
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Продовження табл. 9. 4 

1 2 3 4 5 

2. Вид ГПЕ ПТМ 52,3 69,7 * 68,90 

ГЕ 34,1 28,7   

Поліп+ГЕ 13,7 1,6 * 

3. М-ехо  більше за 15 мм 27,3 13,3 * 27,11 

менше за 15 мм 72,7 86,7 * 

4. Міома матки так 46,6 26,6 * 38,17 

ні 53,4 73,4 * 

5. ХЕ так 31,8 19,1 * 18,77 

ні 68,2 80,9 * 

6. Ендометріоз так 37,5 11,2 * 89,07 

ні 62,5 88,8 * 

7. Рубець на матці так 13,6 5,3 * 18,64 

ні 86,4 94,7 * 

8. Кіста яєчника так 14,8 4,3 * 30,83 

ні 85,2 95,7 * 

9. Дисменорея так 58 33 * 55,97 

ні 42 67 * 

10. Гіперполіменорея так 48,9 23,4 * 63,04 

ні 51,1 76,6 * 

11. Порушення МЦ так 58 27,7 * 84,36 

ні 42 72,3 * 

12. Болі внизу живота так 28,4 13,3 * 31,19 

ні 71,6 86,7 * 

13. Тривалість 

менструації 

більше за 5 днів 52,3 34,6 * 28,01 

менше за 5 днів 47,7 65,4 * 

14. Генітальна 

герпесвірусна інфекція 

так 13,6 5,1 * 19,84 

ні 86,4 94,9 * 

15. Кіста яєчника в 

анамнезі 

так 28,4 9 * 58,51 

ні 71,6 91 * 

16. Ектопія шийки матки 

в  анамнезі 

так 55,7 43,6 * 12,78 

ні 44,3 56,4 * 
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Продовження табл. 9.4 

1 2 3 4 5 

17. Міома матки в 

анамнезі 

так 45,5 27,1 * 32,33 

ні 54,5 72,9 * 

18. ГПЕ в анамнезі так 23,9 13,8 * 14,78 

ні 76,1 86,2 * 

19. Ендометріоз в 

анамнезі 

так 22,7 7,4 * 43,24 

ні 77,3 92,6 * 

20. Гінекологічні операції так 67 53,7 * 16,17 

ні 33 46,3 * 

21. Операції на матці так 59,1 44,7 * 18,16 

ні 40,9 55,3 * 

22. Захворювання 

шлунково-кишкового тракту  

так 12,5 4,787 * 17,49 

ні 87,5 95,2 * 

23. Захворювання печінки так 36,4 14,4 * 58,57 

ні 63,64 85,64 * 

24. Ожиріння ні 75 88,3 * 26,64 

 I-II ступеня 10,2 4,8   

III-IV ступеня 14,8 6,9 * 

25. Захворювання 

щитоподібної залози 

так 27,3 7,4 * 66,86 

ні 72,7 92,6 * 

26. Тонзиліт так 18,2 7,4 * 24,01 

ні 81,8 92,6 * 

27. Алергічна хвороба  так 26,1 15,4 * 15,40 

ні 73,9 84,6 * 

28. Захворювання 

молочної залози  

так 23,9 5,3 * 69,67 

ні 76,1 94,7 * 

29. Анемія так 12,5 3,2 * 29,56 

ні 87,5 96,8 * 

30. Захворювання 

нервової системи 

так 28,4 14,4 * 26,08 

ні 71,6 85,6 * 

31. Вегето-судинна 

дистонія 

так 22,7 4,8 * 68,49 

ні 77,3 95,2 * 

32. Інсомнія  так 72,7 51,1 * 43,88 

ні 27,3 48,9 * 
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Продовження табл. 9.4 

1 2 3 4 5 

33. Рівень мелатоніну < 22 пг/мл 46,6 17,6 * 88,95 

> 22 пг/мл 53,4 82,4 *  

середній 34,1 51,1 *  

високий 62,5 35,6 *  

34. Рівень невротичності низький  3,4 13,3 * 76,89 

середній 34,1 51,1 * 

високий 62,5 35,6 * 

35. Рівень депресивності низький  19,3 33,0 * 37,70 

середній 51,1 52,1   

високий 29,5 14,9 * 
Примітки: 1. Р1 – частота зустрічання ознаки у групі жінок А1 ;                   2. Р2 – 

частота зустрічальності ознаки у групі жінок А2 ; 3. І – інформативність фактору;  4. * – 

різниця відносно показника жінок групи 2.  

 

Проведений аналіз дозволив виділити 13 найбільш інформативних 

(інформативність > 50), які можуть застосовуватись для прогнозування 

рецидиву гіперпластичних процесів ендометрія у жінок пізнього 

репродуктивного та пременопаузального віку. 

 За нашими даними (рис. 9.1), найвищу інформативність (>60) мали 

показники: «Ендометріоз», «Рівень мелатоніну», «Порушення МЦ», «Вік»,  

«Рівень невротичності», «Захворювання молочної залози», «Вид ГПЕ», 

«Вегето-судинна дистонія», «Захворювання щитоподібної залози», 

«Гіперполіменорея». Такі результати математично підтверджують  суттєву 

роль соматичних, психосоматичних, невротичних та вегетативних розладів, 

особистісних характеристик жінки. Найменш інформативними з виділених 

факторів ризику виявились: «Тонзиліт», «Герпесвірусна інфекція», «ХЕ», 

«Рубець на матці», «Операції на матці», «Захворювання шлунково-

кишкового тракту», «Гінекологічні операції». Як основу для побудови 

алгоритму прогнозування ми обрали послідовну процедуру Вальда в 

модифікації Генкіна. У відповідності до даної процедури розраховані 

прогностичні коефіцієнти (ПК) для виділених 13 найбільш інформативних 
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показників і побудована прогностична таблиця (табл. 9.5), яка є 

інформаційною основою роботи алгоритму прогнозування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.1 Інформативність факторів ризику прогнозування рецидиву 

ГПЕ у жінок ПРПВ. 
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Таблиця 9.5 

Диференційно-прогностична таблиця прогнозування рецидиву 

ГПЕ у жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку 

Показник Значення ПК 

1 Ендометріоз так 2,62 

ні -0,76 

2 Рівень мелатоніну 
 < 22,0 пг/мл 2,12 

> 22,0 пг/мл -0,94 

3 Порушення МЦ так 1,60 

ні -1,18 

4 Вік, років до 40 -0,89 

40-44 -0,09 

45-49 3,15 

50 і більше 4,37 

5 Рівень невротичності низький  -2,96 

середній -0,88 

високий 1,22 

6 Патологія молочної залози  так 3,27 

ні -0,47 

7 Вид гіперпластичних процесів 

ендометрія 

Поліп -0,62 

ГЕ 0,37 

Поліп+ГЕ 4,65 

8 Вегето-судинна дистонія так 3,37 

ні -0,45 

9 Захворювання щитоподібної 

залози 
так 2,83 

ні -0,53 

10 Гіперполіменорея так 1,60 

ні -0,88 

11 Захворювання печінки так 2,02 

ні -0,64 

12 Кіста яєчника в анамнезі так 2,50 

ні -0,52 

13 Дисменорея так 1,22 

ні -1,01 
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В результаті експериментального прогнозування ми встановили 

емпіричні пороги на рівні a1 = 12,  a 2 = - 12. 

Таким чином, алгоритм  віднесення жінок ПРПВ до групи високого 

ризику рецидиву ГПЕ можна  вважати  побудованим.  

Пояснимо послідовність його роботи (рис. 9.2): 

1. При обстеженні пацієнта визначаються значення прогностичних 

показників, що наведені в диференційно-прогностичній таблиці. 

2. Сумі ПК S присвоюється нульове значення  

3. Для чергового показника з ДПТ визначається відповідне  значення ПК і 

додається до суми  S. 

4. Сума  S порівнюється з порогамиЯкщо S більше або дорівнює величині 

порога а1, то  виноситься рішення "Високий ризик рецидиву ГПЕ". Робота 

алгоритму закінчується  

5.   Якщо S менше або дорівнює величині порога а2,  то  виноситься  рішення 

"Низький ризик рецидиву ГПЕ ".  Робота алгоритму закінчується  

6. Доки не розглянуті всі показники повторюється п.3-6. 

7. Якщо після розгляду всіх показників сума не досягла жодного  з  основних 

порогів, прогноз вважається невизначеним за недостатністю інформації. 

Даний алгоритм може бути використаний, як при ручному обчисленні 

прогнозу  за диференційно-прогностичною таблицею,  так і за  допомогою 

спеціально розробленої програми для комп'ютера. Для перевірки точності 

роботи алгоритму прогнозування проведено комплексне обстеження 60 

жінок ПРПВ екзаменаційної вибірки. За прогнозом високий ризик рецидиву 

був у 22 пацієнток (у 19 прогноз справдився), не достатньо інформації – у 5, у 

інших 33 прогнозувався низький ризик ГПЕ і прогноз справдився. Тобто 

помилкових прогнозів було 3 (точність прогнозування склала – 954,0 %), 

причому не було більш небезпечних помилок, коли прогнозується низький 

ризик, а рецидив виникає. 
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Рис. 9.2 Алгоритм прогнозування рецидиву ГПЕ у жінок ПРПВ. 
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Отже, встановлено, що у ПРПВ рецидиви ГПЕ спостерігаються майже 

у третини пацієнток. Гінекологічний і соматичний профіль пацієнток з 

рецидивуючими ГПЕ характеризують гіперполіменорея, аденоміоз, кісти 

яєчників, патологія печінки і залізодефіцитна анемія. Найбільш значимо 

підвищують шанси рецидивів ГПЕ вегето-судинна дистонія, захворювання 

молочної залози і захворювання щитоподібної залози. 

За результатами проведених нами комплексних досліджень ми 

виділили 35 показників, які можуть бути використані при виділенні групи 

високого ризику рецидиву ГПЕ у жінок ПРПВ, серед яких показники, що 

характеризують гінекологічний анамнез, наявність гінекологічних та 

соматичних захворювань, урогенітальної інфекції, нейро-вегетативних 

порушень, особистісні характеристики.  

Проведена оцінка інформативності показників дозволила відібрати для 

побудови алгоритму прогнозування 13 найбільш інформативних 

(інформативність > 50). За нашими даними, найвищу інформативність (> 60) 

мали показники: «Ендометріоз», «Рівень мелатоніну», «Порушення МЦ», 

«Вік»,  «Рівень невротичності», «Патологія молочної залози», «Вид ГПЕ», 

«Вегето-судинна дистонія», «Патологія щитоподібної залози», 

«Гіперполіменорея». Такі результати математично підтверджують  суттєву 

роль соматичних, психосоматичних, невротичних та вегетативних розладів, 

особистісних характеристик жінки.  

Таким чином, розроблений алгоритм прогнозування є простим і 

дозволяє з високою точністю, яка складає 95,0 %, відносити жінок ПРПВ до 

групи ризику ГПЕ, що дозволяє скоригувати тактику їх ведення, обрати 

оптимальний метод консервативного та хірургічного лікування. 

Запропонований алгоритм є простим в застосуванні як при ручному 

обчисленні, так і за допомогою спеціалізованої програми і може бути 

рекомендований для використання у практичній гінекології. 
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РОЗДІЛ 10 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ СИСТЕМИ ЛІКУВАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ПАЦІЄНТОК ПІЗНЬОГО 

РЕПРОДУКТИВНОГО ТА ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ З 

ПАТОЛОГІЄЮ ЕНДОМЕТРІЯ 

 

10.1 Застосовані лікувально-профілактичні заходи при ПЕ у жінок 

пізнього репродуктивного та пременопаузального віку 

 

Пацієнтки групи І отримували лікування патологічних змін ендометрія 

відповідно наказу № 676 від 31.12.2004 «Про затвердження клінічних 

протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги». Пацієнтки групи ІІ 

отримали лікування за розробленою комплексною диференційованою 

системою  лікувально-профілактичних заходів в залежності від нозології, 

віку, репродуктивних планів, коморбідних станів і прогнозування 

рецидивування, яка  включала 3 етапи (рис. 9.1): передопераційний (анамнез, 

обстеження, прогнозування рецидиву, передопераційна підготовка); 

хірургічний – гістероскопія (техніка «холодної» петлі при гіперпластичних 

процесах ендометрія, при ХЕ – озонотерапія, при ВС – розсічення синехій та 

інтраопераційне внутрішньоматкове введення протиспайкового гелю, при ГЕ 

в пременопаузі або високому ризику рецидиву в пізньому репродуктивному 

віці за умови відсутності репродуктивних планів – абляція ендометрія;  

післяопераційна реабілітація  – фармакотерапія (антибактеріальна, 

гормональна, метаболічна, протиінфекційна, відновлення генітального 

біоценозу, корекція гіпомелатонінемії, седативна терапія) та  психотерапія, 

при ХЕ – додатково внутрішньоматкова озонотерапія, при рецидивуючих 

ГПЕ – аГнРГ. 
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    І етап 

передопераційний 

ІІ етап  

хірургічний 

Рис. 10.1. Система лікувально-профілактичних заходів у жінок ПРПВ з 

ПЕ. 

Жінки з підозрою на 

ПЕ 

Збір анамнезу, скарг, огляд, анкетування (оцінка якості життя та 

особистісного профілю, наявності синдрому вегетативної дисфункції) 

Загальноклінічні та додаткові обстеження 

(гіпофізарні та стероїдні гормони, мелатонін) 

Сонографі

я 

Прогнозування ризику рецидиву 

гіперпластичних процесів ендометрія 

Передопераційна підготовка 

(відновлення генітального біоценозу, психотерапія, 

мелатонін) 

Гістероскопія  

(об’єм та методика залежно від виду ПЕ, віку, 

ступеня ризику рецидиву гіперпластичних процесів 

ендометрія, репродуктивних планів) 

Гістологічні та імуногістохімічні 

дослідження 

Післяопераційне лікування  

залежно від виду ПЕ, наявності супутньої 

гінекологічної та соматичної патології, 

невротичних розладів 

Контроль ефективності лікування 

(обстеження через 3, 6 місяців, 1,5 року) 

ІІІ етап  

післяоперацій

на терапія та 

реабілітація 

Диспансерне спостереження 

5 років 
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Розроблена комплексна схема лікування ПЕ включала 2 етапи: 

хірургічний та післяопераційна реабілітація. 

На першому етапі проводилося хірургічне лікування з використанням 

малоінвазивної гістерорезектоскопічної техніки. 

Хірургічне лікування поліпів виконували гістероскопічним доступом з 

використанням техніки видалення ПТМ «холодною» петлею (рис. 10.2). 

Методика  полягала у видаленні ПТМ електродом-петлею під контролем 

зору. Огляд  ендометрія починали з передньої стінки матки, так як згортки 

крові, частинки ендометрія та бульбашки повітря піднімаються догори і 

заважають гарній візуалізації. Електрод зміщали у напрямку від дна до 

внутрішнього зіву. Потім проводили видалення поліпів в залежності від 

локалізації та морфологічної структури. Залозисті поліпи видаляли  

«холодною» петлею, фіброзні – активованою петлею за допомогою 

монополярного струму відсікали ніжку поліпа. В області дна і трубних кутів 

дотримувалися обережності з метою зменшення ризику перфорації. При 

наявності мікрополіпоза ендометрій видаляли повністю з використанням 

розробленої техніки «холодної» петлі без застосування механічного 

кюретажа або монополярного струму. Цей метод дозволяв обережно під 

контролем зору видаляти патологічні утворення з мінімальною 

травматизацією стінок порожнини матки та незначними ризиками таких 

ускладнень, як інтраопераційна перфорація стінок матки та післяопераційне 

виникнення сінехій. Протягом всієї операції здійснювали іригація порожнини 

матки для видалення бульбашок повітря, крові і залишків ендометрія та 

забезпечення хорошого огляду. В кінці операції розташовували гістероскоп 

на рівні перешийка і переконувалися, що ендометрій видалено повністю. 

Хірургічне лікування ГЕ виконували гістероскопічним доступом з 

використанням техніки видалення ендометрія «холодною» петлею (рис. 

10.2Б).  

Методика  полягала у видаленні ендометрія електродом-петлею під 

контролем зору без застосування механічного кюретажа або монополярного 



288 
 

струму. Видалення ендометрія починали з передньої стінки матки, так як 

згортки крові, частинки ендометрія та бульбашки повітря піднімаються 

догори і заважають гарній візуалізації.  

  

 

Рис. 10.2 Хірургічне лікування ПЕ гістероскопічним доступом з 

використанням техніки видалення ендометрія «холодною» петлею: А  - 

порожнина матки після видалення мікрополіпів; Б – видалення «холодною» 

петлею гіперплазованого ендометрія. 

 

Електрод зміщали у напрямку від дна до внутрішнього зіву. Потім 

проводили видалення ендометрія з бічних стінок матки, області трубних 

кутів,  дна матки, переміщаючи електрод від правого кута матки до лівого. В 

області дна і трубних кутів дотримувалися обережності з метою зменшення 

ризику перфорації. Нарешті, обробляли задню стінку матки. Цей метод 

дозволяв обережно під контролем зору видаляти функціональний шар 

ендометрія з мінімальною травматизацією стінок порожнини матки та 

незначними ризиками таких ускладнень, як інтраопераційна перфорація 

стінок матки та післяопераційне виникнення сінехій. Протягом всієї операції 

здійснювали іригацію порожнини матки для видалення бульбашок повітря, 

крові і залишків ендометрія та забезпечення гарногоо огляду. В кінці операції 

А   Б 
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розташовували гістероскоп на рівні перешийка і переконувалися, що 

ендометрій видалено повністю. 

Хірургічне лікування ВС виконували гістероскопічним доступом. Для 

роз’єднання сінехій використовували петльовий електрод. При виявленні 

дифузних процесів ендометрія виконували повне видалення ендометрія під 

візуальним контролем з застосуванням метода «холодної» петлі. У разі 

відсутності патологічних змін робили біопсію ендометрія. Для коагуляції 

ділянок кровотечі після розсічення застосовували кульові електроди.  

По закінченню гістероскопічного адгезіолізісу внутрішньоматково 

вводили противоспайковий гель на основі природного полімера 

карбоксіметілцелюлози  за допомогою шприца в кількості 20-30 мл в 

залежності від об'єму порожнини матки. Гель діяв як штучний тимчасовий 

"бар'єр" між пошкодженими поверхнями, забезпечуючи ефективний розподіл 

поверхонь на час їх загоєння, а потім розсмоктувався. Зменшення злипання 

поверхонь тканин перешкоджало виникненню спайок за рахунок утворення 

захисного гідрофільного шару. Завдяки своїм властивостям (стерильність, 

біосумісність, розсмоктуваність, в'язкість) антиадгезивний гель ефективний в 

присутності крові та ексудату, не є живильним середовищем для 

мікроорганізмів, не інкапсулюється. 

При рецидивуючих ГПЕ в пременопаузі виконували гістероскопічну 

абляцію наступним чином: коагуляційну деструкцію ендометрія робили 

кулястим електродом під контролем зору після попереднього видалення або 

біопсії ендометрія. Коагуляцію ендометрія починали з передньої стінки 

матки, так як згортки крові, частинки ендометрія та бульбашки повітря 

піднімаються догори і заважають гарній візуалізації. Електрод зміщали у 

напрямку від дна до внутрішнього зіву. Потім проводили коагуляційну 

деструкцію ендометрія з бічних стінок матки, області трубних кутів, дна 

матки, переміщаючи електрод від правого кута матки до лівого. В області дна 

та трубних кутів дотримувалися обережності з метою зменшення ризику 

перфорації. Нарешті, обробляли задню стінку матки. Протягом усієї операції 
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здійснювали достатню іригацію порожнини матки для видалення бульбашок 

повітря, крові і залишків ендометрія та забезпечення хорошого огляду. В 

кінці операції розташовували гістероскоп на рівні перешийка і 

переконувалися, що коагуляційна деструкція ендометрія виконана повністю. 

На другому етапі з метою профілактики рецидивів призначали аГнРГ – 

гозерелін-3,6 мг внутрішньошкірно в передню стінку животу 1 раз у 28 днів 

на протязі 3 місяців. Лікування починали одразу після отримання 

гістологічного дослідження з метою виключення злоякісних процесів 

ендометрія. 

У разі ХЕ хірургічне лікування виконували малоінвазивним 

гістероскопічним доступом за стандартною методикою з обов’язковою 

біопсією ендометрія. 

