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АНОТАЦІЯ 

Юско Т.І. Удосконалення методів діагностики та лікування хронічного 

сальпінгоофориту з різними варіантами перебігу – кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.01. «Акушерство та гінекологія». – 

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Київ, 2021. 

Представлена дисертаційна робота виконана з метою підвищення 

ефективності лікування жінок із різними варіантами перебігу хронічного 

сальпінгоофориту (ХСО) шляхом обґрунтування та впровадження 

персоніфікованих методів його діагностики та терапії.  

У дослідженні взяла участь 171 пацієнтка віком від 17 до 45 років, що 

звернулися по консультативну допомогу для преконцепційної підготовки. Було 

відібрано та проведено обстеження 141 жінки із хронічним сальпінгоофоритом, 

які звернулися для планування вагітності у відділення ендокринної гінекології 

ДУ «ІПАГ НАМНУ імені академіка О.М. Лук'янової». З урахуванням 

отриманих ехографічних даних було відібрано 69 пацієнток із неускладненим 

варіантом перебігу хронічного сальпінгоофориту (СО) - І група та 72 пацієнтки 

із сальпінгоофоритом та гідросальпінксом (ГС) - ІІ група. Контрольну групу 

(КГ) склали 30 соматично здорових жінок аналогічного віку.  

Серед найчастіших скарг пацієнток із сальпінгоофоритом були: больовий 

синдром різної інтенсивності, що турбував переважну більшість пацієнток 

(78,3%) із неускладненою формою хвороби та 95,8% пацієнток із ГС (р0,05). 

Дисменорея практично в 2 рази частіше зустрічалася серед пацієнток групи ГС 

(43,1%) проти 26,1% пацієнток групи неускладненого перебігу СО (р0,05). 

Порушення фертильності було діагностовано більш ніж у половини жінок 

групи неускладненого перебігу СО (24,6%) та 61,1% групи ГС, р<0,05 (в 

залежності від типу перебігу),  на первинне безпліддя скаржилися 21,7% жінок 

І групи та 44,4% пацієнток із ГС (р<0,05).  
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Аналіз структури гінекологічної захворюваності показав у 1,49 рази вищу 

частоту патології ендометрія в пацієнток із ГС порівняно із неускладненим 

варіантом СО (34,7% та 23,2% відповідно проти 6,7% у КГ, р<0,05). Питома 

вага частоти діагностичного вишкрібання порожнини матки склала в І групі 

17,4%, в групі ГС дане втручання в анамнезі відмітила кожна 4 жінка (25,0%) 

проти показника в КГ 6,7% (р<0,05). Також звертала на себе увагу практично в 

2 рази більша частка пацієнток із недостатністю та дефіцитом вітаміну D 

(25(ОН)D) серед жінок із сальпінгоофоритом (67,0% у групі ГС та 56,5% у 

групі неускладненого перебігу проти 33,3% у КГ, р<0,05). 

Згідно з даними 2D сонографії органів малого таза для жінок із СО з 

різним варіантом перебігу були характерними ознаки злукового процесу: 

зміщення матки відносно середньої осі – в 55,3% жінок із ГС та 20,4% групи 

неускладненого перебігу СО (р<0,05), виявлення гіперехогенних включень у 

стромі яєчника – у 46,6% жінок ІІ та 16,3% І групи (р<0,05). Атипове 

розміщення яєчників було виявлено у 38,3% жінок групи ГС та у 16,3% жінок 

групи неускладненого перебігу СО (р<0,05), нечітка візуалізація структури 

яєчників – у 12,2% жінок І групи та 40,4% жінок із ГС (р<0,05). Вогнищева 

патологія ендометрія у вигляді поліпів удвічі частіше діагностувалася в 

пацієнток із ГС (31,9% проти 12,2% у групі неускладненого перебігу СО, 

р<0,05). Сонографічні маркери хронічного ендометриту було виявлено більше 

ніж у половини (59,2%) пацієнток І групи та 69,4% жінок із ГС (р<0,05). 

Результати 3D сонографії показали збільшення об’єму ендометрія в лютеїнову 

фазу менструального циклу в пацієнток із ГС (10,8±0,83 мл проти 5,4±0,87 мл у 

І групі та 8,02±1,1 мл у КГ, р1-2,1-КГ,2-КГ<0,05). Дані доплерометрії судин матки в 

ІІ фазі менструального циклу показали зниження васкуляризації ендометрія при 

ХСО (показник індексу васкуляризації (VI) склав 1,61±0,11 у групі ГС проти 

1,96±0,13 у І групі та 2,56±0,42 у КГ, р1-2,2₋КГ,1-КГ<0,05). Аналогічно індекс 

кровотоку (FI) також був меншим у жінок із ХСО (22,4±1,2 в осіб із ГС, 

25,41±1,6 у І групі проти 31,34±2,4 у контролі, р1-КГ,2-КГ<0,05). Відповідно при 

ХСО відмічено зниження середніх значень васкуляризаційно-потокового 

індексу VFI (0,95±0,2 в І та 0,6±0,3 у ІІ групі проти 2,17±0,5 у контролі, р1- КГ, 
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2- КГ,1- КГ<0,05). Додатковий аналіз перистальтичних рухів матки показав, що 

більшість жінок із ГС (78,79%, р<0,05) та 33,33% пацієнток КГ отримали 

сумнівну та несприятливу (понад 4 бали) оцінку кількості скорочень, що разом 

із відсутністю перистальтики маткових труб у 33,33% жінок із ГС було 

розцінено як несприятливий фактор. Подальше зіставлення ефективності 

використання комбінації просторових методик та кінопетлі довело свою високу 

чутливість щодо визначення функціональності маткових труб (95,1%) та 

специфічність (75,7%). Точність діагностичного методу становила 85,7% з 

77,6% можливістю його відтворення.  

Оцінка мікробіоти піхви показала, що для груп СО була більш 

характерною асоціація двох мікроорганізмів (69,4% в І групі, 70,2% у ІІ групі 

проти 23,4% у КГ, р<0,05). Аеробно-анаеробні асоціації в 1,43 рази частіше 

виявлялися в жінок із ГС (78,7%) проти 55,1% пацієнток із неускладненим 

перебігом СО та 3,3% жінок КГ (р<0,05). Для мікробіому піхви жінок із 

ускладненою формою СО характерною була достовірно вища частота асоціації 

3 та більше бактеріальних культур (ВР=3,1, ДІ 1,91-7,06), що супроводжувалося 

в 3,1 рази частішим розвитком бактеріального вагінозу. Gardnerella vaginalis 

виявлялася більш як у половини жінок із ГС (68,1% проти 44,9% у І групі та 

36,6% у КГ, р1-КГ,2-КГ<0,05, ВР=1,36, ДІ 1,01-6,03). Ureaplasma urealiticum/parvum 

також в 1,84 рази  частіше (48,9%) виявлялася в групі ГС проти 26,5% жінок І 

групи та 23,3% КГ (р1-2,1-КГ,2-КГ <0,05, ВР=3,4, ДІ 1,01-6,51), на відміну від 

Mycoplasma hominis, відсоток якої виявився незначним (8,5% жінок із ГС проти 

4,1% в групі з неускладненим перебігом СО). Контамінація Chlamydia 

trachomatis діагностована в кожної 5 жінки з ускладненим перебігом СО (21,3% 

проти 4,0% в І групі відповідно, (р1-2,1-КГ,2-КГ<0,05, ВР=3,4, ДІ 1,01-6,51). Спектр 

патогенних мікроорганізмів, виділених із цервікального каналу жінок 

досліджуваних груп, був значно меншим в порівнянні з таким у піхві. З 

однаковою частотою в дослідних групах була виявлена Ureaplasma 

urealiticum/parvum (20,4% при неускладненому перебігу СО, 29,8% у групі ГС 

проти 13,3% у КГ). Контамінація Chlamydia trachomatis практично повторювала 

мікробне заселення піхви (25,5% у жінок із ГС порівняно з 6,1% у КГ,  
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р1-2<0,05). Аналіз результатів культурального дослідження та ПЛР-діагностики 

зразків ендометрія показав, що контамінація ендометрія пацієнток із ХСО в 

основному відбувалася за рахунок представників нормальної мікрофлори 

товстої кишки – Enterococcus faecalis та Eubacterium spp. (38,8% в групі 

неускладненого перебігу СО та 34,0% при ГС проти 12,2% у КГ, р<0,05). Серед 

умовно-патогенних мікроорганізмів генітального тракту в порожнині матки 

переважали Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealiticum/parvum (у 22,4% 

жінок групи неускладненого перебігу СО та 27,7% пацієнток із ГС проти 9,9% у 

КГ, р<0,05). Звертає на себе увагу інфікування ендометрія Candida spp. (6,1% та 

8,5%, у КГ не висівалося, ВР=2,1, ДІ 1,05-4,33, р<0,05). 

Аналіз морфологічної структури проб пацієнток обстежених груп 

показав, що ендометрій, який відповідав фазі менструального циклу, виявлявся 

у 21 (42,85%) пацієнток І групи та 14 (29,78%) жінок із ГС (р<0,05). В структурі 

патології ендометрія в жінок із СО з ГС переважали поліпи (31,91% у групі ГС 

та 12,5% відповідно у пацієнток І групи, р=0,01), практично в половини поліпи 

були функціонального типу та залозистої будови, іншу частку склали 

залозисто-фіброзні вогнищеві утворення ендометрія. Плазматичні клітини 

(CD138) як маркер верифікації хронічного ендометриту (ХЕ) виявлялися у 

біоптатах 31 (32,29%) пацієнтки, з них практично у третини (38,78%) пацієнток 

із неускладненим перебігом СО та чверті (25,53%) жінок групи ГС (р˃0,05). 

Також для місцевої імунної реакції при ГС була характерна виражена активація 

Т-клітинної ланки імунітету із великою кількістю активованих СD45 

(52,15±2,43 проти 43,2±3,35 у пацієнток із неускладненою формою СО та 

31,3±4,64 в КГ, р˃0,05). Т-лімфоцити пам’яті мігрують поряд із СD68 

(31,2±3,22 у групі ГС проти 12,45±4,55 у групі неускладненого перебігу СО та 

5,69±1,31 у КГ, р˃0,05) і макрофагами у просвіт залоз та на поверхню 

ендометрія за відсутності гуморальних реакцій.  

Основними змінами гормонального гомеостазу пацієнток із ХСО є 

гіпогестагенія, особливо в жінок із ГС (5,25±4,43 нг/мл в порівнянні з 9,32±5,65 

нг/мл у І групі та 24,56±5,34 у КГ, р1-КГ,2-КГ<0,05) на тлі зниження експресії 

рецепторів естрогенів (92,44±1,72 у пацієнток із ГС проти 96,29±1,8 в КГ) 
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епітеліоцитами залоз і фібробластами строми ендометрія з пригніченням 

експресії рецепторів прогестерону (84,57±14,42 в групі ГС проти 85,43±14,42 в 

КГ) в клітинах строми. Отже, причиною зниження фертильності у пацієнток із 

ХСО є оваріальна дисфункція на фоні рубцево-злукових змін в малому тазі, 

порушень мікроциркуляції та ішемії внутрішніх статевих органів. 

Для підвищення ефективності загальноприйнятої схеми протизапальної 

терапії був запропонований удосконалений лікувальний комплекс (УЛК): 

комбінація 2,5 мг левофлоксацину гемігідрату та 5 мг орнідазолу в розчині для 

інфузій (200 мл), імунобіотик (Lactobacillus plantarum LPO1 та Bifidobacterium 

breve з фруктоолігосахаридами з молочнокислих бактерій), комбінація 

протеолітичного (стрептодорназа в дозі 1250 МО) та фібринолітичного 

(стрептокіназа 15000 МО) ферментів, флуконазол 150 мг. Прийом вітаміну D 

(2000 мОД) був рекомендований протягом 6 міс. Вказану комбінацію отримали 

пацієнтки підгруп Іа (25 осіб) та ІІа (33 жінки). Жінки підгруп порівняння (Іб – 

24 та ІІб – 32) отримали загальноприйняту терапію (БТ): антибіотик, 

імунобіотик та антимікотик.  

Запропонований УЛК сприяв швидкому регресу больового синдрому:  на 

2-3-й день лікування ступінь інтенсивності болю за ВАШ зменшився до 

помірного (з 7,7±0,8 бали до 4,7±1,1 у ІІа підгрупі та з 7,26±1,35 до 6,4±2,1 бали 

в ІІб підгрупі, р<0,05). На 7 добу від початку лікування різниця в цих підгрупах 

склала 1,9 бали: 2,1±0,4 у ІІа підгрупі та 3,9±0,8 у ІІб підгрупі (р<0,05). 

Аналогічна тенденція відмічена щодо динаміки болю при пальпації, який також 

знижувався поступово в обох групах і до 10 дня лікування досяг 0,9±0,24 бали в 

пацієнток ІІа підгрупи проти 2,9 ± 0,29 бали в ІІб підгрупі (р<0,05). Через 

місяць спостереження частота дисменореї значно знизилася в усіх підгрупах 

жінок із ХСО та особливо серед жінок із ГС, які отримали УЛК (з 48,5 до 9,1% 

в підгрупі ІІа проти 34,3 та 9,4% у підгрупі ІІб, р<0,05). На диспареунію 

продовжили скаржитися лише 4% пацієнтки підгрупи Іа (проти 8,3% у Іб 

підгрупі) та 6,1% пацієнток підгрупи ІІа (проти 9,4% у ІІб підгрупі).  

Про ефективність обраного лікувального комплексу свідчили результати 

оцінки мікробіоценозу піхви досліджуваних жінок через місяць після терапії. 
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Після завершення періоду спостереження в підгрупі ІІа не було виявлено 

Chlamydia trachomatis, на відміну від ІІб підгрупи, де патоген виявлявся у 9,37% 

пацієнток, але практично не було клінічних проявів. Також відбулося суттєве 

зменшення ступеня колонізації умовно патогенною флорою в обох групах: 

лише у 12,5% пацієнток ІІб підгрупи ріст умовно патогенної флори дещо 

перевищував нормальні показники (Mycoplasma hominins та Enterococcus 

faecalis), тоді як у пацієнток ІІа підгрупи високий ступінь колонізації 

Ureaplasma urealyticum, Streptococcus spp. та Gardnerella vaginalis спостерігався 

тільки в поодиноких випадках. Достатня кількість лактобацил (>10
7
 КУО/мл) 

була наявна у статевих шляхах у 63,63% осіб ІІа та 54,37% жінок ІІб підгрупи 

(р˃0,05).  

Підвищення в 3 рази у ІІ фазу менструального циклу рівня прогестерону в 

пацієнток ІІа підгрупи (з 5,25±2,44 до 16,7±4,82, р<0,05) вказувало на 

тенденцію до відновлення в них овуляторних циклів. Незначне зниження в 1,13 

рази рівня естрадіолу (з 69,4±15,41 до 61,2±23,45) у жінок із ГС, які отримали 

УЛК, сприяло зниженню ризиків розвитку гіперпроліферативних процесів 

органів малого таза.  

Серед сонографічних особливостей органів малого таза через місяць 

терапії відмічено достовірне зниження частоти зміщення матки відносно 

середньої осі, особливо в групі ГС (з 57,57% у підгрупі ІІа та 53,12% у ІІб до 

27,27% та 40,63% відповідно, р<0,05), атипового розміщення яєчників (з 

36,37% у підгрупі ІІа та 40,62% у ІІб до 15,15% (р=0,09) та 31,25% відповідно), 

гіперехогенних включень у стромі яєчника (з 48,48% у жінок підгрупи ІІа та 

43,47% ІІб до 21,21% (р<0,05) та 31,25% відповідно). Після закінчення періоду 

спостереження констатовано відсутність сонографічних ознак оклюзії 

дистальної частини маткової труби практично в половини жінок (48,48%), які 

отримали вдосконалений лікувальний комплекс, та лише у п’ятої частини жінок 

(21,87%), які отримували стандартну терапію (р<0,05).   

Проведений порівняльний аналіз ефективності лікувальних комплексів у 

пацієнток І групи показав в 1,5 рази вищу активність УЛК порівняно з БТ щодо 

усунення основних симптомів ХСО вже на 10 добу терапії. Загальна 
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ефективність удосконаленого комплексу виявилася в 1,9 рази вищою. У 

пацієнток ІІа групи позитивний ефект від проведеної терапії протягом 1 місяця 

спостереження був у 3,4 рази вищий, ніж у пацієнток ІІб групи. 

