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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасною світовою тенденцією охорони здоров’я 
є покращання якості життя та продовження активного довголіття жінки 
(Т.Ф. Татарчук и др., 2015; Ю.Г. Антипкін та ін., 2017; Б.М. Венцківський та 
ін., 2018). Прoблемa гіперпроліферативної патології ендометрія (ГПЕ), яка 
включає гіперплазію і поліпи ендометрія (ПЕ), становить значну частку 
(15-40 %) в структурі гінекологічних захворювань. Важливим її аспектом 
залишається недостатня ефективність діагностики, лікування, ризик 
малігнізації, що призводить до інвалідності жінок і нерідко є причинами 
погіршення здоров’я (В.О. Бенюк та ін., 2016; А.Ф. Завалко и др., 2016; 
А.Г. Корнацкая и др., 2018; А.В. Бойчук та ін., 2019; Е. Moore et al., 2013; 
Н. Arem еt al., 2013; ACOG, 2015; RCOG/BSGE, 2016; К. Sobczuk, 2017; 
Р. Njume et al., 2019; А. Travaglino et al., 2019; А. Raffone et al., 2019). 

У молодих жінок ГПЕ є потенційною причиною порушень 
репродуктивного здоров’я. Ряд авторів стверджує, що ГПЕ виявляється у 
17,5 % пацієнток зі зниженою фертильністю, зростаючи до 50 % у жінок 
пізнього репродуктивного віку, а ПЕ є причиною, внаслідок якої від 10 до 
47 % пацієнток з безплідністю роками безуспішно намагаються реалізувати 
своє бажання материнства (В.В. Подольський та ін., 2015; А.Я. Сенчук, 2016; 
І.Б. Вовк та ін., 2016; S. Furness et al. 2012; М. Lenci et al., 2014; N. Pereira et 
al., 2015; А.Н. Чехоева, 2019; L. Foster et al., 2019). 

Сучасні наукові дослідження висвітлюють, що високі ризики 
малігнізації ГПЕ пов’язані з порушеннями менструального циклу (ПМЦ), 
зокрема, як основного клінічного симптому (П.Н. Веропотвелян и др., 2017; 
В.С. Свінцицький та ін., 2018; J. Kanthi еt al., 2016; WHO, 2016; P. Wilson et 
al., 2016; P. Sanderson еt al., 2017; А.С. Подгорная и др., 2018; J. Chandran, 
2018; M. Munro et al., 2018; Р.И. Габидуллина и др., 2019; ACOG, 2019). 

Актуальним є питання лікування ГПЕ, оскільки близько половини 
жінок, які отримували гормональну терапію, стикаються з рецидивами 
захворювання, з незадовільними результатами хірургічного лікування, 
відсутністю повноцінної ремісії після органозберігаючих операцій 
(В.Г. Дубініна та ін., 2016; Ю.Ю. Табакман и др., 2016; М.  Ciccone et al., 
2014; V. Chandra et аl. 2016).  

Отже, зважаючи на поширеність цієї патології у жінок, вивчення  
патогенетичних аспектів розвитку ГПЕ є безсумнівно актуальним та 
своєчасним з огляду на необхідність структурування діагностично-
лікувальних алгоритмів та оптимізації ведення таких пацієнток у медичній 
практиці. В сучасних умовах є надзвичайно важливим пошук факторів ризику 
розвитку ГПЕ у жінок репродуктивного віку із проведенням подальшого 
прогнозування виникнення такої патології, що ґрунтуються як на 
загальнодоступних, так і на високотехнологічних методах діагностики.  

Таким чином, існує нагальна потреба пошуку нових діагностичних та 
лікувальних заходів для жінок із неатиповою гіперплазією ендометрія (НГЕ) 
та ПЕ, що має важливе значення для підвищення репродуктивного 
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потенціалу, а відтак збереження та відновлення репродуктивного здоров’я 
жінок. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт ДУ 
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової 
НАМН України»: «Вивчити молекулярно-генетичні та етіопатогенетичні 
механізми розвитку лейоміоми матки при запальних захворюваннях геніталій, 
розробити систему заходів по збереженню репродуктивного здоров’я жінок» 
(№ держреєстрації 01.14 U 003086), «Дослідити механізми впливу 
консервативного і хірургічного лікування лейоміоми матки на 
морфофункціональний стан органів-мішеней репродуктивної системи у жінок 
фертильного віку» (№ держреєстрації 01.17 U 004535). 

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування неатипової 
гіперплазії і поліпів ендометрія, збереження та відновлення репродуктивного 
здоров’я жінок шляхом обґрунтування, розробки й впровадження 
комплексного персоніфікованого діагностично-лікувального алгоритму на 
підставі аналізу бактеріально-вірусного інфікування, стану рецепторного 
профілю та імуногістохімічних характеристик ендометрія. 

Завдання дослідження:  

1. Провести ретроспективний аналіз показників гінекологічної 
патології (порушення менструального циклу та рак тіла матки). серед 
жіночого населення України, зокрема, Київської області. 

2. Визначити структуру гінекологічної патології та фактори ризику 
розвитку неатипової гіперплазії та поліпів ендометрія у жінок 
репродуктивного віку. 

3. Дати клінічну та анатомо-функціональну характеристику стану 
органів малого таза у жінок репродуктивного віку з неатиповою гіперплазією 
та поліпами ендометрія.  

4. Встановити особливості мікробіоценозу статевих шляхів, 
порожнини матки й кишечнику у жінок репродуктивного віку за наявності 
неатипової гіперплазії та поліпів ендометрія. 

5. Вивчити характер вірусологічного навантаження в різних 
біологічних середовищах організму у жінок репродуктивного віку з 
неатиповою гіперплазією та поліпами ендометрія на системному і 
локальному рівнях та дослідити експресію антигенів родини герпесвірусів в 
ендометрії.  

6. Визначити роль CD-138 та циклооксигенази-2 в генезі морфо-
функціональних порушень у жінок репродуктивного віку з неатиповою 
гіперплазією та поліпами ендометрія. 

7. Дослідити рецепторний профіль (естрогенові, прогестеронові, 
андрогенові рецептори) тканини ендометрія за наявності неатипової 
гіперплазії та поліпів ендометрія. 

8. Обґрунтувати та визначити клінічну ефективність розробленого 
алгоритму діагностично-лікувальних заходів за наявності неатиповї 
гіперплазії та поліпів ендометрія у жінок репродуктивного віку. 
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Об’єкт дослідження – неатипова гіперплазія ендометрія, поліпи 
ендометрія.  

Предмет дослідження – ретроспективні дані, показники гінекологічної 
захворюваності жінок репродуктивного віку, клінічний перебіг, анатомо-
функціональний стан органів малого таза, бактеріально-вірусне інфікування, 
характеристика та експресія стероїдних гормонів, фактори ризику розвитку 
неатипової гіперплазії та поліпів ендометрія. 

Методи дослідження: клінічні, ультрасонографічні, ендоскопічні, 
мікробіологічні, вірусологічні, гістологічні, імуногістохімічні, статистично-
математичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. За результатами 
статистичного аналізу встановлено високі рівні частоти порушень ПМЦ і 
раку тіла матки (РТМ) серед жіночого населення України в динаміці 
2010-2017 рр. та визначено частоту ПМЦ серед жінок фертильного віку – 

мешканок Київської обл. на рівні 396,33±18,37 ‰. 
Уперше математично стратифіковані фактори ризику розвитку 

неатипової ГПЕ у жінок репродуктивного віку: хронічний запальний процес 
ендометрія збільшував шанси розвитку ПЕ у 1,8 рази (в поєднанні з фіброзом 
строми показник збільшувався до 3,6 разів). 

Уточнені особливості мікробіоценозу статевих шляхів, порожнини 
матки, вмісту кишечника у жінок із неатиповою ГПЕ та вивчені їх 
кореляційні залежності (доведено сильний позитивний кореляційний зв'язок 
між показниками обсіменіння статевих шляхів та порожнини матки коковою 
флорою: стафілокок епідермальний, стафілокок золотистий, пептокок, 
кишкова паличка, r ≥ 0,7).  

Набули подальшого наукового вивчення результати комплексних 
вірусологічних досліджень гіперпроліферативно зміненої тканини ендометрія 
та сироватки крові щодо обсіменіння вірусами родини герпесвірусів: 
антигени цитомегаловірусу (ЦМВ) експресуються в тканині ПЕ у 54,8 % 
випадків, водночас як при НГЕ – у 38,3 % жінок; антигени генітального 
герпесу експресуються в тканині ПЕ у 22,6 % випадків, при НГЕ – у 8,3 % 
випадків.  

Доведено, що рівні концентрацій як IgG-антитіл, так і IgМ-антитіл до 
герпесвірусної інфекції в сироватці крові мають залежність від ступеня 
експресії антигенів в ендометрії, локально. 

Встановлені особливості впливу хронічного ендометриту (ХЕ) на 
рецептивність ендометрія до стероїдних гормонів: поява мозаїцизму та 
гетерогенної рецепторної експресії. 

Уперше встановлені особливості експресії циклооксигенази-2 (ЦОГ-2) у 
жінок із НГЕ за наявності ХЕ: в стромі – у 79,0 %, у залозах – у 68,4 % 
випадків. За відсутності морфологічних ознак ХЕ ЦОГ-2 експресувався: в 
стромі – у 7,3 % випадків, у залозах – у 53,7 % обстежених. При ПЕ 
імуногістохімічно верифіковано негативну експресію ЦОГ-2 у фіброзних 
компонентах – у 93,0 % жінок. 

Встановлено, що у жінок з морфологічно підтвердженою НГЕ 
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траплялися порушення циклічності тканинних змін, що характеризувалося 
гіперекспресією естрогенових рецепторів (ЕР) на фоні зниження рівня 
експресії прогестеронових рецепторів (ПР). При ПЕ відмічалося зниження 
експресії ЕР та ПР за будь-якої морфологічної будови (до 28-33 %), що 
свідчить про незначну чутливість ПЕ до впливу гормональної терапії.  

Уперше визначені особливості експресії андрогенових рецепторів (АР) 
у жінок репродуктивного віку з НГЕ: імуногістохімічно верифіковано 
односпрямовану експресію АР як у залозистому, так і стромальному 
компонентах гіперплазованого ендометрія. 

Доведено, що застосування патогенетично обґрунтованого 
діагностично-лікувального алгоритму у жінок репродуктивного віку з 
неатиповою ГПЕ дозволило отримати у 2,5 разів меншу частоту рецидивів та 
знизити шанси їх виникнення як для НГЕ (ВШ=0,27 при 95 % ДІ 0,11-0,64), 
так і в поєднанні її з ПЕ (ВШ=0,30 при 95 % ДІ 0,15-0,62); крім того алгоритм 
дозволив підвищити ефективність лікування у 84,2 % випадків. 

Практичне значення отриманих результатів. Патогенетично 
обгрунтований та розроблений діагностично-лікувальний алгоритм дав змогу 
оптимізувати тактику ведення жінок репродуктивного віку з НГЕ та ПЕ. 