 На другому етапі лікування патологічних змін ендометрія 

застосовувалась розроблена комплексна схема післяопераційного лікування, 

яка включала включала озонотерапією, антибактеріальну при ХЕ,  введення 

протиспайкового гелю при ВС, метаболічну, протизапальну терапію, 

психотерапію. 

Запропоновано використання в комплексній післяопераційній терапії 

медичного озону, що відомий своїми антимікробними властивостями та не 

викликає небажаних побічних реакцій внаслідок резорбції на відміну від 

інших препаратів. Носієм розчиненого озону обрана дистильована вода, 

оскільки вона не зазнає хімічних перетворень в результаті озонування. 

Внутрішньоматковий спосіб введення озонованої дистильованої води 

обраний для забезпечення повноцінного контакту з вогнищем запалення. 

Озоновану дистильовану воду отримували шляхом пропускання 

озонокисневої суміші з концентрацією в ній озону 4-5 мг/л через флакон зі 

стерильною дистильованою водою. Концентрація 4-5 мг/л озонокисневої 

суміші при насиченні дистильованої води є оптимальною, тому що 

забезпечує бактерицидну дію і не робить шкідливого впливу на ендометрій. 

Приготований озонований розчин вводили в порожнину матки крапельно 
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через двопросвітний катетер, який одночасно забезпечував подачу і відтік 

промивних вод. Загальний обсяг введеної озонованої води становив 400 мл за 

одну процедуру. Процедуру проводили протягом першої фази 

менструального циклу через день 5зрошень. 

Основу базової антибактеріальної терапії при ХЕ складали комбінації 

фторхінолонів, цефалоспоринів III покоління, макролідів, захищених 

пеніцилінів в залежності від типа збудника та результатів антибіотикограми. 

При наявності вірусної інфекції (частіше вірусу простого герпесу) в 

залежності від клінічної картини застосовували сучасні аналоги нуклеозидів 

по 500 мг 2 рази на добу, як правило, в тривалому режимі - протягом 3 

місяців. 

Пацієнтки з патологією печінки, з порушенням її функції отримували 

гепатопротектор  у вигляді кишковорозчинних таблеток по 760 мг 

адеметіоніну 1,4-бутандисульфонату, що відповідає 400 мг катіону 

адеметіоніну,  двічи на добу протягом 4 тижнів під наглядом 

гастроентеролога.  Так як цей препарат має нейропротективні властивості та 

володіє антидепресивною активністю він також призначався жінкам з 

депресівністю. 

З метою корекції  метаболічних порушень і наслідків ішемії, 

відновлення гемодинаміки і активності рецепторного апарату ендометрія для 

лікування ХЕ використовували таблетки по 200 мг сухого депротеінізованого 

гемодеривату із крові телят двічи на добу протягом 30 днів. Це метаболічний 

препарат,  до складу якого входять низькомолекулярні пептиди і деривати 

нуклеїнових кислот. Він активує клітинний метаболізм шляхом збільшення 

транспорту, накопичення і посилення внутрішньоклітинної утилізації 

глюкози і кисню, що призводить до прискорення метаболізму 

аденозинтрифосфату (АТФ) та підвищення енергетичних ресурсів клітини.  

Пацієнткам з наявністю інсомнії призначався препарати мелатоніну 3 мг 

по 1 таблетці 2 рази на добу за 30 хвилин до сну щодня на протязі 4 тижнів, 
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за необхідністю – після тижневої перерви ще один місяць до відновлення 

фізіологічного ритму сну.  

З метою відновлення стану ендометрія призначали низькодозовані КОК 

протягом трьох місяців у пролонгованому режимі 24+4 доби з першого дня 

МЦ  по 1 таблетці 1 раз на добу. 

При психовегетативних розрадах призначався небензодіазепиновий  

анксіолітик етифоксину гідрохлорид по 50 мг 2-3 рази на добу протягом 2 

тижнів, за необхідністю лікування продовжували до купирування комплексу 

тривожно-невротичних проявів. Такі пацієнтки спостерігалися у 

психотерапевта. 

З метою корекції психосоматичних розладів використовувався метод 

психологічної адаптації. З цією метою використано метод символдрами 

(кататимно-імагінативна психотерапія). Метод рекомендовано відомим 

німецьким психотерапевтом професором Х. Лейнером [308]. Основу методу 

складає вільне фантазування в формі образів, картини на задану 

психотерапевтом тему. Психотерапевт виконує при цьому контролюючу, 

супроводжуючу і направляючу функції. Концептуальна основа методу – 

глибинно-психологічні, психоаналітичні орієнтовані теорії, аналіз 

несвідомих і підсвідомих конфліктів, афективно-інстинктивних імпульсів, 

процесів і механізмів захисту, як відображення актуальних емоційно-

особистих проблем, актогенетичних форм конфліктів раннього дитинства. 

Цей метод глибинно-психологічно орієнтованої психотерапії виявився 

клінічно високоефективним при короткостроковому лікуванні неврозів і 

психосоматичних захворювань, а також при психотерапії порушень 

пов'язаних з невротичним розвитком особи. 

Корекція патології щитоподібної залози проводилась спільно з 

ендокринологом в залежності від рівня тіреоїдних гормонів. 

Жінки, які мали кардіальну патологію, отримували симптоматичну 

терапію під наглядом кардіолога.   
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Пацієнтки з надлишковою масою тіла та ожирінням спостерігалися у 

дієтолога для корекції маси тіла. 

Усі препарати, використані в роботі, зареєстровані на території України. 

 

  10.2. Ефективність проведеного лікування 

 

 При оцінці результатів гістероскопії у досліджуваних групах 

встановлено, що тривалість оперативного втручання у групах І і ІІ склала 

відповідно 16,64±0,55  і 16,01±0,39 хв.,  p>0,05 (табл. 10.1).  

Таблиця 10.1 

Результати гістероскопії у досліджуваних групах 

Показник Група І, n=325 Група ІІ, n=250 

Час операції, хв. 
16,01±0,39 

15(11-20) 

16,64±0,55 

15(10-20) 

Інтраопераційна  

крововтрата, мл 

14,56±0,18 

14(12-16) 

14,80±0,23 

14(12-16) 

Субфебрилітет після операції, n(%) 31(9,5)І 6(2,4)ІІ 

Післяопераційний біль, n(%) 55(16,9) І 16(6,4) ІІ 

Кровотеча, n(%) 4(1,2) 2(0,8) 

Післяопераційні ВС 21(15,5) І 2(0,8) ІІ 

Примітка. І, ІІ – значуща статистична відмінність з показниками груп І і ІІ (р<0,001). 

 

Застосування розробленої матодики гістероскопічного втручання  

привело  до  зниження кількості випадків субфебрильної температури після 

операції, яка звичайно спостерігалася в першу добу, з 9,5 %  (31) до 2,4 % (6), 

тобто в 3,96 рази (p<0,001).  

Число пацієнток з післяопераційним болем у групі ІІ (55(16,9 %)) 

перевищувало таке у групі І (16(6,4 %)) в 2,64 рази (p>0,001). Пацієнтки 

скаржилися на біль в нижній частині живота та попереку переважно 

протягом першої доби після операції. 
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Інтраопераційна крововтрата в групі ІІ (14,80±0,23; 14(12-16) мл) 

вірогідно не перевищувала таку у групі І(14,80±0,23; 14(12-16)) (p>0,05).  

Гістерорезектоскопія ускладнилася матковою кровотечею лише у 2 (0,8 

%) жінок групи ІІ  і у 4 (1,2 %)  групи І (p>0,05). 

Використання розробленого комплексу лікування привело до зниження 

реєстрації післяопераційних ВС при сонографії в 19,4 рази – з 21 (15,5 %) до 

2(0,8 %) (p<0,001).  

Проведення сонографії через 9 місяців від початку лікування показало 

покращення ехоструктури і сонометричних показників ендометрія в обох 

досліджуваних групах як на 7-й, та і на 21-й день МЦ (табл. 10.2).  

Таблиця 10.2 

Товщина М-ехо пацієнток з ПЕ в динаміці лікування, MSE, 

Me(Q1-Q3), у мм 

Група 
М-ехо на 7-й день МЦ М-ехо  на 21-й день МЦ 

до лікування після лікування до лікування після лікування 

І, n=325 
8,91±0,15 к 

8,0(7,0-11,0) 

7,64±0,06 к,д,ІІ 

7,3(7,2-8,2) 

15,10±0,19 к 

15,0(12,0-17,0) 

13,41±0,07 к,д,ІІ 

13,3(13,0-14,0) 

ІІ, n=250 
8,56±0,15 к 

8,0(7,0-10,0) 

7,36±0,07 к,д,І 

7,2(6,8-8,2) 

15,20±0,25 к 

15,0(12,0-16,8) 

12,50±0,08 к,д,І 

12,0(12,0-13,0) 

К, n=81 
7,23±0,15 

7,0(6,0-8,0) 

12,42±0,13 

12,0(12,0-13,0) 
Примітки: 1. к, І, ІІ – вірогідна відмінність з групами К, І, ІІ (р<0,05); 

      2. д – вірогідна відмінність показників в динаміці лікування (р<0,05). 

 

На 7-й день МЦ М-ехо в групі ІІ стало 7,36±0,07 мм порівняно з 

вихідним 8,56±0,15 мм, тобто зменшилося в 1,16 рази (р<0,001), а в групі І – 

7,64±0,06  мм порівняно з вихідним 8,91±0,15 мм, тобто стало менше в 1,17 

рази (р<0,001). Застосування розробленого комплексу лікувальних заходів 

привело до значущого зменшення М-ехо на 7-й день МЦ у пацієнток групи ІІ 

порівняно з групою І в 1,04 рази (р<0,001). 

На 21-й день МЦ М-ехо в групі ІІ дорівнювало 12,50±0,08  мм проти 

вихідного 15,20±0,25 мм, тобто зменшилося в 1,22 рази (р<0,001), в групі І 

було 13,41±0,07 мм проти  вихідного 15,10±0,19 мм, тобто стало менше в 1,13 
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рази (р<0,001). Застосування розробленого комплексу лікувальних заходів 

привело до статично  значущого зменшення М-ехо на 21-й день МЦ у жінок 

групи І порівняно з групою ІІ в 1,07  рази (р<0,001).  

Аналіз змін гормонального профілю сироватки крові в динаміці 

лікування показав його значуще поліпшення. 

Так, при вивченні динаміки гонадотропних гормонів гіпофізу (табл. 

10.3) в групі ІІ відмічено вірогідне зниження секреції ЛГ  в 1,31  рази (з 

24,80±1,46 до 18,93±1,11 мМО/л, р<0,001) і ФСГ – в 1,28 (з 41,25±2,15 до 

32,23±1,68 мМО/л, р<0,001. У групі І вірогідно знизився тільки сироватковий 

вміст ФСГ в 1,15 рази (з 38,11±1,83 до 33,14±1,59 мМО/л, р<0,04). 

Застосування розробленого комплексу лікувальних заходів порівняно з 

традиційним привело до статично  значущого зменшення рівня ЛГ в 1,27 

рази (р<0,001).  

Так, при дослідженні вмісту тропних гормонів гіпофізу (табл. 10.4) в 

групі ІІ відмічено вірогідне зниження секреції пролактину  в 1,45 разу 

(19,27±0,35 до 13,29±0,24 нг/мл, р<0,001). У групі І вірогідно знизився 

сироватковий вміст пролактину – в 1,23 (19,43±0,37 до 15,80±0,30 нг/мл, 

р<0,001).  

Таблиця 10.3 

Рівні сироваткових гонадотропінів і пролактину у обстежених 

пацієнток на 2-3-й день МЦ в динаміці лікування, MSE, Me(Q1-Q3) 

Група 

ЛГ, мМО/л ФСГ, мМО/л 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

І, n=325 

26,92± 

1,22 к 

14,5(8,6-46,0) 

24,04± 

1,09 к,І 

12,9(7,7-41,1) 

38,11± 

1,83 к 

12,7(9,6-67,7) 

33,14± 

1,59 к,д 

11,0(8,3-58,9) 

ІІ, n=250 

24,80± 

1,46 к 

15,6(8,3-34,2) 

18,93± 

1,11 ІІ,д 

11,9(6,3-26,1)ІІ 

41,25± 

2,15 к 

21,6(10,3-69,9) 

32,23± 

1,68 к,д 

16,9(8,0-54,6) 

К, n=81 
16,08±1,40 

7,3(4,9-26,7) 

25,04±2,38 

7,3(6,2-42,4) 
Примітки: 1. к, І, ІІ – вірогідна відмінність з групами К, І, ІІ (р<0,05); 

      2. д – вірогідна відмінність показників в динаміці лікування (р<0,05). 
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Таблиця 10.4 

Рівні сироваткових гонадотропінів і пролактину у обстежених пацієнток 

на 2-3-й день МЦ в динаміці лікування, MSE, Me(Q1-Q3) 

Група 

ЛГ, мМО/л ФСГ, мМО/л Пролактин, нг/мл 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

І, 

n=325 

26,92± 

1,22 к 

14,5(8,6-

46,0) 

24,04± 

1,09 к,І 

12,9(7,7-

41,1) 

38,11± 

1,83 к 

12,7(9,6-

67,7) 

33,14± 

1,59 к,д 

11,0(8,3-

58,9) 

19,43± 

0,37 к 

17,1(14,2-

23,0) 

15,80± 

0,30 к,І,д 

13,9(11,5-

18,7) 

ІІ, 

n=250 

24,80± 

1,46 к 

15,6(8,3-

34,2) 

18,93± 

1,11 ІІ,д 

11,9(6,3-

26,1)ІІ 

41,25± 

2,15 к 

21,6(10,3-

69,9) 

32,23± 

1,68 к,д 

16,9(8,0-

54,6) 

19,27± 

0,35 к 

18,0(15,3-

21,2) 

13,29± 

0,24 к,ІІ,д 

12,4(10,6-

14,6) 

К, n=81 
16,08±1,40 

7,3(4,9-26,7) 

25,04±2,38 

7,3(6,2-42,4) 

12,50±0,29 

12,5(10,8-14,3) 
Примітки: 1. к, І, ІІ – вірогідна відмінність з групами К, І, ІІ (р<0,05); 

      2. д – вірогідна відмінність показників в динаміці лікування (р<0,05). 

 

Зареєстровано зниження в динаміці лікування на 2-3-й день МЦ 

сироваткового вмісту Е2 в групі І в 1,31 рази (з 55,97±2,70 до 42,73±2,06 

пг/мл, р<0,001), у групі ІІ – в 1,12 (з 58,17±2,06 до 51,94±1,84 пг/мл, р<0,03), 

Тв відповідно – в 1,11 (з 1,66±0,02 до 1,50±0,02 пг/мл, р<0,001) і в 1,07 рази (з  

1,67±0,02 до 1,56±0,02 пг/мл, р<0,001) (табл. 9.5).  

Таблиця 10.5 

Рівні Е2 та Тв у обстежених пацієнток на 2-3-й день МЦ в динаміці 

лікування, MSE, Me(Q1-Q3), пг/мл 

Група 

Е2 Тв 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

І, n=250 
55,97±2,70 к 

44,0(24,0-78,0) 

42,73±2,06 к,ІІ,д 

33,6(18,3-59,5) 

1,66±0,02 к 

1,6(1,4-1,8) 

1,50±0,02ІІ,д 

1,4(1,3-1,6) 

ІІ, n=325 
58,17±2,06 к 

39,0(19,0-48,3) 

51,94±1,84 к,І,д 

42,0(35,0-68,0) 

1,67±0,02 к 

1,7(1,4-1,9) 

1,56±0,02 к,І,д 

1,6(1,3-1,8) 

К, n=81 
33,45±1,92 

39,0(19,0-48,3) 

1,47±0,04 

1,5(1,2-1,7) 
Примітки: 1. к, І, ІІ – вірогідна відмінність з групами К, І, ІІ (р<0,05); 

      2. д – вірогідна відмінність показників в динаміці лікування (р<0,05). 
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У групі ІІ після закінчення лікування сироватковий рівень Е2 був 

нижчий за такий в групі І в 1,22 рази (р<0,001), а Тв – в 1,04 (р<0,008). 

Відмічені позитивні зміни рівнів прогестерону на 2-3-й і 21-й день МЦ 

(табл. 10.6).  

Таблиця 10.6 

Рівні прогестерону у обстежених пацієнток в динаміці лікування,  

MSE, Me(Q1-Q3), нг/мл 

Група 

2-3-й день 21-й день 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

І, n=250 
1,54±0,11 к 

0,8(0,3-2,1) 

1,35±0,09 к,І 

0,7(0,3-1,8) 

8,28±0,26 к 

8,5(4,5-11,8) 

9,61±0,30 І,д,д 

9,8(5,3-13,7) 

ІІ, n=325 
1,33±0,09 к 

0,7(0,4-1,7) 

1,03±0,07 к,ІІ,д 

0,6(0,3-1,3) 

7,73±0,27 к 

7,7(4,1-10,9) 

10,59±0,37 ІІ,д 

10,6(5,6-14,9) 

К, n=81 
0,57±0,04 

0,5(0,2-0,9) 

10,37±0,76 

9,6(4,0-16,7) 
Примітки: 1. к, І, ІІ – вірогідна відмінність з групами К, І, ІІ (р<0,05); 

      2. д – вірогідна відмінність показників в динаміці лікування (р<0,05). 

 

У пацієнток групи ІІ сироватковий вміст прогестерону значуще 

знизився на 2-3-й день МЦ в 1,29 рази (з 1,33±0,09 до 1,03±0,07 пг/мл, 

р<0,009) і на 21-й збільшився в 1,37 рази (з 7,73±0,27 до 10,59±0,37 пг/мл, 

р<0,001). У осіб групи І рівень прогестерону вірогідно підвищився на 21-й 

день МЦ в 1,16 рази (з 8,28±0,26 до 9,61±0,30 пг/мл, р<0,001). У результаті 

проведеного лікування сироватковий вміст прогестерону на 2-3-й день МЦ в 

групі ІІ був менший за такий в групі І  в 1,31 рази (р<0,006) і більший на 21-й 

день – в 1,10 (р<0,001).  

При оцінці гормонів-регуляторів циркадіанних ритмів в організмі жінок 

встановлено, що рівень мелатоніну збільшився у групі ІІ в 1,11 рази (з 

22,18±0,50 до 24,65±0,86 пг/мл, р<0,001), у групі І вірогідно не змінився (з 

21,63±0,53 до 21,81±0,71 пг/мл, р>0,05), кортизолу відповідно – в 1,09 (з 

8,20±0,06 до 7,53±0,06 мкг/дл, р<0,001) і в 1,04 (з 8,05±0,09 до 7,74±0,09 

мкг/дл, р<0,02) (табл. 10.7).  Таким чином, після закінчення лікування 



298 
 

сироватковий вміст мелатоніну був більший за такий у групі ІІ порівняно з 

групою І в 1,13 рази (р<0,01) і кортизолу менший в 1,03 (р>0,05). 

Таблиця 10.7 

Рівні мелатоніну та кортизолу на 2-3-й день МЦ у обстежених пацієнток 

в динаміці лікування, MSE, Me(Q1-Q3) 

Група 

Мелатонін, у пг/мл Кортизол, у мкг/дл 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

І, n=250 
21,63±0,53 к 

21,0(13,8-27,0) 

21,81±0,71 к,І,д 

20,0(12,7-30,1) 

8,05±0,09 к 

7,7(6,9-8,8) 

7,74±0,09І,д 

7,4(6,6-8,5) 

ІІ, n=325 
22,15±0,50 к 

23,5(15,5-26,0) 

24,65±0,86 ІІ,д 

22,5(14,5-32,6) 

8,20±0,06 к 

7,9(7,4-8,8) 

7,53±0,06ІІ,д 

7,3(6,8-8,1) 

К, n=81 
24,75±0,26 

24,1(23,2-26,5) 

7,40±0,14 

7,0(6,7-8,3) 
Примітки: 1. к, І, ІІ – вірогідна відмінність з групами К, І, ІІ (р<0,05); 

      2. д – вірогідна відмінність показників в динаміці лікування (р<0,05). 

 

 Проведене комплексне лікування пацієнток з ПЕ привело не тільки для 

поліпшення стану ендометрія, а й до позитивних  змін особистісного 

профілю, синдрому вегетативної дисфункції, частоти інсомнії та якості життя 

жінок досліджуваних груп в динаміці лікування. 