Всім пацієнткам (42 - 64,61%) із констатованою наявністю ГС після 

місяця УЛК було запропоновано оперативне лікування. Вибір оперативної 

тактики на користь видалення маткової труби у 8 (12,31%) випадках з 12 

(18,46%) проведених тубектомій базувався в тому числі на відсутності 

сонографічних ознак перистальтики маткових труб у цих пацієнток. Для 

гістологічних зразків маткових труб пацієнток із ГС у 94,74% випадків був 

характерний виразний фіброз строми з порушенням архітектоніки та 

нерівномірним витонченням і десквамацією епітелію. 

Таким чином, новизна отриманих результатів полягала у встановленні 

взаємозв’язку локальних проявів запального процесу із системними розладами 

гормонального гомеостазу, морфологічними змінами маткових труб та 

ендометрія, порушенням його рецептивності до стероїдних гормонів.  

Вперше на основі результатів зіставлення видового спектра 

мікробіоценозу піхви, цервікального каналу та ендометрія жінок із 

ускладненим перебігом ХСО виявлені відмінності показників мікрофлори. За 

наявності переважання в мікробіомі піхви Gardnerella vaginalis, Ureaplasma 

urealiticum/parvum та Chlamydia trachomatis в ендометрії виявляється комбінація 

Enterococcus faecalis, Eubacterium spp. та Ureaplasma urealiticum/parvum. 

Вперше обґрунтовано комплексну оцінку стану органів малого таза 

(матка, маткові труби, яєчники) з урахуванням результатів поглибленого 

сонографічного дослідження ендометрія, перистальтики матки та маткових 

труб із застосуванням 3D реконструкції, використанням тривимірних 

доплерометричних індексів (VI, FI, VFI), що сприяє підвищенню чутливості 

діагностики доброякісної патології геніталій.  

Розроблено та впроваджено алгоритм діагностики функціонального стану 

органів репродуктивної системи в жінок із різними варіантами перебігу ХСО, 

спрямований на персоніфіковану тактику ведення таких пацієнток стосовно 

вибору обсягу оперативного лікування. 
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Практичне значення одержаних результатів. Практичній охороні 

здоров’я запропоновано сучасний алгоритм обстеження жінок із ускладненим 

перебігом ХСО, що включає проведення бактеріального дослідження вагіни, 

цервікального каналу та ендометрія, визначення сонографічних параметрів 

матки та її додатків із застосуванням тривимірних доплерометричних індексів, 

оцінки об’єму ендометрія та 3D-реконструкції маткових труб. 

Запропонований та впроваджений патогенетично обґрунтований 

лікувальний комплекс на основі ефективного комбінованого 

антибактеріального засобу, імунобіотика, антимікотика та поліферментного 

препарату (комбінація стрептокіназа, стрептодорназа), вітамін D. 

Ключові слова: репродуктивне здоров'я, жінки, хронічний 

сальпінгоофорит, гідросальпінкс, ехографія, діагностика, лікування. 

 

SUMMARY 

Yusko T.I.  Improving methods of diagnosis and treatment of chronic salpingo-

oophoritis with different variants of the course – qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of medical sciences (doctor of 

philosophy) in the specialty 14.01.01. «Obstetrics and gynecology». – State 

institution «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named after acad. 

O.M. Lukyanova of the NAMS of Ukraine», Kyiv, 2021. 

The presented dissertation was performed for the purpose of  increasing the 

effectiveness of treatment of women with different variants of chronic salpingo-

oophoritis (CSO) by substantiating and implementing personalized methods of its 

diagnosis and therapy. 

The study involved 171 female patients in different age groups from 17 to 45 

years, who sought counseling for preconception training. A total of 141 women  were 

selected and examined with chronic salpingo-oophoritis who applied to the 

Department of Endocrine Gynecology of the State Institution "IPOG NAMSU named 

after Academician A.N. Lukyanova'' for pregnancy planning. Based on the obtained 

ultrasound data 69 patients with uncomplicated course of chronic salpingo-oophoritis 
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(SO) – І group and 72 patients with salpingo-oophoritis and hydrosalpinx (HS) – ІІ 

group were selected. The control group (CG) consisted of 30 somatically healthy 

women of similar age.  

Among the most common complaints of patients with salpingo-oophoritis were 

pain syndrome of varying intensity, which bothered the vast majority of patients 

(78,3%) with uncomplicated form of the disease and 95,8% of patients with HS  

(p˂ 0,05). Dysmenorrhea was almost 2 times more common among patients in the HS 

group (43,1%) against 26,1% of patients in the uncomplicated SO group (p˂0,05). 

Fertility disorders were diagnosed in more than a half of women in the uncomplicated 

course of  SO (24,6%) and 61,1% of the HS group, p <0,05 (depending on the type of 

course), women who complained of primary infertility 21,7%  in I group and 44,4% 

of patients with HS (p <0,05).  

Analysis of the structure of gynecological morbidity showed a 1,49 times 

higher incidence of endometrial pathology in patients with HS compared with the 

uncomplicated variant of SO (34,7% and 23,2%, respectively, compared to 6,7% in 

CG, p <0,05). The proportion of the frequency of diagnostic curettage of the uterine 

cavity was 17,4% in the I group and every 4th woman in the HC group (25,0%) had 

such an intervention in their anamnesis against 6,7% in the CG (p <0,05). The 

attention was also drawn to almost 2 times higher proportion of patients with vitamin 

D insufficiency and deficiency (25 (OH) D) among women with salpingo-oophoritis 

(67,0% in the HS group and 56,5% in the uncomplicated group against 33,3 % in CG, 

p <0,05). 

According to data of 2D sonography of the pelvic organs for women were 

characterized by signs of adhesive process: uterine displacement in relation to its 

medial axis in 55,3% of women with HS and 20,4% of the uncomplicated course SO 

(p < 0,05), detection of hyperechogenic inclusions in the ovarian stroma - in 46,6% of 

women in group II and 16,3% of group I (p < 0,05). Atypical ovarian placement was 

detected in 38,3% of women in the HS group and in 16,3% of women in the 

uncomplicated SO group (p < 0,05), indistinct visualization of the ovarian structure in 

12,2% of women in group I and 40,4% of women with HS (p < 0,05). Focal 

endometrial pathology in the form of polyps was twice as frequently diagnosed in 
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patients with HS (31,9% vs. 12,2% in the uncomplicated course of SO, p <0,05). 

Sonographic markers of chronic endometritis were detected in more than half 

(59,2%) of group I patients and 69,4% of women with HS (p < 0,05). The results of 

3D sonography showed an increased endometrial volume in the luteal phase of the 

menstrual cycle in patients with HS (10,8 ± 0,83 ml versus 5,4 ± 0,87 ml in group I 

and 8,02 ± 1,1 ml in CG , р 1-2,1-CG,2-CG <0,05). Uterine vascular dopplerometry data in 

phase II of the menstrual cycle showed decrease endometrial vascularization in CSO 

(index VI was 1,61 ± 0,11 in HS against 1,96 ± 0,13 in group I and 2,56 ± 0,42 in 

CG, р 1-2,2-CG,1-CG <0,05). Similarly, the blood flow index (FI) was also lower in 

women with CSO (22,4 ± 1,2 in people with HS, in group I–25,41 ± 1,6 against 31,34 

± 2,4 in the control, р 1-CG, 2-CG <0,05). In accordance, a decrease in mean VFI values 

was noted in CSO (0,95 ± 0,2 in group I and 0,6 ± 0,3 in group II against 2,17 ± 0,5 

in controls, р 1-CG,2-CG,1-CG <0,05). Additional analysis of uterine peristalsis 

movements showed that the majority of women with HS (78,79%, p<0,05) and 

33,33% of CG patients scored doubtful and unfavorable (more than 4 points), 

together with the absence of uterine tube peristalsis in 33,33% of women with HS 

was considered to be unfavorable factor. Further comparison of the efficacy of using 

a combination of spatial techniques and a cinocet proved to be highly sensitive 

(95,1%) and specific (75,7%) in determining fallopian tube functionality. The 

accuracy of the diagnostic method was 85,7% with 77,6% reproducibility. 

Evaluation of the vaginal microbiota showed that the association of two 

microorganisms was more characteristic for the SO groups (69,4% in group I, 70,2% 

in group II against 23,4% in the CG, p < 0,05). Aerobic-anaerobic associations were 

1,43 times more frequent in women with HS (78,7%) against 55,1% of patients with 

uncomplicated SO and 3,3% of CG women (p < 0,05). The vaginal microbiome of 

women with complicated SO was characterized by a significantly higher frequency of 

association of 3 or more bacterial cultures (OR = 3,1, CI 1,91-7,06), which was 

accompanied by a 3,1-fold higher incidence of bacterial vaginosis. Gardnerella 

vaginalis was found in more than half of the women with HS (68,1% against 44,9% 

in group I and 36,6% in CG, р 1-CG,2-CG  <0,05, OR = 1,36, CI 1,01-6,03). Ureaplasma 

urealiticum/parvum also was detected 1,84 times more frequently (48,9%) in the HS 
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group against 26,5% of group I women and 23,3% of CG, (р 1-2,1-CG,2-CG <0,05 OR = 

3,4, CI 1,01-6,51), in contrast to Mycoplasma hominis, whose percentage was 

negligible (8,5% of women with HS against 4,1% in the uncomplicated course of 

SO). Chlamydia trachomatis contamination was diagnosed in every 5 women with a 

complicated course of SO (21,3% against 4,0% in group I, respectively, (р 1-2,1-CG,2-CG 

<0,05, OR=3,4 , CI 1,01-6,51). The spectrum of pathogenic microorganisms revealed 

from the cervical canal of women in the study groups was significantly lower 

compared to that in the vagina. Ureaplasma urealiticum / parvum was detected with 

equal frequency in the experimental groups (20,4% in the uncomplicated course of 

SO, 29,8% in the HS group against 13,3% in the CG group). Chlamydia trachomatis 

contamination practically repeated the vaginal microbial infestation (25,5% in 

women with HS against 6,1% in CG, р 1-2,< 0,05). Analysis of the results of culture 

and PCR-diagnostics of endometrial samples showed that endometrial contamination 

in patients with CSO was mainly due to representatives of normal colonic microflora 

- Enterococcus faecalis and Eubacterium spp. (38,8% in the uncomplicated course of 

CSO and 34,0% in HS against 12,2% in CG, p <0,05). Mycoplasma hominis and 

Ureaplasma urealiticum/parvum dominate among opportunistic microorganisms of 

the genital tract in the uterine cavity (in 22,4% of women in the uncomplicated course 

of CO and 27,7% of patients with HS against 9,9% in CG, p< 0,05). Noteworthy is 

infection of the endometrium with Candida spp. (6,1% and 8,5%, not sown in CG, BP 

= 2,1, DI 1,05-4,33, p <0,05). 

Analysis of the morphological structure of the samples of the patients of the 

examined groups showed that the endometrium that corresponded to the phase of the 

menstrual cycle was found in 21 (42,85%) group I patients and 14 (29,78%) women 

with HS (p <0,05). In the structure of endometrial pathology in women with SO and 

HS, polyps predominated (31,91% in group HS and 12,5% for group I patients,  

p=0,01), almost half of the polyps were of the functional type and glandular structure, 

another proportion were represented by glandular-fibrous foci of the endometrium. 

Plasma cells (CD138) as a marker of chronic endometritis (CE) verification were 

found in biopsy specimens from 31 (32,29%) patients, including practically one third 

(38,78%) of patients with uncomplicated SO and one quarter (25,53%) of women in 
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the HS group (p˃0,05). The local immune response in HS was also characterized by a 

pronounced activation of the T-cell immune system with a large number of activated 

CD45 (52,15 ± 2,43 against 43,2 ± 3,35 in patients with uncomplicated SO and 31,3 

± 4,64 CG, p˃0,05). Memory T lymphocytes migrate near CD68 (31,2 ± 3,22 in the 

HS group against 12,45 ± 4,55 in the uncomplicated SO group and 5,69 ± 1,31 in CG, 

p˃0,05 ) and macrophages in the lumen of the glands and on the surface of the 

endometrium in the absence of humoral reactions. 

The main changes in hormonal homeostasis in patients with CSO are 

hypogestogenism, especially in women with HS (5,25 ± 4,43 ng/ml and 9,32 ± 5,65 

ng/ml in Group I and 24,56 ± 5,34 in CG, р 1-CG,2-CG <0.05) on the background of 

reduced estrogen receptor expression (92,44 ± 1,72 in female patients with HS 

against 96,29±1,8 in CG) by gland epitheliocytes and endometrial stromal fibroblasts 

with inhibition of progesterone receptor expression (84,57 ± 14,42 in the HS group 

against 85,43 ± 14,42 in CG) in stromal cells. Thus, the cause of decreased fertility in 

patients with CSO is ovarian dysfunction on the background of scarring and 

adhesions in the pelvis, microcirculatory disorders and ischemia of the internal 

genital organs. 

To improve the effectiveness of the conventional anti-inflammatory therapy 

regimen, an improved treatment complex (ITC) was proposed: a combination of 2,5 

mg of levofloxacin hemihydrate and 5 mg of ornidazole in an infusion solution (200 

ml), immunobiotic (Lactobacillus plantarum LPO1 and Bifidobacterium breve with 

fructooligosaccharides from lactic acid bacteria) combination of proteolytic 

(Streptodornase at a dose of 1250 IU) and fibrinolytic (Streptokinase 15000 IU) 

enzymes, fluconazole 150 mg. Vitamin D intake (2000 mIU) was recommended for 6 

months. This combination was received by patients of subgroups Ia (25 people) and 

IIa (33 women). Women in the comparison subgroups (Ib - 24 and IIb - 32) received 

conventional therapy (BT): antibiotic, immunobiotic and antifungal. 

The proposed ITC promoted rapid regression of the pain syndrome: on the 2nd-

3rd day of treatment, the degree of pain intensity according to VAS decreased to 

moderate (from 7,7 ± 0,8 points to 4,7 ± 1,1 in IIa subgroup and from 7,26 ± 1,35 to 

6,4 ± 2,1 points in IIb subgroup, p <0,05). On day 7 from the start of treatment, the 
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difference in these subgroups was 1,9 points: 2,1 ± 0,4 in the IIa subgroup and 3,9 ± 

0,8 in the IIb subgroup (p < 0,05). A similar tendency was noted in the dynamics of 

pain on palpation, which also decreased gradually in both groups, reaching 0,9 ± 0,24 

points in patients in subgroup IIa against 2,9 ± 0,29 points in subgroup IIb before day 

10 of treatment (p<0,05). After one month of follow-up, the incidence of 

dysmenorrhea significantly decreased in all subgroups of women with CSO and 

especially among women with HS who received ITC (from 48,5 to 9,1% in subgroup 

IIa against 34,3 and 9,4% in subgroup IIb, p<0,05). Only 4% of patients in subgroup 

Ia (against 8,3% in subgroup Ib) and 6,1% of patients in subgroup IIa (against 9,4% 

in subgroup IIb) continued to complain of dyspareunia. The efficacy of the treatment 

complex was evidenced by the results of the assessment of the vaginal 

microbiocenosis of the studied women one month after therapy. At the end of the 

observation period, Chlamydia trachomatis wasn't detected in subgroup IIa, in 

contrast to subgroup IIb, where the pathogen was found in 9,37% of patients, but 

there were virtually no clinical manifestations. There was also a significant decrease 

in the degree of colonization by opportunistic flora in both groups: only in 12,5% of 

the patients of group IIb the growth of opportunistic flora slightly exceeded the 

normal values (Mycoplasma hominins, Enterococcus faecalis and Bacteroides 

fragilis), while in patients of group IIa high colonization by Ureaplasma urealyticum, 

Streptococcus spp. and Gardnerella vaginalis was observed only in rare cases. 

Sufficient numbers of lactobacilli (>107 CFU/mL) were present in the genital tract in 

63,63% of group IIa and 54,37% of group IIb women (p˃0,05). 

A 3-fold increase in progesterone levels in phase II of the menstrual cycle in 

patients of group IIa (from 5,25 ± 2,44 to 16,7 ± 4,82, p <0,05), indicated a tendency 

to resume ovulatory cycles. A slight 1,13-fold decrease in estradiol levels (from 69,4 

± 15,41 to 61,2 ± 23,45) in women with HS who received ITC contributed to a 

reduced risk of pelvic organ hyperproliferative processes. 