Для кожного патогенетичного варіанта запропонований 
диференційований підхід щодо вибору тактики лікування – від хірургічного 
до консервативного із застосуванням антибактеріальної, противірусної та 
гормональної терапії. 

Встановлені патогномонічні клінічні інструментальні ознаки у жінок з 
НГЕ та ПЕ: ПМЦ та поліморфізм ультразвукових критеріїв (підвищена 
ехогенність ендометрія, неоднорідна структура з множинними дрібними гіпо- 
або анехогенними включеннями розміром до 1,5 мм, іноді з ефектом 
акустичного підсилення, деформація місця дотику переднього та заднього 
листків ендометрія).  

Математично розраховані, пов’язані із ризиками розвитку неатипової 
ГПЕ, прогностичні морфологічні критерії: ХЕ, фіброз строми. 

Доведена важливість визначення рівнів концентрацій імуноглобулінів 
М і G у сироватці крові та експресії антигенів родини герпесвірусів (ЦМВ, 
вірус генітального герпесу) в біоптатах ендометрія у жінок з неатиповою 
ГПЕ. 

Встановлені особливості експресії рецепторів ендометрія до стероїдних 
гормонів у жінок з неатиповою ГПЕ з урахуванням наявності або відсутності 
ознак запального чинника (зниження експресії за наявності ХЕ із частковим 
порушенням морфології рецепторів), що допомагає обрати ефективний 
персоніфікованй шлях ведення таких жінок. 

Доведено, що за наявності ПЕ на першому етапі необхідно проводити 
хірургічне лікування. Доцільність призначення гормональної терапії в 
подальшому ґрунтується на гістологічній та імуногістохімічній оцінці 
експресії рецепторів ендометрія. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційної 
роботи впроваджено в роботу установ: м. Вінниці (Вінницька обласна 
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клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, КНП «Вінницький міський клінічний 
пологовий будинок № 1»,  КНП «Вінницький міський клінічний пологовий 
будинок № 2»), м. Києва (Центр інтегративної медицини I-MED), м. Рівне 
(КНП «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради), 
м. Суми (КНП Сумської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний 
центр»), м. Чернігів (КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради). 
За матеріалами роботи видано 3 інформаційні листи про нововведення в сфері 
охорони здоров’я (№ 227 – у 2014 р.; № 80 – у 2016 р.; № 363 – у 2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 
завершеним науковим дослідженням. Внесок здобувачки є основним і 
полягає у виборі теми, плануванні та організації наукової роботи. Авторка 
самостійно сформулювала  основну ідею та мету наукової роботи, здійснила 
аналітичний огляд сучасних наукових праць, патентний пошук із проблеми 
гіперпроліферативної патології ОМТ у жінок, стану проблеми деяких 
гінекологічних патологій в Україні. Особисто здобувачка сформувала клінічні 
групи жінок для проведення досліджень, визначила та опанувала основні 
методи обстежень, вона самостійно проводила клінічне обстеження жінок, 
яке включало: загальне гінекологічне та ультразвукове обстеження, 
проведення гістероскопії та набір матеріалу для лабораторних досліджень. 
Дисертанткою проведено як первинний аналіз отриманих результатів, так і 
статистичну їх обробку із подальшою розробкою діагностично-лікувального 
алгоритму для жінок репродуктивного віку із НГЕ та ПЕ. Особисто 
проводився збір даних для подальшого проведення багатофакторного 
логістичного прогнозування. Авторка узагальнила отримані результати, 
сформулювала основні положення, написала усі розділи дисертації, висновки 
та практичні рекомендації, які впроваджено в медичну практику, підготувала 
до друку наукові публікації. Виступи на всіх наукових та науково-практичних 
конференціях здійснені дисертанткою самостійно.       

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 
висвітлено та обговорено на: міжнародній науково-практичній конференції 
«Планування сім’ї в аспекті демографічної ситуації в державі» (Київ, 2016); 
ХІV з’їзді акушерів-гінекологів України «Проблемні питання акушерства, 
гінекології та репродуктології в сучасних умовах» (Київ, 2016); 
II міжнародному мультидисциплінарному конгресі «Тиждень доказової   
медицини  в Україні», секція «Акушерство і гінекологія» (Київ, 2016); 
Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Актуальні питання 
сучасного акушерства» (Тернопіль, 2016, 2017); науково-практичних 
конференціях з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та 
відновлення здоров’я жінки» (Вінниця, 2016, 2017); Всеукраїнській науково-
практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в 
акушерстві та гінекології: від науки до практики» (Івано-Франківськ, 2017); 
The 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology (Туреччина, Анталія, 
2017); засіданні Президії Національної академії медичних наук України (Київ, 
2017); міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, 
присвяченій 25-річчю НАМН України (Київ, 2018); VII міжнародному 
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медичному конгресі «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у 
практику охорони здоров’я України», круглому столі «Сучасні технології в 
діагностиці та лікуванні гіперпроліферативних захворювань статевих органів 
у жінок репродуктивного віку» (Київ, 2018); пленумі асоціації акушерів-
гінекологів України та науково-практичній конференції з міжнародною 
участю «Репродуктивне здоров’я в Україні: тенденції, досягнення, виклики та 
пріоритети» (Київ, 2018); науково-практичних конференціях з міжнародною 
участю «Актуальні питання збереження соматичного та репродуктивного 
здоров’я жінок» (Київ, 2018, 2019); науково-практичній конференції з 
міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивної медицини в 
Україні» (Дніпро, 2019); 28 міжнародній медичній виставці «Public Health 
2019» (Київ, 2019); пленумі асоціації акушерів-гінекологів України та 
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Акушерство та 
гінекологія: актуальні та дискусійні питання» (Київ, 2019). 

Публікації результатів дослідження. За результатами досліджень по 
дисертації опубліковано 24 наукові роботи: 21 стаття у фахових виданнях (з 
них 2 – в зарубіжних виданнях); у матеріалах та тезах конференцій – 2; розділ 
монографії – 1; отримано 3 деклараційні патенти України на корисну модель 
(№ 105990 та № 106004 від 11.04.2016, № 135178 від 25.06.2019). 

Обсяг та структура дисертації. Текст дисертаційної роботи 
викладений на 386 сторінках тексту. Робота містить вступ, огляд літератури, 
розділ матеріалів та методів дослідження, шість розділів власних досліджень, 
аналіз та узагальнення отриманих результатів, висновки, практичні 
рекомендації, список використаних джерел (загальна кількість – 486 джерел, 
які займають 56 сторінок), ілюстрована 63 рисунками та 36 таблицями, що 
займають 20 сторінок, додатки займають 8 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставленої мети 
та завдань було реалізовано покроковий комплекс досліджень, який включав 
4 етапи. На першому етапі було розглянуто ПМЦ серед жіночого населення 
України, як основний клінічний прояв ГПЕ та найважливішу її негативну 
реалізацію – РТМ (2010–2017 рр.).  

Другим етапом дослідження була оцінка стану репродуктивного 
здоров’я жінок Київської області серед тих, хто звернувся  за медичною 
допомогою до Комунального некомерційного підприємства Київської 
обласної ради «Київський обласний перинатальний центр» упродовж 
2014-2017 рр. Проаналізовано дані медичної документації 707 жінок 
репродуктивного віку – мешканок Київської області.  

На третьому етапі дослідження ретроспективно визначено вікову 
структуру, частоту гінекологічної патології у 2904 жінок, які перебували на 
стаціонарному хірургічному лікуванні у гінекологічних відділеннях ДУ 
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН 
України»: відділення планування сім’ї (керівник – професор Вовк І.Б.) та 
реабілітації репродуктивної функції жінок (керівник – професор 
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Корнацька А.Г.) за 2010–2018 рр.  
На четвертому етапі дослідження для встановлення окремих 

патогенетичних механізмів розвитку та перебігу неатипової ГПЕ проведено 
комплексне клініко-лабораторне обстеження жінок за допомогою 
інструментальних, бактеріологічних, вірусологічних, морфологічних, 
імуногістохімічних методів. Критеріями включення в дослідження були: 
репродуктивний вік жінки, гістологічно доведена неатипова ГПЕ (НГЕ або 
ПЕ); досліджені зразки верифіковано згідно з останнім переглядом 
класифікації Всесвітньої організації охорони здоров’я (2014 р.) як такі, що не 
мали ознак цитологічної атипії. Критеріями виключення на цьому етапі були: 
лейоміома матки, ендометріоз тіла матки, кісти яєчників, полікістоз яєчників.   

Обстежено 280 жінок репродуктивного віку з неатиповою ГПЕ віком 
від 18 до 49 років, яких зараховано до основної групи, групи порівняння та 
групи контролю. Основну групу становили жінки з неатиповою ГПЕ, які були 
розподілені на групи: І група – жінки з НГЕ (n = 60); ІІ група – жінки з ПЕ (n 
= 62); ІІІ група – жінки з поєднанням НГЕ та ПЕ (n = 62). Жінки основної 
групи обстежені до та після лікування. Групу порівняння склали 66 жінок 
репродуктивного віку, які отримували лікування неатипової ГПЕ без 
урахування результатів імуногістохімічного дослідження (аналіз експресії 
естрогенових, прогестеронових та андрогенових рецепторів, CD-138, 
циклооксигенази-2 (ЦОГ-2)) й аналізу вірусно-бактеріального навантаження 
ендометрія, які, залежно від наявності або відсутності ознак НГЕ, були 
розподілені на підгрупи: НГЕ в поєднанні з ПЕ (n = 39) та лише з ПЕ (n = 27). 
Контрольну групу становили 30 здорових жінок репродуктивного віку.  

Ультразвукове дослідження (УЗД) ОМТ виконували на апараті Esaote 
MyLab 20 plus. Гістероскопію з біопсією ендометрія (або 
гістерорезектоскопію) проводили за допомогою обладнання фірм «Aesculap» 
та «Karl Storz» (Німеччина). 

Було здійснено комплексне мікробіологічне обстеження статевих 
шляхів, порожнини матки та мікробіоти товстого кишечника у жінок із 
неатиповою ГПЕ. Бактеріологічний аналіз містив дослідження аеробної та 
анаеробної флори з використанням набору селективних диференціально-
діагностичних поживних середовищ.  

Для забезпечення вірусологічного блока досліджень проводили забір 
біотопів (епітелій з бічної стінки піхви, з поверхні шийки матки, ендометрій, 
сироватка крові). Для оцінки активності вірусного інфікування в клітинах 
епітелію використовували реакцію імунофлюоресценції (люмінесцентний 
мікроскоп МЛ-2А, ЛЮМАМ-І), для аналізу показників рівнів концентрацій 
специфічних антитіл (імуноглобуліни основних класів: IgM та IgG, клінічно 
значимі рівні яких – понад 11 ум.од.) в сироватці крові проводили 
твердофазний імуноферментний аналіз, який дав змогу оцінити характер та 
напруженість гуморального імунітету щодо вірусних агентів – 
цитомегаловірусу (ЦМВ) та вірусу простого герпесу 2 типу (ВПГ-2) 
(стриповий імуноферментний аналізатор «Stat Fax 300»). 