Так відзначено поліпшення особистісного профілю жінок з статистично 

значуще більш низьким  рівнем невротичності в групі ІІ порівняно з групою І 

в 1,27 рази (3,93±0,11 проти 5,01±0,12  балів, р<0,001), спонтанної 

агресивності – в 1,23 (2,17±0,10  проти 2,66±0,09, р<0,001), депресивності –  в 

1,33 (3,32±0,12 проти 4,41±0,10, р<0,001), реактивної агресивності – в 1,14 

(3,20±0,13 проти 3,65±0,10, р<0,007), сором’язливості – в 1,11 (5,11±0,14 

проти 5,67±0,10, р<0,001), емоційної лабільності – в 1,06 (4,49±0,10 проти 

4,78±0,10, р<0,04) і з підвищеним рівнем комунікабельності 1,05 рази 

(6,34±0,008 проти 6,03±0,07 бали, р<0,001), врівноваженості – в 1,33 

(4,60±0,11 проти 3,47±0,09, р<0,001), екстраверсії – в 1,10 (3,71±0,11 проти 

3,37±0,09, р<0,02) (табл. 10.8). 
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Таблиця 10.8 

Особистісний профіль жінок з ПЕ клінічних груп за 

багатофакторним особистісним тестом FPI, M+SE, Me(Q1-Q3), в балах 

Показник Група І, n=325 Група ІІ, n=250 Група К, 

n=81 до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

Невротич-

ність 

5,57±0,12 
 к 

5(4-7) 

5,01±0,12  

к,д 

5 (4-7) 

5,70±0,14 
 к 

6 (4-8) 

3,93±0,11 
ІІ,д  

4 (2-6) 

3,68±0,17 
  

4 (3-4) 

Спонтанна 

агресивність 

2,72±0,10 
 к 

3(1-4) 

2,66±0,09  

к,І,д 

3 (1-4) 

2,70±0,12  

к 

3(1-4) 

2,17±0,10  

к,ІІ,д 

1(1-3) 

1,79±0,14  

1 (1-3) 

Депресив-

ність 

4,57±0,11 
 к 

40(4-6) 

4,41±0,10  

к,І 

4 (3-6) 

4,59±0,13  

к 

4 (3-6) 

3,32±0,12 
ІІ,д 

3 (2-5) 

3,27±0,14 
  

3 (2-4) 

Дратівливість 4,60±0,12  

к 

5 (3-60) 

3,15±0,14 
 к,д 

3 (2-4) 

4,68±0,14 
 к 

5 (3-7) 

3,56±0,14  

к,д 

4 (3-6) 

3,15±0,14  

 

3 (2-4) 

Комуніка-

бельність 

5,95±0,07 

 

 6,0(5,0-

6,0) 

6,03±0,07 
І 

6,0(6,0-

7,0) 

5,87±0,08 

 

 6,0(5,0-

6,0) 

6,34±0,08  

к,ІІ,д 

6,0(6,0-

7,0) 

6,04±0,08 

 

6,0(6,0-

7,0) 

Врівно-

важеність 

3,72±0,10  

к 

4(2-5) 

3,47±0,09 
 к,І 

3 (2-4) 

3,69±0,12 
 к 

4 (2-5) 

4,60±0,11 
 к,ІІ,д 

4 (3-6) 

5,21±0,27 

 

6 (3-7) 

Реактивна 

агресивність 

3,80±0,11 
 к 

4 (3-5) 

3,65±0,10 
І 

4 (3-5) 

3,84±0,13 
 к 

4 (3-5) 

3,20±0,13 
ІІ,д 

3 (2-5) 

3,27±0,17 

 

3 (3-4) 

Сором’яз-

ливість 

5,89±0,11  

к 

6 (5-7) 

5,67±0,10  

к,І 

6 (5-7) 

5,95±0,12 
 к 

6(5-7) 

5,11±0,14 
 к,ІІ,д 

6,0(3-7) 

4,60±0,17 

 

4 (3-6) 

Відкритість 1,93±0,33 к 

0 (0-1) 

4,09±0,11д 

4(2-5) 

1,98±0,39 к 

 00 (0-1) 

3,97±0,14д 

4(3-4) 

1,16±0,24 

0 (0-1) 

Екстраверсія 3,25±0,09  

к 

4(2-4) 

3,37±0,09 
 к,І 

4(2-4) 

3,31±0,11  

к 

3(2-4) 

3,71±0,11 
ІІ,д 

4(2-5) 

3,90±0,21 

 

4(2-5) 

Емоційна 

лабільність 

4,94±0,10  

к 

5(4-7) 

4,78±0,10  

к,І 

5(4-6) 

5,12±0,12 

к 

5(4-5) 

4,49±0,10 
ІІ,д 

4(3-6) 

4,46±0,12 

 

4(2-4) 

Маскулінізм 2,96±0,10 к 

3(2-4) 

2,75±0,08 

2(2-4) 

3,08±0,11 к 

3(2-4) 

2,61±0,09 д 

2(2-4)  

2,48±0,17 

2(1-4) 
Примітки: 1. к, І, ІІ – вірогідна відмінність з групами К, І, ІІ (р<0,05); 

                  2. д – вірогідна відмінність показників в динаміці лікування (р<0,05). 
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Зареєстровано статистично вірогідне зниження в динаміці лікування 

середнього балу синдрому вегетативної дисфункції за шкалою О.М. Вейна в 

групі І в 1,45 рази (з 29,03±0,84 до 20,03±0,84 балів, р<0,001), у групі ІІ – в 

1,12 (з 28,61±0,72 до 25,61±0,72 пг/мл, р<0,003), а також зменшення кількості 

осіб з середнім балом за шкалою О.М. Вейна ≥15 в групі І в 1,41 рази – з 200 

(80,0 %) до 142 (56,8%) осіб  (р<0,001) (табл. 10.9). Таким чином, після 

закінчення лікування  середній бал синдрому вегетативної дисфункції за 

шкалою О.М. Вейна в групі ІІ був менше за аналогічний у групі І в 1,28 рази 

(р<0,001), а число жінок з середнім балом за шкалою Вейна ≥ 15 – менше в 

1,38 (р<0,001). 

Таблиця 10.9 

Вираженість синдрому вегетативної дисфункції у обстежених пацієнток 

в динаміці лікування за шкалою О.М. Вейна 

Група 

Середній балл,  MSE, 

 Me(Q1-Q3) 

Кількість осіб з середнім балом 

≥15, n(%) 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

І, n=325 
28,61±0,72к 

26(19-37) 

25,61±0,72 к,І,д 

23(16-34) 
262(80,6) к 254(78,2) к,І 

ІІ, n=250 
29,03±0,84 к 

28(19-37) 

20,03±0,84 к,ІІ,д 

19(10-28) 
200(80,0) к 142(56,8) к,ІІ,д 

К, n=81 12,21±0,29, 12(10-14) 7(8,6) 

Примітки: 1. к, І, ІІ – вірогідна відмінність з групами К, І, ІІ (р<0,05); 

      2. д – вірогідна відмінність показників в динаміці лікування (р<0,05). 

 

У жінок з ПЕ  в основній групі число випадків інсомнії зменшилося у 

2,22 рази – з 153 (61,2 %) до 69 (27,6 %, р<0,001), у групі порівняння в 1,22 – 

з 190 (58,5 %) до 156 (48,0 %, р<0,01). У результаті проведеного лікування 

число жінок з інсомнією в групі ІІ порівняно з групою І знизилося в 1,74 рази 

(р<0,001) (рис. 10.3).  
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Рис. 10.3  Частота інсомнії в динаміці лікування в досліджуваних групах. 

Примітки: 1. к, І, ІІ – вірогідна відмінність з групами К, І, ІІ (р<0,05);   

                    2. д – вірогідна відмінність показників в динаміці лікування (р<0,05). 

 

 

Проведена оцінка якості життя в динаміці лікування за шкалою 

опитувальника SF-36 (табл. 10.10).   

У групі ІІ в динаміці лікування за розробленою системою відмічено 

статистично значуще збільшення рольового фізичного функціонування 

порівняно в 1,11 рази – з 72,50±2,07 до 80,40±1,50 балів (р<0,002), загального 

здоров’я в 1,10 – з 62,04±1,00 до 68,25±1,14 балів (р<0,001), рольового 

емоційного функціонування в 1,11 – з 68,80±2,21 до 76,53±1,86 балів 

(р<0,008), психологічного здоров’я в 1,12 – з 59,17±1,03 до 66,47±0,98 балів 

(р<0,001). 
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Таблиця 10.10 

Оцінка якості життя пацієнток з ПЕ за шкалою опитувальника SF-

36 в динаміці лікування, Me (Q1-Q3), в балах 

Показник Група І, n=325 Група ІІ, n=250 Група К, 

n=81 
до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

Фізичне 

функціо-

нування 

84,88± 

0,79 к 

90(80-95)  

85,03± 

0,77 к 

90(80-95) 

84,36± 

0,94 к 

90(80-95)  

86,58± 

0,86 к 

90(80-95) 

94,94± 

0,60 

95(95-100) 

Рольове 

фізичне 

функціо-

нування 

74,46± 

1,76 к 

100(50-00)  

75,31± 

1,64 к,І 

75(50-100) 

72,50± 

2,07 к 

75(50-100)  

80,40± 

1,50 к,д,ІІ 

100(75-100) 

89,81± 

1,80 

100(75-

100) 

Інтенсив-

ність болю 

77,07± 

1,27 к 

80(62-100)  

77,10± 

1,25 к 

80(62-100) 

75,77± 

1,49 к 

80(62-100)  

76,32± 

1,40 к 

84(61-94) 

87,74± 

1,53 

100(74-100) 

Загальне 

здоров'я 

62,04± 

0,87 к 

62(50-72)  

62,16± 

0,88 к,І 

62(50-72) 

62,04± 

1,00 к 

62(50-72)  

68,25± 

1,14 к,д,ІІ 

69(55-83,8) 

88,23± 

0,72 

90(85-92) 

Життє-

здатність 

57,45± 

1,05 к 

60(40-70)  

57,58± 

1,05 к 

60(40-70) 

57,20± 

1,20 к 

60(40-70)  

59,72± 

1,28 

60(40-70) 

75,74± 

1,29 

70(65-85) 

Соціальне 

функціо-

нування 

76,16± 

1,08 к 

75(62-87)  

76,81± 

1,01 к 

75(63-88) 

75,30± 

1,20 к 

75(62-87)  

77,85± 

1,08 

75(62,5-

87,5) 

88,48± 

1,67 

100(75-

100) 

Рольове 

емоційне 

функціо-

нування 

69,14± 

1,91 к 

67(33-100)  

71,09± 

1,71 к,І 

66,7(33-100) 

68,80± 

2,21 к 

67(33-100)  

76,53± 

1,86 к,д,ІІ 

100(67-100) 

89,80± 

1,90 

100(67-

100) 

Психоло-

гічне 

здоров'я 

59,44± 

0,90 к 

64(48-72) 
  

59,65± 

0,91 к,І 

80(80-84) 

59,17± 

1,03 к 

64(48-68)  

66,47± 

0,98 к,д,ІІ 

68(56-76) 

81,48± 

0,66 

80(80-84) 

Примітки: 1. к, І, ІІ – вірогідна відмінність з групами К, І, ІІ (р<0,05); 

                     2. д – вірогідна відмінність показників в динаміці лікування (р<0,05). 
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У групі І не відмічалося достовірних змін показників якості життя в 

динаміці лікування. Як видно з табл. 10.10, у  результаті проведеного 

лікування кількість балів оцінки рольового фізичного функціонування у 

групі ІІ перевищувала таку у групі І в 1,07 рази (р<0,03), загального здоров’я 

– в 1,10 (р<0,001), рольового емоційного функціонування – в 1,08 (р<0,04), 

психологічного здоров’я – в 1,11 (р<0,001). 

Аналіз пайпель-біоптатів ендометрія після закінчення лікування 

показав статистично значуще зниження в групі ІІ на 21-й день МЦ в стромі 

IRS РЕα в 3,11 рази (з 89,43±3,97 до 28,76±1,28 ум.од., р<0,001) і в групі І – в 

2,12 (з 98,81±3,45 до 46,61±1,63 ум.од., р<0,001),  IRS РП – відповідно в 2,65 

(з  113,47±5,18 до 42,82±1,95 ум.од., р<0,001)  і  в 1,99 (з 121,77±3,93 до 

61,27±1,98 ум.од., р<0,001); в залозах зменшення  IRS РЕα в 2,12 рази (з 

112,54±4,31 до 53,08±2,03 ум.од., р<0,001) і в 1,77 (з 107,05±3,38 до 

60,45±2,22  ум.од., р<0,001),  IRS РП – відповідно в 1,29 (з  137,68±4,49  до 

106,83±3,45 ум.од., р<0,001)  і  в 1,12 (з 133,31±3,31 до 119,03±3,03 ум.од., 

р<0,002) (рис. 10.4). 

Таким чином, проведене лікування у основній групі по розробленій 

методиці привело до зменшення IRS РЕα в стромі порівняно з аналогічними 

показниками групи порівняння в 1,62 рази (р<0,001), IRS РП – в 1,43 

(р<0,001), а в залозах – в 1,14 (р<0,02) і в 1,11 (р<0,01).  

Після проведеного лікування у досліджуваних жінок зменшилися 

запальні явища в слизовій оболонці матки, що проявилося зменшенням числа 

випадків експресії CD138+ в групі І в 5,11 рази – з 91 (36,8 %) до 18 (7,2 %, 

р<0,001) і в групі ІІ в 1,88 – з 113 (34,8 %) до 60 (18,5%, р<0,001) (рис. 10.5). 

Впровадження розробленої комплексної методики лікування ПЕ 

привело порівняно з традиційною до зниження числа випадків експресії 

маркеру плазматичних клітин сіндекану-1 в ендометрії в 2,57 рази (р<0,001). 
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Рис. 10.4 Зміщення IRS рецепторів стероїдних гормонів в ендометрії в 

динаміці лікування відносно аналогічних показників контрольної групи. 

Примітки: 1. к, І, ІІ – вірогідна відмінність з групами К, І, ІІ (р<0,05); 

                     2. д – вірогідна відмінність показників в динаміці лікування (р<0,05). 
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Рис. 10.5 Відсоток жінок з експресією CD138+ в ендометрії в динаміці 

лікування.  

Примітки: 1. к, І, ІІ – вірогідна відмінність з групами К, І, ІІ (р<0,05); 

                  2. д – вірогідна відмінність показників в динаміці лікування (р<0,05). 

 

У групі ІІ зареєстровано після проведення лікування зниження в 

ендометрії IRS ЦОГ-2 в 2,13 рази (з 22,79±1,08 до 10,70±0,51 ум.од., 

р<0,001), в групі І – в 1,50 (з 21,28±0,96 до 14,18±0,64 ум.од., р<0,001). Після 

закінчення лікування IRS ЦОГ-2 в основній групі був менше за аналогічний у 

групі порівняння в 1,33 рази р<0,001 (рис. 10.6). 
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Рис. 10.6 Зміщення IRS ЦОГ-2 в ендометрії в динаміці лікування 

відносно аналогічних показників контрольної групи. 

Примітки: 1. к, І, ІІ – вірогідна відмінність з групами К, І, ІІ (р<0,05); 

                     2. д – вірогідна відмінність показників в динаміці лікування (р<0,05). 

 

Проведений аналіз віддалених результатів проведеного лікування 

жінок ПРПВ з ПЕ. Серед 437 пацієнток 35-44 років, які страждали на ПЕ, 

безпліддя було діагностовано у 194 (44,4 %) випадках, в тому числі первинне 

– у 73 (16,7 %) випадках, вторинне – у 121 (27,7 %) випадку (p<0,001). У 

жінок групи ІІ, які проходили лікування від безпліддя, вагітність наступила у 

23/82  (28,0 %) випадках, а в групі І в 2,62 рази менше – у 12/112 (10,7 %, 

ВШ=3,25±0,39; 95% ДІ 1,51-7,01, p<0,002) (рис. 10.7).  
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Рис. 10.7 Настання вагітності серед безплідних жінок з ПЕ. 

Примітка. І, ІІ – вірогідна відмінність з групами І, ІІ (р<0,05). 

 

 

При спостереженні за хворими протягом півтора роки встановлено, що 

застосування запропонованої системи ведення жінок з ПЕ дозволило знизити 

частоту рецидивів з 59,1 % випадків в групі І до 30,8 % в ІІ групі, тобто в 1,92 

рази (ВШ=3,24±0,18; 95 % ДІ: 2,29–4,60).  

Як видно з рис. 10.8, найчастіше рецидивувала ГЕ: в групі ІІ число 

випадків її рецидивів склало 12,8 % проти 25,2 % в групі І  (p<0,001);  ПТМ  – 

23 (9,2 %) проти 58 (17,8 %, p<0,003); ХЕ – 35 (14,0 %) проти 72 (22,2 %, 

p<0,02; ВС – 2 (0,8 %) проти 11 (3,4 %, p<0,04). 
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Рис. 10.8 Частота рецидивів через 1,5 року після закінчення лікування. 

 

Таким чином, проведення гістерорезектоскопічного втручання за 

розробленою методикою і традиційною статистично значуще не 

відрізняється за тривалістю операції, інтраопераційною крововтратою та 

частотою випадків маткової кровотечі, але частота появи в день операції 
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субфебрилітету і післяопераційного болю  при розробленій методиці 

відповідно  в 3,96 рази (p<0,001) і в 2,64 рази (p>0,001) менша, а 

післяопераційні ВС розвиваються в 19,4 рази (p<0,001) рідше.  

Застосування розробленої системи лікувально-профілактичних заходів 

приводить до статистично  значущого зменшення М-еха на 7-й і 21-й день 

МЦ у жінок з ПЕ відповідно в 1,04 і 1,07 рази (р<0,001). 

Відмічається  значуще зменшення рівня на 2-3-й день МЦ ЛГ в 1,27 

рази (р<0,001), пролактину – в 1,19 (р<0,001), Е2 – в 1,22 (р<0,001), Тв – в 

1,04 (р<0,008) і прогестерону – в 1,31 (р<0,006), а також збільшення 

мелатоніну в 1,13 разу  і прогестерону на 21-й день – в 1,10 (р<0,001). 

Застосування розробленої системи лікувально-профілактичних заходів 

приводить до вірогідних змін в особистісному профілі пацієнток ПРПВ з ПЕ 

–  більш низькому  рівню невротичності в 1,27 рази (р<0,001), спонтанної 

агресивності – в 1,23 (р<0,001), депресивності –  в 1,33 (р<0,001), реактивної 

агресивності – в 1,14 (р<0,007), сором’язливості – в 1,11 (р<0,001), емоційної 

лабільності – в 1,06 (р<0,04) і підвищенню  рівнів комунікабельності 1,05 

рази (р<0,001), врівноваженості – в 1,33 (р<0,001), екстраверсії – в 1,10 

(р<0,02). Лікування  за розробленою методикою порівняно з традиційною 

знижує середній бал синдрому вегетативної дисфункції за шкалою О.М. 

Вейна в 1,28 рази (р<0,001),  число жінок з середнім балом за шкалою О.М. 

Вейна ≥ 15  менше – в 1,38 (р<0,001), кількість  випадків інсомнії – в 1,74 

рази (р<0,001). У жінок, пролікованих за розробленою методикою, 

підвищується якість життя за рахунок підвищення оцінки рольового 

фізичного функціонування в 1,07 рази (р<0,03), загального здоров’я – в 1,10 

(р<0,001), рольового емоційного функціонування – в 1,08 (р<0,04), 

психологічного здоров’я – в 1,11 (р<0,001). 

Лікування по розробленій системі зменшує IRS РЕα в стромі в 1,62 

рази (р<0,001), IRS РП – в 1,43 (р<0,001), а в залозах – в 1,14 (р<0,02) і в 1,11 

(р<0,01), знижує число випадків експресії маркеру плазматичних клітин 

сіндекану-1 в ендометрії в 2,57 рази (р<0,001), зменшення IRS ЦОГ-2 в 1,33 
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(р<0,001). 