Among the sonographic features of the pelvic organs after one month of 

therapy, a significant decrease in the frequency of uterine displacement relative to the 

central axis was observed, especially in the HS group (from 57,57% in subgroup IIa 

and 53,12% in IIb to 27,27% and 40,63% respectively p < 0,05), atypical location of 
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the ovaries (from 36,37% in subgroup IIa and 40,62% in IIb to 15,15% in subgroup 

IIa (p = 0,09) and 31,25% in IIb, respectively) of hyperechogenic inclusions in the 

ovarian stroma (from 48,48% in women in subgroup IIa and 43,47% in IIb to 21,21% 

(p < 0,05) and 31,25%, respectively). At the end of the follow-up period, no 

sonographic signs of distal fallopian tube occlusion were found in almost half of the 

women (48,48%) who received the improved treatment complex, and in only one 

fifth of the women (21,87%) who received the standard therapy (p <0,05). 

A comparative analysis of the effectiveness of the treatment complexes in 

group I patients showed 1,5 times higher activity of ITC compared to BT in 

eliminating the main symptoms of CSO already on the 10th day of therapy. The 

overall effectiveness of the improved complex was 1,9 times higher. In group IIа 

patients, the positive effect of the therapy during 1 month of observation was 3,4 

times higher than in group IIв patients.  All patients (42 – 64,61%) with HS were 

offered operative treatment after one month of ATC. The choice of operative tactics 

in favor of removing the fallopian tube in 8 (12,31%) cases out of 12 (18,46%) 

performed tubectomies was based on the absence of sonographic signs of fallopian 

tube peristalsis in these patients. Histological specimens from the fallopian tubes of 

patients with hydrosalpinx in 94,74% of cases were characterized by marked stromal 

fibrosis with distorted architectonics and irregular thinning and desquamation of 

epithelium 

Thus, the novelty of the findings consisted in establishing the relationship 

between local manifestations of the inflammatory process and systemic disorders of 

hormonal homeostasis, morphological changes in the fallopian tubes and 

endometrium, disruption of its receptivity to steroid hormones. 

For the first time, based on the results of the comparison of the species 

spectrum of the vaginal, cervical canal and endometrial microbiocenosis of women 

with a complicated course of CSO, differences in microflora parameters were 

revealed. If Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealiticum/parvum and Chlamydia 

trachomatis predominate in the vaginal microbiome, a combination of Enterococcus 

faecalis, Eubacterium spp. and Ureaplasma urealiticum/parvum detect in the 

endometrium. 



16 

For the first time, we substantiated a comprehensive assessment of the state of 

pelvic organs (uterus, fallopian tubes, ovaries) taking into account the results of in-

depth sonographic examination of the endometrium, uterine and fallopian tubes 

peristalsis using 3D reconstruction, three-dimensional doppler indices (VI, FI, VFI), 

which contributes to the sensitivity of diagnostics of benign genital pathology. 

An algorithm for diagnostics of the functional state of the reproductive system 

organs in women with various variants of the course of CSO aimed at the 

personalized management tactics in such patients was developed and implemented 

for the choice of surgical treatment. 

The practical value of the obtained results. Practical healthcare offered a 

modern algorithm for examining women with a complicated course of CSO, 

including bacterial examination of the vagina, cervical canal and endometrium, 

determination of sonographic parameters of the uterus and its appendages using 3D 

doppler indices, assessment of endometrial volume and 3D reconstructions of 

fallopian tubes. 

A pathogenetically substantiated treatment complex was proposed and 

implemented based on an effective combined antibacterial agent, immunobiotic, 

antimycotic and polyenzymatic drugs (combination streptokinase, streprodornase), 

vitamin D. 

Key words: reproductive health, women, chronic salpingo-oophoritis, 

hydrosalpinx, ultrasound, diagnosis, treatment. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Проблема хронічних сальпінгоофоритів не 

втрачає своєї актуальності і складає до 60% причин звернень жінок 

репродуктивного віку до гінекологів, при цьому певна частина випадків 

залишається неврахованою через малосимптомний перебіг і неспецифічність 

симптомів [30, 55, 101, 148]. Дані сучасних досліджень свідчать про негативні 

наслідки запальних захворювань для репродуктивної функції жінок, за рахунок 

порушення менструального циклу, синдром хронічного тазового болю (40%), 

ектопічної вагітність (50%), до 30% усіх випадків неплідності та 

невиношування вагітності, що зумовлює низку медичних, соціальних і 

економічних проблем охорони здоров’я [83, 87].  

Формування одно- або двобічного тубооваріального ретенційного 

утворення у вигляді гідросальпінксу є найбільш проблемним з позиції 

реабілітації репродуктивної функції жінок. Гідросальпінкс є основною 

причиною трубного фактору непліддя, у 3 рази знижує ефективність 

екстракорпорального запліднення та може знижувати швидкість імплантації 

ембріона, сприяти невиношуванню вагітності на ранніх термінах [4, 5, 59].  

Дослідження етіологічних чинників хронічного сальпінгоофориту 

демонструють, в основному, полімікробну флору із виявленням у ендометрії 

Chlamydia trachomatis не більш як у 2,7%, а розвиток хронічного ендометриту 

пов’язують саме із висхідною бактеріальною інфекцією, що обумовлена 

умовно-патогенними мікроорганізмами та бактеріально-вірусними асоціаціями, 

а також їх сполученням [15, 19, 176].  

Найбільшу складність становить саме оцінка функціональної здатності 

маткових труб у пацієнток із гідросальпінксами та вибір лікувальної тактики 

спрямованої на відновлення фертильності у цієї групи пацієнток до етапу 

застосування допоміжних репродуктивних технологій [15]. Адже, вибір тактики 

лікування гідросальпінксів лише на користь радикальних оперативних втручань 

(тубектомії) не завжди прийнятний для пацієнтки.  



24 

Удосконалення сучасних методів діагностики ускладнених форм 

сальпінгоофориту, що базуються на використанні просторових методик 

ультразвукового дослідження (3D) є надзвичайно перспективним напрямком 

сучасної гінекологічної практики, особливо стосовно даної проблеми.  

Таким чином, необхідність забезпечити пацієнтку кращим результатом 

консервативного лікування, підвищити її шанси в разі застосування хірургічних 

методів та ДРТ вимагає пошуку й удосконалення діагностичних та 

терапевтичних підходів. 

Зв’язок  із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

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

академіка О.М. Лук’янової НАМН України» згідно плану науково-дослідної 

роботи відділу ендокринної гінекології в рамках фрагменту теми «Вивчити стан 

ендометрія у жінок репродуктивного віку залежно від соматичної та 

гінекологічної патології» (№ державної реєстрації 0117U004539).   

Мета дослідження -підвищення ефективності лікування жінок із хронічним 

сальпінгоофоритом із різними варіантами перебігу шляхом обгрунтування та 

впровадження персоніфікованих методів його діагностики та терапії. 

Для досягнення поставленої мети було сформовано наступні завдання: 

1. Вивчити клініко-статистичні особливості перебігу хронічного 

сальпінгоофориту у жінок репродуктивного віку. 

2. Дослідити сонографічні особливості органів малого тазу у пацієнток із 

різним варіантом перебігу хронічного сальпінгоофориту.  

3. Оцінити видовий спектр мікрофлори піхви, цервікального каналу та 

ендометрію у жінок репродуктивного віку із хронічними сальпінгоофоритами. 

4. З´ясувати морфологічні та імуногістохімічні особливості ендометрію та 

маткових труб у жінок із хронічними запальними захворюваннями органів 

малого тазу. 

5. Дослідити гормональний гомеостаз та визначити рівень експресії 

естрогенових та прогестеронових рецепторів в ендометрії у досліджуваної 

групи жінок. 
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6. На основі отриманих результатів розробити алгоритм обстеження та 

лікування пацієнток із хронічним сальпінгоофоритом ускладненим 

гідросальпінксом. 

Об’єкт дослідження – хронічний сальпінгоофорит із різним варіантом 

перебігу. 

Предмет дослідження – анамнестичні дані, клінічні прояви, 

гормональний гомеостаз, ехографічні параметри органів малого тазу, 

мікробіоциноз статевих шляхів та ендометрію, морфологічні та 

імуногістохімічні особливості ендометрію та маткових труб.  

Методи дослідження: загально-клінічні, сонографічні, лабораторні та 

математично-статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Встановлено взаємозв’язок локальних проявів запального процесу із 

системними розладами гормонального гомеостазу, морфологічними змінами 

маткових труб та ендометрію порушення його рецептивності до стероїдних 

гормонів.  

Вперше на основі результатів співставлення видового спектру 

мікробіоценозу піхви, цервікального каналу та ендометрію жінок із 

ускладненим перебігом ХСО виявлені відмінності показників мікрофлори. За 

наявності переважання у мікробіомі піхви Gardnerella vaginalis, Ureaplasma 

urealiticum/parvum та Chlamydia trachomatis у ендометрії виявляється комбінація 

Enterococcus faecalis, Eubacterium spp. та Ureaplasma urealiticum/parvum. 

Вперше обґрунтовано комплексну оцінку стану органів малого тазу 

(матка, маткові труби, яєчники) з урахуванням результатів поглибленого 

сонографічного дослідження ендометрію та перистальтики матки та маткових 

труб із застосуванням 3D реконструкції, використання тривимірних 

доплерометричних індексів (VI, FI, VFI), що сприяє підвищенню чутливості 

діагностики доброякісної патології геніталій.  

Розроблено та впроваджено алгоритм діагностики функціонального стану 

органів репродуктивної системи у жінок із різним варіантом перебігу ХСО, що 

спрямований на персоніфіковану тактику ведення таких пацієнток стосовно 

вибору обсягу оперативного лікування. 
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Практичне значення одержаних результатів. Практичній охороні 

здоров’я запропоновано сучасний алгоритм обстеження жінок із ускладненим 

перебігом ХСО, що включає проведення бактеріального дослідження вагіни, 

цервікального каналу та ендометрію, визначення сонографічних параметрів 

матки та її додатків із застосуванням тривимірних доплерометричних індексів, 

оцінки об’єму ендометрія та 3D-реконструкції маткових труб. 

Запропонований та впроваджений патогенетично обґрунтований 

лікувальний комплекс на основі ефективного комбінованого 

антибактеріального засобу, імунобіотику, антимікотику та поліферментного 

препарату (комбінація стрептокіназа, стрептодорназа), віт.D. 

Впровадження результатів досліджень. Отримані результати 

дослідження та практичні рекомендації дисертаційної роботи впроваджено в 

роботу таких лікувальних закладів: КМКЛ № 9 (м. Київ), ДНУ ЦІМТ НАМН 

України (м. Київ), Медичний центр «Verum» (м. Київ), Київський міський 

клінічний ендокринологічний центр (м. Київ), гінекологічне відділення КНП 

Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №1 (м. Миколаїв), 

гінекологічне відділення «Перинатальний центр», (м. Чернівці), Клініка «ГЕМО 

МЕДИКА» (м.Ужгород), гінекологічне відділення ТОВ ЛПЗ «СімМЕД» (м. 

Чернігів). 

Особистий внесок здобувача. Дисертанткою самостійно проведений 

інформаційно-патентний пошук, проведено аналіз літератури щодо сучасного 

стану досліджуваної проблеми, визначено мету та задачі дослідження, обрано 

тему та розроблено дизайн дослідження. Особисто або за безпосередньої участі, 

проведено скринінгове дослідження жінок репродуктивного віку, виконано 

клінічне, ультразвукове та гістероскопічне обстеження пацієнток. Забір 

матеріалу для гормональних, бактеріологічних, гістологічних та 

імуногістохімічних досліджень виконувались особисто автором. Самостійно 

проведено накопичення, викопіювання первинної документації, сформовано 

дослідницькі групи. Самостійно розроблено схеми диференційованого 

лікування пацієнток з патологією матки, а саме ендометрію та придатків матки, 
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а також здійснено їхню подальшу клінічну апробацію. Автором виконано 

статистичну обробку отриманих результатів, сформульовано висновки, науково 

обґрунтовано практичні рекомендації та впроваджено їх у роботу лікувальних 

закладів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

було викладено на: ІІІ національному конгресі з імунології, алергології та 

імунореабілітації, що присвячений 50-річчю створення алергологічної служби в 

Дніпропетровській області (Дніпро, 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), пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України та 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Акушерство та 

гінекологія: актуальні та дискусійні питання» (Київ, 2019), науково-практичній 

конференції із міжнародною участю «Метаболічний синдром в 

міждисциплінарному аспекті:нові погляди на стару проблему» (Київ, 2019-20).  

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 8 наукових праць, з 

них 5 статей у фахових виданнях, що рекомендовані ДАК України; отримано  

3 патенти України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 177 

сторінках машинописного тексту і складається із вступу, огляду літератури, 

матеріалів та методів досліджень, 6 розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій. Робота 

ілюстрована 28 рисунками і 30 таблицями, які займають 5 сторінок та 2 

додатками, що займають 3 сторінки. Список літератури налічує 190 

найменувань та займає 21 сторінку.  
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РОЗДІЛ 1.  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ І 

ДІАГНОСТИКУ САЛЬПІНГООФОРИТІВ УСКЛАДНЕНИХ 

УТВОРЕННЯМ ГІДРОСАЛЬПІНКСУ 

 

1.1. Запальні захворювання органів малого тазу, як причина зниження 

фертильності та безпліддя 

 

Запальні захворювання органів малого тазу (ЗЗОМТ) - це синдром, що 

характеризується болем у животі/області малого тазу та болючістю матки, 

шийки матки або додатків при фізикальному огляді. До ЗЗОМТ відносяться 

інфекційно-індуковані запальні захворювання жіночого репродуктивного 

тракту, а саме - гідро- та піосальпінкс, тубооваріальний абсцес, 

пельвіоперитоніт. Через свою полісимптомність та руйнівні наслідки для 

здоров’я, ЗЗОМТ є медико-соціальною та економічною проблемою, на 

подолання якої покликані фахівці різних спеціальностей. Однак варто 

зауважити тенденцію, що складається останнім часом до безсимптомності 

цього патологічного процесу [35, 41]. 

Незважаючи на активну просвітницьку роботу стосовно профілактики 

захворювань, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ) та доступність засобів 

контрацепції, ЗЗОМТ залишається однією з найпоширеніших причин звернення 

за медичною допомогою та порушення стану репродуктивної функції жінки 

[24, 64]. У США частота ЗЗОМТ у жінок репродуктивного віку досягає 4,4% та 

впливає приблизно на 2,5 мільйон жінок [148, 159]. 

Оцінка поширеності ґрунтується на даних Національного опитування з 

питань охорони здоров’я та харчування (NHANES) 2013–2014 років, але 

оскільки ЗЗОМТ не є станом для звітування, є мало інших даних. Окрім цього, 

утруднює статистичну обробку для більш повного розуміння ситуації частий 

безсимптомний перебіг. Одним з ознак важливості проблеми ЗЗОМТ для 
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системи охорони здоров’я є те, що найвища частота інфікування секс-

трансмісивними захворюваннями та формування ЗЗОМТ припадає на перші 

роки статевого життя дівчат-підлітків та молодих жінок, що призводить до 

порушення репродуктивної функції [33, 90, 103]. 

Надважливою рисою ЗЗОМТ є поліетіологічність. За даними тематичної 

літератури останніх років виявлено, що не лише гонорея і хламідіоз є причиною 

цієї патології. Так, за даними дослідження PEACH опублікованого 2002 року,  

лише 35% випадків ЗЗОМТ  були позитивними щодо N. gonorrhoeae або C. 

trachomatis. Велику частку збудників ЗЗОМТ складають ендогенні анаероби 

Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae, кишкова паличка, та Streptococcus 

agalactiae. [55, 167]. 

Кілька інших збудників хвороби, включаючи факультативні анаероби, 

Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium та організми, пов’язані з 

бактеріальним вагінозом (БВ), були ідентифіковані у жінок із ЗЗОМТ,  які не 

мають гонореї чи хламідіозу [69, 186]. 

2020 року було опубліковане ретроспективне кроссекційне дослідження 

що включало 245 жінок, що підлягли гістеросальпінгографії. Виявилось, що 

ендоцервікс цих жінок був колонізованим Chlamydia trachomatis, Ureaplasma 

urealiticum, Mycoplasma hominis та іншими бактеріями у 3.7%, 9.0%, 5.7% та 

9.8% відповідно [91, 170, 172]. 

Останніми роками у іншомовній літературі активно вивчається статус 

Mycoplasma genitalium та Уреаплазми у патогенезі ЗЗОМТ. Згідно літературних 

джерел, частота виявлення Мікоплазми у жінок з ЗПСШ складає 20-40% [34, 

36, 55, 126, 132, 149]. Яким чином Мікоплазма спричиняє запалення та 

пошкодження на даний момент достеменно невідомо [156, 183]. 