Морфологічні дослідження включали паралельну гістологічну оцінку 



8 

тканини ендометрія (забарвлення пікрофуксином за Ван-Гізоном та 
гематоксилін-еозином) та імуногістохімічні дослідження експресії 
естрогенових, прогестеронових, андрогенових рецепторів з морфометричним 
аналізом ядерних маркерів; маркерів запального процесу (виявлення 
плазмоцитарних клітин з моноклональними антитілами до CD-138) та 
гемвмісного ферменту ЦОГ-2. Гістологічне дослідження проведено 
відповідно до загальновідомого протоколу показників нормального 
ендометрія з урахуванням фази та дня менструального циклу (МЦ), згідно з 
класичними критеріями Noyes R.W. зі співавт. та Протоколу дослідження 
ендометрія, розробленого в лабораторії патоморфології ДУ «ІПАГ ім. акад. 
О.М. Лук’янової НАМН України» (затверджено Проблемною комісією 
«Патологічна анатомія» МОЗ України і НАМН України від 22.01.2010 р., 
Вченою радою Інституту від 15.02.2018 р.). Імуногістохімічні дослідження 
активності експресії рецепторів проводили шляхом непрямого стрептавідин-
пероксидазного методу виявлення експресії антитіл до ЕР (Clone SP1) – 
моноклональні кролячі антитіла, робоче розведення 1:100–1:400; ПР (Clone 
YR85), моноклональні кролячі антитіла, робоче розведення 1:25–1:50; АР – 
поліклональні кролячі антитіла, робоче розведення 1:200; ЦОГ-2 (Napsin A 
(EPR6252)) – моноклональні кролячі антитіла, робоче розведення 1:50–1:100; 
антитіл CD-138 (Ab-2) (Syndecan-1) – мишачі антитіла, робоче розведення 
1:10–1:20; система детекції UltraVision LP («Thermo scientific»). Результати 
оцінювали з використанням світлового мікроскопа Olympus BX 51 (Японія).  

Лікування жінок із НГЕ та ПЕ проводилось за інноваційним 
алгоритмом, який включав антибактеріальну, противірусну та гормональну 
терапію, корекцію мікробіоценозу на фоні хірургічного лікування, жінки 
групи порівняння отримували загальноприйняту терапію згідно з наказом 
МОЗ України № 676 від 31.12.2004 р. Аналіз ефективності лікування 
проводився на 3, 6, 9, 12 місяці методом УЗД ОМТ та на 6 і 12 місяці 
контрольною пайпель-біопсією ендометрія.  

Статистичні методи дослідження варіювалися залежно від баз даних та 
завдань. Так, для реалізації першого етапу були використані дані з відомчої 
статистичної звітності МОЗ України, що видавалися у збірниках «Стан 
здоров’я жіночого населення в Україні».  

Здійснювався аналіз розрахунку поширеності й захворюваності на ПМЦ 
та РТМ і ризиків їх виникнення у різних областях України. Результати аналізу 
частот подані у проміле з визначенням стандартної помилки. Різницю між 
частотами оцінювали за значенням р,  розрахованим за програмою MedCalc 
statistical software (при р<0,05), під час розрахунку ризику використовували 
кореляційний аналіз за допомогою таблиць сполучених ознак (довірчий 
інтервал – 95 %). 

Результати другого етапу дослідження ґрунтувались на розрахунках  
часток у відсотках із визначенням стандартної помилки. Наявність факту 
різниці між показниками визначали за р<0,05. 

Для розрахунку показників третього та четвертого етапів дослідження 
побудовані прогностичні моделі для аналізу впливу факторних ознак на ризик 



9 

виникнення неатипової ГПЕ з використанням моделей множинної логістичної 
регресії методом побудови аналізу кривих операційних характеристик тесту 
ROC (receiver operating characteristic) – крива. Побудова та аналіз моделей 
проводився в пакеті EZR v. 1.35 (R statistical software version 3.4.3, 
R Foundation for Statistical Computing, Відень, Австрія). 

Статистичну обробку досліджуваних показників здійснювали залежно 
від безпосередньої частини дослідження з використанням пакета MedStat. Для 
визначення кількісних ознак було розраховано середнє значення показників 

( X ), стандартне відхилення (SD) або стандартну похибку середнього (m) чи 
медіанне значення показника (Me), значення першого та третього квартилів 
(QI  – QIII). Для якісних ознак розраховно частоту прояву (%), у разі 
необхідності вказувалася стандартна похибка (m%). Для порівняння  
показників у трьох групах використано дисперсійний аналіз або критерій 
Крускала–Уолліса, під час апостеріорних порівнянь застосовано критерій 
множинних порівнянь Шеффе або Данна. Перевірку розподілу на 
нормальність проводили за критерієм Шапіро–Уілка. Для порівняння частоти 
прояву ознаки використовували критерій χ2, у разі апостеріорних порівнянь – 
процедуру Мараскуіло. У всіх випадках критичний рівень значущості було 
прийнято відмінним від 0,05. Для оцінки вірогідності результатів 
використовували критерії Ст’юдента, Фішера, коефіцієнт рангової кореляції 
Спірмена. 

Результати досліджень та їх обговорення. За даними відомчої 
статистики в країні частота ПМЦ за 2010–2017 рр. становила 15,69±0,01 ‰ 
серед 1000 жінок фертильного віку з десятикратною різницею між 
показником в областях, зокрема вперше зареєстровано 10,04±0,01 ‰. РТМ 
діагностований з частотою 3,88±0,01 ‰, у т.ч. вперше зареєстровано 
0,14±0,01 ‰. Смертність від РТМ була на рівні 7,65±0,06 ‰ на 1000 жінок. 
Підвищення ризику виникнення досліджуваних патологічних станів у 
2014-2017 рр. порівняно з 2010–2013 рр. в Україні та на території більшості 
областей (для ПМЦ відносні ризики = 1,02; 1,02–1,02, для РТМ відносні 
ризики = 1,04; 1,03–1,04) стало підґрунтям для пошуку в дисертаційній роботі 
шляхів удосконалення діагностично-лікувальних заходів з метою підвищення 
репродуктивного потенціалу та поліпшення показників здоров’я жінок 
України. 

На другому етапі дослідження було порівняно показники гінекологічної 
захворюваності в Київській області з показниками в Україні. Середній вік 
жінок у досліджуваній групі становив (31,66±0,37) років, серед них зокрема 
425 (60,11 %) жінок було віком до 34 років, а 282 (39,89 %) – 35 і старші. 
Окремо проаналізовано дані щодо жінок віком 19–34 та 35–49 років. Київська 
область порівняно із Україною відрізнялася підвищеними відносними 
ризиками виникнення сальпінгітів та РТМ. При цьому, показник відносного 
ризику смерті від РТМ в Київський обл. достовірно не відрізнявся від 
загальноукраїнського.  

Частота ПМЦ серед жінок фертильного віку, мешканок Київської 
області сягала 396,33±18,37 ‰, що майже в 30 разів більше, ніж аналогічний 
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показник серед усіх жінок фертильного віку в країні за даними МОЗ України. 
Найчастіше ПМЦ виявлялися серед жінок у віковій групі 19–34 років. У цих 
жінок із ПМЦ неатипова ГПЕ зустрічалась втричі частіше порівняно з тими, 
хто мав нормальний менструальний цикл (МЦ) (10,84±2,41 % проти 3,09±1,08 
%, р = 0,002). Зокрема, у таких жінок майже втричі більше зафіксовано НГЕ 
(6,63±1,93 % проти 2,32±0,93 %, р = 0,05), а частота ПЕ – в чотири рази 
більше (4,82±1,66 % проти 1,16±0,66 %, р = 0,045). 

На запальні захворювання ОМТ (хронічний сальпінгіт/оофорит, 
хронічний метрит та цервіцит) хворіла кожна друга жінка, що мешкала в 
Київській обл. (51,79±1,88 %). У жінок, які мали запальний процес, частіше 
проводились гінекологічні операції: втручання з приводу штучного чи 
самовільного аборту, позаматкової вагітності та інші (43,41±2,60 % проти 
29,45±2,46 %, р<0,001). Аналіз розподілу перенесених гінекологічних 
втручань показав, що у жінок, які перенесли запальні захворювання ОМТ, 
виявлялася вища частота артифіційних абортів.  Штучний аборт в анамнезі 
перенесли 24,18±2,24 % жінок проти 16,33±2,00 % жінок, у яких не було 
виявлено запальних захворювань ОМТ, р = 0,01.  

Серед інших гінекологічних захворювань зустрічався полікістоз 
яєчників – у 2,20±0,77 % жінок проти 8,45±1,50 % жінок (р<0,001), який 
частіше траплявся у віковій групі 19–34 років – у 2,15±0,95 % жінок проти 
13,02±2,43 % жінок (р<0,001); дисплазія шийки матки – у 19,78±2,09 % жінок 
проти 4,66±1,14 % жінок (р<0,001). 

Перенесені екстрагенітальні захворювання: найчастіше жінки із 
запальним процесом ОМТ хворіли на хронічні захворювання органів 
травлення – хронічний холецистит, панкреатит, гастрит та жовчнокам’яна 
хвороба (17,31±1,98 % проти 9,62±1,59 %, р<0,01); хронічні хвороби 
сечостатевої системи – хронічний пієлонефрит та хронічний цистит 
(7,14±1,35 % проти 3,21±0,95 %, р = 0,03). Щодо хронічного тонзиліту, то 
хоча статистичної різниці і не було встановлено, але показано тенденцію при 
р = 0,15, більшої частки цієї патології серед жінок із запальними процесами 
ОМТ на противагу – за його відсутності (5,77±1,22 % проти 3,21±0,95 %). 

Серед жінок, у яких діагностовано хронічний тонзиліт, хронічні 
хвороби сечостатевої системи та органів травлення, запальні процеси ОМТ 
спостерігались у двох третинах випадків (67,61±3,93 %), на відміну від тих 
жінок, у яких не було виявлено екстрагенітальних хвороб запального генезу 
(47,79±2,10 %, р<0,0001). Отримані результати ще раз підтверджують, що 
наявність в організмі екстрагенітального вогнища інфекції може негативно 
відображатися і на ОМТ. Такі жінки потребують більш детального 
обстеження лікаря акушера-гінеколога та суміжних спеціалістів. 

На третьому етапі проведено клінічне обстеження жінок 
репродуктивного віку в умовах стаціонарного лікування, серед яких наявність 
неатипової ГПЕ в середньому виявлено у (73,9±1,4 %) обстежених із 
коливанням цього показника за роками від 65,7 % до 77,4 %. Для визначення 
структури неатипової ГПЕ та показників репродуктивного здоров’я 
обстежено 910 жінок, серед яких у 9,78 % жінок встановлено НГЕ, у 77,47 % 
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Четвертим етапом дослідження було проведення проспективного 
всебічного клініко-лабораторного обстеження за розробленим алгоритмом 
184 жінок репродуктивного віку із неатиповою ГПЕ. Середній вік жінок 
основних груп становив: І групи – (34,90±0,90) років, ІІ групи – (33,00±0,72) 
років,  ІІІ групи – (33,98±0,78) років, групи контролю – (33,84±1,48) років, що 
не виявило статистично значущої відмінності у групах дослідження (p = 0,52) 
і дало змогу проводити зіставлення даних та наступний аналіз.  