Лікування ПЕ у жінок пізнього репродуктивного віку з безпліддям за 

розробленою системою збільшує частоту настання у них вагітності в 2,38 

рази (ВШ=5,35±0,52; 95% ДІ 1,92-14,93). Розроблена комплексна схема 

ведення пацієнток з ПЕ дозволяє знизити частоту віддалених рецидивів в 

1,92 рази (ВШ=3,24±0,18; 95%ДІ 2,29-4,60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 
 

РОЗДІЛ 11 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Захворювання ендометрія є поширеною гінекологічної патологією, 

частота якої значно збільшується до періоду вікової гормональної 

перебудови –  в перименопаузі [309,310]. У цьому віці у жінок накопичується 

багато проблем, що обумовлює виникнення різноманітних емоційних 

розладів різного ступеня вираженості - від зниження настрою до депресії 

[311]. Період пременопаузи пов'язаний також з високою частотою переходу 

початкових вегетативних змін та порушень в більш тяжкі стани. 

Частота малігнізації ГПЕ коливається в досить широких межах (0,25- 

47%) і визначається морфологічними особливостями захворювання, 

тривалістю його рецидивування, а також віком пацієнтки [312]. 

За останні два десятиліття захворюваність на рак ендометрія 

збільшилася на 21% [313]. На думку багатьох авторів, ГПЕ не є 

передраковими захворюваннями. Однак, рецидивуючі ГПЕ, а також їх 

поєднання з генітальною та соматичною патологією значно підвищують 

ризик злоякісної трансформації ендометрія [314]. 

Неослабний інтерес до ПЕ визначається їх тенденцією до тривалого, 

рецидивуючого перебігу, відсутністю специфічних, патогномонічних 

симптомів, складністю диференціальної діагностики [315]. Відсутність 

комплексу клінічних, патоморфологічних і імуногістохімічних критеріїв 

ризику малігнізації призводить до неадекватного лікування, як у бік 

недостатньої, так і сторону надмірної радикальності, заснованої на 

суб'єктивних оцінках. 

Тому метою дослідження стало підвищення ефективності лікування та 

покращення якості життя жінок ПРПВ з ПЕ шляхом розробки та 

впровадження системи лікувально-профілактичних заходів на основі 

удосконалення діагностики, хірургічної та реабілітаційної тактики. 

Для досягнення мети були поставлені і виконані наступні завдання 
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дослідження: проведено ретроспективний аналіз історій хвороби пацієнток 

різного віку з ПЕ; визначені особливості анамнезу, коморбідність з іншою 

гінекологічною та соматичною патологією, частоту рецидивування ПЕ, 

встановлено зв’язок змін гормонального статусу, імуногістохімічних 

особливостей ендометрія; особливості сонографічної та гістероскопічної 

картини ПЕ, психоемоційні особливості та якість життя, зв’язок вегетативних 

розладів, інсомнії та порушень синтезу мелатоніну у жінок з ПЕ,  фактори 

ризику та розроблено модель прогнозу рецидивування ПЕ у жінок ПРПВ, 

удосконалено послідовність і спектр діагностичних заходів при обстеженні 

пацієнток із ПВ, розроблено систему лікувально-профілактичних заходів при 

ПВ у жінок ПРПВ. 

У роботі використовували клініко-анамнестичні, загально-клінічні, 

сонографічні, допплерографічні, гістероскопічні, імунохімічні з електро- і 

хемілюмінісцентною детекцією, радіоімунні, психометричні, морфологічні, 

імуногістохімічні, мікробіологічні, математичні та статистичні. 

На І етапі дослідження проведено ретроспективний клініко-

статистичний аналіз 849 історій хвороби жінок всіх вікових категорій з ПЕ, 

підтвердженими гістероскопією та/або гістологічним дослідженням біоптатів 

ендометрія. Вік пацієнток коливався від 18 до 76 років. Відповідно до 

вікових категорій історії хвороби було поділено на три групи: до 1-ї групи 

увійшли історії 459 пацієнток активного репродуктивного віку (18–34 роки), 

до 2-ї – історії 317 пацієнток ПРПВ (35–54 роки), до 3-ї групи –  

73 пацієнтки в постменопаузі (старші за 54 роки). 

За даними ретроспективного аналізу історій хвороб пацієнток, які 

потребували проведення гістероскопії, у віковій структурі ПЕ пізній 

репродуктивний та пременопаузальний період займав значну частку (37,3 %) 

і посідав друге місце, активний репродуктивний період фіксувався суттєво 

частіше (54,1 %), тоді як постменопаузальний період – суттєво рідше (8,6 %). 

Жінки старшого віку мали достовірно більш обтяжений гінекологічний 

анамнез: більш, ніж у 3 рази зростала частота міоми матки в анамнезі (33,4 та 
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37,0 % у жінок 2-ї та 3-ї групи проти 9,4 % у жінок 1-ї групи, p<0,001), у 5–9 

разів – патологія молочних залоз (5,0 та 9,6 % проти 1,1 %, p<0,001), у 1,5 

разу – поліпів тіла матки (33,8 та 34,5 % проти 22,9 %, p<0,001), у 3–7 разів – 

поліпів шийки матки (5,4 та 12,3 % проти 1,5 %, p<0,01), у 2–3 рази – частоти 

комплексної гіперплазії з атипією (2,5 та 4,1 % проти 1,3 %). У той же час у 

жінок молодшої групи (активний репродуктивний період) в анамнезі частіше 

відмічено хронічний двосторонній аднексит (59,0 % проти 46,4 та 30,1 % у 

жінок 2-ї та 3-ї групи, p<0,001), СПКЯ (11,1 % проти 2,8 та 1,4 %, p<0,01). ГЕ 

в анамнезі жінок у постменопаузі відмічалася в 2 рази частіше, ніж у 

молодших жінок (24,7 % проти 12,0 та 14,2 % жінок 1-ї та 2-ї групи, p<0,05). 

Відповідно віку у 1,5–2 рази зростала частота діагностичних вишкрібань в 

анамнезі (23,1 % у жінок 1-ї групи проти 35,0 та 50,7 % у жінок 2-ї та 3-ї 

групи, p<0,001). Оперативні втручання з приводу гінекологічної патології 

перенесла кожна друга-третя пацієнтка з ПЕ. 

У структурі гінекологічної патології за даними анамнезу у жінок 1-ї 

групи превалювали хронічний двосторонній аднексит (59,0 %) та ектопія 

шийки матки (39,2 %), у жінок 2-ї групи – хронічний двосторонній аднексит 

(46,4 %), ектопія шийки матки (37,2 %), ПТМ (33,8 %) та міома матки (33,4 

%), у жінок 3-ї групи – міома матки (37,0 %), ПТМ (34,3 %) та ектопія шийки 

матки (31,5 %). Природно, що жінки 2-ї та 3-ї групи мали більш обтяжений 

репродуктивний анамнез. Пологи відбулися майже у всіх жінок 3-ї групи 

(97,3 %) проти 22,9 та 65,0 % у жінок 1-ї та 2-ї групи (p<0,001). Штучні 

аборти відмічені у жінок 2-ї та 3-ї групи у 2–3 рази частіше (58,7 та 84,9 % 

проти 29,4 %, p<0,001). Провідною скаргою, з якою зверталися пацієнтки 1-ї 

та 2-ї групи було безпліддя (39,4 та 37,2 %), тоді як переважну більшість 

жінок 3-ї групи турбувало кровомазання (69,9 %). 

У структурі ПЕ усіх груп домінували ПТМ, в активному 

репродуктивному віці та в ПРПВ їх частка не відрізнялася (біля 50 %), а 

надалі, в періоді менопаузи, зростала на 30 % (80,8 %, p<0,001). ГЕ 

найчастіше була відмічена саме у 2-й групі (37,2 % проти 30,3 та 16,4 % у 
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пацієнток 1-ї та 3-ї групи, p<0,05). Частота ХЕ та ВС порожнини матки 

практично не розрізнялися по групам (17–21 % та 4–7 %). З віком суттєво 

зростав відсоток комплексної ГЕ (у 7,6 разу у 2-й групі відносно 1-ї, у 2–5 – у 

3-й відносно 2-ї), атрофії ендометрія (у 2,8 та  

13,2 разу) та поєднаної маткової патології (в 1,8 та 1,2 разу). Звертало на себе 

увагу «помолодшання» ГПЕ (їх частота практично не розрізнялася у жінок 1-

ї та 2-ї груп). 

На ІІ етапі роботи проведено комплексне обстеження 325 пацієнток 

ПРПВ з ПЕ (група І), досліджували особливості анамнезу, гормонального 

статусу, морфофункціональні особливості ендометрія, сонографічну та 

гістероскопічну картину, коморбідність з іншою патологією, частоту 

рецидивування, психоемоційні особливості, якість життя, чинники, що 

впливають на ефективність традиційного лікування ПЕ. Для отримання 

даних за особливості перебігу ПЕ в різні вікові періоди було виділено 2 

групи: РІ – 186 пацієнток пізнього репродуктивного періоду у віці  

35-42 роки; РІІ – 139 осіб пременопаузального періоду у віці від 43 до 54 

років. Для визначення особливостей різних видів ПЕ було виділено 4 групи  

з «чистими» нозологічними формами: група з ПТМ (n=123), група з ГЕ 

(n=48), група з ХЕ (n=46) і група з ВС (n=14). Контрольну групу склали 81 

умовно здорова жінка віком від 35 до 54 років, які були розділені на 2 групи: 

у групу КІ увійшли 42 жінки пізнього репродуктивного періоду у віці 35-42 

роки; у групу КІІ – 39 осіб в пременопаузальному періоді віком від 43 до 54 

років. 

За результатами проспективного комплексного обстеження пацієнток 

групи І встановлена наступна структура ПЕ: ПТМ відмічено у 59,1 % жінок, 

ГЕ – у 30,5 %, ХЕ – у 34,8 %, ВС – у 6,2 %. 

Для жінок ПРПВ з ПЕ були характерні порушення менструальної 

функції в анамнезі (35,7 %). Треба відзначити, що хоча на РМК при зверненні 

скаржилися лише 27,1 % пацієнток, при більш детальному опитуванні 

рясними їх вважали 52,9 % опитаних проти 25,9 % жінок контрольної групи 
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(p<0,001) і 40,3 % відмітили їх болючість (проти 22,2 %, p < 0,05). 

Щодо гінекологічного анамнезу, то найпоширенішими у жінок з ПЕ 

були хронічні аднексити (45,5 %). 33,8 % жінок мали міому матки та 17,2 % – 

аденоміоз. В анамнезі 15,7 % жінок групи І зустрічалася кіста яєчника. У 

15,7 % пацієнток відмічено ГЕ, у 35,1 % – ПТМ, у 2,5 % – комплексну ГПЕ, 

що вказує на схильність захворювань ендометрія до рецидивування. 

Урогенітальні інфекції в анамнезі відмічали майже половина жінок з ПЕ 

(40,3 %). Найчастіше спостерігався кандидоз (19,1 %). Встановлена значно 

вища частота урогенітальних інфекцій (у жінок з ХЕ та ВС відносно жінок з 

ГПЕ  (71,4 проти 42,1 %, p<0,001), що вказує певну відмінність патологічних 

механізмів цих патологій. 

48,9 % пацієнток вже мали внутрішньоматкові втручання, 26,5 % – 

операції на придатках, 36,9 % – діагностичні вишкрібання порожнини матки, 

у тому числі два та більше – 10,2 %. Діагностичні вишкрібання достовірно 

частіше були в анамнезі жінок з ГПЕ, ніж у пацієнток з ВС (39,6 проти 

20,0 %, p<0,05), а операції на придатках, лапароскопії, гістероскопії та 

гінекологічні операції – навпаки частіше відмічені в анамнезі пацієнток з 

синехіями. 

Суттєво обтяженим у жінок з ПЕ був і акушерський анамнез. Так, 

більш, ніж половина жінок відмітила перенесені штучні аборти (в три рази 

частіше ніж у жінок контрольної групи – 59,4 проти 19,8 %, p<0,001), суттєво 

більша була і частка жінок з мимовільними абортами (16,3 проти 0,0 % 

відповідно, p < 0,05). При цьому 15,7 % жінок І групи мали 3 і більше 

штучних абортів. Відсоток жінок, які народжували в минулому, був суттєво 

вищий при ГПЕ, ніж при ВС, а частота викиднів навпаки була суттєво вищою 

у жінок з ВС. 

Соматичні захворювання відмічені більш, ніж у половини жінок з ПЕ 

[316]. Найчастіше відмічена патологія травного тракту – у 29,2 %, в тому 

числі, захворювання жовчовивідних шляхів та печінки – у 21,8 %. Ожиріння 

реєструвалося 17,5 % осіб та прояви алергії – у 17,2 %. Патологія 
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щитоподібної залози була діагностована у 12,9 % пацієнток, серцево-судинна 

патологія – у 12,6 %. Різні екстрагенітальні операції перенесли 34,5 % жінок. 

В середньому на одну пацієнтку з ПЕ доводилося 1,3±0,08 соматичних 

захворювань проти 0,6±0,02 (p<0,05) у жінок контрольної групи. 

Як показав аналіз розподілів кількості соматичних захворювань 

залежно від виду патології, не менше чотирьох захворювань було 

діагностовано у 18,5 % жінок при ГЕ, з якою найтісніше асоціювалися 

серцево-судинна патологія, захворювання нирок і тонзиліти. Також 

підвищення кількості соматичної захворюваності було статистично значиме 

при поєднаній внутрішньоматковій патології і комплексній ГЕ [317].  

Найчастіше жінки групи І пред’являли скарги на безпліддя (32,6 %) та 

гіперполіменорею (31,4 %), на кров’янисті виділення та періодичні болі в 

нижніх відділах живота скаржились 17,5 % та 17,2 % пацієнток відповідно  

[318]. Не мали скарг 27,1 % жінок, гістероскопію їм було призначено тому, 

що при профілактичній сонографії у них були виявлені гіперпластичні 

процеси ендометрія: у 20,3 % – поліпи, у 6,8 % – гіперплазія ендометрія. 

У 28,3 % жінок спостерігалось поєднання кількох видів ПЕ. ПТМ з ГЕ  

поєднувались у 11,1 % випадків. ХЕ найчастіше поєднувався з ПТМ (33 %), а 

ВС більш, ніж у половині випадків (60,0 %) – з ХЕ [312, 313].  

Крім того, ПЕ часто супроводжувалася іншою гінекологічною 

патологією. Найчастіше зустрічалось поєднання з міомою матки (33,9 %), 

безпліддям (32,9 %) та ендометріозом (19,7 %). При цьому ГЕ 

супроводжувалась міомою матки майже у половині випадків (45,5 %). 

Діагноз безпліддя було виставлено у 80,0 % жінок з ВС [319]. 

Аналіз віддалених результатів лікування ПЕ виявив значну схильність 

до рецидивування. Так, ті чи інші прояви рецидиву, що змусили жінку 

звернутись до гінеколога, встановлені у 29,5 % пацієнток. ПТМ 

рецидивували у 15,1 % жінок, ГЕ – у 7,7 %, в цілому гіперпластичні процеси 

ендометрія – у 22,8 %, загострення ХЕ відбувалися у 29,2 % жінок, а ВС – у 

2,15 %. 
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Вік жінок з ПЕ з безпліддям варіював від 35 до 44 років. Серед 575 

проспективно обстежених хворих на ПЕ пацієнток такого віку було 437.  

Серед них безпліддя було діагностовано у 44,4 % випадках, в тому числі 

первинне – у 16,7 % випадках, вторинне – у 27,7 %, p<0,001. Відповідно цим 

розподілам з метою порівняльного аналізу було сформовано вибірку Б (194 

жінок з безпліддям) і вибірку Ф (243 фертильних жінок), а також вибірку Б1 

(73 пацієнтки з первинним безпліддям) і вибірку Б2 (121 жінка з вторинним 

безпліддям).  

Серед пацієнток ПРПВ віком 35-44 роки, які звертаються для 

гістероскопії з приводу ПЕ, безпліддя діагностується у 44,4 % випадків, в 

тому числі первинне – у 16,7 %, вторинне – у 27,7 %. Пацієнтки з ПЕ в ПРПВ 

при наявності безпліддя зверталися для проведення гістероскопії в 

середньому на два роки раніше, ніж фертильні жінки.  

Безплідні жінки порівняно з фертильними пацієнтками в 1,8 рази рідше 

страждали від АМК (p<0,001), а порушення МЦ у них спостерігалися в 2,1 

рази рідше (p<0,001). На фоні первинного безпліддя дисменорея у пацієнток 

з ПЕ відзначалася у півтора рази частіше, ніж у разі вторинного безпліддя 

(p<0,05). 

 Урогенітальні інфекції обтяжували анамнез більш, ніж половини 

пацієнток з безпліддям та ПЕ, переважали такі збудники, як хламідії, 

уреаплазми та гриби роду Candida. При цьому урогенітальний кандидоз не 

співвідносився з порушеннями репродуктивної функції, а хламідійна 

інфекція виявлялася в 3,3 рази частіше,  уреаплазмоз – майже вдвічі. 

Бактеріальний вагіноз, мікоплазмоз, герпесна та цитомегаловірусна інфекції 

відмічалися у вибірках Ф і Б із порівняною частотою (p>0,05). 

Урогенітальний герпес у вибірці з вторинним безпліддям порівняно з 

первинним безпліддям діагностувався дещо частіше (p<0,04). Розподіли 

інших урогенітальних інфекцій у цих вибірках статистично значуще не 

різнилися (p>0,05). 



318 
 

Профіль гінекологічного анамнезу жінок з безпліддям порівняно з 

фертильними пацієнтками відрізняло значне переважання хронічного 

двохстороннього аднекситу: ектопії шийки матки у них зустрічалися у 

півтора рази рідше (p<0,001), міоми матки – майже вдвічі рідше (p<0,001), 

ПТМ – у 2,2 рази рідше (p<0,001). У фертильних жінок аднексит в анамнезі 

виявлявся в 1,4 рази рідше, ніж ектопії шийки матки (p<0,001), – практично з 

такою ж самою частотою, що й міоми матки чи ПТМ (p>0,05).  

Порівняно пацієнтками вибірки Ф серед безплідних жінок в 1,6 рази 

частіше реєструвалися хронічні двохсторонні аднексити (p<0,001) та ХЕ 

(p<0,05), вдвічі частіше – кісти яєчників (p<0,004), а ектопії шийки матки та 

поліпи шийки матки відзначалися у них рідше у півтора рази (p<0,003) та у 

3,6 рази (p<0,02) відповідно. Стосовно порівняльного аналізу гінекологічної 

захворюваності жінок вибірок первинного та вторинного безпліддя, значущої 

різниці не було виявлено (p>0,05). 

Гінекологічні операції обтяжували анамнез більшості жінок з 

безпліддям: незважаючи на те, що на матці і придатках їх виконували майже 

з однаковою частотою (p>0,05), лапароскопії застосовували вдвічі рідше, ніж 

гістероскопії (p<0,001), а лапаротомічний доступ практикували ненабагато 

рідше, ніж лапароскопічний (p>0,05). При цьому, у фертильних пацієнток 

частота оперативних втручань на матці вп’ятеро перевищувала таку на 

придатках (p<0,001), а лапаротомії виконували вагомо частіше, ніж 

ендоскопічні операції (p<0,001). 

У жінок з вторинним безпліддям і ПЕ порівняно з фертильними 

жінками частіше спостерігаються не тільки штучні переривання вагітності 

(p<0,05) і пологи (p<0,001), але й мимовільні аборти (p<0,007) та ектопічні 

вагітності (p<0,001). 

ГЕ та ВС у безплідних жінок виявляються відповідно у 2,5 рази та у 2,7 

рази рідше, ніж ХЕ (p<0,001), і втричі та у 3,3 рази рідше, ніж ПТМ (p<0,001). 

Порівняно з фертильними пацієнтками при безплідді в 1,3 рази частіше 

виявлявся ХЕ (ВШ = 1,57; 95%ДІ: 1,06-2,33; p<0,03), на порядок частіше – 
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ВС (ВШ=14,06; 95%ДІ: 4,21 – 46,92; p<0,001). Стосовно головних діагнозів 

вибірку первинного безпліддя від вибірки вторинного безпліддя відрізняє 

майже вдвічі підвищена частота ГЕ (p<0,05) та у 5,8 рази підвищена частота 

поєднаних ГЕ (p<0,03). Поєднана ПЕ у 1,6 рази частіше зустрічалася у 

фертильних пацієнток (p<0,003), в тому числі й поєднані ГПЕ, що виявлялися 

у 3,5 рази частіше (p<0,001). 

Наявність безпліддя у жінок з ПЕ однозначно асоціювалося з сакто- та 

гідросальпінксами (ВШ=13,61; 95%ДІ: 4,75-38,99; p<0,001), хронічним 

двостороннім аднекситом (ВШ=14,63; 95%ДІ: 4,39-48,75; p<0,001) та 

наявністю у порожнині матки залишків кісткових фрагментів (p<0,03).  