Варто зазначити, що за даними ретроспективного крос-секційного 

дослідження 2020 року, присвяченого вивчення колонізації ендоцервіксу 

мікроорганізмами, частота трубного фактору безпліддя була вища у пацієнток з 

бактеріальною колонізацією ендоцервікса, незалежно від виду бактерій. Однак 
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у порівнянні, жінки що мали Mycoplasma hominis, мали вищу частоту трубного 

фактору [170]. 

Результатом дослідження став висновок, що  за несприятливих умов 

більшість мікроорганізмів (виключаючи лакто- та біфідобактерії) вагінального 

біотопу можуть бути причиною ЗЗОМТ [29].  

Окрім поліетіологічності та низького рівня діагностування, ЗЗОМТ 

характерна проблема рецидивування [104]. Так, результати проспективного 

дослідження, що проводилось зарубіжними авторами, показали, що загальна 

поширеність хронічних запальних захворювань органів малого тазу (ХЗЗОМТ) 

складає в середньому 19%. При чому повторні випадки захворювання 

виникають, як внаслідок реінфікування, так і при наявності вогнищ інфекції, що 

виникають при відсутності повноцінного етіологічно-орієнтованого лікування 

первинного випадку запального захворювання. Важливими факторами також є 

зниження загального та місцевого імунітету. Безумовно значущим вкладом в 

захворюваність на сальпінгоофорит є недостатня обстеженість жіночої 

популяції та безсимптомність перебігу [35, 78, 91]. 

Поєднання усіх цих факторів ЗЗОМТ складає сприятливий фон для 

формування жіночого (головним чином трубного) фактору безпліддя [2, 3, 4, 

59, 83, 111]. Ризик безпліддя прямо пропорційний кількості епізодів ЗЗОМТ, 

при цьому пошкодження труб трапляється приблизно в 15% випадків [121, 148, 

166, 170, 179]. 

При наявності інфекції ушкодження труб може статися у відповідь на 

спайковий процес, пошкодження слизової оболонки труби або оклюзію, що 

погіршує транспорт ооцитів [5, 6]. Безпліддя, головним чином вторинне, за 

різними оцінками, впливає на кожну 7 пару у західному світі та на кожну 4 в 

країнах, що розвиваються, з частотою до 30% у деяких регіонах Африки [139, 

146, 155]. 

За даними вітчизняних авторів (Хміль та авт.2015 р.) на 2015 рік 2 

мільйони пар в Україні є безплідними [13, 105]. 
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1.2.Гідросальпінкс та стан ендометрію (патоморфологічні та імунологічні 

аспекти) 

 

Імплантація є складним процесом взаємодії материнського організму та 

ембріону. Запалення може бути частиною нормального фізіологічного процесу 

під час імплантації, та дуже часто воно є наслідком патології матки та тазових 

органів. В основному 2 патологічних процеси за даними літератури сприяють 

збою процесу імплантації - хронічний ендометрит та гідросальпінкс [52, 117, 

130]. Трубне безпліддя становить близько 25% до 35% жіночого безпліддя [53, 

54, 113, 114, 128]. 

Найбільш важким його проявом є гідросальпінкс. В даний час 

вважається, що жінки з гідросальпінксом мають нижчий рівень настання 

вагітності за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), через 

поєднання механічних та хімічних факторів [130, 145]. 

Хронічний ендометрит, незважаючи на мовчазний характер, виявляється 

у близько 40% жінок, що страждають на неплідність, та максимальна його 

частота припадає на 21-45 років, тобто вік, найбільш важливий для реалізації 

материнства [74]. У більшості випадків він є значним чинником невдалих спроб 

ЕКЗ та невиношування вагітності, що накладає психологічне та економічне 

навантаження на пацієнтку [62, 106]. 

За даними патогістологічних досліджень (ПГД) біоптатів ендометрія 

жінок, що мали ЗЗОМТ в анамнезі, у 72% зразків виявляються ознаки 

хронічного ендометриту та поліпів ендометрію [14, 15, 28, 30, 100, 120, 127]. В 

основному частота хронічного ендометриту корелює з інфікуванням ЗПСШ у 

популяції [11, 16, 45, 106]. 

В літературі зустрічається багато публікацій, що представляють сучасні 

уявлення щодо етіопатогенезу порушення репродуктивної функції при ЗЗОМТ, 

а саме взаємодію таких проявів ЗЗОМТ як гідросальпінкс та хронічний 

ендометрит [45, 67]. Одно- або двобічні гідросальпінкси викликають 

патологічне запалення ендометрію.  
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Вважається, що патологічне запалення гальмує експресію молекул і 

генів рецептивності ендометрію, не зважаючи на те, що фізіологічна кількість 

запалення необхідна для успішної імплантації [43, 57, 94]. Несприятливий 

вплив гідросальпінксу на імплантацію може частково опосередковуватися 

порушеною експресією у ендометрії прозапального агента, ядерного фактора-

каппа В (NF-κB), що підтверджується тим, що після сальпінгектомії у 

ендометрії знижується його експресія [27, 94, 107, 138]. 

Варто зазначити, що за даними літератури, хронічний ендометрит 

погіршує контрактильність субендометріального шару ендометрію. [74, 169]. 

Хронічний ендометрит навіть поза загостренням супроводжується значними 

порушеннями як артеріального, так і венозного кровопостачання матки, що є 

причиною венозного застою та порушення репаративних процесів 

ендометрію.[47, 50, 62]. 

За даними спостережень дуже часто обструкція фалопієвих труб 

поєднана з тазово-перитонеальними спайками. Вітчизняні автори свідчать що 

спайковий процес ІІ-ІІІ ступеня поєднується з трубним фактором у 27%, а  

пацієнток що мали випадок ЗЗОМТ у 49% виявляється часткова чи повна 

оклюзія маткових труб [76, 161]. 

Метааналіз продемонстрував, що ризик втрати вагітності у жінок з 

гідросальпінксом зростає на 74%. Лікування гідросальпінксу продемонструвало 

знизило ризик втрати вагітності вдвічі [143]. 

Існує думка, що при ЕКЗ гідросальпінкс може знижувати швидкість 

імплантації ембріона та сприяє термінації вагітності на ранніх термінах [133]. 

Механізм цього процесу не цілком зрозумілий - можливо рідина що міститься в 

пошкодженій трубі може дренуватись в порожнину матки і діяти на 

сприятливість ендометрія, або ембріотоксична чи взагалі механічно вимити 

ембріони після ембріотрансферу. Саме через це прийнято що перед 

проведенням ЕКЗ необхідна корекція гідросальпінксу [112, 187]. 
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1.3. Сучасні методи діагностики та лікування сальпінгоофоритів та 

відновлення фертильності 

 

Клінічний діагноз гострого ЗЗОМТ є не завжди точним, багато епізодів 

ЗЗОМТ не розпізнаються. Дані свідчать, що клінічний діагноз симптоматичного 

ЗЗОМТ має позитивне прогностичне значення від 65 до 90% порівняно з 

лапароскопією. Позитивна прогностична цінність клінічного діагнозу гострого 

ЗЗОМТ варіює в залежності від епідеміологічних особливостей та клінічної 

обстановки, з більш високим позитивним прогнозним значенням серед 

сексуально активних молодих жінок (особливо підлітків), та в умовах, в яких 

частота гонореї, хламідіозу та бактеріального вагінозу висока [19, 20, 108]. 

Мінімальні критерії ЗЗОМТ наступні: чутливість органів малого таза 

при бімануальному огляді з або без тракцією шийки матки, та мікроскопія 

урогенітальних виділень, що показує наявність бактерій у вагінальних 

виділеннях [72]. 

Більшість жінок з ЗЗОМТ мають або мукопурулентні шийкові 

виділення, або наявність бактерій при мікроскопічній оцінці піхвових виділень. 

Додатковими критеріями, що підтверджують діагноз ЗЗОМТ, є бактеріальний 

вагіноз, мукопурулентний цервіцит, лабораторне підтвердження інфікування N. 

gonorrhoeae або C. trachomatis, температура тіла вище 38°C при вимірюванні 

перорально та підвищені ШОЕ або рівень С-реактивного білка [94, 108, 176]. 

С-реактивний білок - чутливий, специфічний маркер запалення для 

прогнозування тубооваріальних абсцесів (ТОА) у пацієнток із ускладненим 

ЗЗОМТ, а рівні> 49,3 мг/л припускають наявність TOA. У групі TOA тенденції 

рівня СРБ добре співвідносилися з успіхом або невдачею консервативного 

лікування. Підвищення рівня СРБ під час лікування може використовуватися як 

показник потреби в інвазивному втручанні [175]. 

Оцінюючи дані вітчизняної та зарубіжної літератури можна зробити 

висновок, що найбільш використовуваними методами діагностики хронічного 
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ендометриту є УЗД та біопсія ендометрія з розширеним дослідженням (ПГД що 

включає імуногістохімічне та мікробіологічне дослідження)  [12, 106]. 

Остаточні критерії ЗЗОМТ включають дані патогістологічного 

дослідження біоптату ендометрія - ознаки ендометриту; трансвагінальна 

ультрасонографія або інші методи візуалізації, що показують потовщені, 

наповнені рідиною маткові труби з або без вільної рідини в порожнині  малого 

тазу; і лапароскопічні відхилення, що демонструють трубний гнійний ексудат, 

еритему та набряк [79, 122, 167, 176]. У випадках підозри на ендометрит 

гістероскопія сприяє підвищенню діагностичної точності та полегшує оцінку 

ефективності прийому антибіотиків у випадках підтвердженого ендометриту. 

Мікрополіпоз, дифузна або вогнищева гіперемія, підвищена щільність та 

набряк строми - домінуючі гістероскопічні особливості, які більшість 

досліджень розглядають як припущення про хронічний або субклінічний 

ендометрит [120, 125, 142]. 

Молекулярне мікробіологічне дослідження є швидким та недорогим 

діагностичним засобом, що дозволяє ідентифікувати збудників ендометриту та 

демонструє діагноз. За даними одного дослідження, діагностична точність 

цього методу складає 76.92% [73, 96, 162]. 

За даними  ПГД у жінок з хронічним ендометритом з зразків ендометрію 

отриманого гістероскопічно висіваються в основному культури Escherichia Coli, 

Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae. Рідшими знахідками є 

Mycoplasma та Ureaplasma urealyticum (приблизно 29%) та Chlamydia (8%). У 

більшості пацієнток етіотропна антибіотикотерапія сприяла повному 

вилікуванню (за даними повторного бак посіву збудник не виявлявся) [125]. 

Імуногістохімічне дослідження являється «золотим стандартом» 

діагностики запальних процесів ендометрія, а саме ХЕ. Забір матеріалу 

рекомендовано проводити на 7-10 день МЦ. Ступінь вираженості ХЕ оцінюють 

за допомогою кількісного аналізу імунокомпетентних клітин, які експресують 

маркери активації та маркери натуральних кілерів. Дослідження в динаміці дає 

змогу оцінити результативність проведеної терапії [38, 40]. Дані  ІГХ 
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досліджень показали, що при запаленні  функціонального шару ендометрія 

навколо залоз з’являються вогнищеві запальні інфільтрати, що  утворюють 

великі зернисті лімфоцити зі специфічною морфологією. Останні є 

натуральними кілерами та мають  цитотоксичну дію, що виявляють та 

знешкоджують власні клітини організму, де відбулись порушення. Натуральні 

кілери –популяція лімфоцитів, яка у людини поділяється на дві субпопуляції - 

CD 16 та CD 56 [38]. CD 16 -експресуються на NK та макрофагах, беруть участь 

в першому рівні захисту проти внутрішньоклітинних інфекцій, тим самим 

відповідають за противірусний та трансплацентарний імунітет [38]. CD 56 – 

експресуються на лімфоцитах. Їх функція полягає в активації клітинного 

імунітету та відповідає за противірусний та трансплацентарний імунітет [38]. 

CD 68 – маркер макрофагів, бере участь у фагоцитарній активності тканинних 

макрофагів, безпосередньо у внутрішньоклітинному лізосомальну метаболізмі, 

так і в позаклітинних взаємодіях клітина-клітина і клітина-патоген. 

Глікопротеїд також являється маркером пухлинних клітин макрофагального 

походження [40].  CD 138 – маркер плазматичних клітин, кластер диференціації 

138, член сімейства білків синдекана (теж називається синдекан-1), I тип 

інтегрального мембранного протеоглікану гепарину сульфату. У взаємодії з 

колагеном, фібронектином та іншими розчинними молекулами приймає участь 

у клітинній проліферації, міграції клітин та матриці клітинної адгезії. Експресує 

у нормальних і злоякісних плазматичних клітинах, попередниках В-клітин, 

мезенхімальних, епітеліальних та ендотеліальних клітинах. Діагностика ХЕ 

полягає у  визначенні експресії CD 138 як імунологічного маркера 

плазматичних клітин, що являється «золотим стандартом» [38, 40]. CD 45 - 

загальний лейкоцитарний антиген L-CA, який виявляється на всіх ядерних 

клітинах крові, покриває близько 10% поверхні В- та Т-клітин. Даний 

глікопротеїд бере участь у передачі сигналів від антигенних рецепторів 

лімфоцитів регулюючи активність тирозинової Src-кінази, що має велике 

значення у правильному розвитку B- і Т-лімфоцитів. До того ж CD 45 регулює 

інтегрин опосередковану адгезію та передачу сигналу від цитокінових 
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рецепторів [40] . Визначення імуногістохімічного маркеру CD138 у жінок зі 

звичним невиношуванням вагітності значно покращує чутливість скринінгу на 

хронічний ендометрит [38, 40, 157].  

На думку вітчизняних авторів виявлення та лікування хронічного 

ендометриту та подальше відновлення морфофункціонального потенціалу 

ендометрія є одним з найголовніших пунктів лікування безпліддя [39, 74] А 

саме антибіотикотерапія ефективна при хронічному ендометриті у 82.3% 

пацієнток і сприяє регресії ПГД-ознак [124,125]. 

Діагностична лапароскопія повинна виконуватись у пацієнток у яких 

емпірична терапія виявилася невдалою, а також у пацієнток, які в анамнезі 

мають повторювані ЗЗОМТ та негативні тести на хламідії, гонорею та 

бактеріальний вагіноз [3, 9, 122, 167]. 

Окрім діагностики ендометриту, оцінка трубного фактора безпліддя  має 

визначне значення в менеджменті пар, які мають безпліддя. Пропонувати 

діагностичну лапароскопію з хромотубацією для кожного пацієнта, який 

представляє оцінку безпліддя, не є практичним. Варто віддавати перевагу 

неінвазивним інструментальним методам діагностики [49]. 

Нині в клінічній практиці починають використовувати новий метод 

оцінки кровотоку в ендометрії і субендометріальній зоні шляхом 

3D реконструкції зображення в режимі кольорового та енергетичного доплеру 

[61]. Цей метод дає можливість кількісно оцінити питомий об’єм судинного 

русла та інтенсивність кровотоку в ньому. Перевагою даного методу є 

виведення будь-якої бажаної площини, що проходить через матку, і збереження 

запису отриманих параметрів, що дає можливість розраховувати додаткові 

характеристики [25, 75]. Це дає більші можливості щодо  звичайного 

ультразвукового дослідження та додає методу більшої об'єктивності. За 

допомогою прикладної програми VOCAL (Virtual Organ Computer Аided 

Analysis) визначають індекс васкуляризації (VI), індекс потоку (FI) і 

васкуляризаційно-потоковий індекс (VFI), які автоматично розраховуються при 

побудові гістограми. Таким чином, для отримання об’ємних індексів 
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васкуляризації необхідно здійснити два етапи: віртуальне створення об’ємної 

зони інтересу та отримання кольорової об’ємної гістограми віртуально 

утвореного об’єму [75].  

Використання кольорової доплерографії для оцінки прохідності труб дає 

чутливість 76,2% та специфічність 81,4%, а також позитивну та негативну 

прогностичну цінність 66,7% та 87,5% відповідно [180]. Ультразвукове 

дослідження 4D може допомогти виявити прохідність труб, оскільки забезпечує 

високу точність при дослідженні цільових об’ємів тканин, так само, як 

ультразвукове дослідження 3D, проте в режимі реального часу [180]. 