Встановлено, що ПМЦ було виявлено в кожній з обстежених груп. 
Найвищими ці показники були у жінок з ознаками НГЕ: в 53,33±6,44 % 
випадків та у жінок із поєднанням НГЕ з ПЕ (у 61,29±6,19 % випадків), у той 
самий час як у обстежених, які мали підтверджені ПЕ, ПМЦ відмічено лише у 
третини (у 32,26±5,94 % випадків), що мало статистичну відмінність на рівні 
значущості р = 0,004 (рис. 2) та може розглядатись як один із важливих 
клінічних маркерів наявності неатипової ГПЕ навіть на догоспітальному 
етапі. 

 

 
Рис. 2. Множинні порівняння порушень менструальної функції у жінок 

репродуктивного віку з неатиповою ГПЕ, % 
Примітки: критерій χ2. Двостороння критична область. Змінні приймають 2 рівня 

значення. χ2
 =11,15, число ступенів вільності k=2.  

Групи: НГЕ, ПЕ – χ2=4,77. Відмінність не є статистично значуща, p=0,092.  
Групи: НГЕ, НГЕ+ПЕ – χ2=0,50. Відмінність не є статистично значуща, p=0,780. 
Групи: ПЕ, НГЕ+ПЕ – χ2=9,61. Виявлено відмінність на рівні значущості p=0,008. 

 
Встановлено, що жінки з неатиповою ГПЕ відмічали тривалість 

менструації від 5 та більше 9 діб, характеризуючи її об’єм як значний у 
33,33±6,09 % випадків у групі з НГЕ, у 27,42±5,67 % жінок із ПЕ та у 
48,39±6,35 % осіб із поєднанням НГЕ та ПЕ. 

Артифіційний аборт в анамнезі перенесла майже кожна третя жінка з 
неатиповою ГПЕ: 38,33±6,28 % обстежених із НГЕ (р = 0,01), 35,48±6,08 % 
жінок із ПЕ (р = 0,02) та 29,03±5,76 % осіб із поєднанням НГЕ із ПЕ (р = 0,07) 
порівняно з 8,00±5,43 % у контрольній групі.  

Слід зазначити, що при загальному гінекологічному огляді не було 
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множинними дрібними гіпо- або анехогенними включеннями розміром до 
1,5 мм, іноді з ефектом акустичного підсилення верифіковано у 76,67±5,46 % 
жінок із НГЕ, у 51,6±6,35 % жінок із ПЕ та у 80,6±5,02 % обстежених із 
поєднанням НГЕ з ПЕ (р<0,05). Деформацію місця дотику переднього та 
заднього листків ендометрія найчастіше було виявлено у 87,10±4,26 % 
обстежених із ПЕ та у 64,52±6,08 % жінок із поєднанням НГЕ з ПЕ на відміну 
від 23,33±5,46 % обстежених з НГЕ (р<0,05).  

Результати мікробіологічних досліджень статевих шляхів жінок з 
неатиповою ГПЕ встановили наявність асоціативних форм бактеріальної 
контамінації, які проявлялись різними варіантами патології мікробіоценозу 
переважно як стан анаеробного вагінозу у жінок із ПЕ у 20,97±5,17 % 
випадків, що статистично було достовірно менше, ніж у жінок із НГЕ та 
поєднанням цих патологій, анаеробний вагіноз був верифікований майже у 
кожної другої жінки (58,33±6,36 % та 46,77±6,34 % при р<0,001 і р<0,01, 
відповідно). Водночас найменша частота аеробного вагініту, викликаного 
проліферацією умовно-патогенної аеробної мікрофлори, відмічалася у жінок з 
НГЕ – у 23,33±5,46 % випадків, що статистично відрізнялося від такої у 
обстежених із ПЕ – 51,61±6,35 % жінок (р = 0,002) та в осіб із поєднанням 
НГЕ з ПЕ: 40,32±6,23 % (р = 0,07). Найменшу частоту кандидозу було 
зафіксовано серед обстежених із поєднанням НГЕ з ПЕ (у 12,90±4,26 % 
жінок) на відміну від групи обстежених із ПЕ, де він був виявлений майже у 
кожної третьої жінки – у 27,42±5,67 % (р = 0,07). Серед осіб із НГЕ кандидоз 
діагностований у 18,33±5,00 % випадків, що статистично не відрізнялося від 
двох інших груп дослідження. 

Збудники інфекцій, які передаються статевим шляхом та Gardnerella 

vaginalis виявлені з однаковою частотою у всіх групах жінок з неатиповою 
ГПЕ (при підрахунку по групах загалом): Mycoplasma hominis – у 

25,54±3,22 % випадків,  Chlamydia trachomatis – у 26,09±3,24 %, Ureaplasma 

urealyticum – у 30,98±3,41 %, Gardnerella vaginalis – у 37,50±3,57 %.  
Результати бактеріологічних досліджень матеріалу з порожнини матки 

у жінок репродуктивного віку з неатиповою ГПЕ виявили наявність різної  
мікрофлори у всіх обстежених. 

У групі жінок із НГЕ у посівах із порожнини матки найчастіше 
виявлялися анаеробні мікроорганізми, зокрема – Bacteroides spp. 
(у 30,00±5,92 %); аероби представлені E. coli (у 21,67±5,32 %) та Str. faecalis 
(у 20,00±5,16 %). У групі обстежених із ПЕ спектр та частота виділених 
мікроорганізмів із порожнини матки були більшими, ніж у жінок із НГЕ. 
Мікробіоценоз у обстежених цієї групи був представлений Bacteroides spp. 
(у 38,71±6,19 %), Fusobacterium spp. (у 25,81±5,56 %), Peptostreptococcus spp. 
(у 24,19±5,44 %), Veillonella spp. та  Eubacterium spp. (по 22,58±5,31 %). Серед 
аеробів високою була частота висівання St. epidermidis (у 25,81±5,56 %), 
St. epidermidis (гем

+
) та E. coli (по 22,58±5,31 %),  Str. faecalis 

(у 20,97±5,17 %). У жінок із поєднанням НГЕ з ПЕ у посівах із порожнини 
матки найчастіше виділялися Bacteroides spp. (у 33,87±6,01 %), E. coli 
(у 30,65±5,85 %) та Str. faecalis (у 24,19±5,44 %), що було схоже на 
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результати, отримані у жінок, які мали лише НГЕ. Однак, досить високою 
була частота виявлення  Fusobacterium spp. (у 24,19±5,44 %), St. epidermidis та 
Str. agalactiae (по 22,58±5,31 %), St. aureus, Veillonella spp. і Eubacterium spp. 
(по 20,97±5,17 %), що було характерним для обстежених із ПЕ.  

За результатами вивчення таксономічного складу мікрофлори 
порожнини матки та видового спектра бактерій кишечнику встановлено, що 
серед жінок із НГЕ збіг таксономічної характеристики мікрофлори, висіяної з 
кишечнику та порожнини матки, зареєстрований у 36,67±6,22 % випадків, 
серед жінок із ПЕ – у 48,39±6,35 % випадків, у обстежених із поєднанням 
НГЕ з ПЕ – у 45,16±6,32 % випадків. У всіх групах обстежених домінуючими 
представниками мікрофлори, що одночасно виділені з порожнини матки та 
кишечнику були аеробні грампозитивні коки (St. epidermidis, Str. faecalis), а 
також ентеробактерії (E. coli, Klebsiella spp.). Також встановлено збіг 
таксономічного складу анаеробної мікрофлори, виділеної з порожнини матки 
та кишечнику. Найчастіше одночасно з кишечника й порожнини матки 
висівались Bacteroides spp. та Peptostreptococcus spp. Найбільш виражені 
дисбіотичні порушення спостерігалися у статевих шляхах і кишечнику жінок 
з ПЕ, де реєструвалося порушення співвідношення між анаеробним та 
аеробним компонентами мікробіоценозу з істотним переважанням аеробної 
умовно-патогенної мікрофлори.  

Проведений аналіз виявив, що в обстежених жінок із наявністю НГЕ 
простежувався сильний позитивний кореляційний зв'язок між показниками 
засівання статевих шляхів та порожнини матки коковою флорою 
(St. epidermidis (r = 0,801); St. aureus (r = 0,754); Str. agalactiae (r = 0,928); 
Str. faecalis (r = 0,904)), кишковою паличкою (r = 0,905), анаеробами 
(Peptococcus spp. (r = 0,806); Fusobacterium spp. (r = 0,736); Veillonella spp. 
(r = 0,715)). Серед групи жінок із ПЕ відмічено сильний позитивний 
кореляційний зв’язок між показниками засівання статевих шляхів та 
порожнини матки коковою флорою (St. epidermidis (r = 1); St. aureus 
(r = 0,859)), кишковою паличкою (r = 0,736), ентеробактером (r = 0,819) та 
анаеробами (Peptococcus spp. (r = 0,924); Peptostreptococcus spp. (r = 0,763); 
Veillonella spp. (r = 0,836); Prevotella spp. (r = 0,992); Eubacterium spp. 
(r = 0,994)), відповідно. 

Результати порівняння вмісту мікрофлори в порожнині матки та 
мікробіоти кишечника свідчать про можливість впливу дисбіотичних змін у 
кишечнику на формування порушень мікроекології статевих шляхів жінок, у 
зв’язку з цим доцільним є дослідження мікроекологічних характеристик 
різних біотопів організму жінок із неатиповою ГПЕ. 

Вірусологічні дослідження виявили інфікування тканин ендометрія у 
жінок з неатиповою ГПЕ антигенами ЦМВ, що відображає значну етіологічну 
роль саме цього вірусного агента (рис. 3).  

Найбільша частота виявлення антигенів ЦМВ в тканині ендометрія 
визначалась у групі жінок із ПЕ – у 54,84±6,32 % випадків, у 38,33±6,28 % 
обстежених при НГЕ та у 45,16±6,32 % осіб при поєднанні цих патологій.  
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За отриманими даними клінічно значущі рівні специфічних антитіл 
(понад 11 ум. од.) до ЦМВ чи ВПГ-2, виявлені в сироватці крові, можуть 
слугувати індикатором присутності відповідного вірусу в тканині ендометрія 
жінки за її гіперпроліферативних змін та припустити значущий внесок саме 
вірусної персистенції у розвиток хронічного запалення ендометрія та бути 
маркерами вірусного ураження ендометрія. 