Серед жінок з безпліддям і ПЕ, як звернулися для гістероскопії, на 

трубне безпліддя страждали 34,5 % осіб. Кожна третя безплідна жінка 

знаходилася в циклі ДРТ – 39,7%. 

Екстрагенітальна патологія була більш притаманна фертильним 

пацієнткам: в трьох з чотирьох випадків вона обтяжувала анамнез жінок 

вибірки Ф, а у безплідних жінок – в двох з трьох випадків (p<0,004). Втім 

відносно найбільш поширених соматичних захворювань (патологія органів 

травлення, ожиріння, полівалентна алергія, захворювання щитовидної залози, 

вегето-судинні розлади, хронічний тонзиліт) значущих розбіжностей між 

вибірками фертильних і безплідних пацієнток не виявлено (p>0,05).  

Найбільше розходження стосувалося захворювань молочної залози – у 

жінок з безпліддям вони зустрічалися у 2,4 рази рідше (p<0,003). Крім того, у 

фертильних пацієнток значуще частіше відмічались варикоз (p<0,03) та 

хронічна залізодефіцитна анемія (p<0,03). 

Частота інсомнії та вираженого синдрому вегетативної дисфункції не 

залежала ні від наявності безпліддя, ні від його форми. 

Загальновизнано, що методом вибору для діагностики ПЕ є 2D-

соноскопія і кількісна та якісна оцінка М-ехо. На 21-й день МЦ у 52,8 % 

пацієнток з ПТМ, у 52,1 % з ГПЕ, у 93,5 % з ХЕ і у 100 % з ВС товщина М-

еха була в межах від 8 до 16 мм, у 47,2 % з ПТМ, у 47,9 % з ГЕ і у 6,5 % з ХЕ 
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– понад 16 мм. З приведених даних видно, що товщина М-ехо не може 

слугувати абсолютним диференційно-діагностичним критерієм різних видів 

ПЕ при сонографії, потрібна якісна оцінка стану ендометрія. 

Сонографічний діагноз ПТМ матки при гістероскопії у 20 (6,2 %) 

випадків не підтвердився (виявився хибнопозитивним), у 4 (1,2 %) жінок 

виявлено недіагностовану ГЕ (хибнонегативний діагноз), а у 2 (0,6 %) – ВС 

були знахідкою при гістероскопії. Значні труднощі викали при діагностиці 

тонких синехій, а також диференційній діагностиці виражених ВС і 

внутрішньоматкової перетинки. 

Особливо складною є діагностика так званого «мікрополіпозу» 

ендометрія [315]. Рівень хибнопозитивних сонографічних результатів при 

цьому склав 8,8 %, у 64,9 % з них при гістероскопії діагностували ХЕ, що 

було підтверджено імуногістохімічними дослідженнями (CD138). Пацієнтки 

з ХЕ мали високий шанс (ВШ=5,93; 95 % ДI: 1,86–18,89) отримати 

помилковий діагноз ПТМ, що загрожує необґрунтованим хірургічним 

втручанням.  

Найбільш інформативними діагностичними сонографічними 

критеріями ХЕ, за нашими даними, є: неоднорідність структури ендометрія 

(88,9 %), наявність гіперехогенних включень в ендометрії (55,6 %); атрофія 

ендометрія (44,4 %) та нечіткий зовнішній контур М-еха (33,3 %). 

Додаткове застосування при передопераційному сумнівному 

сонографічному діагнозі допплерографії, 3D-сонографії, гідросонографії 

дозволяло підняти точність передопераційної діагностики ПТМ до 99,1 %, ГЕ 

– до 99,3 %, ХЕ – до 92,3 %, ВС – до 99,0 %. Візуальний огляд внутрішньої 

поверхні матки при гістероскопії дозволяв уточнити сонографічний діагноз 

ПЕ, тим самим оптимально змінити тактику ведення і при необхідності після 

встановлення діагнозу здійснити хірургічне внутрішньоматкове втручання, 

але гістологічний діагноз вважали остаточним. 

Аналіз експресії гормонів гіпофізу та епіфізу у пацієнток ПРПВ 

показав, що ПЕ найчастіше розвивалася на тлі гіпергонадотропінемії, 
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відносної гіперестрогенії, відносної гіперандрогенії змішаного генезу, 

зниженого рівня мелатоніну, АМГ, а також недостатності прогестерону в ІІ 

фазі МЦ. Так, виявлені достовірно підвищені рівні ЛГ в 1,23 разу, ФСГ – в 

1,17, пролактину – в 1,55, ТТГ – в 1,25, а мелатоніну знижені – в 1,14. 

Відповідно підвищеній секреції гормонів гіпофізу та епіфізу відмічалися 

зміни рівнів стероїдних гормонів яєчників та наднирників, а також АМГ. 

Експресія Е2 на 2-3-й день МЦ підвищена в 1,52 разу, прогестерону – в 2,68, 

Тв – в 1,14, кортизолу – в 1,09, ДГЕАС – в 1,26 разу на тлі зниження рівня 

АМГ в 1,27 рази і прогестерону на 21-й день МЦ в 1,25. 

При аналізі експресії гормонів залежно від вікового періоду у жінок з 

ПЕ (група РІ та РІІ) спостерігалися гормональні зміни, подібні до 

фізіологічних (група КІ та КІІ): підвищення концентрації гонадотропних 

гормонів (рівень ЛГ у жінок з ПЕ підвищився у 3,19 разу, в контролі – у 5,30 

разу, ФСГ – у 4,00 та 7,28 разу) при суттєвому зниженні рівня мелатоніну (у 

1,37 та 1,13 разу). Відповідно знижувались рівні стероїдних гормонів (Е2 – в 

1,28 та 1,62 разу; прогестерону на 2-3-й день МЦ – в 1,07 та 1,33 і на 21-й 

день – у 1,41 та 4,49 разу; ДГЕАС – в 1,15 і в 1,58 та АМГ – в 2,03 і в 2,34). 

Концентрація Тв при ПЕ значуще не змінювалася, тоді як в контролі з віком 

вірогідно знижувалася в 1,17 разу. Вміст кортизолу при ПЕ знижувався в 1,10 

рази, в контролі – в 1,22. Тобто при ПЕ вікова гормональна перебудова 

починалася пізніше і відрізнялася від такої у жінок контрольної групи за 

темпом і напрямками Саме ці гормональні зміни можуть не тільки 

обумовлювати розвиток гормонзалежної ПЕ, але й призводити до 

особистісних порушень та інсомнії. 

Аналіз особливостей секреції гормонів в залежності від форми ПЕ 

показав, що найбільша експресія ЛГ і ФСГ була у жінок з ГЕ, пролактину – 

при ХЕ. Секреція прогестерону на 2-3-й та 21-й день МЦ була найбільшою 

при ХЕ, а на 21-й день найменшою – при ГЕ. Секреція кортизолу і ДГЕАС 

була найбільш інтенсивною при ХЕ і найменшою при ГЕ, а вміст АМГ 

навпаки – найбільший при ХЕ і найменший при ГЕ. 



322 
 

Окрім дисфункції гормональної регуляції у розвитку ПЕ має значення і 

дисфункція стероїд-рецепторних систем в ендометрії [320]. Встановлено, що 

у жінок з ПЕ кількість стероїдних рецепторів в ендометрії була підвищеною: 

в стромі РЕα – в 4,06 разу і РП – в 3,25, у залозах РЕα – в 1,34, РП – в 1,20. 

Співвідношення РЕα в залозах до РЕα в стромі складало 1,13 проти 3,44 в 

контрольній групі; співвідношення РП в стромі до РП в залозах – відповідно 

1,14 і 3,10, тобто для ПЕ було характерне переважне збільшення експресії 

рецепторів до стероїдних гормонів в стромі ендометрія. IRS стероїдних 

рецепторів також був підвищений: в стромі РЕα – в 8,10 разу (98,81±3,45 проти 

12,20±0,65 ум. од., р<0,001) і РП – в 6,36 (121,77±3,93 проти 19,14±0,83 

ум.од., р<0,001), у залозах РЕα – в 2,27 (107,05±3,38 проти 47,12±3,30 ум. од., 

р<0,001), РП – в 1,43 (133,31±3,39 проти 93,51±6,65 ум.од., р<0,001). 

У пацієнток з ПЕ, на відміну від жінок контрольної групи, не 

спостерігалося значущого зниження відсотку імунореактивних клітин до 

МАТ до рецепторів стероїдних гормонів з віком, окрім РП в стромі: в стромі 

їх кількість до РЕα в групі РІ склала 45,40±1,66 %, РІІ – 46,37±1,85 % (р>0,05), 

до РП – 63,48±1,71 і 54,69±2,02 %, р<0,001), в залозах – відповідно РЕα – 

52,32±1,67 і 51,06±1,78 % (р>0,05) і РП – 68,44±1,27 і 67,48±1,45 % (р>0,05). 

У контрольних групах відмічалося статистично значуще зниження кількості 

імунореактивних клітин до МАТ до рецепторів стероїдних гормонів з віком: 

в стромі РЕα – в 1,96 рази (з 14,76±0,58 до 7,54±0,29 %, р<0,001), РП – в 2,00 (з 

24,23±0,61 до 12,12 %, р<0,05), в залозах РЕα – в 1,98 (з 50,98±2,78 до 

25,70±1,46 %, р<0,001) і РП – в 2,22 (з 77,50±0,86 до 34,95±0,44 %, р<0,001). 

Уповільнена вікова інволюція рецепторів до стероїдних гормонів в 

ендометрії, можливо, сприяла розвитку ПЕ і виникненню її рецидивів. 

IRS стероїдних рецепторів в ендометрії у пацієнток залежно від форми 

ПЕ був найбільшим у жінок з ГЕ як в стромі, так і залозах, а найменшим – 

при ХЕ. IRS для РЕα в стромі при ГЕ перевищував такий при ПТМ в 1,34 

разу (138,32±8,81 проти 103,42±5,32 ум. од., р<0,001) і в 1,91 – при ХЕ  

(72,50±8,60 ум.од., р<0,001). IRS для РП в стромі при ГЕ  
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в 1,27 рази був більше за такий при ПТМ (167,96±10,16 проти 132,43±5,99 

ум.од., р<0,05), в 1,38 – при ВС (121,68±16,88 ум. од., р<0,05), в 1,79 – при 

ХЕ (94,06±10,04 ум. од., р<0,05). 

В залозах IRS РЕα при ГЕ в 1,17 разу був вищий за такий при ПТМ 

(135,81±9,23 проти 116,45±5,36 ум. од., р<0,001), в 1,64 – при ХЕ (82,56±8,07 

ум.од., р<0,001), в 1,10 – при ВС (123,76±13,87 ум. од., р<0,05); для РП IRS 

сягав 179,09±7,05 ум.од. і був більше за такий при ПТМ в 1,27 разу 

(140,47±5,25 ум. од., р<0,001), при ВС – в 1,21 (147,80±18,14 ум. од., 

р<0,001), при ХЕ в 1,59 – (112,85±8,11 ум. од., р<0,001). 

У всіх зразках ендометрія з ПЕ в стромі зустрічалися поодинокі, 

дифузно розташовані клітини або скупчення лімфоїдних клітин, але 

імунозабарвлення клітин МАТ до СD138 реєстрували тільки у пацієнток з 

ХЕ, при чому відсоток імунозабарвлених клітин склав 14,73±0,41 ‰. 

Відмінною рисою ХЕ у жінок пізнього репродуктивного віку порівняно з 

особами в пременопаузі була більша кількість імунопозитивних клітин до 

сіндекану-1 в 1,58 разу (16,76±0,54 проти 10,61±0,44 ‰, р<0,001). У 19,6 % 

пацієнток з ХЕ за результатами гістологічного дослідження зразків 

ендометрія зафіксовані поодинокі лімфоїдні клітини або невеликі лімфоїдно-

гістіоцитарні інфільтрати в стромі, при імуногістохімічному дослідженні 

виявлені плазмоцити в стромі [321, 322]. 

ЦОГ визнана, як фермент, який обмежує швидкість біосинтезу 

простагландинів. ЦОГ-2 є високоіндуцибельною ізоформою і може 

експресуватися в різних клітинах у відповідь на індуктори, такі як фактори 

росту, цитокіни та прозапальні молекули. ЦОГ-2 головним чином відповідає 

за синтез простагландинів при гострому та хронічному запаленні. При 

дослідженні експресії ЦОГ-2 встановлено, що відсоток імунореактивних 

клітин до ПАТ до ЦОГ-2 у пацієнток з ПЕ був підвищений в 4,19 разу 

(8,47±0,34 проти 2,02±0,17 % в контролі, p<0,001); інтенсивність 

імунозабарвлення ПАТ ЦОГ-2 – в 2,11 (2,47±0,04 проти 1,17±0,07, p<0,001); 

IRS імунопозитивних клітин ПАТ до ЦОГ-2 – в 7,60 (21,28±0,96 проти 
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2,80±0,28 ум.од., p<0,001). 

У пацієнток з ПЕ в пременопаузі порівняно з особами в пізньому 

репродуктивному віці спостерігали зменшення відсотку імунореактивних 

клітин до ПАТ до ЦОГ-2 в 1,26 разу (з 9,30±0,46 до 7,36±0,50 %, p<0,001); 

інтенсивності імунозабарвлення ПАТ ЦОГ-2 – в 1,27 (з 2,72±0,03 до 

2,14±0,07, p>0,05); IRS – в 1,57 (з 25,18±1,29 до 16,05±1,32 ум.од.). 

Спостерігали одночасне імунозабарвлення поверхневого епітелію, 

цитоплазми епітелію залоз і стромальних клітин. 

У деяких випадках відмічали на тлі вираженої реакції цитоплазми 

епітелію залоз переважне імунозабарвлення апікальної та базальної частини 

цитоплазми епітелію залоз, а в деяких – нерівномірну реакцію залозистого 

епітелію на імунозабарвлення ПАТ до ЦОГ-2. Найбільша експресія ЦОГ-2 

відмічалася при ГЕ і ХЕ (IRS склав відповідно 38,76±3,00 і 31,32±1,89 ум. од. 

проти 11,26±0,63 при ПТМ та 30,11±3,69 ум. од. ВС, р<0,05). 

Вивчення медіанних оцінок шкал опитувальника FPI показало, що для 

пацієнток з ПЕ характерний високий ступінь (7–9 балів) невротичності (41,2 

% проти 3,7 % у жінок контрольної групи, р<0,001), депресивності (19,7 %,у 

жінок контрольної групи не відмічено, р<0,001), дратівливості (23,1 %, у 

жінок контрольної групи не відмічено, р<0,001), емоційної лабільності (26,5 

проти 4,9 %, р<0,001), підвищений рівень сором’язливості (частота високих 

оцінок 41,8 проти 16,0 %, р<0,05) [311, 323-326]. До особистісних факторів, 

пов’язаних з ПЕ, також можна віднести знижений рівень врівноваженості 

(частота низьких оцінок 46,5 проти 27,2 %). 

Таким чином, відмінними дисфункціональними особистісними рисами 

пацієнток з ПЕ були невротичность, емоційна лабільність, дратівливість і 

інтроверсія 

    У сфері глибинних особистісних зв'язків невротичних і емоційно 

лабільних жінок з ПЕ домінувала депресивність, механізми їх інтрапсихічної 

адаптації порушували поведінкову інтеграцію і дезорганізували особистість 

пацієнток, що може істотно ускладнювати терапію патологічних процесів 
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ендометрія. 

Тому на нашу думку є доцільним дослідження взаємозв'язку клінічного 

перебігу ПЕ і стану психіки пацієнтки, системи її значущих відносин і 

особистісного сенсу хвороби, а також встановлення належного обсягу 

психотерапевтичного і психофармакологического втручання з метою 

підвищення ефективності проведеного лікування. 

Психічні порушення тривожно-депресивного характеру, як правило, 

невротичного, є однією з причин синдрому вегетативної дисфункції [323, 

327]. В основі розвитку соматизації тривожно-депресивних розладів лежить 

процес переходу емоційних переживань через складну систему вегетативних 

зрушень в соматичні симптоми. Виражений синдром вегетативної дисфункції 

(сума балів за опитувальником О. M. Вейна більше 15) виявлений у 74,5 % 

жінок з ПЕ проти 13,6 % жінок контрольної групи (ВШ = 18,55±0,35; 95%ДІ: 

9,37–36,73; p<0,001). 

У структурі вегетативних порушень пацієнток з ПЕ домінували 

порушення функції шлунково-кишкового тракту (65,5 %) і головний біль 

(59,1 %), у контролі не зареєстровано жодного випадку цих симптомів [328]. 

При ПЕ із симптомів синдрому вегетативної дисфункції значимо частіше 

порівняно з контролем відзначалися (в порядку зменшення ВШ): оніміння 

або похолодіння пальців (ВШ=4,32; 95 % ДІ: 2,30–8,13), втома при 

пробудженні вранці (ВШ=3,78; 95 % ДІ: 1,88–7,62; p<0,008), серцебиття 

(ВШ=2,68; 95 % ДІ: 1,52–4,73; p<0,03), поверхневий сон (ВШ=2,60; 95 % ДІ: 

1,28–5,26), низька працездатність (ВШ=2,48; 95 % ДІ: 1,46–4,20).  

При цьому наявність синдрому вегетативної дисфункції була пов’язана 

з підвищенням частоти рецидивів ПЕ: у 3,0 рази ПТМ (ВШ=2,76, 95 % ДІ: 

1,20–6,33, p<0,02) та ГЕ (ВШ=4,21, 95 % ДІ: 1,15–15,39, p<0,03), у 1,5 рази – 

ХЕ (ВШ=6,31, 95 % ДІ: 2,11–18,33, p<0,001). 

За результатами тестування за бальним опитувальником О. M. Вейна, у 

56,9 % пацієнток були ознаки інсомнії (труднощі засинання, поверхневий, 

неглибокий сон з частими пробудженнями, почуття невиспаності) проти 
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28,4 % здорових жінок (ВШ=3,33; 95%ДІ: 1,96–5,66; p<0,001). 

Мелатонін – універсальний адаптоген, який бере участь в численних 

фізіологічних процесах, зокрема, в регулюванні циркадних ритмів, 

тривожності та сну, має багатоступеневий вплив на репродуктивну систему 

[329, 330]. Враховуючи високий рівень інсомнії, проведена оцінка 

кореляційних зв’язків рівня мелатоніну з особистісними характеристиками 

обстежених жінок. Найтісніший обернений зв’язок встановлено з 

депресивністю (ρ=-0,53) та емоційною лабільністю (ρ=-0,53), тобто 

гіпомелатонінемія характеризується високим рівнем депресивності і 

емоційної лабільності. 

При оцінці якості життя у жінок з ПЕ найнижчі оцінки в балах 

відмічені в шкалах життєздатності та загального здоров’я, приблизно на тому 

ж рівні оцінювалось і психологічне здоров’я [331]. У порівнянні зі здоровими 

жінками пацієнтки з ПЕ відчували суттєві обмеження практично за всіма 

параметрами якості життя. Найбільша розбіжність зазначалась в показниках 

загального здоров’я, рольового емоційного функціонування і психічного 

здоров’я. Зниження інтегральної оцінки психологічного стану в порівнянні з 

фізичним компонентом було більш вираженим, ніж у здорових жінок. При 

оцінці якості життя за нозологіями найгірші оцінки отримані у пацієнток з 

поліпами тіла матки. Поєднана патологія матки є фактором, що істотно 

обтяжує більшість фізичних параметрів якості життя. Кореляційний аналіз 

дозволив встановити статистично значиму зворотну залежність між тяжкістю 

вегетативних порушень і всіма оцінюваними параметрами якості життя. 

Згідно з даними, отриманими в цьому дослідженні, профіль якості життя 

не залежав від виду безпліддя, але в значній мірі визначався наявністю дітей. 

У вдруге безплідних жінок з дітьми він характеризувався наступним чином: 

низький рольове фізичне функціонування, інтенсивний больовий синдром, 

обмежене соціальне і емоційне функціонування. Ядерним компонентом цих 

шкалшкал, виключаючи соціальне функціонування, була оцінка ступеня 

впливу тих чи інших обмежень на виконання повсякденних обов'язків. 
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Ймовірно, все це пов'язано з надмірним обсягом роботи, що виконувалася 

жінками з дітьми, і елементарною нестачею часу на виконання всіх 

покладених на них обов'язків, що, в свою чергу, обмежувало і рівень їх 

соціальної і професійної активності. 