Наразі, золотим стандартом в оцінці прохідності маткових труб є 

лапароскопічна хромотубация і рентгенографічна гістеросальпінгографія (HSG) 

[93]. Останнє було широко визнано як менш інвазивна, більш економічно 

вигідна альтернатива хірургії, однак використання контрастної гістеросальпінго 

сонографії (HyCoSy) стає все більш визнаною в якості порівнянного методу з 

рентгенографічним HSG. Він уникає впливу іонізуючого випромінювання, 

тобто зменшує радіаційний вплив, методологічно простий, економічний у часі і 

економний у коштах, а також водорозчинний контраст замінив масляний 

контраст йоду, щоб мінімізувати потенційно серйозне ускладнення повітряної 

емболії , тому не має ризиків, пов'язаних з йодованим контрастом [118, 134, 

141, 151, 163, 182, 185].  

HyCoSy використовується для оцінки прохідності труб, при якій 

контрастну речовину вводять у порожнину матки та через маткові труби, щоб 

отримати в реальному часі зображення її гіперехогенного потоку по маткових 

трубах. Повідомляється про чутливість та специфічність цієї методики 

відповідно 76,1–100% та 73,1–100%. Основним недоліком HyCoSy є швидка 

деградація контрастного матеріалу та неможливість зобразити весь хід труби в 

одній скануючій площині через її звивистість [152, 154, 161, 180]. 

HyCoSy є безпечним методом, який може бути легко виконаний в 

амбулаторних умовах з порівнянною чутливістю і специфічністю до HSG 

(85/85% і 85/83% відповідно), і відповідність лапароскопії, як показано, 
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становить близько 85%. Він має більшу чутливість для виявлення 

внутрішньоматкових патологій і дозволяє проводити оцінку яєчників та 

міометрія одночасно [134, 141, 151]. Трубна оклюзія може бути викликана 

численними факторами, такими як набряк, поліпи, хронічний сальпінгіт, 

ендометріоз, сальпінгіт, вузлова перетинка, фіброз і рубці, спайки і 

гідросальпінкс. 

У Великобританії Національний інститут охорони здоров'я (NICE) 

рекомендує проводити скринінг маткових труб за допомогою 

гістеросальпінгографії в якості першого дослідження лінії прохідності 

маткових труб, але при цьому рекомендують проводити це з HyCoSy, де це 

можливо. Гідросальпінкс може проявлятися на ранніх стадіях як розширення 

фімбріальних закінчень, що вказує на захворювання слизової оболонки фімбрій 

8, з легким розтягуванням маткової труби. Отже, на сучасному етапі розвитку 

новітніх технологій - контрастна сонографія 3D-гістеросальпінго (HyCoSy) -є 

більш простим, безпечним, інформативним, ефективний і добре переносимим 

методом дослідження ОМТ. Цей метод може врятувати пацієнтів від більш 

інвазивних процедур. 

Перспективним напрямком в сучасній репродуктології є дослідження 

перистальтичних рухів матки та додатків, особливо змін контрактильної 

активності у пацієнток із ХСО як ознаки порушення фертильності. 

Встановлено, що реалізація репродуктивної функції людини в значній кількості 

залежить від перистальтики (контрактильної функції) не вагітної матки. 

Вважається, що одним із механізмів негативного впливу лейоміоми матки на 

фертильність може бути зміна амплітуди та напрямку нормальної скоротливої 

активності матки в периовуляторний період та під час "вікна імплантації". 

Одним із механізмів відновлення репродуктивної функції може бути своєчасна 

корекція скоротливої активності матки шляхом проведення консервативної 

міомектомії. Дослідження [10] показали, що зміни контрактильної функції 

матки в жінок із лейоміомою матки може стати одним із критеріїв, які можна 
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використовувати для прийняття рішення щодо доцільності міомектомії в жінок 

з інтрамуральною лейоміомою матки без деформації її порожнини.  

Для більш раннього зпрогнозування результату захворювання, було 

виявлено достовірні взаємозв'язки між показниками імуно-метаболічного 

статусу (на місцевому та системному рівнях) і симптомами клінічної картини, з 

допомогою яких можна оцінити ефективність проведеної терапії та стан 

пацієнток із загостренням хронічного сальпінгоофориту в динаміці [1, 115, 

163]. 

При визначенні етіологічного чинника ЗЗОМТ та правильно 

поставленого діагнозу залежить ефективність антибіотикотерапії. Відповідно 

до вимог Міжнародної експертної ради національного центру з контролю і 

профілактики захворювань США, слід взяти до уваги той факт, що підбір 

препарату має бути широкого спектру дії та впливати на мікробні асоціації [56, 

82]. 

Одним з перспективних методів лікування хронічного ендометриту є 

PRP-терапія, що підвищує рецептивність ендометрія та має протизапальний та 

регенеруючий ефект [77, 106, 110]. 

Деякі дослідження демонструють ефективність діосміну у відновленні 

кровотоку у ендометрії та міометрії, активізує репаративні процеси [17, 62, 91]. 

З метою профілактики рецидивів та реабілітації після лікування ЗЗОМТ, 

а також для попередження рецидивів захворювання є необхідність у 

нормалізації мікрофлори кишечника та піхви [18, 21, 22, 23, 80, 81, 97, 101]. 

До консервативних методів лікування гідросальпінксу відноситься 

антибактеріальна терапія з метою елімінації збудника та з урахуванням його 

чутливості до антибактеріального компоненту, наступне заселення мікрофлори 

кишківника та піхви, та протизапальна терапія, направлена на профілактику 

формування злукового процесу в малому тазу [17, 56, 101, 136, 176, 178]. Через 

те, що у вогнищі запалення виникає тромбоз капілярної сітки, що призводить 

до інфільтрації тканин та відкладання фібрину в міжклітинному просторі, 
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досягнення достатньої концентрації антибактеріального препарату 

ускладнюється [117]. 

За допомогою поліферментних фібринолітичних препаратів можна 

усунути це явище для досягнення найкращого результату. Використання 

фібринолітичних агентів (стрептокіназа, фібринолізин, активатор плазміногену, 

трипсин) показали свою ефективність як терапія супроводу при лікуванні 

спайкового процесу ОМТ [26, 58, 65, 66, 68, 181]. 

До комплексної консервативної терапії жінкам з гострим та хронічним 

сальпінгоофоритом за даними проведених клінічних досліджень рекомендовано 

застосування імунопрепаратів для системної та місцевої імунокорекції та 

покращення клінічної ефективності протизапальної терапії [31, 32, 60, 71]. 

Значна кількість сучасних досліджень присвячена впливу вітаміну Д на 

репродуктивну функцію жінок [98, 99, 102, 119]. D-гормон здатний впливати на 

репродуктивні органи як шляхом зв’язування з рецепторами, так і 

опосередковано, через стимуляцію синтезу стероїдних гормонів (естрогенів, 

прогестерону, тестостерону), які необхідні для дозрівання фолікулів та 

ендометрія [63, 123, 158]. В 2012 р. Buggio і співавт. провели проспективне 

клінічне дослідження з вивчення ефективності застосування вітаміну D у 

пацієнток з первинною дисменореєю. Було встановлено, що терапія вітаміном 

D статистично достовірно знижувала виражений больовий синдром [119, 123]. 

Вітамін D впливає на імунну систему і може відігравати роль у розвитку 

бактеріального вагінозу [48, 51]. Тому оптимальним виглядає лікувальний 

комплекс що складається з антибіотиків, пробіотиків, протизапального та 

ферментного препаратів у ролі початкової консервативної терапії, за 

неефективності якого доцільним є проведення оперативного лікування [46, 

140]. 

У ході обробки референтної літератури стає зрозумілим, що менеджмент 

пацієнток з гідросальпінксом є доволі контраверсійною темою у науковій 

спільноті. Погляди дослідників та клініцистів схиляються до оперативного або 

консервативного лікування. Рішення про те, як лікувати патологію фаллопієвих 
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труб, зокрема гідросальпінкс, є складним. Це включає хірургічні, медичні, 

соціальні, емоційні та економічні фактори. 

Зокрема існує думка, що екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) та 

ендоскопічна хірургія на трубах повинні розглядатися як доповнення, а не 

конкуруючі методи лікування безпліддя у випадках захворювання труб, з 

метою поліпшення результатів репродуктивних технологій. Лікування першого 

ряду для молодих жінок до 35 років з незначною трубною патологією - це 

хірургія труб [7, 70, 130]. 

До оперативних видів лікування гідросальпінксу входять 

сальпінгектомія, лапароскопічна оклюзія труби в проксимальному відділі, 

гістероскопічна оклюзія труби (Essure), УЗ-керована аспірація гідросальпінксу, 

склеротерапія, реконструктивна хірургія [8, 9, 92, 184]. 

Проксимальна трубна оклюзія за даними сучасних джерел останніх 

років має багато прихильників та противників серед клініцистів. Дані 

демонструють її ефективність на рівні сальпінгектомії з огляду на результати 

ЕКЗ [137, 188], що є цінною альтернативою лапароскопічного лікування [129, 

150]. Інші дослідники вважають що проксимальна трубна оклюзія поступається 

лапароскопічній сальпінгектомії [9, 135]. Essure пов’язані з низьким рівнем 

настання вагітності та живонароджень [165]. 

У сальпінгектомії прихильників набагато більше, за даними досліджень 

вона ефективна не лише елімінацією джерела запалення та вивільнення 

прозапальних цитокінів, але також відіграє вирішальну роль у профілактиці 

раку яєчників та труб [116, 187]. Сальпінгектомія вдвічі знижує ризик 

самовільного переривання вагітності [144]. Систематичні огляди та метааналізи 

2016, 2017 та 2019 років, що мали на меті оцінити реакцію яєчникової функції 

на сальпінгектомію та наступні результати ЕКЗ порівняно з іншими методами 

лікування, виявили, що частота вагітностей, імплантації та живонароджень 

були вищими у тих пацієнток, що підлягли саме сальпінгектомії [18, 164, 171, 

177, 184]. 
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Однак через те що анатомічне розміщення кровоносних судин і нервів, 

що живлять трубу і яєчник, близьке один до одного, після сальпінгектомії може 

відбутись порушення кровопостачання яєчника, що призводить до зниження 

резерву яєчників [37,42,164]. 

Вплив сальпінгектомії на яєчниковий резерв у жінок які пройшли ЕКЗ, 

досі залишається спірним. Деякі дослідження виявили, що рівень базального 

фолікулостимулюючого гормону (bFSH) значно підвищився, а рівень анти-

мюллерового гормону (АМГ) в сироватці крові знизився у жінок, які підлягли 

сальпінгектомії порівняно з жінками, яким було діагностовано безпліддя 

трубного генезу, але не мали сальпінгектомії. [42,177,189]. Перейра та ін. 

припускає, що пацієнтам із ЕКЗ-ембріотрансфером, які мали попередню 

односторонню сальпінгектомію, потрібні більш високі дози гонадотропіну та 

більша тривалість стимуляції при проведенні контрольованої стимуляції 

яєчників порівняно з пацієнтами, які не зазнали сальпінгектомії [168]. 

Однак деякі дослідники показали, що не було суттєвого впливу на 

резерв яєчників, реакцію яєчників або кількість отриманих яйцеклітин до і 

після сальпінгектомії [131, 147, 153, 160, 173]. 

Щодо показників народжуваності після оперативного лікування 

гідросальпінксу - варто відзначити ефект реконструктивного лікування. За 

даними китайського дослідження не спостерігається суттєвої різниці у 

показниках народжуваності між неосальпінгостомією (48,9%) та 

сальпінгектомією (45,3%) [190]. Однак цей метод є доволі складним до 

виконання та потребує високого досвіду та умінь хірурга, для отримання 

бажаного ефекту. 

Також сучасні дослідження вітчизняних авторів свідчать про 

ефективність застосування радіохвильової енергії у пацієнток з трубно-

перитонеальним безпліддям на тлі запальних захворювань додатків матки із 

використанням інтраопераційного препарату щодо профілактики злукової 

хвороби ОМТ [85, 86, 88]. За думкою багатьох авторів рішення про хірургічне 
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лікування в обсязі видалення гідросальпінксу має ґрунтуватися на оцінці віку та 

репродуктивних  планах пацієнтки, має бути визначена ефективність 

розробленої схеми комплексної реабілітації пацієнток для відновлення 

генеративної функції [84, 87, 89, 109]. 

 Саме тому більшість авторів схиляються до думки, що оперативне 

лікування має виконуватись лише у випадку неефективності консервативного 

[76]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика та принципи формування груп 

дослідження 

 

У дослідженні взяла участь 171 пацієнтка, віком від 17 до 45 років, що 

звернулися по консультативну допомогу для преконцепційної підготовки. 

Дизайн дослідження, критерії включення/невключення пацієнтів, планований 

об'єм обстеження та лікування учасниць затверджено на засіданні Комісії з 

питань етики при ДУ «ІПАГ імені акад. О.М. Лук'янової НАМН України» 

(Протокол №1 від 28.01.2016 р.). Усі пацієнти власноруч підписали 

інформовану згоду. 

На І-му етапі було відібрано та проведено обстеження 141 жінки із 

хронічним сальпінгоофоритом, які звернулися для планування вагітності по 

консультативну допомогу у відділення ендокринної гінекології ДУ «ІПАГ 

НАМНУ імені акад. О.М. Лук'янової» Контрольну групу склали 30 соматично 

здорових жінок, аналогічного віку (рисунок 2.1.). Ця категорія жінок не мала 

гінекологічних захворювань, мимовільних, артифіціальних абортів і 

внутрішньоматкових втручань в анамнезі та ніколи раніше не використовувала 

внутрішньоматкові методи контрацепції.  Всі групи були репрезентативні. 

Послідовність діагностичних і лікувальних заходів, що направлені на 

оздоровлення жінок з хронічними сальпінгоофоритами ми будували з 

урахуванням рівнів реабілітації. 

Вивчено дані репродуктивного, гінекологічного, а також соматичного 

анамнезу, виконано гінекологічне обстеження, проведено трансвагінальну 

ехографію ОМТ датчиком з частотою 4,0-7,5 МГц на апараті Nemio XG 

(«Toshiba», виробництво Японія). Для оцінки інтенсивності больового 

синдрому застосовувалась візуальна аналогова шкала (ВАШ)..  
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Рисунок 2.1. Дизайн дослідження 

 

Всім пацієнткам із виявленими порушеннями репродуктивної функції   

(безпліддя, невиношування вагітності, хронічні сальпінгоофорити, рецидивуючі 

гідросальпінкси, поліпи ендометрію, встановленого за даними ехографічного 

Жінки репродуктивного віку із сальпінгоофоритом, які звернулися на 

стаціонарне або амбулаторне лікування у відділення ендокринної 

гінекології з метою відновлення фертильності 

Аналіз анамнестичних і клінічних даних 

ІІ етап 
Сонографія  

Здорові  

жінки 
Жінки з сальпінгоофоритом 

(І група) 

Жінки з гідро-

піосальпінксом (ІІ група) 

Гістероскопія Мікробіологічне 

дослідження 

Удосконаленалений комплекс антибактеріальної та розсмоктуючої терапії 

місцевої дії 

Імуногістохімічне 

дослідження 

І етап 

 

Пайпель-біопсія 

ендометрія 

Гормональне 

дослідження 

Рецептори ER, PR CD138, CD56, CD16, 

CD45, CD68 

Морфологічне 

дослідження 

 

Селективне удосконалення комплексного УЗ дослідження 

(перистальтика матки та труб, 3D УЗД, енергетичний 

доплер) 
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дослідження), було проведено гістероскопію для визначення стану ендометрію. 

Згідно результатів клініко-анамнестичних даних та об’єктивного обстеження із 

результатами 2D ультразвукового обстеження органів малого тазу пацієнтки 

були поділені на 2 групи Враховуючи отримані ехографічні дані на ІІ-му етапі 

дослідження було відібрано 69 пацієнток з хронічним сальпінгоофоритом не 

ускладнений варіант перебігу (І група), та 72 пацієнтки з сальпінгоофоритом та 

гідросальпінксом (ІІ група). Всім хворим  (І, ІІ та контрольної групи) проводили 

розгорнутий аналіз морфологічної картини крові, загальний аналіз сечі, 

біохімічний аналіз крові, коагулограму, визначення групи крові та резус-

фактору, реакцію Васермана, цитологічне дослідження епітелію шийки матки 

та цервікального каналу.  