На підставі результатів засівання ендометрія вірусними агентами 
встановлено важливий факт, що на тлі будь-якої неатипової ГПЕ майже у 
половини обстежених жінок (у 46,20±3,68 %) визначалась наявність ЦМВ, а у 
кожної шостої (у 16,85±2,76 %) –  ВПГ-2 в локусі – ендометрії. 

За даними морфологічного дослідження ознаки ХЕ (виявлення CD-138) 
встановлені: за наявності ПЕ від 80,00±17,89 % у обстежених із 
мікрополіпозом ендометрія до 25,0±15,31 % у жінок із фіброзними ПЕ, при 
залозисто-кістозних ПЕ – у 45,45±10,62 % випадків, при залозисто-фіброзних 
ПЕ – у 37,04±9,29 % жінок; у разі поєднання ПЕ з НГЕ від 80,00±17,89 %, в 
осіб із мікрополіпозом ендометрія до 37,5±17,12 % у разі верифікації 
фіброзних ПЕ на тлі НГЕ, при залозисто-кістозних ПЕ на тлі НГЕ – у 
63,64±10,26 % випадків та залозисто-фіброзних ПЕ на тлі НГЕ – у 
44,44±9,56 % жінок; у разі НГЕ ознаки ХЕ верифіковано у 20,59±6,93 % 
обстежених із залозистою формою, у 45,83±10,17 % жінок із залозисто-
кістозною. 

При імуногістохімічному дослідженні експресії рецепторів ендометрія 
до статевих стероїдних гормонів за наявності або відсутності ознак ХЕ було 
встановлено, що за наявності ПЕ позитивна експресія ЕР була найбільш 
виразною у разі залозисто-кістозних ПЕ без ознак ХЕ – у 75,00±15,31 % 
випадків, визначаючись в епітелії як строми, так і залози (при ХЕ – у 
25,00±15,31 % обстежених, переважно залозисто); при залозисто-фіброзних 
ПЕ без ознак ХЕ – у 33,33±12,17 % жінок, переважно в епітелії залоз (у решти 
жінок із негативними або поодинокими ділянками слабопозитивної експресії 
ЕР у половини виявлені ознаки ХЕ); у разі фіброзних ПЕ експресія ЕР була 
маловиразною у всіх випадках. 

Аналіз експресії ПР в ПЕ виявив зміни, подібні до таких, як при 
дослідженні експресії ЕР. Так, позитивна експресія за залозисто-кістозних ПЕ 
без ознак ХЕ становила 37,5±17,12 % випадків, зміни виявлялись як у 
стромальному, так і залозистому компонентах; у разі залозисто-фіброзних ПЕ 
– у 20,00±10,33 % жінок, мозаїчно; у разі фіброзних ПЕ експресія ПР була 
маловиразною в обох компонентах. 

Дослідження експресії АР в ПЕ мало такі характеристики: позитивна 
експресія при залозисто-кістозних ПЕ становила 50,00±15,76 % випадків, 
визначаючись переважно в стромі; у разі залозисто-фіброзних ПЕ – у 
13,30±8,78 % жінок, поодиноко, в стромі; у разі фіброзних ПЕ, експресія АР 
була відсутня в епітелії залоз із поодинокою незначною експресією в стромі. 

Проведений аналіз показників експресії стероїдних гормонів у тканинах 
ПЕ у жінок репродуктивного віку виявив, що позитивною для ЕР вона була у 
більшості випадків із ПЕ залозисто-кістозної будови (75 %), як в залозах, так і 
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в стромі, поступово знижуючись до поодиноких ділянок слабопозитивної 
експресії у випадках фіброзних ПЕ. Для ПР визначені знижені показники 
експресії у обстежених з ПЕ будь-якої гістологічної будови – від 38 % у жінок 
із залозисто-кістозною будовою до майже повної відсутності за фіброзних 
ПЕ. Позитивні рівні експресії АР виявлені у жінок із залозистою будовою ПЕ: 
у половини осіб із залозисто-кістозними ПЕ та у 13,3 % обстежених із 
залозисто-фіброзними ПЕ. Мікрополіпоз ендометрія без ознак НГЕ 
зустрічався доволі рідко, характеризуючись збереженням невиразної 
рецептивності тканини до основних стероїдних гормонів, що, можливо, 
пояснює цю патологію зважаючи на локальну гіперпроліферацію ендометрія 
без порушення її гормональної чутливості. 

Проведені імуногістохімічні дослідження експресії рецепторів 
ендометрія до стероїдних гормонів у тканинах ПЕ на тлі НГЕ дали змогу 
встановити певні особливості, які проявлялися у позитивній експресії ЕР як в 
епітелії строми, так і в епітелії залоз, виявляючи тенденцію до більшої  
частоти виявлення експресії в залозах гіперпластично зміненого ендометрія 
навколо ПЕ: у разі наявності залозисто-кістозних ПЕ і становила 
50,00±13,36 % випадків у епітелії залоз, визначались зміни в стромі у 
28,57±12,07 % випадків, гіперпластично змінений ендометрій при цьому мав 
позитивну експресію ЕР у 85,71±9,35 % випадків (у залозистому епітелії) та у 
71,43±12,07 % випадків (стромально). За наявності залозисто-фіброзних ПЕ в 
епітелії їх залоз експресія ЕР сягала 33,33±13,61 % випадків, та була 
визначена стромально у 25,0±12,50 % випадків, гіперпластично змінений 
ендометрій при цьому мав позитивну експресію ЕР у 75,0±12,50 % випадків 
(у залозистому епітелії) і у 66,67±13,61 % випадків (у стромі). У разі 
наявності фіброзних ПЕ експресія ЕР була лише слабопозитивною, в стромі 
та в залозистому епітелії визначалась у 33,33±27,22 % спостережень, 
гіперпластично змінений ендометрій при цьому мав позитивну експресію у 
66,67±27,22 % випадків виразнішу в залозистому компоненті, що  
відрізнялось локальною мозаїчністю у ділянках фіброзованої строми. 
Слабопозитивна експресія ЕР у випадках мікрополіпозу як у стромі, так і в 
залозистому епітелії визначалась у 25,00±21,65 % випадків. 

Аналіз результатів імуногістохімічного дослідження експресії ПР та АР 
в тканинах ПЕ на тлі НГЕ визначив характерні риси, які виявляли однакові 
частоту виявлення експресії (як стромально, так і залозисто), в тканині ПЕ та 
в гіперпластично зміненому ендометрії: позитивна експресія ПР у разі 
залозисто-кістозних ПЕ становила 28,57±12,07 % випадків в епітелії залоз, 
визначаючись стромально у 21,43±10,97 % випадків, гіперпластично змінений 
ендометрій при цьому мав позитивну експресію ПР у 42,86±13,23 % випадків 
(у залозистому епітелії) та у 35,71±12,81 % випадків (у стромі). За наявності 
залозисто-фіброзних ПЕ в епітелії їх залоз експресія ПР сягала 25,0±12,50 % 
випадків, визначаючись стромально у 16,67±10,76 % випадків, 
гіперпластично змінений ендометрій при цьому мав позитивну експресію ПР 
у 25,0±12,50 % випадків (у залозистому епітелії) та у 33,33±13,61 % випадків 
(у стромі). У разі наявності фіброзних ПЕ експресія ПР була 
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слабопозитивною, лише в стромі у 33,33±27,22 % спостережень, 
гіперпластично змінений ендометрій при цьому мав виражену експресію в 
залозистому епітелії також у 33,33±27,22 % випадків; встановлена лише 
слабопозитивна експресія ПР в стромальному компоненті при мікрополіпозі – 
у 25,00±21,65 % обстежених із вираженим мозаїцизмом, в ділянках НГЕ при 
цьому показники були позитивні у 25,00±21,65 % випадків в епітелії залоз та 
у 50,00±25,00 % випадків в епітелії строми. Аналіз експресії АР в тканинах 
ПЕ на тлі НГЕ визначив таке: їх позитивна експресія виявлена у разі 
залозисто-кістозних ПЕ в епітелії залоз у 14,29±9,35 % випадків, стромально 
визначаючись у 21,43±10,97 % випадків, в гіперплазованому ендометрії таких 
жінок позитивна експресія АР в епітелії залоз установлено у 28,57±12,07 % 
випадків та в епітелії строми у 35,71±12,81 % випадків; за наявності 
залозисто-фіброзних ПЕ в епітелії їх залоз позитивна експресія АР становила 
лише 16,67±10,76 % випадків, визначаючись стромально у 25,00±12,50 % 
випадків, гіперпластично змінений ендометрій при цьому мав позитивну 
експресію АР у 25,0±12,50 % випадків (у залозистому епітелії) та у 
33,33±13,61 % випадків (у стромі); у разі фіброзних ПЕ та мікрополіпозу 
експресія АР не виявлялись у їх тканинах на рівні позитивних значень, у той 
самий час як гіперплазований ендометрій виявляв позитивні значення 
показника у 33,33±27,22 % випадків як в епітелії залози, так і строми для ПЕ 
та лише стромально для мікрополіпозу.  

Імуногістохімічне дослідження особливостей функціювання рецепторів 
ендометрія до стероїдних гормонів у разі наявності НГЕ у жінок 
репродуктивного віку виявило певні особливості як в стромальному, так і в 
залозистому компонентах, які варіювали залежно від відсутності або 
наявності ознак ХЕ та фази МЦ. Секреторна фаза МЦ характеризувалась 
позитивною експресією ЕР у разі НГЕ на тлі ХЕ в ядрах клітин епітелію як 
строми – у 89,47±7,04 % спостережень, так і залоз – у 94,74±5,12 % (була 
нерівномірною, із ознаками гетерогенності та мозаїцизму). У жінок без 
наявності ХЕ ці показники склали 97,56±2,41 % випадків як в епітелії залоз, так 
й строми із однорідною експресією. Всі вищенаведені показники експресії ЕР у 
жінок з НГЕ мали відмінність від аналогічних показників контрольної групи 
(30,00±14,49 % позитивної експресії стромально та 20,00±12,65 % – 
залозисто) при p<0,05. Позитивна експресія ПР в ендометріальній тканині у 
жінок із НГЕ без ознак ХЕ виявлялась стромально у 56,10±7,75 % випадків, 
залозисто – у  46,34±7,79 % досліджень, за наявності ознак ХЕ ці показники 
становили 47,37±11,45 % випадків стромально та 31,58±10,66 % спостережень в 
епітелії залоз, що виявило статистично значиму різницю рівнів позитивної 
експресії ЕР в залозистому компоненті від показників у 80,00±12,65 % серед 
жінок контрольної групи, p<0,05. Позитивна експресія АР у жінок з НГЕ без 
ознак ХЕ була  визначена у стромі на рівні 43,90±7,75 % випадків, в залозах – у 
31,71±7,27 % випадків, водночас як за ознак ХЕ ці показники стромально 
становили 10,53±7,04 % випадків (при цьому експресія була нерівномірною, 
мозаїчною та цитоплазматичною), залозисто були визначені у 15,79±8,37 % 
жінок цитоплазматично, мембранно із наявністю ядерець без хроматину. 
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Особливістю експресії АР при НГЕ у жінок репродуктивного віку виявлена 
відмінність показників в стромі залежно від наявності ознак запального процесу 
– ХЕ, при p<0,05. 