Цей висновок непрямим чином підтверджується і двома фактами, 

виявленими в цьому дослідженні: профіль якості безплідних жінок з дітьми 

найближче до профілю фертильних жінок; і більше за інших задоволені якістю 

свого життя домогосподарки, причому незалежно від фактора безпліддя. 

Питання якості життя пацієнток з ПЕ і безпліддям – це, перш за все, 

питання якості психологічної і ще більшою мірою соціальної допомоги жінкам 

з дітьми, а в тріаді «пізній репродуктивний вік-безпліддя-патологія 

ендометрія» основним компонентом для якості життя є вік. В середньому віці 

спостерігаються перебудова гормональної системи і зниження фізичних сил. 

Працюючі жінки цього віку знаходяться на піку своєї кар'єри, і повноцінне 

виконання рольової материнської функції пов'язано з вираженим напруженням 

їх фізичних та емоційних ресурсів. Дана ситуація чревата глибокою 

психологічною трансформацією і переоцінкою колишніх виборів: сімейних, 

кар'єрних, цільових. Схоже, в таких умовах образ бездітної жінки-менеджера 

стає більш привабливим. Безвідносний пріоритет материнства втрачає свої 

позиції в мотиваційній сфері працюючих жінок. Такі пацієнтки, особливо в 

разі нереалізованої репродуктивної функції, потребують проведення 

корекційних програм психотерапії, спрямованих на осмислення їх жіночої 

ідентичності. 

На ІІІ етапі роботи проведено виділення факторів ризику та розробка 

алгоритму прогнозування рецидиву ГПЕ на основі патометричної процедури 

розпізнавання, розробленої Є.В. Гублером з співавт. (1999). Оцінка 

прогностичної інформативності показників проводилась за формулою 

дивергенцій С. Кульбака (1999). Розрахунки проводили на 2-х групах 

пацієнток: А1 – 88 жінок з ГПЕ, у яких протягом 2 років після лікування 

спостерігалися рецидиви захворювання; А2 – 188 жінок з ГПЕ, у яких не 



328 
 

відмічено ознак рецидивів. 60 пацієнток з ГПЕ склали екзаменаційну вибірку 

для перевірки точності роботи алгоритму. 

За результатами проведених комплексних досліджень встановлено, що 

на виникнення рецидивів ГПЕ у жінок ПРПВ впливає ціла низка факторів 

[332], серед яких показники, що характеризують вік жінки, гінекологічний 

анамнез, гінекологічний та соматичний статус, особистісні характеристики 

(невротичність, депресивність), наявність синдрому вегетативної дисфункції, 

розладів сну. Загалом ми виділили 36 показників, які можуть бути 

використані при виділенні групи високого ризику рецидиву ГПЕ. Найбільш 

інформативними серед яких виявились показники: ««Ендометріоз» (І = 89,1), 

«Рівень мелатоніну» (І = 88,9), «Порушення менструального циклу» (І = 

84,4), «Вік» (І = 79,9), «Рівень невротичності» (І = 76,9), «Патологія молочної 

залози» (І = 69,7), «Вид гіперпластичних процесів ендометрія» (І = 68,9), 

«Синдром вегетативної дисфункції» (І = 88,9), «Патологія щитоподібної 

залози» (І = 68,5), «Гіперполіменорея» (І = 63,0), що підтверджує суттєву 

роль соматичних, психосоматичних, вегетативних розладів, особистісних 

характеристик жінки у неефективності лікування ПЕ [333]. 

Для 13 найбільш інформативних показників розраховані прогностичні 

коефіцієнти і побудована диференційно-прогностична таблиця, яка є 

інформаційною основою роботи алгоритму прогнозування. Суть роботи 

алгоритму полягає в послідовному (починаючи з показника з найвищою 

інформативністю) підрахунку суми ПК відповідно до значень показників у 

пацієнтки і при перевищенні порогового значення (a1 = 12) – віднесення 

жінки до групи високого ризику рецидивів гіперпластичних процесів 

ендометрія. 

Для перевірки точності роботи алгоритму прогнозування проведено 

комплексне обстеження 60 жінок ПРПВ з ГПЕ. За прогнозом високий ризик 

рецидиву був у 22 пацієнток (у 19 прогноз справдився), не достатньо 

інформації – у 5, у інших 33 прогнозувався низький ризик ГПЕ і прогноз 

справдився. Тобто помилкових прогнозів було 3 (точність прогнозування 
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склала – 95,0 %), причому не було більш небезпечних помилок, коли 

прогнозується низький ризик, а рецидив виникає. Розроблений алгоритм 

може бути використаний, як при ручному обчисленні прогнозу за 

диференційно-прогностичною таблицею, так і за допомогою спеціально 

розробленої програми для комп’ютера, а його висока точність дозволяє його 

використовувати в широкій клінічній практиці. 

Таким чином, отримані результати вказують на те, що лікування ПЕ 

повинно бути комплексним, впливати на всі виявлені ланки патогенезу 

захворювання, враховувати вік пацієнтки, особливості анамнезу, наявність 

порушень МЦ, сполученої ПЕ,  супутньої репродуктивної та соматичної 

патології, метаболічних порушень, гормонального дисбалансу, синдрому 

вегетативної дисфункції, невротичних розладів, особливостей психотипу 

[334].  

На ІV етапі дослідження була патогенетично обґрунтована та 

розроблена комплексна диференційована система лікувально-

профілактичних заходів при ПЕ у жінок ПРПВ з урахуванням віку, нозології, 

прогнозу рецидивування, коморбідних станів. 

Проведені дослідження створили теоретичне підґрунтя для розробки 

диференційованої схеми ведення жінок ПРПВ з ПЕ, яка включає 3 етапи: 

передопераційний (анамнез, обстеження, прогнозування рецидиву, 

передопераційна підготовка), хірургічний – гістероскопія (техніка «холодної» 

петлі при гіперпластичних процесах низького ризику рецидивів, при ВС – 

інтраопераційне внутрішньоматкове введення протиспайкового гелю, при 

рецидивуючих гіперпластичних процесах або високому ризику рецидиву за 

умови відсутності репродуктивних планів – аблація ендометрія), 

післяопераційна терапія (антибактеріальна, гормональна, метаболічна, 

відновлення генітального біоценозу, корекція гіпомелатонінемії, седативна 

терапія, психотерапія, при ХЕ – озонотерапія, при рецидивуючих 

гіперпластичних процесах – аГнРГ).  Контроль ефективності лікування 

(обстеження через 3, 6 місяців, 1,5 року).  Диспансерне спостереження 
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протягом 5 років після ефективного лікування (сонографія органів малого 

таза 2 рази в рік)  [335-337]. 

Враховуючи значимість особливостей особистості, психологічних та 

вегетативних порушень у розвитку захворювання та ефективності його 

лікування до загальноприйнятих обстежень (збір анамнезу, скарг, огляд. 

загальноклінічні та гормональні дослідження) ми вважали за необхідне 

включати анкетування для оцінки якості життя та особистісного профілю, 

наявності вегето-судинної дистонії, дослідження рівня мелатоніну. 

Також вважали за доцільне проведення прогнозування ризику 

рецидивування ГПЕ за розробленим алгоритмом, що дозволяє вибрати 

оптимальну тактику хірургічного лікування.  

Передопераційна підготовка, враховуючи високу частоту та значимість 

при ПЕ інфекцій сечостатевих шляхів, захворювань печінки, 

гіпомелатонінемії та психологічних порушень, повинна включати за 

показаннями антибіотико- та протизапальну терапію, музикотерапію, 

психотерапію, гепатопротектори, мелатонін.  

Відсутність специфічних, патогномонічних симптомів ПЕ ускладнює її 

діагностику. Аналіз скарг, анамнезу і традиційний гінекологічний огляд 

жінки дають можливість зробити припущення про наявність ПЕ, для 

підтвердження якого рекомендовано проводити додаткові лабораторні та 

інструментальні обстеження. 

На початку обстеження та як скринінговий метод рекомендується 

проведення трансвагінальної сонографії в режимах 2D сканування з 

імпульсною допплерометрією (визначення товщини ендометрія, 

особливостей кровотоку,  наявності порушення структури ендометрія, 

патологічних утворень). Проведення сонографії на сучасних апаратах 

дозволяє отримати інформацію про просторову локалізацію ПЕ (особливо 

при поєднаній патології). 

Методом вибору для уточнення діагностики ПЕ є діагностичне  

вишкрібання порожнини матки, яке є досить агресивним методом і може 
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бути фактором прогресування раку ендометрія [312], оскільки не відповідає 

принципам абластики, тобто вимогам виконувати всі діагностичні і 

лікувальні втручання при можливій наявності злоякісних пухлинах з 

мінімальним механічним впливом на пухлину і навколишні тканини щоб  

уникнути ризику дисемінації пухлини. 

У результаті діагностичного вишкрібання неможливо в повному обсязі 

отримати матеріал для морфологічного дослідження, оскільки це «сліпа» 

процедура без візуалізації ендометрія, при цьому неможливо взяти матеріал з 

важкодоступних місць порожнини матки. 

Замість діагностичного вишкрібання при ПЕ рекомендовано 

застосовувати гістероскопію, яка є максимально інформативним методом 

інструментальної діагностики стану порожнини матки і її слизової оболонки, 

не тільки розширює діагностичні можливості при виявленні 

внутрішньоматкової патології, а і дозволяє оцінювати вираженість процесу, 

швидко коригувати тактику ведення пацієнтів, обирати метод лікування 

(консервативний, хірургічний), контролювати ефективність лікування  [27, 5, 

7, 8, 9]. 

Гістероскопія необхідна як перед вишкрібанням слизової порожнини 

матки для верифікації характеру локалізації патологічного вогнища, так і з 

метою контролю ретельності проведеного втручання [314, 338]. Навіть 

досвідченим гінекологам при  діагностичному вишкрібанні слизової 

оболонки матки без гістероскопії в 43-96% спостережень не вдається 

видалити повністю або діагностувати патологічний субстрат в матці [26]. 

За нашими даними, найвищим при сонографії у жінок ПРПВ є рівень 

помилково-позитивних результатів в діагностиці ПТМ (8,8 %), у 64,9 % з них 

при гістероскопії діагностується ХЕ, тобто особливу увагу слід приділяти 

диференційній діагностиці «мікрополіпозу» та ХЕ. 

Для підвищення точності діагностики ХЕ рекомендовано проводити 

імуногістохімічне дослідження ендометрія для  визначення плазматичних 

клітин за допомогою імунозабарвлення сіндекану-1 (CD 138+), що є 



332 
 

найбільш  специфічним і чутливим діагностичним методом при ХЕ, особливо 

при диференційній діагностиці при мікрополіпозі [339].  

Хірургічній операції з видалення ендометрія шляхом кюретажу 

притаманні численні недоліки: втрата великої кількості крові; сильні больові 

відчуття; значне розширення шийки матки; неповне очищення маткової 

порожнини. Таке лікування ГПЕ може викликати низку ускладнень. 

Найбільш небезпечним з них є перфорація стінки матки з проникненням у 

черевну порожнину. До інших можливих ускладнень можна віднести: 

перитоніт; тяжкі кровотечі; порушення системи згортання крові; скупчення 

згустків крові в матковій порожнині; травми органів черевної порожнини. 

Деякі з цих ускладнень є небезпечними для життя. Можливі ушкодження 

слизової оболонки в результаті надмірного вишкрібання, внаслідок чого 

пошкоджується паростковий шар ендометрія. Основним недоліком є неповне 

видалення ендометрія при хірургічному лікуванні ГПЕ шляхом кюретажу, 

що сприяє рецидивуванню ГПЕ. 

Гістероскопія дозволяє замінити лапаротомічний доступ до матки 

гістероскопічним, дає можливість виконувати оперативні втручання під 

контролем зору, скорочує перебування пацієнтки в стаціонарі, зменшує 

вартість лікування хворих [340]. Такі втручання малотравматичні, легко 

переноситься хворими, є органозберігальними, що особливо важливо для 

пацієнток репродуктивного віку [341]. Своєчасне обстеження матки за 

допомогою гістероскопії дозволяє попередити значну частину злоякісних 

перетворень ендометрія. Гістероскопія дозволяє також прицільно отримати 

тканини ендометрія для біопсії, морфологічного та імуногістохімічного 

обстеження. 

Несприятливим результатом при несвоєчасній діагностиці 

неадекватному веденні пацієнток з ПЕ, особливо при їх поєднанні, є 

радикальне хірургічне лікування – гістеректомія. Органозберігальна терапія, 

особливо при поєднаній патології матки, важлива у жінок старшого 

репродуктивного віку, що мають репродуктивні плани. 
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Для лікування рецидивуючих ГЕ в пременопаузі або при високому 

ризику рецидивування ГЕ за результатами прогнозу рекомендовано 

проводити абляцію ендометрія з використанням малоінвазивної 

гістерорезектоскопічної техніки [27, 29, 342].  

Лікування пацієнток з ВС полягало в малотравматичному усуненні 

внутрішньоматкових зрощень (гістерорезектоскопія) з подальшим 

відновленням менструальної функції і фертильності [343]. Однак навіть, 

після руйнування ВС ризик рецидивів залишається високим, за даними 

літератури – близько 28% [10], за нашими даними – 35,0 %.  

Протягом останніх десятиліть одне з основних місць в профілактиці 

спайкової хвороби черевної порожнини після хірургічних втручань зайняла 

група спеціалізованих препаратів – протиспайкових бар'єрів, механізм дії 

яких полягає в розділенні ранових поверхонь на термін, необхідний для 

мезотелізації дефектів. Сформульовано вимоги до «ідеального» 

протиспайкового бар'єра: висока ефективність; безпечність; не викликає 

запалення, імунної реакції; повністю розсмоктується; зберігається протягом 

критичної фази ремезотелізації (5-7 днів); утримується на місці без швів і 

скріпок; залишається активним у присутності крові, слизу; не порушує 

процес загоєння післяопераційної рани; не провокує виникнення інфекції; не 

володіє канцерогенним ефектом; не сприяє спайкоутворенню. Накопичено 

достатній досвід використання різних за складом, формою випуску, способу 

нанесення бар'єрних засобів. Всі їх можна умовно поділити на групи: 

механічні, напівтверді, гелеподібні, рідкі, сурфактантоподібні речовини. Для 

профілактики рецидиву ВС пропонують введення гелевих бар'єрних 

препаратів, що перешкоджають контакту стінок і утворенню спайок [344, 

345]. 

Комплексне лікування ВС ми пропонуємо доповнювати 

інтраопераційним внутрішньоматковим введенням протиспайкового гелю на 

основі природного полімеру карбоксиметилцелюлози. Гель діє як штучний 

тимчасовий "бар'єр" між пошкодженими поверхнями, забезпечуючи 
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ефективний розподіл поверхонь на час їх загоєння, а потім розсмоктується. 

Зменшення злипання поверхонь тканин перешкоджає виникненню спайок за 

рахунок утворення захисного гідрофільного шару. Завдяки своїм 

властивостям (стерильність, біосумісність, розсмоктуваність, в'язкість) 

антиадгезивний гель ефективний в присутності крові та ексудату, не є 

живильним середовищем для мікроорганізмів, не інкапсулюється.  

Для лікування запальних захворювань матки (ХЕ) рекомендовано 

застосування озонотерапії, що має антибактеріальні та противірусні 

властивості [346]. У терапевтичних концентраціях озон здійснює 

бактерицидну,  віріцидну та фунгіцидну дію. Системно відновлює гомеостаз: 

відновлення кисеньтранспортної функції крові, оптимізація про- і 

антиоксидантних систем; відновлення мікроциркуляції та периферичного 

кровообігу; оптимізація гемостазу; стимуляція кровотворення; оптимізація 

метаболізму біологічних субстратів вуглеводів, білків, ліпідів 

(біоенергетичний, біосинтетичний ефекти); активізація продукції біологічно 

активних речовин. Окрім того озон володіє імуномодулюючими, 

анальгетичними та детоксикаційними властивостями [347-349]. 

Після прийняття клінічного протоколу «Гіперплазія ендометрія» (наказ 

МОЗ №676 від 31-12-2004 р.) пройшло більше 10 років і за цей час 

накопичено багато нових результатів  клінічних та наукових досліджень, що 

обґрунтовують необхідність його перегляду щодо препаратів гормонотерапії, 

доцільності їх призначення та режимів застосування, показів до хірургічного 

лікування, нових діагностично-лікувальних методик. 

Тривала терапія гестагенами має ряд побічних ефектів: індукуючи 

атрофію ендометрія, вона може стимулювати проліферацію 

ендоцервікальних залоз і клітин резерва, спровокувати розвиток певних видів 

метаплазій аж до виникнення відповідних їм форм рака [1,3,10]. Ці препарати 

слід призначати з обережністю.  

Зокрема, недостатньо ефективним у пацієнток пізнього 

репродуктивного віку з ГЕ виявилось застосування прогестагену 
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дідрогестерону, що за нашими даними погіршує якість життя жінок, 

негативно впливає на емоційне і фізичне функціонування. Тому більш 

доцільно у таких пацієнток, особливо при безплідді використовувати сучасні 

КОК, після відміни яких настає «рібаунд ефект»: відновлюється здатність до 

овуляції та запліднення. Сучасні КОК належать до низькодозованих, не 

чинять несприятливого впливу на вуглеводний і ліпідний обміни, 

резистентність до інсуліну, забезпечують мінімальну кількість побічних 

ефектів і хорошу переносимість. 

На сьогоднішній день одним з методів гормонального лікування ГЕ є 

застосування аГнРГ, які, шляхом зворотної блокади секреції гіпофізарних 

гонадотропінів («селективна медикаментозна гіпофізектомія») призводять до 

повного блокування функції яєчників, знижують рівень секреції естрогенів, 

що мінімізує естрогенний вплив на ендометрій [350, 351].  

Блокада гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної осі під впливом аГнРГ 

приpводить до наступних ефектів: гормональна абляція; атрофія ендометрія; 

локальне пригнічення синтезу ароматази; місцевий антиестрогенний ефект; 

прямий антипроліферативний ефект в ендометрії і міометрії; зниження 

кровотоку в судинах матки; пригнічення активності деяких факторів росту і 

зменшення експресії рецепторів до них (епідермального, трансформуючого, 

інсуліноподібного, судинного ендотеліального факторів росту); активація 

апоптоза; гальмування захоплення тимідину міоцитами. 

Ми рекомендуємо після абляції ендометрію з метою профілактики 

рецидивів призначати аГнРГ на протязі 3 місяців, зважаючи на можливість 

побічних ефектів агоністів ГнРГ, характерних для клімактеричного 

синдрому, особливо негативний вплив на кісткову систему. Лікування 

починати одразу після отримання результатів гістологічного дослідження з 

метою виключення злоякісних процесів ендометрія, та при діагностуванні 

нормального стану, помірного чи легкого зниження імунореактивності 

рецепторного апарата ендометрія до естрогенів і прогестерону.  
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Враховуючи доведену нами значимість порушень функції печінки при 

ПЕ у жінок ПРПВ рекомендовано призначення гепатопротекторів. 

Адеметіонін (S-аденозил-L-метіонін) – сучасний безпечний препарат, який 

покращує метаболізм печінкових клітин з антидепресивною активністю. S-

адеметіонін – біологічно активна речовина, яка присутня у всіх тканинах 

організму, але в найвищій концентрації – у печінці. S-аденозил-L-метіонін 

бере участь у трьох важливих метаболічних процесах в організмі людини: 

трансметилюванні, транссульфуруванні і амінопропіліруванні. В цих 

реакціях він виступає або як донор метильної групи, або як індуктор 

ферментів. Крім того, адеметіонін — головне джерело метильних груп в 

головному мозку. Головним чином він бере участь у реакціях синтезу 

біологічних поліамінів, які відіграють важливу роль у передачі 

нейрогуморальних сигналів і регенерації нервів. До того ж у головному 

мозку адеметіонін виявляє антитоксичну активність. Всі ці ефекти 

адеметіоніну лежать в основі його виняткової антидепресивної активності 

[352-354]. 