Пацієнткам здійснювався забір виділень для проведення оцінки 

мікробіоти піхви, цервікального каналу. Мікробіом ендометрія вивчався на 

основі морфологічних зразків отриманих під час аспіраційної біопсії за 

допомогою кюретки Pipelle de Cornie на 5-10-й день МЦ. Аналіз структури 

морфофункціонального стану та імуногістохімічних характеристик ендометрія 

включав визначення імунореактивних клітин (CD138, CD16, CD56, CD45, 

CD68). Проведене імуногістохімічне дослідження з використанням 

моноклональних антитіл (МАТ) до ER (Естроген-рецептор α, клон EP1), PR 

(Прогестерон-рецептор, клон PgR 636). Морфологічні та імуногістохімічні 

дослідження проводили в лабораторії ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» (керівник 

д.мед.н. проф. Т.Д.Задорожна) Оцінка гормонального статусу пацієнток 

виконана на основі визначення в плазмі крові рівня лютеїнізуючого гормону 

(ЛГ), фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), пролактину (ПРЛ), естрадіолу та 

прогестерону у І та ІІ фазу менструального циклу.  

Відібраним жінкам було проведено комплексне ехографічне обстеження 

на ультразвуковому апараті Voluson E8 BT 15, обладнаним об’ємним 

ендовагінальним датчиком (6-12 МГц). В режимі енергетичного доплеру з 

допомогою програми VOCAL було визначено тривимірні доплерометричні 
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індекси VI, FI, VFI та об’єм ендометрія, проведено 3D-реконструкцію 

ендометрія та маткових труб із визначенням ділянки оклюзії. Вивчено 

перистальтику матки на основі запропонованої методики (О.О.Алексенко, 

Л.Є.Медведєва, М.В.Медведєв, 2015, Пат. 98911 Україна, МКИ в/15) та  

маткових труб.  

На ІІІ-му етапі дослідження на підставі отриманих результатів було 

розроблено та обґрунтовано персоніфіковану тактику ведення пацієнток із 

різними варіантами перебігу ХСО, запропоновано удосконалений лікувальний 

комплекс. Терапію було проведено 114 пацієнткам виділених груп, які методом 

випадкової вибірки були поділені на дві підгрупи залежно від отриманого 

лікування. Жінки І а (25 осіб) та ІІа (33 жінки) підгруп отримали удосконалений 

лікувальний комплекс (УЛК), (комбінація орнідазол+фторхіналон, імунобіотик, 

флюконазол, препарат стрептокіназа, стрептодорназа та віт.D). Схема лікування 

жінок Іб (24 пацієнтки) ІІб (32 жінки) підгруп не включала розсмоктуючої 

терапії. По закінченню терапії в якості преконцепційної підготовки пацієнтам 

було рекомендовано продовжили прийом віт.D до 6 міс. Співставлення 

результатів клінічної ефективності УЛК із мофо-функціональними 

особливостями маткових труб дозволило персоніфікувати тактику ведення 

пацієнток із ГС. 

 

2.2. Методи дослідження 

 

Оцінку клінічних даних стану здоров'я досліджуваних жінок проводили 

за допомогою розробленої нами індивідуальної клініко-статистичної карти.  

При зборі анамнезу звертали увагу на спадковість, перенесені інфекційні 

та соматичні захворювання. 

Ретельно оцінювали особливості менструального циклу (МЦ) (вік 

менархе, регулярність, тривалість циклу, характер менструації, дисменорею, 

наявність тривалих мізерних кров'яних виділень до і після менструації).  
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Проводилася також оцінка особливостей статевого життя: вік коітархе, 

метод контрацепції що використовувався. 

Також приділяли увагу не менш важливій із функцій - дітородній, при 

якій отримали відомості про паритет, кожну з попередніх вагітностей; дані та 

кількість мимовільних викиднів і вагітностей, що не розвивалися,  кількість 

медичних абортів; період репродуктивних втрат; дані про пологи ( передчасні в 

тому числі); наявність та відсутність ускладнень вагітностей та пологів.  

Проводили аналіз даних про перенесені гінекологічні захворювання та 

оперативні втручання в анамнезі. 

За допомогою візуально-аналогової шкали (ВАШ) пацієнток було 

обстежено на вираженість больового синдрому.  

При одержанні потрібних анамнестичних даних переходили до 

детального огляду зовнішніх ознак, при якому оцінювали: тілобудову, тип 

оволосіння, характер шкірного покриву, стан молочних залоз, функцій  

серцево-судинної, дихальної, видільної систем. Також при загально клінічному 

огляді здійснювали оцінку даних антропометрії – зріст, вагу тіла. З 

інформацією цих даних визначали індекс маси тіла (ІМТ) – співвідношення 

ваги тіла в кілограмах і довжини тіла в метрах, зведеної у квадрат. Згідно з 

класифікацією ВООЗ, дані ІМТ від 18,5 до 24,9 кг/м
2
 відносяться як показник 

при нормальній масі тіла, від 25 до 29,9 кг/м
2
 – свідчить про надлишкову масу 

тіла, ІМТ >30 кг/м
2
 говорить про ожиріння.  

Гінекологічний статус досліджуваних пацієнток включав: огляд 

зовнішніх статевих органів, огляд піхви та шийки матки за допомогою дзеркал, 

а також проводилась кольпоскопія. Інтерпретація даних кольпоскопічної 

картини виконувалась згідно класифікації, яка була прийнята на Всесвітньому 

конгресі по кольпоскопії та патології шийки матки IFCPC (International 

federation for colposcopy and cervical pathology, Ріо-де-Жанейро, 2011). При 

бімануальному вагінальному дослідженні визначали розміри, форму, 

консистенцію матки, її рухливість та чутливість; оцінювали стан придатків 

матки та чи мав місце злуковий процес в малому тазу.  
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На підставі збору анамнезу, клінічної картини, результатів комплексу 

лабораторних та інструментальних досліджень було діагностовано 

екстрагенітальну патологію.  

2D трансвагінальне ультразвукове сканування (на ультразвуковому 

апараті Seamens, виробництво Японія з використанням мультичастотного 

трансвагінального трансдьюсера з частотою 5,0 - 7,5 Мгц. Оцінку ендометрія 

здійснювали за критеріями IETA (International endometrial tumor analysis group) 

проводилось всім досліджуваним жінкам на 5-9-й день МЦ. Дане дослідження  

здійснювалось одним дослідником та на одному апараті, не знаючи про статус 

досліджуваного. Таким чином, оцінювали форму матки та її структуру, 

вимірювали її довжину, передньо-задній розмір та ширину, оцінювали стан 

міометрія на наявність міоматозних вузлів та іншої патології, детально 

аналізували стан ендометрія, а саме вимірювали товщину, вивчали 

ехоструктуру та ехоморфологію його. Трьохвимірне ультразвукове 

дослідження з доплерометрією проводилося трансвагінальним датчиком 5-9 

Мгц і програмним забезпеченням для огляду віртуальних органів та зображення 

кольорових локусів, які визначали особливості васкуляризації. Дослідження 

виконувалось на апараті Voluson E8 (GE Medical Systems Kretztechnik GmbH, 

Zipf, Австрія,  VOCAL) (GE Medical Systems Kretztechnik GmbH).  

Таким чином, даний метод дослідження, а саме 3D проводилася для  

візуалізації реконструкції маткових труб з гідросальпінксом. При  цьому 

встановлювали обсяг та локалізацію осередку ураження, обчислювали індекси 

васкуляризації. Двовимірна ехографія (2D) давала можливість виявити в 

поздовжніх зрізах максимальне зображення ураженої труби. За допомогою 

опційної багатоплатформенної моделі, при якій кут об'єму становив 120°, було 

розпочато сканування об'єму. Після цього було отримано три плоскі об'ємні 

виміри і збережено для інтерпретації найкращу  площину відліку. Програма 

VOCAL була застосована для того, щоб зробити ескіз та визначити об'єм 

отримання даних для кожного аспектного кута в межах 30°, ретельно 

проглядаючи контур труби в усіх зрізах. Далі послідував автоматичний 
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розрахунок та спостерігали кінцеве контурування, що дало змогу відобразити 

об'ємні результати. Для обчислення індексів кровотоку (VI, FI і VFI) та 

визначення параметрів об'ємного потоку ендометрія було застосовано 

програмне забезпечення для тривимірного аналізу гістограми. Ехографічна 

візуалізація  утворення овальної чи округлої форми, що носила характер 

середньої або підвищеної ехогенності та чітко відмежована гіпоехогенним 

обідком з навколишніми тканинами, зазвичай, із судинною ніжкою, свідчила 

про наявність поліпа ендометрія (ПЕ). Судинну ніжку було добре видно при 

застосуванні  кольорового доплеру, спостерігався чіткий кольоровий «місток» 

між міометрієм та поліпом. Таким чином, ехографічне дослідження давало 

детальну характеристику ПЕ (розміри, форма, кількість) та розміщення його в 

порожнині матки. При сонографії яєчників визначали їх розміри, вимірювали 

діаметр та оцінювали кількість фолікулів. 

Одним із цікавих досліджень при проведенні ехографії була методика 

визначення перистальтики матки та критерію можливості запліднення, 

(О.О.Алексенко, Л.Є.Медведєва, М.В.Медведєв, 2015, Пат. 98911 Україна, 

МКИ в/15). Ця методика являє собою спостереження динаміки особливостей 

скоротливості матки під час фаз МЦ, а також проводить аналіз чотирьох 

показників: кількість скорочень невагітної матки за хвилину, класифікованих 

на три типи; напрямок скорочень невагітної матки, класифікованих на чотири 

типи; відповідно під час преовуляторної фази (13-16-й день). Кожна з 

можливих комбінацій оцінюється в прогностичних балах від 0 до 3.  

Кількість скорочень невагітної матки за хвилину розподіляли за трьома 

типами: 1- й — від 0 до 3 скорочень за хвилину; 2 -й — від 4 до 5 скорочень за 

хвилину; 3- й — понад 5 скорочень за хвилину. Напрямок скорочень невагітної 

матки розділяли на чотири типи: 1-й — антеградний напрямок, тобто 

починається від шийки матки і прямує до дна; 2-й — ретроградний або прямує 

від дна до шийки матки; 3-й — антагоністичний, коли скоротливість 

одномоментно  починається від шийки матки і дна матки та зустрічається в 

середині матки; 4-й — локальна скоротлива активність, тобто матка 
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скорочується тільки в одному місці і поширення на інші ділянки матки не 

відбувається. Кожний тип показника оцінювався в певну суму балів, що 

свідчило б про можливість чи неможливість запліднення. Отже, добра 

прогностична ознака — 1–4 бали, сумнівна — 4–5 балів, або несприятлива — 

понад 5 балів  

Методика УЗД під час преовуляторної фази (13–16 й день) МЦ, 

допомагала оцінити скоротливу активність матки, що, можливо, позитивно 

впливає або стимулює проштовхування сперматозоїдів по статевих шляхах.  

Для оцінки функціональної оцінки маткових труб був використаний 

режим кінопетлі, а саме, записувалися серії двомірних ехограм з невеликим 

кроком (100с і 1200 кадрів). При швидкому прокручуванні кінопетлі можна 

побачити перистальтичні рухи труби не помітні при статичному зображенні . 

Перистальтичні рухи будь-якої інтенсивності, навіть мінімальні ми відносили 

до ознаки функціональної активності маткових труб. 

В об’єм мікробіологічного дослідження входила оцінка мікробіоти піхви 

(мазок фарбований за Грамом) та культуральне дослідження вагінальних 

виділень. Також досліджувалась мікрофлора цервікального каналу та 

біопсійного матеріалу ендометрія в аеробних, облігатно аеробних і анаеробних 

умовах культивування.  

Матеріал з піхви фарбований за Грамом досліджували під мікроскопом із 

збільшенням та імерсією. З метою визначення рН вмісту піхви проводили 

експрес-діагностику за допомогою тест-смужок (рHydrion, USA), а з метою 

визначення вагінальної мікробіоти користувалися критеріями Амселя (R. Amsel 

та ін.,1983). 

Діагностика мікробіоценозу піхви полягала у визначенні нормобіоти , 

представниками якої є Lactobacillus spp., аеробної флори (Enterobacteriaceae, 

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

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

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

Lachnobacterium spp., Clostridium spp., Mobiluncus spp., Corynebacterium spp., 
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Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma 

genitalium, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum), а також  

дріжджоподібних грибів. Щоб одержати якісну характеристику мікрофлори 

урогенітального тракту пацієнткам проводили ПЛР з детекцією в режимі 

реального часу тест-системою «Фемофлор 16» (ДНК- технологія, Росія), 

ампліфікатор «ДТ-96» того ж виробництва, а також ПЛР з детекцією методом 

електрофорезу тест-системою АмпліСенс (Росія), ампліфікатор «MyCycler, 

GeneAmp» (BioRad, США), гель-документуюча система «GelDoc» (BioRad, 

США). Це дає змогу краще оцінити результат, має високу чутливість (88,7%) та 

специфічність (89,6%). Якщо показник титру бактерій становив >10
4
, а 

показник титру грибів >10
3
 колонієутворювальних одиниць на 1 мл (КУО/мл), 

то така флора відносилась до умовно-патогенної.  

Матеріал з цервікального каналу для бактеріологічного дослідження 

здійснювався за загальноприйнятою методикою. Зразки брали одноразовими 

стерильними гінекологічними щітками – Цітобраш, вводили в цервікальний 

канал на 1-1,5 см та крутили протягом 3-5 секунд, для отримання більш якісної 

інформації. Вилучення щітки проводили обережно, не торкаючись стінок піхви,  

поміщали її в стерильну одноразову пробірку.  

При транспортуванні, вагінальний та матеріал з цервікального каналу 

поміщали в епіндорф з транспортним середовищем та з муколітиком, в 

кількості 0,5 мл (ТСМ), (АмпліСенс, Росія). Зберігання проводилось при 

кімнатній температурі до 6 годин; 4 дні зберігалось, при  t-+2-8  С ; протягом 30 

днів, при t -20  С та  довгостроково при t -70  С. 

Для виключення можливого попадання виділень з піхви в порожнину 

матки,  по черзі обробляли  кожен локус (піхву, шийку матки, цервікальний 

канал) антисептиком (Octenisept) з інтервалом в 5 хвилин. Зразок ендометрія  з 

порожнини матки отримували шляхом пайпель-біопсії. Діагностика 

проводилися методом ПЛР. Вміст цервікального каналу і біоптату ендометрія 

обстежуваних пацієнток досліджувались на виявлення специфічних ДНК 

фрагментів Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, 
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Ureaplasma parvum, Chlamydia trachomatis , Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas 

vaginalis. 

Дослідження зразків ендометрія проводилося за допомогою 

бактеріологічного та  культурального  методів. Транспортування біоптату 

ендометрія здійснювали, попередньо поміщуючи в тубу «AMIES» з 

аплікатором. Зберігання проводилось при кімнатній температурі 1 годину 

(термоконтейнер), при температурі +2-8   С протягом 2 годин. Для цих 

досліджень були використані аналізатори та тест-система, а саме поживні 

середовища «HiMedia» (Індія), «Оболенський» (Росія), «BioMerieux» (Франція); 

диски з антибіотиками «HiMedia» (Індія), «НІЦФ» (Росія), для ідентифікації 

«ENTEROtest-24» (Lachema, Чехія); тест-системи АРІ «BioMerieux» (Франція). 

Всі дослідження були виконані в медичній лабораторії «Діла». 

Для визначення особливостей стану репродуктивної системи, проводили 

обстеження гормонального фону гонадотропних гормонів ФСГ та  ЛГ, а також 

статевих стероїдних гормонів Е2 та ПРЛ в І фазу МЦ, на 3-5-й день, а ПГ 

визначали на 21-й день МЦ.  

Матеріалом для дослідження була венозна кров, забір якої проводили 

натще зранку, помістивши його у вакутайнер з амплікоагулянтом та гелевою 

фазою, що відповідало загальноприйнятим нормам. Даний матеріал 

відстоювали 1-1,5 години при +15-20ºС кімнатної температури до утворення 

повноцінного згортку. Після цього пробірки-вакутайнери поміщали у  медичну 

центрифугу LMC-3000 та центрифугували близько 5-10 хвилин зі швидкістю 

3000 обертів на хвилину.  

Зберігання матеріалу дослідження відбувалось за температури  + 20-25 ºС 

до 24-х годин, при температурі +2-8ºС до 7 днів та пр. температурі -20 ºС  до 6 

місяців. Транспортування матеріалу проводилось в термоконтейнері з 

охолоджуючими елементами. Таким чином, були дотримані всі правила у всіх 

випадках. Метод тестування при дослідженні застосовувався імунохімічний з 

електрохемілюмінесцентною детекцією (ECLIA), а аналізатор та тест-система –
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Centaur xpi, («Siemens», США). Вище описані гормональні дослідження були 

проведені в медичній лабораторії «Діла». 