При визначенні характеристик рецепторного статусу ендометрія в 
генезі та ідентифікації НГЕ у жінок репродуктивного віку було встановлено 
гіперекспресію ЕР на фоні зниження рівня експресії ПР. Ці односпрямовані 
зміни виявили у переважної кількості жінок з НГЕ, але, у випадках, де 
гіперпроліферативні зміни були поєднані із ознаками ХЕ, характеризуючись 
мозаїцизмом та гетерогенністю експресії рецепторів до статевих стероїдних 
гормонів, це може бути зумовлено тривалою персистенцією запального 
агента в порожнині матки й дією його ендотоксинів.  

Проведені дослідження дали можливість встановити роль 
рецептивності АР у жінок репродуктивного віку з НГЕ. Експресія АР при 
НГЕ виявила більші значення у жінок без ознак ХЕ, що може вказувати на 
системність такого впливу. Виявлено односпрямовану появу експресії АР як в 
епітелії залоз, так і строми гіперплазованого ендометрія у таких жінок. 
Підвищення показників у жінок з НГЕ та без наявності ХЕ, за позитивної 
експресії в усіх компонентах клітин, може вказувати на патогенетичну роль 
системних порушень стероїдного гомеостазу у таких жінок та бути маркером 
їх можливого рецидивування.  

Проведені імуногістохімічні дослідження рецептивності гіперпластично 
зміненого ендометрія та ПЕ показали різний стан чутливості рецепторів, що є 
необхідним для персоніфікованих підходів до лікування таких жінок. 
Призначення гормональної терапії не завжди буде доцільним, оскільки у 
половини з них відсутня чутливість тканини ПЕ до гормонального впливу, 
тому без морфологічного дослідження тактика призначення гормонотерапії 
для їх лікування може мати лише частковий ефект і в ряді випадків є 
недоцільною. У зв’язку з цим терапією першого вибору ПЕ, незалежно від їх 
морфологічної будови, є і залишається хірургічне лікування із подальшою 
обов’язковою антибактеріальною терапією.  

У разі морфологічної верифікації ПЕ із залозистою будовою при 
збереженій чутливості рецепторів до стероїдних гормонів із метою 
профілактики рецидивів показано призначення гормональної терапії в 
післяопераційному періоді. У випадках фіброзних ПЕ на тлі гіперплазованого 
ендометрія такі жінки також потребують призначення гормональної терапії 
після видалення поліпа з метою лікування НГЕ.  

Результати імуногістохімічного дослідження експресії АР у тканинах 
ПЕ встановили незначну їх рецептивність, яка визначається до 25,0 % 
випадків, що свідчить про незначну чутливість поліпів до андрогенного 
впливу, в зв’язку з чим застосування андрогенів не є і не може бути 
прийнятним для гормонального лікування ПЕ у жінок репродуктивного віку. 
У разі потреби препаратом вибору з найменшим андрогеновим впливом 
можуть бути прогестини.  

У жінок із НГЕ встановлено особливості експресії ЦОГ-2. В секреторну 
фазу МЦ за наявності ознак ХЕ експресія ЦОГ-2 була виявлена у переважної 
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більшості обстежених як у стромі (різкопозитивна експресія – у 10,53±7,04 % 
випадків, помірна – у 68,42±10,66 % випадків), так і в залозах (різкопозитивна 
експресія – у 10,53±7,04 % випадків, помірна – у 57,89±11,33 % випадків), 
водночас як у групі жінок з НГЕ та без ознак ХЕ в більшості випадків ЦОГ-2 
експресувалась в епітелії залоз (різкопозитивна експресія – у 9,76±4,63 % 
випадків, помірна – у 43,90±7,75 % випадків), а стромально помірна експресія 
становила лише 7,32±4,07 % випадків. Виявлено достовірно вищі ступені 
стромальної експресії ЦОГ-2 у жінок репродуктивного віку з НГЕ та з 
ознаками запального процесу проти жінок з НГЕ та без ознак ХЕ й жінок 
контрольної групи, де виявлені лише слабопозитивні та негативні ступені 
такої експресії, p<0,05. 

Ступінь експресії ЦОГ-2 виражалася у більш високих рівнях у залозах 
залозисто-кістозних ПЕ на фоні НГЕ, що спостерігалось найчастіше у 
секреторній фазі МЦ, його експресія виявилася схожою з показниками 
експресії клітинами гіперплазованого ендометрія. Негативна експресія ЦОГ-2 
траплялась у переважної більшості жінок у разі залозисто-фіброзних ПЕ та 
мікрополіпозу (у 92,59±5,04 % і 80,00±17,89 %, відповідно), незалежно від 
наявності ознак запального процесу, p>0,05. 

Результати виявлення особливостей експресії ЦОГ-2 у жінок 
репродуктивного віку з неатиповою ГПЕ мають важливе клінічне значення, 
оскільки дають змогу розкрити нові патогенетичні ланки в лікуванні таких жінок. 

На сучасному етапі вивчення персоніфікованого прогнозу перебігу 
захворювання у жінок з неатиповою ГПЕ набуває дедалі більшого значення, 
потребує наукового підґрунтя для вибору раціонального та 
диференційованого плану лікування, а також розуміння подальшого 
ефективного амбулаторного спостереження. 

Результати засвідчили, що патогенез неатипової ГПЕ у жінок 
репродуктивного віку є надзвичайно складним та багатофакторним процесом 
і потребує продовження вивчення проблеми й деяких уточнень, являючи 
собою патологічне замкнуте коло, не завжди є характерним для всіх жінок та 
може мати індивідуальні особливості, порушуючи як репродуктивну, так і 
менструальну функцію, перебігаючи на фоні бактеріально-вірусної 
контамінації статевих шляхів і порожнини матки й глибоко порушуючи 
нормальну роботу рецепторів ендометрія.  

Вищенаведені особливості обґрунтовують необхідність впровадження в 
клінічну практику етіопатогенетичний індивідуалізований алгоритм 
вирішення клінічних завдань у кожному конкретному випадку, застосовуючи 
широкий спектр діагностично-лікувальних заходів, спрямованих як на 
ерадикацію збудників та ознак хронічного запального процесу, на корекцію 
гормонального профілю, так і на збереження й відновлення репродуктивного 
здоров’я у жінок (рис. 4). 
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Оцінка ефективності застосування комплексної патогенетично 
обґрунтованої терапії серед 184 жінок основних груп репродуктивного віку з 
неатиповою ГПЕ була проведена порівняно з групою в 66 жінок 
репродуктивного віку, які отримували лікування неатипової ГПЕ без урахування 
результатів імуногістохімічного дослідження (аналіз експресії ЕР, ПР та АР, CD-
138, ЦОГ-2) й аналізу вірусно-бактеріального навантаження ендометрія (група 
порівняння). 

Серед жінок основної групи, у яких до лікування були ПМЦ, через 3 міс 
після лікування різниця з показниками стану менструальної функції у жінок 
групи порівняння була відсутня: у 3,33±1,89 % випадків у основній групі та у 
3,45±3,39 %  випадків у групі порівняння. Однак вже через 6 міс різниця з 
групою порівняння збільшилась утричі (12,22±3,45 % проти 37,93±9,01 %, 
р = 0,01), а через рік – вдвічі (21,11±4,30 % проти 44,83±9,23 %, р = 0,02). Така 
тенденція була характерна саме для підгрупи жінок із НГЕ (14,29±4,18 % проти 
42,31±9,69 %, р = 0,01 і 21,43±4,90 % проти 50,00±9,81 %, р = 0,01 відповідно).   

Якщо ж порівняти кількість жінок з ПМЦ до та після лікування, то в 
основній групі їх частка зменшилася майже у п’ять разів (з 48,91±3,69 % до 
10,33±2,24 %, р<0,001), тоді як для групи порівняння – у два рази (від  
43,94±6,11 % до 19,70±4,90 %, р<0,01). Слід зазначити, що прояви ПМЦ будь-
якою мірою залишались після проведеного лікування серед жінок основної 
групи з неатиповою ГПЕ, які мали скарги на ПМЦ на амбулаторному етапі: у 
3,33±1,89 % – через 3 місяці; у 12,22±3,45 % – через 6 місяців і у 21,11±4,30 % – 
через 12 місяців. 

Тривалість ремісії неатипової ГПЕ в основній групі обстежених у 
середньому становила 6,75±0,52 місяців, в той самий час як у жінок групи 
порівняння – 4,82±0,30 місяців (р<0,01).  

Впровадження розробленого алгоритму діагностичних і лікувальних 
заходів показало свою високу ефективність у жінок репродуктивного віку із 
неатиповою ГПЕ, що дало змогу отримати меншу у 2,5 разів частоту рецидивів 
(13,04±2,48 % проти 33,33±5,80 %, р<0,01): у жінок з НГЕ це становило 
15,57±3,28 % проти 41,03±7,88 % (р<0,01), у обстежених з ПЕ – 8,06±3,46 % 
проти 22,22±8,00 % (р<0,01). Показало свою ефективність у 84,24±2,69 % жінок 
основних груп (на противагу 42,42±6,08 % (р<0,001)): у жінок з НГЕ це склало 
82,79±3,42 % проти 41,03±7,88 % (р<0,001), у обстежених з ПЕ – 87,10±4,26 % 
проти 44,44±9,56 % (р<0,001).  

Застосування інноваційного діагностично-лікувального алгоритму знижує 
шанси  виникнення рецидиву як НГЕ (ВШ=0,27 при 95 % ДІ 0,11-0,64), так і в 
поєднанні її з ПЕ (ВШ=0,30 при 95 % ДІ 0,15-0,62). 
 
 

ВИСНОВКИ 

1. Частота неатипової гіперпроліферативної патології ендометрія 
(гіперплазія та поліпи) у жінок репродуктивного віку, за даними наукової 
літератури, в структурі гінекологічної патології сягає 40 % й характеризується 
високою частотою рецидивів (до 65 %) і ризиками малігнізації (до 29 %). У 
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контексті вищевикладеного вивчення патогенетичних механізмів виникнення та 
рецидивування гіперпроліферативної патології ендометрія дає можливість 
удосконалити патогенетично обґрунтовану тактику ведення цієї категорії жінок 
та покращити показники їх репродуктивного здоров’я.   

2. За даними статистики встановлено, що частота порушень 
менструального циклу серед жіночого населення України фертильного віку 
складає 15,96±0,01 ‰, відповідно, а частота раку тіла матки у дорослих жінок 
зафіксована на рівні 3,88±0,01 ‰. Ретроспективний аналіз гінекологічної 
патології у жінок репродуктивного віку – мешканок Київської області показав, 
що неатипова гіперпроліферативна патологія жіночих статевих органів 
зустрічалась у кожної другої жінки (49,1 %), частота порушень менструального 
циклу становила 396,3 ‰, неатипова гіперплазія ендометрія – 6,6 % та поліпи 
ендометрія – 4,8 %, що стало підґрунтям для пошуку шляхів удосконалення 
діагностично-лікувальних заходів для підвищення репродуктивного потенціалу 
та поліпшення показників здоров’я жінок України. 