Метаболічна терапія є ключовим компонентом комплексного лікування 

і спрямована на посилення тканинного обміну, активацію енергетичних 

процесів в клітинах, усунення наслідків гіпоксії тканини, в тому числі 

пригнічення анаеробного гліколізу. З цією метою доцільно використання 

депротеїнізованого гемодеривату із крові телят – препарату з вираженою 

метаболічною дією. Лікарський засіб містить компоненти, що володіють 

високою біологічною активністю: амінокислоти, олігопептиди, нуклеозиди, 

олігосахариди і гліколіпіди, ферменти, електроліти та ряд важливих макро- і 

мікроелементів (магній, натрій, кальцій, фосфор, а також нейроактивні 

мікроелементи Si і Cu) [355-357].  

Депротеїнізований гемодериват із крові телят активує клітинний 

метаболізм шляхом збільшення транспорту, накопичення і посилення 

внутрішньоклітинної утилізації глюкози і кисню, що призводить до 

прискорення метаболізму аденозинтрифосфату та підвищення енергетичних 
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ресурсів клітини. Препарат також має антиоксидантну і нейропротекторну 

активність [358] і може бути рекомендований з метою корекції  метаболічних 

порушень і наслідків ішемії, відновлення гемодинаміки і активності 

рецепторного апарату.  

Пацієнткам з інсомнією рекомендують дотримання  гігієни сну, яка 

регламентує організацію середовища проживання і поведінки людини з 

метою досягнення максимальної якості сну. Основними рекомендаціями в 

рамках підтримки правильної гігієни сну є: забезпечення комфортного 

оточення сну; зниження рівня фізичної та розумової активності в період, що 

передує сну; виключення прийому стимулюючих речовин і харчових 

продуктів;  встановлення та дотримання регулярного розпорядку підйому і 

відходу до сну (режим сну);  використання ліжка тільки для сну [359, 360]. 

До переваг поведінкової терапії інсомнії відносяться відсутність будь-

яких негативних небажаних явищ, неспецифічність (можливе застосування 

при будь-якій формі інсомнії) і тривалість позитивного ефекту після 

закінчення лікування в порівнянні з іншими методами [361]. 

При лікуванні хронічних форм інсомнії або вираженій 

гіпомелатонінемії, яка за нашими даними притаманна пацієнткам даного віку 

з ПЕ, також застосовують синтетичні аналоги гормону шишкоподібної 

залози мелатоніну. Мелатонін має легкий снодійний і значно більш 

виражений хронобіологічний (регулюючий циркадні ритми) вплив  [362, 

363]. Мелатонін не тільки відновлює сон людини. Його клінічний ефект 

складається з антиоксидантного, седативного і адаптогенного ефектів. 

Мелатонін має кілька функцій, пов'язаних з жіночою репродуктивною 

системою [364, 365]. В даний час йдуть активні дослідження цієї теми, тому 

можна рекомендувати включення мелатоніну в клінічні рекомендації. 

Зокрема мелатонін вже рекомендований Національним консенсусом щодо 

ведення пацієнток в клімактерії як препарат додаткової негормональної 

терапії [366]. Існуючий досвід дозволяє рекомендувати мелатонін off-label в 

складі комплексної терапії ПЕ. Його призначення в дозі 3 мг терміном на 
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один місяць дозволяє нормалізувати рівні Е2, пролактину і прогестерону, 

стабілізувати коливання тестостерону, покращити загальне самопочуття та 

якість життя [367]. 

Основний ефект мелатоніну полягає в гальмуванні секреції 

гонадотропінів, дещо менше він гальмує секрецію інших гормонів 

аденогіпофізу – кортикотропіну, ТТГ, соматотропіну. Крім того, в 

середньому мозку і гіпоталамусі підвищується вміст гама-аміномасляної 

кислоти і серотоніну. Препарат мелатоніну має антиоксидантні властивості, 

що обумовлює його мембраностабілізуючу дію. Нормалізує проникність 

судинної стінки і підвищує її резистентність до пошкоджень, покращує 

мікроциркуляцію. Мелатонін знижує систолічний артеріальний тиск і 

частоту серцевих скорочень, знижує підвищений артеріальний тиск при 

психоемоційному навантаженні. Мелатонін, стимулюючи реакції клітинного 

імунітету, має імуномодулюючу дію на організм [365, 368]. 

Враховуючи встановлене нами значення вегетативних порушень, 

невротичних розладів, особливостей психотипу (висока невротичність, 

депресивність; емоційна лабільність; підвищена спонтанна агресивність; 

маскулінний психотип) при ПЕ у жінок ПРПВ та негативний вплив 

гормонального лікування ми рекомендуємо застосування 

психотерапевтичних методів (музикотерапії та кататимно-імагінативної 

психотерапії), а при виражених тривожно-депресивних порушеннях – 

медикаментозної терапії з використанням небензодівзипінових анксіолітиків 

нового покоління. У комплексі реабілітаційних заходів пацієнток з ПЕ ПРПВ 

з метою психологічної адаптації рекомендовано використовувати метод 

символдрами (кататимно-імагінативна психотерапія).  

Символдрама, або кататимно-імагинативна психотерапія (кататимне 

переживання образів або метод «сновидінь наяву») – це метод глибинно-

психологічно орієнтованої психотерапії, що виявився клінічно 

високоефективним при короткостроковому лікуванні неврозів і 

психосоматичних захворювань, а також при психотерапії порушень, 
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пов’язаних з невротичним розвитком особистості. Метод розроблений 

відомим німецьким психотерапевтом професором Ханскарлом Льойнером 

(1919-1996) [308]. Появі символдрами як самостійного напрямку в 

психотерапії передувала тривала експериментальна робота, проведена Х. 

Льойнером на базі психіатричної клініки Марбурзького університету 

наприкінці 40-их – початку 50-их років. Сьогодні символдрама поширена в 

більшості країн Європи, а також у Північній і Південній Америці й деяких 

країнах Азії. Метод офіційно визнаний системою медичного страхування 

ряду європейських країн [369, 370]. 

З відомих на сьогоднішній день близько п’ятнадцяти напрямків 

психотерапії, що використовують образи в лікувальному процесі, 

символдрама є найбільше глибоко й системно опрацьованим і технічно 

організованим методом, що має фундаментальну теоретичну базу. В основі 

методу лежать як концепції класичного психоаналізу, так і його сучасного 

розвитку. Проте, символдрама – це не комбінація із суміжних 

психотерапевтичних методів, а самостійна, оригінальна дисципліна, багато 

елементів якої виникли задовго до того, як вони з’явилися в інших напрямках 

психотерапії. У символдрамі успішно поєдналися переваги багатого спектру 

психотерапевтичних технік: класичного і юнгіанського аналізу, поведінкової 

психотерапії, гуманістичної психології, аутотренінгу [371]. 

Методика символдрами полягає в наступному. Пацієнта, що лежить із 

закритими очима на кушетці або сидить в зручному кріслі, вводять у стан 

розслаблення. У роботі з дорослими  для цього використається техніка, 

близька до двох перших ступенів аутогенного тренінгу за Й.Х. Шульцом. Як 

правило, буває достатньо кількох простих навіювань стану спокою, 

розслабленості, тепла, важкості й приємної втоми послідовно в різних 

ділянках тіла. Після досягнення пацієнтом стану розслаблення йому 

пропонується уявити образи на задану психотерапевтом тему – стандартний 

мотив. Уявляючи образи, пацієнт розповідає про свої переживання 
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психотерапевту, який «супроводжує» пацієнта в його образах і, якщо 

необхідно, направляє їх протікання у відповідності зі стратегією лікування. 

Тривалість уявлення образів залежить від віку пацієнта й характеру 

мотиву, становить в середньому близько 20 хвилин. Курс психотерапії 

складається, як правило,  8 – 15 сеансів. Однак істотні поліпшення 

наступають уже після кількох перших сеансів, іноді навіть один єдиний сеанс 

може позбавити пацієнта від хворобливого симптому. 

Як основні мотиви символдрами,  Х. Льойнер пропонує наступні: луг, 

як вихідний образ кожного психотерапевтичного сеансу; підйом у гору, щоб 

побачити з її вершини панораму ландшафту; проходження вздовж струмка 

нагору або вниз за течією; обстеження будинку; спостереження узлісся й 

очікування істоти, що вийде з темряви лісу. Всі мотиви мають, як правило, 

широкий діапазон діагностичного й терапевтичного застосування. Можна 

говорити про особливу ефективність деяких мотивів при певних 

захворюваннях і патологічних симптомах [372]. 

Висока ефективність символдрами доведена численними 

дослідженнями [369]. 

Судячи з даних літератури, при використанні даного методу у жінок 

ефективними можуть бути мотиви, які підвищують резервні сили особи при 

лікуванні захворювань, зокрема в реабілітації після хірургічних втручань 

[373-375]. Це мотиви, які належать до основного ступеня символдрами (луг,  

струмок, квітка, будівництво будинку). Ці мотиви дозволяють провести в 

символічній формі трансформацію несвідомих страхів, побоювань жінки 

стосовно прогнозу захворювання, підсилюючи почуття гармонії, 

врівноваженості, підготовленість особи до ускладнень, які можуть 

виникнути, підвищували особисту стійкість, оптимізм, позитивно 

позначались на самопочутті жінок. 

Тривожно-депресивні розлади –  це непсихотичні психічні порушення, 

що найчастіше зустрічаються в популяції. Коморбідність цих розладів може 

бути маркером несприятливого перебігу будь-якого захворювання і 
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неефективності проведеної терапії [376]. Крім того, тривожні розлади є 

характерним феноменом старіння, значно частішають і посилюються з віком 

[377]. За нашими даними високий рівень депресивності відмічено у 18,2 % 

пацієнток з ПЕ ПРПВ, тоді як у жінок контрольної групи спостерігався лише 

низький і середній рівень. 

Складність патогенезу і різноманітність клінічних проявів тривожних 

розладів передбачає серйозне обґрунтування доцільності вибору лікарського 

засобу [378]. Серед психотропних засобів при лікуванні депресивно-

тривожних розладів провідне місце займають транквілізатори – похідні 

бензодіазепіну, які мають широкий спектр дії: анксіолітичну, седативну, 

міорелаксуючу, протисудомну, снодійну і вегетостабілізуючу [379]. Однак, 

застосування бензодіазепінів має цілий ряд недоліків і обмежень, таких як: 

психомоторну загальмованість, млявість, сонливість; міорелаксацію, фізичну 

слабкість; когнітивні порушення; порушення координації, запаморочення; 

депресію; толерантність і залежність (після 1-2 місяців прийому); синдром 

відміни; тератогенну дію; високий потенціал межлікарської взаємодії; 

складності в прописуванні. 

Тому в даний час бензодіазепінові анксіолитики не можуть 

розглядатися як препарати першого вибору при тревожно-депресивному 

синдромі. Як альтернатива запропоновані анксіолітики нового покоління 

небензодіазепінового походженн – похідні  бензоксазину. Вони зберігають 

потужний протитревожний ефект, властивий бензодіазепінам, але володіють 

істотно більш сприятливим профілем безпеки, забезпечують максимальний 

комплайенс в процесі лікування [380]. 

Ефективність та безпечність похідних бензоксазину обумовлена їх 

специфічним подвійним механізмом, спрямованим на ГАМК–рецептори β–2 і 

β–3, що забезпечує анксіолітичний ефект. Вони підсилють вплив інгібуючої 

ГАМК–ергічної системи, яка бере участь в регуляції тривоги. Володіючи 

спорідненістю до хлорного каналу, з'єднаного з комплексом ГАМК–А 

рецептора, похідні бензоксазину зв'язуються з цими рецепторами шляхом 
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алостеричної взаємодії на ділянках, відмінних від місця зв'язування 

бензодіазепінів (діють на ГАМК–А–рецептори α–1). Іншим механізмом 

похідних бензоксазину є стимуляція бензодіазепінових рецепторів 

мітохондріального типу, які контролюють синтез нейростероідів, що мають 

анксіолітичний ефект [381, 382]. 

При виражених тривожно-депресивних порушеннях рекомендовано 

застосування небензодіазипінових анксіолітиків нового покоління [383], 

наприклад, похідних бензоксазину, що мають низку переваг порівняно з 

седативними засобами  та іншими анксіолітиками: усунення всього 

комплексу тривожно-невротичних проявів - тривоги, напруження, страху, 

психовегетативних розладів, порушень сну; забезпечення підтримки 

звичного ритму життя, соціальної активності (робота, навчання і т.д.);  

безпечність (мінімальна кількість або відсутність серйозних побічних 

ефектів, відсутність звикання); сполучуваність з іншими сомато- і 

психотропними засобами; зручність застосування; економічна доступність. 

На V заключному етапі досліджень проведена оцінка ефективності 

запропонованої системи лікувально-профілактичних заходів при ПЕ у жінок 

ПРПВ. Обстежено до і після лікування за розробленою системою 250 жінок з 

ПЕ віком 35–54 роки (група ІІ), а також оцінено результати лікування у групі 

І. Проведено порівняльну характеристику груп І та ІІ за результатами 

лікування. 

При оцінці результатів гістероскопії у досліджуваних групах 

встановлено, що тривалість оперативного втручання у групах І і ІІ склала 

відповідно 16,64±0,55  і 16,01±0,39 хв.,  p>0,05.  

Застосування розробленої матодики гістероскопічного втручання  

привело  до  зниження кількості випадків субфебрильної температури після 

операції, яка звичайно спостерігалася в першу добу, з 9,5 %  до 2,4 %, тобто в 

3,96 рази (p<0,001).  

Число пацієнток з післяопераційним болем у групі ІІ (16,9 %) 

перевищувало таке у групі І (6,4 %) в 2,64 рази (p>0,001). Пацієнтки 
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скаржилися на біль в нижній частині живота та попереку переважно 

протягом першої доби після операції. 

Інтраопераційна крововтрата в групі ІІ (14,80±0,23; 14(12-16) мл) 

вірогідно не перевищувала таку у групі І (14,80±0,23; 14(12-16)) (p>0,05).  

Гістерорезектоскопія ускладнилася матковою кровотечею лише у 0,8 % 

жінок групи ІІ  і у 1,2 %  групи І (p>0,05). 

Використання розробленого комплексу лікування привело до зниження 

реєстрації післяопераційних ВС при сонографії в 19,4 рази – з 15,5  до 0,8 % 

(p<0,001). Отримані дані співпадають з даними сучасних досліджень з 

використанням аналогічних методик лікування ВС [384]. 

Проведення сонографії через 9 місяців від початку лікування показало 

покращення ехоструктури і сонометричних показників ендометрія в обох 

досліджуваних групах як на 7-й, та і на 21-й день МЦ. На 7-й день МЦ М-ехо 

в групі ІІ стало 7,36±0,07 мм порівняно з вихідним 8,56±0,15 мм, тобто 

зменшилося в 1,16 рази (р<0,001), а в групі І – 7,64±0,06  мм порівняно з 

вихідним 8,91±0,15 мм, тобто стало менше в 1,17 рази (р<0,001). 

Застосування розробленого комплексу лікувальних заходів привело до 

значущого зменшення М-ехо на 7-й день МЦ у пацієнток групи ІІ порівняно 

з групою І в 1,04 рази (р<0,001). 

На 21-й день МЦ М-ехо в групі ІІ дорівнювало 12,50±0,08  мм проти 

вихідного 15,20±0,25 мм, тобто зменшилося в 1,22 рази (р<0,001), в групі І 

було 13,41±0,07 мм проти  вихідного 15,10±0,19 мм, тобто стало менше в 1,13 

рази (р<0,001). Застосування розробленого комплексу лікувальних заходів 

привело до статично  значущого зменшення М-ехо на 21-й день МЦ у жінок 

групи І порівняно з групою ІІ в 1,07  рази (р<0,001).  

Аналіз змін гормонального профілю сироватки крові в динаміці 

лікування показав його значуще поліпшення. 

Так, при вивченні динаміки гонадотропних гормонів гіпофізу у групі ІІ 

відмічено вірогідне зниження секреції ЛГ  в 1,31  рази (з 24,80±1,46 до 

18,93±1,11 мМО/л, р<0,001) і ФСГ – в 1,28 (з 41,25±2,15 до 32,23±1,68 



344 
 

мМО/л, р<0,001. У групі І вірогідно знизився тільки сироватковий вміст ФСГ 

в 1,15 рази (з 38,11±1,83 до 33,14±1,59 мМО/л, р<0,04). Застосування 

розробленого комплексу лікувальних заходів порівняно з традиційним 

привело до статично  значущого зменшення рівня ЛГ в 1,27 рази (р<0,001).  

При дослідженні вмісту тропних гормонів гіпофізу  в групі ІІ відмічено 

вірогідне зниження секреції пролактину  в 1,45 разу (19,27±0,35 до 

13,29±0,24 нг/мл, р<0,001). У групі І вірогідно знизився сироватковий вміст 

пролактину – в 1,23 (19,43±0,37 до 15,80±0,30 нг/мл, р<0,001).  

Зареєстровано зниження в динаміці лікування на 2-3-й день МЦ 

сироваткового вмісту Е2 в групі І в 1,31 рази (з 55,97±2,70 до 42,73±2,06 

пг/мл, р<0,001), у групі ІІ – в 1,12 (з 58,17±2,06 до 51,94±1,84 пг/мл, р<0,03), 

Тв відповідно – в 1,11 (з 1,66±0,02 до 1,50±0,02 пг/мл, р<0,001) і в 1,07 рази (з  

1,67±0,02 до 1,56±0,02 пг/мл, р<0,001). У групі ІІ після закінчення лікування 

сироватковий рівень Е2 був нижчий за такий в групі І в 1,22 рази (р<0,001), а 

Тв – в 1,04 (р<0,008). 

Відмічені позитивні зміни рівнів прогестерону на 2-3-й і 21-й день МЦ.  

У пацієнток групи ІІ сироватковий вміст прогестерону значуще 

знизився на 2-3-й день МЦ в 1,29 рази (з 1,33±0,09 до 1,03±0,07 пг/мл, 

р<0,009) і на 21-й збільшився в 1,37 рази (з 7,73±0,27 до 10,59±0,37 пг/мл, 

р<0,001). У осіб групи І рівень прогестерону вірогідно підвищився на 21-й 

день МЦ в 1,16 рази (з 8,28±0,26 до 9,61±0,30 пг/мл, р<0,001). У результаті 

проведеного лікування сироватковий вміст прогестерону на 2-3-й день МЦ в 

групі ІІ був менший за такий в групі І  в 1,31 рази (р<0,006) і більший на 21-й 

день – в 1,10 (р<0,001).  

При оцінці гормонів-регуляторів циркадіанних ритмів в організмі 

жінок встановлено, що рівень мелатоніну збільшився у групі ІІ в 1,11 рази (з 

22,18±0,50 до 24,65±0,86 пг/мл, р<0,001), у групі І вірогідно не змінився (з 

21,63±0,53 до 21,81±0,71 пг/мл, р>0,05), кортизолу відповідно – в 1,09 (з 

8,20±0,06 до 7,53±0,06 мкг/дл, р<0,001) і в 1,04 (з 8,05±0,09 до 7,74±0,09 

мкг/дл, р<0,02).  Таким чином, після закінчення лікування сироватковий 
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вміст мелатоніну був більший за такий у групі ІІ порівняно з групою І в 1,13 

рази (р<0,01) і кортизолу менший в 1,03 (р>0,05). 

 Проведене комплексне лікування пацієнток з ПЕ привело не тільки для 

поліпшення стану ендометрія, а й до позитивних  змін особистісного 

профілю, синдрому вегетативної дисфункції, частоти інсомнії та якості життя 

жінок досліджуваних груп в динаміці лікування. 

Так відзначено поліпшення особистісного профілю жінок з статистично 

значуще більш низьким  рівнем невротичності в групі ІІ порівняно з групою І 

в 1,27 рази (3,93±0,11 проти 5,01±0,12  балів, р<0,001), спонтанної 

агресивності – в 1,23 (2,17±0,10  проти 2,66±0,09, р<0,001), депресивності –  в 

1,33 (3,32±0,12 проти 4,41±0,10, р<0,001), реактивної агресивності – в 1,14 

(3,20±0,13 проти 3,65±0,10, р<0,007), сором’язливості – в 1,11 (5,11±0,14 

проти 5,67±0,10, р<0,001), емоційної лабільності – в 1,06 (4,49±0,10 проти 

4,78±0,10, р<0,04) і з підвищеним рівнем комунікабельності 1,05 рази 

(6,34±0,008 проти 6,03±0,07 бали, р<0,001), врівноваженості – в 1,33 

(4,60±0,11 проти 3,47±0,09, р<0,001), екстраверсії – в 1,10 (3,71±0,11 проти 

3,37±0,09, р<0,02). 