Гістероскопію було виконано за загальноприйнятою методикою на 7-10-й 

день МЦ з використанням гістероскопічної  апаратури фірми «Stryker» (США)  

та «Karl Storz» (Німеччина),  оптичний діаметр операційного тубуса становив 

8мм, а кут огляду 30° та набором інструментів. Як іригаційну рідину оптичного 

середовища було застосовано стерильний розчин «Турусол». Подача розчину 

здійснювалась гістеропомпою «Wolf» (Німеччина), при цьому 

внутрішньоматковий тиск був у межах норми та не перевищував 100 мм. рт. ст.  

За допомогою гістероскопії аналізували стан порожнини матки, її колір, 

забарвлення та інші характеристики ендометрія. В процесі гістероскопічного 

дослідження  виявляли наявність чи відсутність патології ендометрія.  

Для пацієнтів з поліпами ендометрію гістероскопія була одночасно, як 

діагностичною, так і лікувальною. Проводили її за стандартною методикою. 

Всім пацієнткам І, ІІ та контрольної групи було проведено контроль 

біопсії ендометрія, аспіраційною кюреткою Pipelle de Cornie на 7-10-й день МЦ,  

через 3 місяці після лікування. 

Морфологічне та імуногістохімічне дослідження. 

Гістологічне, електронномікроскопічне та імуногістохімічне дослідження 

ендометрія проводили в лабораторії патоморфології ДУ «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лукʾянової НАМН України» 

(керівник д.мед.н., проф. Задорожна Т.Д.).  

Для дослідження морфологічних та імуногістохімічних особливостей 

ендометрію у жінок з хронічними рецидивуючими запальними захворюваннями 

органів малого тазу були використані наступні методи дослідження: 

загальногістологічний метод – проводили по стандартній схемі. Зафіксовану в 

нейтральному формаліні тканину ендометрію обробляли в парафіновій заливці, 

зрізи фарбували гематоксилін-еозином та пікрофуксином за Ван-Гізоном; 

а) забарвлення гематоксилін-еозином - дана методика дає загальну уяву 

про структуру органу, добре виявляє усі клітинні елементи та деякі неклітинні 
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структури. На предметне скло наливають відфільтрований розчин 

гематоксиліну Бомера, залишають на 5-10 хв. Зливають гематоксилін назад до 

колби, вміщують зрізи у воду на 1-10 хв. Просвітлюють 1% солянокислим 

спиртом і знов вміщують в чисту водопровідну воду до посиніння зрізів (30хв.). 

Забарвлюють 1% еозином 1-2 хв. і  вміщують у воду, а потім в 70° і 96° спирти. 

Підсушують фільтрувальним папером та вміщують в ксилол до просвітлення 

зрізів, а потім заключають у бальзам. 

Препарат нормально пофарбований, коли ядра мають червоно-фіолетове 

забарвлення з чітко виразним ядерцем та хроматином, а цитоплазма помірно 

рожево-жовтуватого кольору; 

б) забарвлення пікрофуксином за Ван-Гізоном - дана методика дозволяє 

виявити сполучну тканину. На предметне скло наливають одну частину 

офіційного розчину заліза і 2 частини залізистого гематоксиліну – 5 хв. 

Зливають барвник, промивають водою і вміщують у воду. Просвітляють 1% 

солянокислим спиртом і вміщують у воду до посиніння зрізів – 15-30хв. 

Забарвлюють пікрофуксином – 3-5хв. Вміщують зрізи у воду на 1-10 хв. і 

просвітлюють 1% солянокислим спиртом і знов вміщують в чисту 

водопровідну воду до посиніння зрізів (30хв.), потім - в 70° і 96° спирти, 

підсушують фільтрувальним папером і вміщують в ксилол до просвітлення 

зрізів. Заключають в бальзам. Дослідження гістологічних препаратів 

проводилося в світловому мікроскопі при збільшенні від х50 до х400. 

Колагенові волокна сполучної тканини при забарвленні пікрофуксином 

мають червоний колір, м'язові та еластичні - бурувато-жовтий чи жовто-

зелений. Ядра забарвлені в темно - коричневий колір. 

в)  забарвлення сполучної тканини за методом Малорі – в результаті якої 

колагенові та ретикулінові волокна забарвлюються в темно-синій колір, 

еритроцити  в червоно – помаранчевий, хроматин – червоного з жовтим 

відтінком, секреторні гранули – червоного кольору. 

г) виявлення речовин полісахаридної природи та глікогену за допомогою 

Шифф-йодної кислоти (ШИК – реакція).  
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д) Імуногістохімічні: 

- непрямий стрептавидін-пероксидазний метод, що був заснований на 

виявленні експресії відповідного фактора за допомогою первинних і вторинних 

Kit-моноклональних антитіл до антигенів ER і PR, CD138, CD16, CD56, CD45, 

CD68. Використовувалися реагенти фірми Thеrmoscientific. Всі етапи 

процедури проводилися при кімнатній температурі. 

Протокол фарбування включав депарафінізацію та зневоднення зрізів 

тканин, промивання буфером, після провели високотемпературне демаскування 

антигена в цитратному буфері ph 6,0,знову промили буфером. Для зменшення 

неспецифічного фонового забарвлення із-за ендогенної пероксидази, інкубують 

скло  в HydrogenPeroxideBlock на протязі 10 хв.. повторне промивання 

буфером. Далі наносять реагент UltraVblock для блокування неспецифічних 

реакцій фонового забарвлення і інкубують на протязі 5 хв., знову промивання 

буфером, після чого наносять первинні антитіла фірми Thermoscientific. 

Інкубацію проводили 30 хв.,знову промивали буфером. Наступний етап –це 

нанесення Primary Antibody Amplifier Quanto і інкубування на протязі 

10хв.,потім промивка буфером,наносять HRP Polymer Quanto і інкубують 

протягом 10 хв.,повторне промивання буфером. Далі додають 1 краплю DAB 

Chromogen Quanto до 1 мл DAB Substrate Quanto, перемішують і наносять на 

зріз, інкубують 5 хв., в залежності від потрібного ступеня забарвлення. 

Промивали отриманий препарат дистильованою водою 4 рази і проводили  

контрастне забарвлення та заключали в бальзам. 

Розповсюдженість та інтенсивність реакції оцінювали напівкількісним 

методом в балах, від 0 до 3 балів: 

а ) розповсюдженість:  

  1) 0 – немає забарвлення;  

  2) 1 – менше 10% позитивно забарвлених клітин;  

  3) 2 – більше 10% і менше 50% позитивно забарвлених клітин;  

  4) 3- гомогенне забарвлення більше 50% клітин; 

б) інтенсивності реакції:  
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  1) 0  – немає видимого забарвлення;  

  2) 1  – слабке забарвлення;  

  3) 2  – помірне забарвлення;  

  4) 3 – виразне забарвлення. 

Результати реакцій по кожному параметру оцінювали за відсотками 

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

Наявність запального процесу в ендометрії була оцінена за допомогою 

маркерів запалення: СД-138 (маркеру плазматичних клітин) та СД-45 (маркеру 

лейкоцитів). 

CD138 ( CD138 Ab-2 (Clone MI 15) )-маркер плазматичних клітин, які 

містять імуноглобуліни в цитоплазмі. Антитіла до CD 138 дають позитивну 

реакцію при плазмоклітинній мієломі, лімфоплазмоцитарній лімфомі, 

хронічному лімфолейкозі. Серед негемопоетичних тканин антиген CD138 в 

нормі експресований на фібробластах, клітинах епітелія та ендотеліальних 

клітинах, що може втрачатись при малігнізації. 

Гормональний гомеостаз визначався за допомогою експресії 

естрогенових (Estrogen Receptor (Clone SP1) - рецептори до естрогенів) та 

прогестеронових (Progesterone Receptor (Clone YR85) - рецептори до 

прогестерону) рецепторів в ендометрії. 

Також було досліджено натуральні кілери СД-56 (CD56/ NCAM-1 Ab-4 

(Clone 56C04)) , СД -16 (CD16 NCL (Clone 2H7)) – маркери NK-клітин  та 

макрофаги СД-68 (CD68 RTU (Clone 514H12) – маркер макрофагів та СД 45 

(CD45/Т200/LCA Ab-2) – загальний лейкоцитарний антиген. 

Нормальними кілерами – NK-клітинами називають великі зернисті 

лімфоцити зі специфічною морфологією: в основній частині цитоплазми 

знаходяться вільні рибосоми з шероховатими елементами ендоплазматичного 

ретикулума, декілька мітохондрій, характерні, пов'язані з мембраною, 

електронощільні гранули, апарат Гольджі. Великий зернистий лімфоцит з 

активністю нормального кілера виконує цитотоксичну функцію. Основним 

обов'язком клітин нормальних кілерів є виявлення і знешкодження власних 
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клітин організму, де виникли якісь порушення. Нормальні кілери вбивають 

інфіковані вірусами клітини, а також клітини пухлини. 

Дослідження препаратів проводили за допомогою мікроскопа Olympus 

AX70 (Японія) з цифровою відеокамерою Olympus DP50 з'єднаною з 

персональним комп'ютером. Згідно рекомендацій виробника програмного 

забезпечення було виготовлено за допомогою фотоцифрової апаратури 

Olympus DP50 мікрофотографії та збережено в базі даних комп’ютера. Також 

проводилася морфометрична обробка препаратів із застосуванням програми 

Analisis Pro 3.2 (Soft Imaging, Німеччина).  

Статистична обробка інформації 

Статистична обробка отриманих даних виконувалася на персональному 

комп’ютері за допомогою електронних таблиць Excel Microsoft Office 2010 та 

пакету прикладних програм StatSoft Statistica v.6.0 із визначенням достовірності 

за методом Стьюдента для абсолютних чисел та методу ϕ-кутового 

перетворення Фішера –– для відносних. Різницю між величинами, що 

порівнювали, вважали достовірною при р<0,05. При малих вибірках 

використовували також непараметричні методи – U-критерій Манна-Уітні. 

Відносний ризик (ВР) розвитку патології та довірчий інтервал (ДІ) 

розраховували з четерьохпольних таблиць спряженості для кожного зі 

спостережень. 

Для оцінки методів діагностики ми використовували показники, що 

застосовуються в доказовій медицині. Для цього отримані під час обстеження 

дані представляли у вигляді таблиці (табл.2.1). 

Таблиця 2.1 

 Діагностичний метод Всього 

присутнє відсутнє 

Результати 

діагностичного тесту 

позитивний А В  

негативний С D  

Всього    
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Згідно отриманим даним обчислювали: 

1. Чутливість діагностичного тесту (вірогідність позитивного тесту 

при наявності захворювання), яку вираховували за формулою: Чутл. = а/(а+с) 

2. Специфічність – вірогідність негативного тесту при відсутності 

захворювання за формулою: 

Специфічність =  d/(b+d) 

3. Позитивну прогностичну цінність діагностичного тесту - відображає 

вірогідність захворювання у пацієнток з позитивним тестом; 

Прогностична цінність (+) = а/(а+b) 

4. Негативну прогностичну цінність діагностичного тесту – вірогідність 

відсутності захворювання у пацієнтів з негативним тестом 

Прогностична цінність (-) = d/(с+d) 

5. Відношення правдоподібності позитивне – відображає відношення 

позитивного результату серед хворих до вірогідності його отримання серед 

здорових 

ВП(+) = чутливість/(1-специфічність) 

6. Відношення правдоподібності негативне - відношення вірогідності 

отримання негативного результату у хворих до вірогідності його отримання у 

здорових. 

ВП (-) = (1- чутливість)/Специфічність 

7. Передтестову вірогідність, що відповідає розповсюдженості 

захворювання, вираховували за формулою 

Передтест.вірогідність = (а+с)/(а+b+с+d)           

Після обчислення ВП визначали післятестову вірогідність:  при ВП > 1 – 

вірогідність виявлення захворювання збільшується, при ВП < 1 – зменшується. 

Також визначали точність діагностичного методу за формулою: 

Точність діагностичного тесту = ((а+d)/(а+b+c+d))*100, при значенні 

показнику нижче 75 – незадовільна оцінка, при 75-89 – середня та 90-100% 

хороша. Можливість відтворення даного методу = ((а+d)/(а+b+c))*100, 

відповідно при значенні показнику нижче 50% оцінювали незадовільну 
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можливість відтворення даного діагностичного тесту, при 50-74% - середня та 

75-100% - хороша.  

Для оцінки ефективності запропонованих схем лікування нами було 

використано метод різниць. Для об’єктивізації даних та можливості 

інтегральної оцінки результатів проведеного лікування застосовували бальну 

оцінку клінічних проявів, де 0 балів – відсутність симптомів, 1бал – незначні 

явища, 2 бали – симптоматика середнього ступеню інтенсивності, 3 бали – 

виражені клінічні прояви. В подальшому за формулою вираховували 

інтегральний показник патології (ІПП).  

Критеріями, за якими оцінювали ефективність лікування були дані про 

зворотній розвиток больового синдрому (ПБ), ультразвукових ознак хронічного 

ендометриту (ПЕ), вивчення стану вагінального здоров’я (ПВ) та 

гормонального гомеостазу (ПГ). Базуючись на бальних оцінках обчислювали 

ІПП за формулою 

ІПП = α1 ΣПБ + α2 ΣПЕ + α3 ΣПВ + α4 ΣПГ 

де: α1, α2,  α3 та α4 – частота симптому, що обчислюється 

      ΣПБ, ΣПЕ, ΣПВ, ΣПГ – сума вираженості симптомів в балах 

Частоту симптому вираховували:   α =n/N 

де: n – кількість хворих, у яких був наявним хоча б один обчислюваних 

симптомів. 

 N – загальна кількість жінок. 

Для кожного окремого випадку обчислення проводились за формулою в 

окремому порядку. 

Різниця двох послідовних ІПП становила ступінь покращення клінічної 

картини. 

Ступінь поліпшення клінічної картини захворювання вираховували з 

різниці двох показників ІПП. Коефіцієнт ефективності удосконаленої 

комплексної терапії розраховували за формулою 

К=СП1/СП1б, 

де СП1 – СП у пацієнток з удосконаленим лікувальних комплексом 



61 
 

СП1б – теж у групі жінок, які приймали базисну терапію. 

Вивчення показників проводилося в динаміці спостереження: до 

лікування, через 10 днів терапії та через 1 місяць після лікування. 

Аналіз категоріальних даних проводили з використанням критерію χ2, 

критерію χ2 з поправкою Йєтса і точного двостороннього критерію Фішера. 

При р˂0,05 відмінності між порівнюваними величинами визнавали статистично 

значущими. Для оцінки показників, що характеризували ефективність 

лікування в динаміці, застосовували параметричні методи (парний критерій 

Стьюдента – при порівнянні абсолютних значень результатів повторних 

досліджень в межах групи) та непараметричні методи (критерій Вілкоксона для 

показників, що не відповідали закону нормального розподілу, та критерій χ
2
).  
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РОЗДІЛ 3. 

КЛІНІЧНО-АНАМНЕСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБСТЕЖЕНИХ ЖІНОК 

 

Для вирішення поставлених задач нами обстежено 3 групи жінок від 17 

до 45 років. І групу склали 69 жінок, у яких під час УЗ дослідження були 

виявлені лише сальпінгоофорити. У ІІ групу увійшли 72 жінки з 

сальпінгоофоритами та гідросальпінксами у яких були раніше зафіксовані 

рецидиви та вперше знайдені гідросальпінкси при проведеному ехографічному 

дослідженні. Контрольну групу (КГ) становило 30 здорових жінок.  

Детальний аналіз скарг, проведений нами у всіх пацієнток порівнюваних 

груп, показав, що найбільш частою причиною звернення до лікувального 

закладу у більшості жінок було безпліддя. Пацієнтки скаржились на відсутність 

настання вагітності при регулярному статевому житті протягом року і більше 

без використання контрацептивних засобів мали  24,6 % пацієнток І групи і 

61,1% – ІІ (табл. 3.1).  

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

поперековій ділянці, які не залежали від дня МЦ, висувало 54 (78,3%) пацієнток 

з сальпінгоофоритом. У групі сальпінгоофорит та гідросальпінкс подібні скарги 

реєструвалися у 69 (95,8%) обстежених жінок,(р=0,003). Болючі менструації, 

зазначені 26,1% жінок І групи та 43,1% – ІІ, зайняли в структурі скарг третє 

місце. На болі при статевому житті звертали увагу 20 (28,9% )пацієнток з І 

групи та 47,2% ІІ групи пацієнток,(р=0,04). 