3. За результатами ретроспективного дослідження встановлено, що в 
структурі неатипової гіперпроліферативної патології ендометрія провідне місце 
посідали  поліпи ендометрія – 77,5 %, гіперплазія ендомерія  – 22,5 %, у тому 
числі у 12,7 % випадків – в поєднанні із поліпами. За результатами 
багатофакторного прогностичного дослідження моделі встановлено, що до 
факторів ризику розвитку поліпів ендометрія належить хронічний ендометрит, 
який достовірно збільшує ризик розвитку поліпів ендометрія у репродуктивному 
віці в 1,8 раза, а поєднання його з фіброзом строми ендометрія збільшує ризик 
вдвічі – до 3,6 разів, що підтверджує одну з концептуальних основ сучасної 
теорії багатофакторності в етіології гіперпроліферативних процесів.  

4. Серед виявлених факторів ризику розвитку неатипової 
гіперпроліферативної патології ендометрія є порушення менструальної функції, 
що виявлено у 53,3 % жінок із неатиповою гіперплазією ендометрія, у 61,3 % 
жінок при поєднанні її з поліпами ендометрія, у 32,3 % жінок із поліпами 
ендометрія, що може розглядатись як один із важливих клінічних симптомів 
наявності гіперпроліферативної патології. 

5. Стан мікроекології статевих шляхів у жінок із неатиповою 
гіперпроліферативною патологією ендометрія характеризувався дисбалансом 
між аеробним та анаеробними представниками мікробіоценозу на тлі дефіциту 
(до 33 %) стабілізуючої мікрофлори (лактобацил) та наявністю збудників 
інфекцій, що передаються статевим шляхом, у кожної четвертої обстеженої; 
більш активна контамінація цервікального каналу асоціаціями облігатно 
анаеробних мікроорганізмів з аеробною умовно-патогенною мікрофлорою 
виявлена у жінок з поліпами ендометрія. В структурі мікробіому порожнини 
матки у всіх жінок з неатиповою гіперпроліферативною патологією ендометрія 
переважають представники анаеробної мікрофлори. У таких жінок зафіксовані 
порушення мікроекологічної рівноваги в кишечнику, зокрема, збільшення частки 
мікрофлори з патогенними властивостями. 

6. Встановлено експресію антигенів цитомегаловірусу в біоптатах 
ендометрія у жінок з поліпами ендометрія у 54,8 % випадків (рівні концентрацій 
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IgМ- та IgG-антитіл – 11,0 та 19,5 ум.од., відповідно), за наявності неатипової 
гіперплазії ендометрія – у 38,3 % випадків (рівні концентрацій IgМ- і IgG-
антитіл – 15,0 і 26 ум.од., відповідно); антигени генітального герпесу 
експресуються в тканині поліпів ендометрія  у 22,6 % випадків (рівні 
концентрацій IgМ- і IgG-антитіл – 12,0 і 20,0 ум.од., відповідно), при неатиповій 
гіперплазії ендометрія – у 8,3 % випадків (рівні концентрацій IgМ- та IgG-
антитіл – 11,0 і 16,0 ум.од., відповідно). 

7. У жінок репродуктивного віку з неатиповою гіперплазією ендометрія 
майже в третині випадків імуногістохімічно верифіковано ознаки хронічного 
ендометриту (при залозистій гіперплазії – в 20,6 %, при залозисто-кістозній – в 
45,8 %); хронічний ендометрит у жінок з поліпами ендометрія верифікований 
у 80 % при мікрополіпозі, при залозисто-кістозній будові поліпів – у 45,5 %, при 
залозисто-фіброзній – у 37,0 %, при фіброзних поліпах – у 25,0 %, що 
підтверджено наявністю позитивної реакції на CD-138 та доводить роль 
запального процесу, як одного із провідних факторів в патогенезі неатипових 
гіперпроліферативних змін ендометрія. Експресія циклооксигенази-2 у жінок з 
неатиповою гіперплазією ендометрія та хронічним ендометритом встановлена 
стромально у 78,9 % випадків. 

8. Встановлено, що у жінок з морфологічно неатиповою гіперплазією 
ендометрія відбувалися порушення циклічності тканинних змін, що 
характеризується гіперекспресією естрогенових рецепторів на фоні знижених 
показників рівня експресії прогестеронових рецепторів. При поліпах ендометрія 
відмічалося зниження показників експресії естрогенових (від 75,0 % за 
залозисто-кістозної будови поліпів до поодиноких випадків за фіброзної їх 
будови) та прогестеронових (від 37,5 % за залозисто-кістозної будови до 
відсутності експресії у фіброзних поліпах) рецепторів, що свідчить про незначну 
чутливість поліпів ендометрія до впливу гормональної терапії. Виявлення 
експресії андрогенових рецепторів має вищі рівні за відсутності ознак 
хронічного ендометриту (43,9 % проти 10,5 %), що доводить патогенетичну роль 
системних ендокринних порушень у формуванні неатипової гіперплазії 
ендометрія у жінок репродуктивного віку. 

9. Застосування патогенетично обґрунтованого діагностично-
лікувального алгоритму у жінок репродуктивного віку з неатиповою 
гіперпроліферативною патологією ендометрія дозволило отримати у 2,5 рази 
меншу частоту рецидивів та зниження шансів їх виникнення як для неатипової 
гіперплазії ендометрія (ВШ=0,27 при 95 % ДІ 0,11-0,64), так і в поєднанні її з 
поліпами ендометрія (ВШ=0,30 при 95 % ДІ 0,15-0,62); крім того алгоритм 
дозволив підвищити ефективність лікування у 84,2 % випадків. 
 
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
1. Патогенетично обгрунтованою профілактикою розвитку неатипової 

гіперпроліферативної патології ендометрія у жінок репродуктивного віку є 
стратегія, спрямована на своєчасну діагностику порушень менструального 
циклу, виявлення інфекційних агентів, усунення хронічного запального процесу 
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статевих шляхів, оцінку рецепторного стану ендометрія з метою призначення 
персоніфікованого алгоритму лікування. 

2. На етапі первинного звернення жінок репродуктивного віку зі 
скаргами на порушення менструального циклу необхідно проводити: 

• ультразвукове дослідження органів малого таза із обов’язковою 
оцінкою достовірних критеріїв: товщини передньо-заднього листків ендометрія 
та деформації їх стику; підвищеного рівня ехогенності ендометрія; 
неоднорідності структури та наявності множинних дрібних гіпо-, або 
анехогенних включень розміром до 1,5 мм; гіперехогенних утворень овальної 
форми розміром 0,2–0,4 мм однорідної структури; відповідності зображення 
ендометрія до днів менструального циклу; 

• оцінку мікробіоценозу статевих шляхів (інфекції, що передаються 
статевим шляхом, бактеріально-вірусне навантаження) та вмісту кишечнику для 
визначення необхідності призначення антибактеріальної та/або противірусної 
терапії, препаратів для корекції мікробіоценозу до проведення хірургічного 
лікування гіперпроліферативної патології ендометрія. 

3. Провідним діагностично-лікувальним методом у жінок 
репродуктивного віку з неатиповою гіперпроліферативною патологією 
ендометрія має бути гістероскопічне (гістерорезектоскопічне) дослідження 
порожнини матки із прицільним отриманням тканини ендометрія для 
проведення: 

• бактеріологічного та вірусологічного аналізу щодо обсіменіння 
порожнини матки агентами; 

• морфологічного аналізу щодо наявності ознак цитологічної атипії, 
запального процесу, імуногістохімічного дослідження експресії рецепторів до 
основних стероїдних гормонів (естрогенові, прогестеронові). 

4. Наявність хронічного ендометриту достовірно збільшує ризик 
розвитку поліпів ендометрія в репродуктивному віці в 1,8 раза; поєднання їх з 
фіброзом строми збільшує ризик до 3,6 разів, відповідно, тому призначення 
протизапальної терапії у таких жінок є обов’язковим патогенетично 
обґрунтованим початковим етапом комплексного лікування 
гіперпроліферативної патології ендометрія. 

5. Гормональну терапію неатипової гіперпроліферативної патології 
ендометрія у жінок репродуктивного віку слід призначати після усунення ознак 
хронічного ендометриту з урахуванням особливостей стану рецепторного 
апарату ендометрія та репродуктивних намірів жінки (монофазні низькодозовані 
комбіновані оральні контрацептиви або прогестини з 5 по 25 день 
менструального циклу, або левоноргестрелвмісна внутрішньоматкова система, 
або агоністи гонадотропін рилізинг гормонів 1 раз на 28 днів)  терміном до 
6 місяців із обов’язковим контролем ефективності лікування способом 
проведення ультразвукового контролю та пайпель-біопсії ендометрія. 

6. Динамічний моніторинг ефективності терапії проводиться шляхом 
ультразвукового дослідження органів малого таза на 3-5 день менструального 
циклу на 3 та 6 місяць проведення терапії.  

7. За наявності рецидиву гіперпроліферативної патології ендометрія у 
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жінок репродуктивного віку слід повторно провести пайпель-біопсію 
ендометрія, гістологічне дослідження та імуногістохімічне визначення 
активності андрогенових рецепторів і циклооксигенази-2 з метою корекції 
подальшої терапії. Препаратами вибору є прогестини або агоністи гонадотропін 
рилізинг гормону.  
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Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної наукової 
проблеми, що полягала у підвищенні ефективності лікування неатипової 
гіперплазії і поліпів ендометрія, збереження та відновлення репродуктивного 
здоров’я жінок шляхом розробки й впровадження патогенетично обґрунтованого 
діагностично-лікувального алгоритму. 

Уперше математично стратифіковані фактори ризику розвитку неатипової 
ГПЕ у жінок репродуктивного віку: хронічний ендометрит збільшував шанси 
розвитку поліпів ендометрія у 1,8 раза (в поєднанні з фіброзом строми показник 
збільшувався до 3,6 разів). Уточнені особливості мікробіоценозу статевих 
шляхів, тканини ендометрія, вмісту кишечнику у жінок із неатиповою ГПЕ та 
вивчені їх кореляційні залежності (доведено сильний позитивний кореляційний 
зв'язок між показниками обсіменіння статевих шляхів і порожнини матки 
коковою флорою). Визначена експресія антигенів родини герпесвірусів в 
ендометрії: антигени ЦМВ експресувалися в тканині ПЕ у 54,8 %, при НГЕ – у 
38,3 %; антигени ВПГ-2 експресувалися в тканині ПЕ у 22,6 %, при НГЕ – у 
8,3 %. Рівні концентрацій IgG- і IgМ-антитіл до герпесвірусної інфекції в 
сироватці крові мали залежність від ступеня експресії антигенів в ендометрії. 