Зареєстровано статистично вірогідне зниження в динаміці лікування 

середнього балу синдрому вегетативної дисфункції за шкалою О.М. Вейна в 

групі І в 1,45 рази (з 29,03±0,84 до 20,03±0,84 балів, р<0,001), у групі ІІ – в 

1,12 (з 28,61±0,72 до 25,61±0,72 пг/мл, р<0,003), а також зменшення кількості 

осіб з середнім балом за шкалою О.М. Вейна ≥15 в групі І в 1,41 рази – з 80,0  

до 56,8 % осіб  (р<0,001). Таким чином, після закінчення лікування  середній 

бал синдрому вегетативної дисфункції за шкалою О.М. Вейна в групі ІІ був 

менше за аналогічний у групі І в 1,28 рази (р<0,001), а число жінок з середнім 

балом за шкалою Вейна ≥ 15 – менше в 1,38 (р<0,001). 

У жінок з ПЕ  в основній групі число випадків інсомнії зменшилося у 

2,22 рази – з 153 (61,2 %) до 69 (27,6 %, р<0,001), у групі порівняння в 1,22 – 

з 190 (58,5 %) до 156 (48,0 %, р<0,01). У результаті проведеного лікування 

число жінок з інсомнією в групі ІІ порівняно з групою І знизилося в 1,74 рази 
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(р<0,001).  

Відмічено статистично значуще збільшення в групі ІІ рольового 

фізичного функціонування в 1,11 рази – з 72,50±2,07 до 80,40±1,50 балів 

(р<0,002), загального здоров’я в 1,10 – з 62,04±1,00 до 68,25±1,14 балів 

(р<0,001), рольового емоційного функціонування в 1,11 – з 68,80±2,21 до 

76,53±1,86 балів (р<0,008), психологічного здоров’я в 1,12 – з 59,17±1,03 до 

66,47±0,98 балів (р<0,001). У групі І не відмічалося достовірних змін 

показників якості життя в динаміці лікування. У  результаті проведеного 

лікування кількість балів оцінки рольового фізичного функціонування у 

групі ІІ перевищувала таку у групі І в 1,07 рази (р<0,03), загального здоров’я 

– в 1,10 (р<0,001), рольового емоційного функціонування – в 1,08 (р<0,04), 

психологічного здоров’я – в 1,11 (р<0,001). 

Аналіз пайпель-біоптатів ендометрія після закінчення лікування 

показав статистично значуще зниження в групі ІІ на 21-й день МЦ в стромі 

IRS РЕα в 3,11 рази (з 89,43±3,97 до 28,76±1,28 ум.од., р<0,001) і в групі І – в 

2,12 (з 98,81±3,45 до 46,61±1,63 ум.од., р<0,001),  IRS РП – відповідно в 2,65 

(з  113,47±5,18 до 42,82±1,95 ум.од., р<0,001)  і  в 1,99 (з 121,77±3,93 до 

61,27±1,98 ум.од., р<0,001); в залозах зменшення  IRS РЕα в 2,12 рази (з 

112,54±4,31 до 53,08±2,03 ум.од., р<0,001) і в 1,77 (з 107,05±3,38 до 

60,45±2,22  ум.од., р<0,001),  IRS РП – відповідно в 1,29 (з  137,68±4,49  до 

106,83±3,45 ум.од., р<0,001)  і  в 1,12 (з 133,31±3,31 до 119,03±3,03 ум.од., 

р<0,002). Таким чином, проведене лікування у основній групі по розробленій 

методиці привело до зменшення IRS РЕα в стромі порівняно з аналогічними 

показниками групи порівняння в 1,62 рази (р<0,001), IRS РП – в 1,43 

(р<0,001), а в залозах – в 1,14 (р<0,02) і в 1,11 (р<0,01).  

Після проведеного лікування у досліджуваних жінок зменшилися 

запальні явища в слизовій оболонці матки, що проявилося зменшенням числа 

випадків експресії CD138+ в групі І в 5,11 рази – з 36,8 до 7,2 % (р<0,001) і в 

групі ІІ в 1,88 – з 34,8 до 18,5% (р<0,001). 

Впровадження розробленої комплексної методики лікування ПЕ 
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привело порівняно з традиційною до зниження числа випадків експресії 

маркеру плазматичних клітин сіндекану-1 в ендометрії в 2,57 рази (р<0,001). 

У групі ІІ зареєстровано після проведення лікування зниження в 

ендометрії IRS ЦОГ-2 в 2,13 рази (з 22,79±1,08 до 10,70±0,51 ум.од., 

р<0,001), в групі І – в 1,50 (з 21,28±0,96 до 14,18±0,64 ум.од., р<0,001). Після 

закінчення лікування IRS ЦОГ-2 в основній групі був менше за аналогічний у 

групі порівняння в 1,33 рази р<0,001. 

Проведений аналіз віддалених результатів проведеного лікування 

жінок ПРПВ з ПЕ. Серед 437 пацієнток 35-44 років, які страждали на ПЕ, 

безпліддя було діагностовано у 44,4 % випадках, в тому числі первинне – у 

16,7 % випадках, вторинне – у 27,7 % випадку (p<0,001). У жінок групи ІІ, які 

проходили лікування від безпліддя, вагітність наступила у 23/82  (28,0 %) 

випадках, а в групі І в 2,62 рази менше – у 12/112 (10,7 %, ВШ=3,25±0,39; 

95% ДІ 1,51-7,01, p<0,002).  

При спостереженні за хворими протягом півтора роки встановлено, що 

застосування запропонованої системи ведення жінок з ПЕ дозволило знизити 

частоту рецидивів з 59,1 % випадків в групі І до 30,8 % в ІІ групі, тобто в 1,92 

рази (ВШ=3,24±0,18; 95 % ДІ: 2,29–4,60). Найчастіше рецидивувала ГЕ: в 

основній групі число випадків її рецидивів склало 12,8 проти 25,2 % в групі 

порівняння (p<0,001);  ПТМ  – 9,2  проти 17,8 % (р<0,003); ХЕ – 14,0 проти 

22,2 % (p<0,02); ВС – 0,8 проти 3,4 % (p<0,04). 

Встановлена висока ефективність диференційованої системи ведення 

жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку дозволяє 

рекомендувати її для впровадження в роботу лікувально-профілактичних 

закладів гінекологічного профілю. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Актуальність проблеми патології ендометрія у жінок пізнього 

репродуктивного віку не втрачає свого значення як з позицій профілактики 

раку ендометрія (частота малігнізації гіперпластичних процесів ендометрія 

коливається від 0,25 до 47 %), так і з позицій відновлення і збереження 

репродуктивної функції. Незважаючи на велику кількість досліджень, 

присвячених вивченню етіології та патогенезу захворювання, механізми 

формування патологічного процесу в ендометрії, причини його 

рецидивування та недостатньої ефективності загальноприйнятих 

діагностичних та лікувально-профілактичних заходів до кінця не з’ясовані. 

Отже, підвищення ефективності лікування та покращення якості життя жінок 

пізнього репродуктивного і пременопаузального віку з патологічними 

процесами ендометрія шляхом розробки нових підходів до ведення таких 

пацієнток є актуальною проблемою сучасної гінекології, вирішення якої 

сприятиме покращенню стану здоров’я жінок даної вікової категорії. 

2. За даними ретроспективного аналізу історій хвороб у віковій 

структурі патології ендометрія пізній репродуктивний та пременопаузальний 

період займає значну частку (37,3 %) і посідає друге місце, активний 

репродуктивний період фіксується значно частіше (54,1 %), тоді як 

постменопаузальний період – суттєво рідше (8,6 %). У структурі патології 

ендометрія всіх вікових груп домінують поліпи тіла матки, в активному 

репродуктивному віці та пізньому репродуктивному та пременопаузальному 

віці їх частка складає біля 50 %, а надалі, в періоді менопаузі, зростає на 

30 %. Гіперплазія ендометрія найчастіше відмічається саме у пізньому 

репродуктивному та пременопаузальному віці (37,2 %). Частота хронічного 

ендометриту складає 17–21 %, внутрішньоматкових синехій – 4–7 %. З віком 

суттєво зростає відсоток комплексної гіперплазії (у 7,6 та у 2,5 разу 

відповідно), атрофії ендометрія (у 2,8 та 13,2 разу) та сполученої маткової 

патології (в 1,8 та 1,2 разу). 
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3. У жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку за 

результатами обстежень (сонографія, гістероскопія, гістологічне 

дослідження) у співставленні з клінічною картиною встановлено частоту і 

структуру патології ендометрія. Пацієнтки цієї вікової категорії звертаються 

головним чином з приводу безпліддя (32,6 %) та гіперполіменореї (31,4 %), 

але при цьому у переважної більшості жінок (75,9 %) діагностуються 

гіперпластичні процеси ендометрія: у половини жінок (51,1 %) – поліп тіла 

матки, у 37,2 % – гіперплазія ендометрія. У 17,4 % пацієнток даної вікової 

категорії діагностовано хронічний ендометрит, у 5,0 % – внутрішньоматкові 

синехії. Поєднана маткова патологія, переважно гіперплазія ендометрія, 

разом з поліпом або лейоміомою матки, спостерігається більш, ніж у 

половини (53,0 %) жінок. 

4. Для жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку з 

патологією ендометрія характерним є порушення менструальної функції в 

анамнезі (46,5 % жінок), обтяжений гінекологічний (у 45,5 % – хронічні 

аднексити, 33,8 % – міома матки, 35,1 % – поліп тіла матки, у 57,8 % – 

гінекологічні операції) та репродуктивний (у 59,4 % –- штучні аборти) 

анамнез, значна частота урогенітальних інфекцій (43,4 %) та соматичної 

патології (55,7 %), переважно патологія травного тракту, щитовидної залози, 

ожиріння, алергії та серцево-судинні захворювання. Висока частота 

рецидивів патології ендометрія (29,5 %) свідчить про недостатню 

ефективність системи лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів 

для цієї категорії пацієнток. 

5. Гормональна обумовленість доброякісної патології ендометрія у 

пізньому репродуктивному та пременопаузальному віці підтверджена 

виявленим дисбалансом гонадотропних, статевих та наднирникових 

стероїдних гормонів, зниженням секреції мелатоніну, залозисто-

стромальною розбалансованістю рецепторного апарату ендометрія. Експресія 

ЦОГ-2 з віком зменшується в нормальному і патологічно модифікованому 

ендометрії, але при патології ендометрія її продукція збільшується в 7,83 
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рази (IRS 21,94±0,95 проти 2,80±0,28 ум.од., p<0,001) з нерівномірним 

накопиченням в цитоплазмі клітин строми, поверхневого епітелію, епітелії 

залоз, особливо в апікальних і базальних відділах. Найбільша експресія ЦОГ-

2 відмічається при гіперплазії (IRS 38,76±3,00 ум.од.) і хронічному 

ендометриті (IRS 31,32±1,89 ум. од.), що підтверджує роль запалення в їх 

патогенезі і надає підстави для диференційованого підходу до лікування з 

урахуванням виявлених змін. 

6. Методом вибору для передопераційної діагностики патології 

ендометрія є 2D-соноскопія, але в діагностиці поліпів тіла матки рівень 

помилково-позитивних результатів реєструється у 8,8 % пацієнток, у 64,9 % з 

яких при гістероскопії діагностується хронічний ендометрит, що 

підтверджується імуногістохімічними дослідженнями CD138. Пацієнтки з 

хронічним ендометритом мають високий шанс (ВШ = 5,93; 95 % ДI: 1,86–

18,89) отримати помилковий діагноз поліпа тіла матки, найчастіше (77,5 %) – 

це множинні «мікрополіпи» розміром 1–2 мм, що загрожує необґрунтованим 

хірургічним втручанням. Додаткове застосування при передопераційному 

сумнівному діагнозі допплерографії, 3D-сонографії, гідросонографії дозволяє 

підняти точність передопераційної діагностики поліпів тіла матки до 99,1 %, 

гіперплазії ендометрія – до 99,3 %, хронічного ендометриту – до 92,3 %, 

внутрішньоматкових синехій – до 99,0 %. Візуальний огляд внутрішньої 

поверхні матки при гістероскопії дозволяє уточнити сонографічний діагноз 

ПЕ, тим самим оптимально змінити тактику ведення і при необхідності після 

встановлення діагнозу здійснити хірургічне внутрішньоматкове втручання, 

але гістологічний діагноз є остаточним. 

7. Характерними дисфункціональними особистісними рисами 

пацієнток пізнього репродуктивного та пременопаузального віку з 

патологією ендометрія є невротичність (ВШ=4,98±0,36; 95 % ДІ: 2,45–20,61), 

емоційна лабільність (ВШ=6,93±0,53; 95 % ДІ: 2,46–19,50) і знижена 

врівноваженість (ВШ=2,33±0,27; 95 % ДІ: 1,36–3,98). Виражений синдром 

вегетативної дисфункції виявляється у 74,5 % жінок (ВШ=18,55±0,35;  95 % 
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ДІ: 9,37–36,73), різноманітними порушеннями сну страждають 56,9 % осіб 

(ВШ=3,33±0,27; 95%ДІ: 1,96–5,66). У жінок з рецидивом патології 

ендометрія в 2,65 рази частіше зустрічається знижений рівень мелатоніну 

(ВШ 4,10±0,29; 95 % ДІ 2,33–7,19), істотно знижені всі параметри якості 

життя (особливо при поліпах та сполученій патології ендометрія), найнижче 

оцінювались загальне здоров’я (в середньому 62 бали зі 100), рольове 

емоційне функціонування (66,7 балу) і психологічне здоров’я (64 бали). 

Наявність виражених вегетативних, тривожно-депресивних та невротичних 

розладів у 47,4 % жінок з ПЕ обумовлена порушеннями у гіпоталамо-

гіпофізарно-наднирниково-яєчниковій вісі гормональної регуляції (зростання 

секреції гонадотропних та тропних гормонів, дисбаланс яєчникових та 

наднирникових стероїдних гормонів, зниження антимюллерового гормону). 

8. Усі показники особистісного профілю, якості життя, синдрому 

вегетативної дисфункції, інсомнії та рівень мелатоніну перебувають у 

складному взаємозв’язку як між собою, так і з патологію ендометрія та її 

рецидивуванням (ρ від 0,3 до 0,82 для більшості показників), що обґрунтовує 

їх додаткове включення до комплексу діагностично-прогностичних заходів 

та критеріїв якості лікування. 

9. Найбільш інформативними серед 35 факторів ризику рецидиву 

гіперпластичних процесів ендометрія у жінок пізнього репродуктивного та 

пременопаузального віку є показники: «Ендометріоз» (І = 89,1), «Рівень 

мелатоніну» (І = 88,9), «Порушення менструального циклу» (І = 84,4), «Вік» 

(І =79,9), «Рівень невротичності» (І=76,9), «Патологія молочної залози» 

(І=69,7), «Вид гіперпластичних процесів ендометрія» (І = 68,9), «Синдром 

вегетативної дисфункції» (І=88,9), «Патологія щитоподібної залози» (І=68,5), 

«Гіперполіменорея» (І = 63,0), що підтверджує суттєву роль соматичних, 

психосоматичних, вегетативних розладів, особистісних характеристик жінки. 

Розроблений алгоритм прогнозування рецидивів гіперпластичних процесів 

ендометрія на основі аналізу 13 виділених факторів ризику дозволяє з 

точністю 94,0 %, відносити пацієнток з патологією ендометрія до групи 
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високого ризику рецидиву. 

10. Застосування в комплексі лікувально-профілактичних заходів 

удосконаленої тактики хірургічного лікування патології ендометрія в 

залежності від нозології з використанням малотравматичної техніки 

«холодної» петлі та диференційованої системи післяопераційної реабілітації 

з урахуванням коморбідних станів дозволяє уникнути ускладнень, 

характерних для вишкрібання порожнини матки, знизити частоту рецидивів 

гіперпластичних процесів ендометрія у 3,01 разу (до 8,4 %), зберегти 

репродуктивний потенціал ендометрія. 

11. Обґрунтована та впроваджена система лікувально-профілактичних 

заходів для жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку з 

патологією ендометрія, яка включає 3 етапи: передопераційний 

(анамнестичні, клінічні, інструментальні та лабораторні обстеження, 

анкетування, прогнозування рецидиву, передопераційна підготовка), 

хірургічний – гістерорезектоскопія (техніка «холодної» петлі залежно від 

нозології), післяопераційна терапія (антибактеріальна, гормональна, 

метаболічна, озонотерапія при хронічному ендометриті, відновлення 

біоценозу, корекція гіпомелатонінемії, седативна терапія, психотерапія) 

дозволяє знизити частоту рецидивів патології ендометрія в 1,92 рази 

(ВШ=3,24; 95 % ДІ: 2,29–4,60), частоту синдрому вегетативної дисфункції в 

1,28 і частоту інсомнії в 1,74 (ВШ=0,41; 95 % ДІ: 0,29–0,59), покращити 

якість життя на 18,3 %, а також у жінок пізнього репродуктивного віку з 

безпліддям збільшити частоту настання вагітності в 2,38 рази (ВШ=5,35; 

95 % ДІ: 1,92–14,93). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Обстеження пацієнток пізнього репродуктивного і 

пременопаузального віку з патологією ендометрія повинно включати оцінку 

профілю особистості, встановлення значущих соціальних відносин, 

особистісних проблем, особистісного сенсу захворювання і його ролі в 

системі значущих відносин, прогнозування ризику рецидиву гіперпластичних 

процесів. 

2. Рекомендована тактика ведення жінок з мікрополіпами ендометрія: 

в разі виявлення при УЗД поліпів розміром менше 2 мм необхідно виключити 

наявність хронічного ендометриту, провести протизапальну терапію і лише 

при збереженні симптомів після консервативного лікування направляти 

пацієнток на оперативне втручання. 

3. Хірургічне видалення поліпів та гіперплазованого ендометрія 

рекомендовано виконувати гістероскопічним доступом з використанням 

техніки видалення ендометрія «холодною» петлею, не використовувати 

вишкрібання порожнини матки з метою профілактики виникнення синехій та 

аденоміозу. 

4. При рецидивуючих гіперпластичних процесах ендометрія в 

пременопаузі або при високому ризику рецидиву і відсутності 

репродуктивних планів проводити гістероскопічну абляцію. В 

післяопераційному періоді з метою профілактики рецидивів призначати 

агоністи гонадотропін-рілізінг гормона протягом 3 місяців. Лікування слід 

починати після виключення злоякісних процесів ендометрія (за результатами 

гістологічного дослідження). 

5. При внутрішньоматкових синехіях рекомендовано інтраопераційне 

внутрішньоматкове введення 20–40 мл протиспайкового гелю. 

6. Комплексна диференційована система післяопераційної реабілітації 

пацієнток пізнього репродуктивного і пременопаузального віку з патологією 

ендометрія включає: 
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- при гіперплазії та поліпах тіла матки – сучасні низькодозовані 

КОК з високим антипроліферативним індексом 3 місяці за схемою; 

- в якості етіотропної терапії при хронічному ендометриті – 

антибактеріальна терапія з урахуванням чутливості збудника протягом 10 

днів, при наявності вірусної інфекції – сучасні аналоги нуклеозидів в 

тривалому режимі (протягом 1 місяця); 

- при хронічному ендометриті в післяопераційному періоді – 

введення медичного озону в порожнину матки крапельно 400 мл за одну 

процедуру через день – 5 зрошень; 

- для корекції метаболічних порушень і наслідків ішемії, 

відновлення гемодинаміки ендометрія при хронічному ендометриті та 

внутрішньоматкових синехіях – антигіпоксанти протягом 30 днів, селективні 

нестероїдні протизапальні препарати протягом 7 днів;. 

- для корекції патології печінки при порушенні її функції – 

гепатопротектори протягом 4 тижнів під наглядом гастроентеролога; 

- для корекції інсомнії – дотримання гігієни сну, аутотренінг, 

снодійні та седативні препарати за 30 хвилин до сну щодня протягом 2 

тижнів (за необхідністю – 1 місяць) до відновлення фізіологічного ритму сну; 

- для корекції психовегетативних розладів – небензодіазепинові 

анксіолітики протягом 2 тижнів, за необхідністю для усунення комплексу 

тривожно-невротичних проявів психотерапевтичні методики за участю 

психотерапевта; 

- для корекції маси тіла пацієнткам з ІМТ ≥ 27 кг/м2 – дієтотерапія 

під наглядом дієтолога; 

- для корекції патології щитоподібної залози – лікування спільно з 

ендокринологом. 
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