Уперше встановлені особливості експресії ЦОГ-2 у жінок із НГЕ за 
наявності ХЕ: в стромі – у 79,0 %, у залозах – у 68,4 % випадків. За відсутності 
морфологічних ознак ХЕ ЦОГ-2 експресувалися: в стромі – у 7,3 % випадків, у 
залозах – у 53,7 % обстежених. При ПЕ імуногістохімічно верифіковано 
негативну експресію ЦОГ-2 у фіброзних компонентах – у 93,0 % жінок. 

Встановлено, що у жінок із морфологічно доведеною НГЕ відбувалося 
порушення циклічності тканинних змін із гіперекспресією естрогенових 
рецепторів на фоні знижених показників рівня експресії прогестеронових 
рецепторів. При ПЕ відмічалося зниження показників експресії естрогенових 
(від 75,0 % за залозисто-кістозної будови ПЕ до поодиноких випадків за 
фіброзної їх будови) та прогестеронових (від 37,5% за залозисто-кістозної 
будови до відсутності експресії у фіброзних ПЕ) рецепторів, що свідчило про 
незначну чутливість поліпів ендометрія до впливу гормональної терапії. 
Виявлення експресії андрогенових рецепторів мало вищі рівні за відсутності 
ознак хронічного ендометриту (43,9 % проти 10,5 %), що довело патогенетичну 
роль системних ендокринних порушень у формуванні неатипової гіперплазії 
ендометрія у жінок репродуктивного віку.  

Застосування патогенетично обґрунтованого діагностично-лікувального 
алгоритму у жінок репродуктивного віку з неатиповою ГПЕ дозволило отримати 
у 2,5 рази меншу частоту рецидивів та зниження шансів їх виникнення як для 
НГЕ (ВШ=0,27 при 95 % ДІ 0,11-0,64), так і в поєднанні її з ПЕ (ВШ=0,30 при 
95 % ДІ 0,15-0,62); крім того алгоритм дозволив підвищити ефективність 
лікування у 84,2 % випадків.   

Ключові слова: неатипова гіперплазія ендометрія, поліп ендометрія, 
фактори ризику, бактеріально-вірусне інфікування, рецептори, лікування. 
 



31 

SUMMARY 

Gorban, N.Ye. Endometrial hyperplasia and uterine polyp in women of 
reproductive age (prognostication, aspects of pathogenesis, diagnostics and treatment). 
- Manuscript.  

The dissertation for the degree of Doctor of Medical Sciences on the speciality 
14.01.01 - Obstetrics and Gynaecology. – State Institution «Institute of Pediatrics, 
Obstetrics and Gynecology named after Academician O.M. Lukyanova National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, 2021.  

The dissertation is devoted to finding a solution to the relevant scientific 
problem in order to increase the effectiveness of treatment of non-atypical hyperplasia 
and endometrial polyps, to maintain and regain reproductive health of women by 
means of developing and implementing a pathogenetically grounded therapeutic and 
diagnostic algorithm. 

For the first time, there were mathematically stratified risk factors for 
developing non-atypical hyperproliferative disorders of endometrium and endometrial 
polyps in women of reproductive age. The findings are as follows: chronic 
endometritis increases the likelihood of developing endometrial polyps by 1.8 times 
(in combination with stromal fibrosis up to 3.6 times). The research study established 
the features of microbiocenosis of the genital tract, endometrial tissue, intestinal 
contents of women with non-atypical hyperproliferative disorders of endometrium and 
their correlations (a strong positive correlation was proven between indices of genital 
tract contamination and the uterine cavity by coccal flora). The expression of antigens 
of the herpesvirus family in the endometrium was determined: cytomegalovirus 
(CMV) antigens are expressed in endometrial polyps tissue in 54.8%, with non-
atypical endometrial hyperplasia it is accounted for 38.3%; HSV-2 antigens are 
expressed in endometrial tissue in 22.6%, with non-atypical endometrial hyperplasia in 
8.3%. The concentration levels of IgG and IgM antibodies to herpesvirus infection 
depend on the degree of antigen expression in the endometrium. 

 For the first time, the characteristics of cyclooxygenase-2 expression in patients 
with non-atypical endometrial hyperplasia were established: in the presence of chronic 
endometritis – in the stroma – in 79.0%, in the glands – in 68.4%; in the absence of 
chronic endometritis – in the stroma – in 7.3%, in the glands – in 53.7% of patients. 
The negative expression of cyclooxygenase-2 in fibrous components was 
immunohistochemically verified in 93.0% of women with endometrial polyps.  

It was established that women with morphologically proven non-atypical 
endometrial hyperplasia have disorders in the cyclicity of tissue changes with 
overexpression of estrogen receptors against the background of decreased levels of 
expression of progesterone receptors. It is detected that androgen receptor expression 
has higher levels in the absence of signs of chronic endometritis (43.9% vs. 10.5%), 
which proves the pathogenetic role of systemic endocrine disorders in the formation of 
non-atypical endometrial hyperplasia in women of reproductive age. In patients with 
endometrial polyps, there is a decrease in the expression of estrogen receptors (from 
75.0% in the glandular cystic structure of endometrial polyps to isolated cases in their 
fibrous structure) and progesterone receptors (from 37.5% in the glandular cystic 
structure to the absence of expression in fibrous endometrial polyps), which indicates a 
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slight sensitivity of endometrial polyps to the effects of hormone therapy.  
The efficiency of the developed diagnostic and treatment algorithm was proven 

for women with non-atypical hyperplasia and endometrial polyps in 84.24±2.69% of 
women, which allowed to reduce the recurrence rate by 2.5 times. 

Keywords: non-atypical endometrial hyperplasia, endometrial polyp, risk 
factors, bacterial and viral infections, receptors, treatment. 
 

АННОТАЦИЯ 

Горбань Н.Е. Гиперплазия эндометрия и полип тела матки у женщин 

репродуктивного возраста (прогнозирование, аспекты патогенеза, 

диагностика и лечение). – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология. – Государственное 
учреждение «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика 
Е.М. Лукьяновой Национальной академии медицинских наук Украины», Киев, 
2021. 

Диссертация посвящена решению актуальной научной проблемы, 
заключающейся в повышении эффективности лечения неатипической 
гиперплазии и полипов эндометрия, сохранении и восстановлении 
репродуктивного здоровья женщин путем разработки и внедрения 
патогенетически обоснованного лечебно-диагностического алгоритма. 

Нарушения менструального цикла установлены у 53,3 % у женщин с НГЭ, 
при сочетании  НГЭ с ПЭ – в 61,3 % наблюдений, среди пациенток с ПЭ – в  
32,3 %, что может рассматриваться как важный клинический маркер 
гиперпластического процесса эндометрия на догоспитальном этапе. 

Математически стратифицированы факторы риска развития неатипической 
ГПЭ у женщин репродуктивного возраста: хронический эндометрит увеличивал 
шансы развития полипов эндометрия в 1,8 раза (в сочетании с фиброзом стромы 
показатель увеличивался до 3,6 раз). Установлены особенности микробиоценоза 
половых путей, ткани эндометрия, содержимого кишечника у женщин с 
неатипической ГПЭ и изучены корреляционные их зависимости (доказана 
сильная положительная корреляционная связь между показателями 
обсемененности половых путей и полости матки кокковой флорой).  

Определена экспрессия антигенов семейства герпесвирусов в эндометрии: 
антигены ЦМВ экспрессировались в ткани ПЭ в 54,8 %, при НГЭ – в 38,3 %; 
антигены ВПГ-2 экспрессировались в ткани ПЭ в 22,6 %, при НГЭ – в 8,3 %. 
Уровни концентраций IgG- и IgМ-антител к герпесвирусной инфекции в 
сыворотке крови имели зависимость от степени экспрессии антигенов в 
эндометрии. 

Впервые установлены особенности экспрессии ЦОГ-2 у женщин с НГЭ: 
при наличии хронического эндометрита – в строме – в 79,0 %, в железах – в 
68,4 %; при отсутствии хронического эндометрита – в строме – в 7,3 %, в 
железах – у 53,7 % обследованных. При ПЭ иммуногистохимически 
верифицирована негативная экспрессия ЦОГ-2 в фиброзных компонентах – в 
93,0 % случаев. 
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Установлено, что у женщин с морфологически доказанной НГЭ имеют 
место нарушения цикличности тканевых изменений с гиперэкспрессией 
эстрогеновых рецепторов на фоне сниженных показателей уровней экспрессии 
ПР. Выявлена экспрессия АР при НГЭ без наличия признаков ХЭ, что доказало 
патогенетическую роль системных эндокринных нарушений в формировании 
НГЭ у женщин репродуктивного возраста (43,9 % против 10,5 % при наличии 
ХЭ). При ПЭ отмечалось снижение показателей экспрессии эстрогеновых (от 
75,0 % при железисто-кистозном строении ПЭ до единичных случаев при 
фиброзном их строении) и прогестероновых (от 37,5 % при железисто-кистозном 
строении до отсутствия экспрессии в фиброзных ПЭ) рецепторов, что 
свидетельствовало о незначительной чувствительности ПЭ к воздействию 
гормональной терапии.  

Применение патогенетически обоснованного лечебно-диагностического 
алгоритма у женщин репродуктивного возраста с неатипической ГПЭ дает 
возможность добиться в 2,5 раз меньшей частоты рецидивов и снизить шансы их 
возникновения как для НГЭ (ОШ = 0,27 при 95% ДИ 0,11-0,64), так и в 
сочетании ее с ПЭ (ОШ = 0,30 при 95% ДИ 0,15-0,62); кроме того алгоритм 
позволил повысить эффективность лечения в 84,2 % случаев.  

Анализируя результаты проведенных исследований, можно утверждать, 
что неатипическая ГПЭ представляет собой патологически замкнутый круг, не 
всегда имея характерные проявления, с индивидуальными особенностями, 
нарушая как репродуктивную, так и менструальную функции, протекая на фоне 
бактериально-вирусной контаминации половых путей и полости матки и глубоко 
нарушая нормальную функцию рецепторов эндометрия. Вышеприведенные 
особенности обосновали этиопатогенетический индивидуализированный 
алгоритм решения клинических задач в каждом конкретном случае, с 
применением широкого спектра диагностических и лечебных мероприятий, 
направленных как на эрадикацию возбудителей и признаков хронического 
воспалительного процесса, на коррекцию гормонального профиля, так и на 
сохранение и восстановление репродуктивного здоровья женщин. 

Ключевые слова: неатипическая гиперплазия эндометрия, полип 
эндометрия, факторы риска, бактериально-вирусное инфицирование, рецепторы, 
лечение. 

 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

АР – андрогенові рецептори; 
ВПГ-1 – вірус простого герпесу 1 типу; 
ВПГ-2 – вірус простого герпесу 2 типу; 
ВМС з ЛНГ – внутрішньоматкова система з левоноргестрелом; 
ВШ – відношення шансів; 
ГПЕ – гіперпроліферативна патологія ендометрія; 
ДІ – довірчий інтервал; 
ЕР – естрогенові рецептори; 
КОК – комбіновані оральні контрацептиви; 
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