За даними дослідження, скарги на мізерні кров'янисті виділення до, після 

менструації або в середині МЦ пред’являли 19,7% всіх обстежених жінок. При 

цьому статистично значущої різниці між групами виявлено не було, і даний 

симптом зустрічався в І групі пацієнток і склав  5,8% випадків,  в ІІ групі жінок  

був 8,3% випадків. Свою нішу в структурі скарг зайняли і інші прояви 

аномальних маткових кровотеч (АМК). Так, у пацієнток з сальпінгоофоритом 

(7,2%), а у жінок  ІІ групи (12,5%) були відзначені епізоди менорагії. На 
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патологічні виділення зі статевих шляхів, що нерідко супроводжувалися 

неприємним запахом, свербінням і печінням в області вульви звертало увагу 8,7 

% пацієнток І групи та у два рази більше зареєстровано серед жінок ІІ групи з 

гідросальпінксом – 16,7% (p<0,05), що могло свідчити про наявність у цих 

пацієнток інфекційних захворювань, що передаються статевих шляхом. 

Відсутність скарг визначено у 2 жінок з сальпінгоофоритом, в групі 

сальпінгоофорит та гідросальпінкс відсутність скарг не було (табл.3.1). 

Таблиця 3.1  

- Скарги жінок в досліджених групах, абс.ч.(%) 

Показник Групи жінок 

І (n=69) ІІ (n=72) 

Болі в нижній частині 

живота  

54 (78,3)
 а
 69 (95,8) 

Альгодисменорея 18 (26,1) 
а
 31 (43,1) 

Диспареунія 20 (28,9) 
а
 34 (47,2) 

Безпліддя 17  (24,6) 
а
 44  (61,1) 

Менорагія 5  (7,2) 
а
 9  (12,5) 

Метрорагія 4 (5,8) 6 (8,3) 

Патологічні виділення 6 (8,7)
 а
 12 (16,7) 

Відсутність скарг 2 (2,9)
 а
 ____________ 

Примітки:1.ª – різниця достовірна відносно відповідного показника в ІІ групі 

(р<0,05). 

 

Клінічна характеристика жінок в досліджених групах представлена в 

таблиці 3.2. Всі пацієнтки на момент проведення дослідження перебували в 

репродуктивному періоді. У всіх обстежених жінок виявлено жіночий тип 

статури, вторинні статеві ознаки були розвинені правильно. Групи були 

репрезентативними за віком (середній вік пацієнток І групи – 32,7±3,66 роки, ІІ 

– 34,5±2,11роки, контрольної – 30,2±2,35 роки, р>0,05) та індексом маси тіла 

(ІМТ). Середні значення ІМТ у трьох групах відповідали нормі і статистично 

значущої різниці виявлено не було, а саме в представниць І групи ІМТ 

коливався в діапазоні 21,45±2,44 кг/м
2
, у жінок  ІІ групи – 22,3±1,75 кг/м

2
 та у 

контрольній групі становив  – 21,2±1,92 кг/м
2
 (р>0,05) 
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Таблиця 3.2 

Клінічна характеристика жінок в досліджених групах  

Показник Групи жінок 

І (n=69) ІІ (n=72) КГ (n=30) 

Вік (роки) 32,7±3,66 34,5±2,11 30,2±2,35 

ІМТ (кг/м²) 21,45±2,44 22,3±1,75 21,2±1,92 

Менархе (роки) 13,2±1,36 13,06±0,95 13,4±0,74 

Менструальний цикл 

(дні) 

30,25±2,05 28,65±2,33 28,2±1,22 

Менструація (дні) 5,4 (5-6) 5,6 (5-6) 4,5 (4-5) 

Коітархе (роки) 18,05±0,93 17,6±2,01 17,8±1,78 

Примітка. Р в усіх випадках >0,05. 

 

При вивченні менструальної функції жінок досліджуваних груп було 

отримано такі дані: середній вік менархе серед жінок І  групи склав  

13,2±1,36 років, серед жінок ІІ  групи - 13,06±0,95 років , контрольної групи - 

13,4±0,74 роки. Середня тривалість менструальної кровотечі склала в І групі 

5,4±0,2 дні, в жінок ІІ  групи – 5,6±0,8 днів у порівнянні з контрольною групою, 

де даний показник склав 4,5±0,3 дні не мала значущої різниці. Середня 

тривалість МЦ достовірно не відрізнялась серед жінок обстежених груп і 

склала в І групі 30,25±2,05 дні, в ІІ групі пацієнток – 28,65±2,33 днів, в 

контрольній групі – 28,2±1,22 днів, (табл. 3.2). 

У пацієнток І та ІІ основних груп МЦ встановився протягом року. При 

дослідженні характеристики МЦ у обстежених жінок регулярний МЦ 

спостерігався у більшої кількості пацієнток, які знаходилися під 

спостереженням. Так, серед жінок І групи регулярний цикл відмічали 55 

(79,7%), серед пацієнток ІІ  групи регулярний МЦ відмічали 48 (66,7%) 

пацієнток. Пацієнтки контрольної групи порушень МЦ не мали (р>0,05). 

Порушення МЦ по тривалості менструації та кількості виділеної крові під 

час менструації, яким був виставлений діагноз АМК за класифікацією FIGO, 

спостерігалися у І групі в 3 (4,3%) пацієнток в анамнезі та у 5 (6,9 %) жінок ІІ 
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групи. В контрольній групі діагноз АМК не було встановлено. Дисменорея 

спостерігалася у 18 (26,1 %) пацієнток І групи, в ІІ групі виявлено у 31 жінки, 

що склало 43,1% прoти 2 пацієнток контрольної групи, що склало 6,7 % (р1-КГ,2-

КГ<0,05). Диспареунія відмічалась у 20 (28,9 %) пацієнтки І групи та в 34 жінок 

ІІ групи, що становило 47,2 %, (р= 0,04). В жінок контрольної групи 

диспареунія не спостерігалась (табл. 3.3). Такий розподіл жінок може свідчити 

про те, що наявність запальних процесів ОМТ є одним із факторів порушень 

менструальної функції. 

Таблиця 3.3 

Особливості менструального циклу у жінок обстежених  груп, абс.ч. (%) 

Показник Групи жінок 

І ( n=69) ІІ (n=72) КГ (n=30) 

Регулярний менструальний цикл 55 (79,7)
а
 48 (66,7)

а
 30 (100) 

АМК 3 (4,3)
 а
 5 (6,9)

 а
 _ 

Дисменорея 18(26,1)
 а
 31 (43,1) 

а
 2 (6,7) 

Диспареунія 20 (28,9) 
а
 34 (47,2) 

а
 _ 

Примітка: ª – різниця достовірна відносно відповідного показника в 

контрольній групі (р<0,05). 
 

Аналізуючи репродуктивну функцію досліджуваних слід  відмітити, що 

більша питома вага жінок, які не народжували або мали троє та більше пологів 

в анамнезі мала місце у пацієнток І та ІІ груп (частка жінок І групи становила 

53,6 %, в ІІ групі – 72,2 % у порівнянні з контрольною  групою, де даний 

показник склав 13,4 %, р<0,05) (табл. 3.4). Серед пацієнток І групи переважали 

жінки що мали в анамнезі 3 та більше пологів 20,3% на відміну від пацієнток ІІ 

та контрольної груп, відповідно 6,9% та 6,7% (р1-2, 1-КГ<0,05). При цьому 65,3% 

пацієнток ІІ групи не мали пологів в анамнезі взагалі. 

Слід відмітити,що серед обстежених пацієнток переважала частка жінок, 

які мали в анамнезі штучне переривання вагітності, самовільні викидні у 

порівнянні з пацієнтками контрольної групи. Так, питома вага жінок, які мали 

медичні аборти в анамнезі в І групі обстежених склала 17,4 %, в ІІ групі – 

23,6 % у порівнянні з даним показником в контрольній групі (р1-КГ,2-КГ<0,05), 
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(табл. 3.5). Питома вага жінок, які мали самовільні викидні в анамнезі в І групі 

пацієнток склала 13,04 %, в ІІ групі – 12,5 %. В групі жінок контролю 

самовільних викиднів в анамнезі не було.  

Таблиця 3.4 

Розподіл жінок за кількістю пологів, абс. ч. (%) 

Група 

жінок 

n Кількість пологів в анамнезі 

0 2 3 та більше 

І 69 23 (33,3) ª
 

32 (46,4) 
а 

14 (20,3)
 а
 

ІІ 72 47 (65,3)
ба 

20 (27,8) 
а 

5 (6,9)
 

КГ 30 2 (6,7) 26 (86,7) 2 (6,7)
 

Примітки:  

1.ª – різниця вірогідна відносно відповідного показника в контрольній групі 

(р<0,05); 

2. 
б 
– різниця вірогідна відносно відповідного показника в ІІ групі (р<0,05). 

 

Також під час порівняння основних груп між собою була виявлена 

тенденція до збільшення питомої ваги жінок з невиношуванням вагітності та 

позаматковою вагітністю серед пацієнток з гідросальпінксом та 

сальпінгоофоритом у порівнянні з пацієнтками лише з сальпінгоофоритом.  

Таблиця 3.5 

Показники репродуктивної функції серед пацієнток обстежених груп, абс.ч.(%) 

Показник Групи жінок 

І ІІ КГ 

Вагітності 53  (76,8)
 а
 37  (51,4)

 а
 28 (93,3) 

Пологи 46  (66,7) 
а
 25  (34,7)

б
 28 (93,3) 

Штучні  аборти 12  (17,4) 
а
 17  (23,6)

 а
 ______ 

Самовільні викидні 9  (13,04) 
а
 9  (12,5) 

а
 ______ 

Позаматкова вагітність 2  (2,9) 4  (5,6) ______ 

Примітки: 

1.ª – різниця вірогідна відносно відповідного показника в КГ (р<0,05); 

2. 
б 
– різниця вірогідна відносно відповідного показника в ІІ групі (р<0,05). 

 

Достатньо прогнозованим серед пацієнток І та ІІ груп виявився високий 

відсоток жінок, які мали в анамнезі постабортні та післяпологові ускладнення. 
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Так у пацієнток І групи цей показник становив 58,3% та 47,05% у пацієнток ІІ 

групи проти пацієнток групи контролю (р1-КГ,2-КГ<0,05), що, в свою чергу, може 

свідчити про наявність постабортних ускладнень як одного з важливим 

факторів щодо розвитку запальних процесів ОМТ (ВР=2,6, ДІ 1,12-3,45%, 

р<0,05), тобто наявність в анамнезі штучних абортів, а, відповідно ускладнень 

після них в 2,3 рази збільшує ризик розвитку запальних процесів. 

Важливо відмітити, що використання контрацептивних засобів у жінок 

досліджуваних груп теж мало місце в структурі клінічної характеристики 

обстежуваних жінок. Так, питома вага пацієнток, що використовували різні 

методи контрацепції  в І групі склала 50,7% і відповідно 49,3% тих, що не 

використовували контрацепцію. В представниць ІІ групи цей показник був 

43,1% і відповідно 56.9% жінок, що не користувалися методами контрацепції 

проти відповідних показників в контрольній групі, які склали 70 та 30 %, 

(р<0,05) (табл. 3.6). Звертає на себе увагу високий відсоток пацієнток основних 

груп щодо використанн ВМК, що може теж сприяти розвитку запальних 

процесів та їх хронізації у них (ВР = 3,1, ДІ 1,03-6,76%, р<0,05). При цьому 

відмічений прямий корелятивний зв’язок між тривалістю використання ВМК та 

перебігом захворювання (r=0,63, р<0,05). 

Таблиця 3.6 

Розподіл  жінок за методами контрацепції в анамнезі, абс. ч. (%) 

Г
р
у
п
а 
ж
ін
о
к

  

n 

Методи контрацепції 

 

Не 

використо-

вували 

Бар’єрні 

методи 

контрацепції 

Оральні 

контрацеп-

тиви 

 

ВМС 

 

Інші 

І 69 34 (49,3)
 а 

6 (8,7)
 а 

8 (11,6) 17 (24,6)
 а 

4 (5,8) 

ІІ 72 41 (56,9) 
а 

7 (9,7)
 а
 1 (1,4)

 а 
19 (26,4)

 а
 4 (5,5)

 

КГ 30 9 (30,0) 12 (40,0) 4 (13,3) ____ 5 (16,7) 

Примітка: ª – різниця вірогідна відносно відповідного показника в КГ (р<0,05). 
 

Отже, ці дані свідчать щодо меншого відсотку застосування бар’єрних 

методів контрацепції та оральних контрацептивів пацієнтками обох основних 
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груп у порівнянні з жінками контрольної групи. Отримані дані можна пояснити 

наступним чином: при низькому відсотку використовування бар’єрних методів 

контрацепції підвищується ризик захворювання на інфекції, що передаються 

статевим шляхом (ІПСШ) та підвищується ризик виникнення запальних 

захворювань ОМТ. Також на можливість виникнення ІПСШ вказує великий 

відсоток пацієнток основних групи щодо кількості статевих партнерів. Так 

серед пацієнток І та ІІ груп наявність більше 3 статевих партнерів в анамнезі 

відмічають, відповідно 46,37% та 50% на відміну від пацієнток контрольної 

групи у яких цей показник становив 16,7% (р1-КГ, 2-КГ<0,05). 

Також в даному дослідженні  проаналізована структура гінекологічних 

захворювань у жінок всіх груп (табл. 3.7). Серед гінекологічних захворювань 

7,8% опитаних жінок відзначали захворювання шийки матки, такі як 

ускладнена ектопія циліндричного епітелію, лейкоплакія, цервікальна 

інтраепітеліальна неоплазія легкого ступеня та хронічний цервіцит. Так у І 

групі їх кількість складала 3 (4,3%) таких пацієнток, в жінок ІІ групи було 

встановлено теж в трьох (4,2%). В анамнезі в контрольній групі жінок 

захворювання шийки матки було тільки в одної пацієнтки, що склало 1,3%. 

Частота доброякісних захворювань яєчників  в представниць І групи 

становила 10,1% , в жінок ІІ групи 15,3 %, що достовірно відрізняло їх від 

групи контролю, в яких не було в анамнезі цієї патології. Патологія ендометрію 

в І групі пацієнток склала 23,2%, в ІІ групі -34,7% у порівнянні з групою 

контролю, в якій цей показник становив 6,7%, що достовірно нижче, ніж в 

основних групах (р˂0,05). 

У даній структурі частка пацієнток з безпліддям у І групі склала 24,6%, 

причому переважно за рахунок первинного безпліддя, яке реєструвалось у 16 

пацієнток, що становило 23,1%. Представниці ІІ групи на безпліддя страждали 

також і їх частка становила 61,1%, з яких 32 пацієнтки, а це 44,4% мали 

первинне безпліддя та 12 жінок, що склало 16,7% мали вторинне безпліддя, 

(табл.3.7). У контрольній групі жінок безпліддя не відмічалось у жодному 

випадку. 
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Серед представниць обох груп статистично значущих відмінностей в 

частоті раніше встановлених порушень ОМЦ, ендометріозу, СПОМТ, 

лейоміоми матки та фіброаденоми МЗ виявлено не було на відміну від групи 

контролю, де дані показники були достовірно нижчими.  

Таблиця 3.7 

Частота супутньої гінекологічної патології у жінок обстежених  груп, абс.ч.(%) 

Гінекологічні захворювання Групи жінок 

І ІІ КГ 

Запальні захворювання ОМТ 69 (100)
а
 72 (100)

а
 6 (20) 

Захворювання шийки матки 3 (4,3)
а
 3 (4,2)

 а
 1 (1,3) 

Доброякісні  утворення яєчників 7 (10,1)
а
 11 (15,3) 

а
 ___ 

Патологія ендометрія 16 (23,2) 
а
 25 (34,7) 

а
 2 (6,7) 

Аденоміоз                                                           5 (7,2)
а,б

 13 (18,05) 
а
 3 (10) 

Безпліддя 17 (24,6)
а,б

 44 (61,1)
а
 ___ 

Лейоміома матки 3 (4,3)
а,б

 8 (11,1)  
а
 2 (6,7) 

СПОМТ 12 (17,4)
а
 17 (23,6)

 а
 1(3,3) 

Порушення ОМЦ 11(15,9)
а
 17 (23,6) 

а
 ___ 

Мастопатія, фіброаденома МЗ 2 (2,9)
а
 3 (4,2)

 а
 ___ 

Примітка: 

1.ª – різниця вірогідна відносно відповідного показника в КГ (р<0,05); 

2.
б
 – різниця вірогідна відносно відповідного показника в ІІ групі (р<0,05). 

 

Дані щодо обсягу оперативних втручань у жінок досліджених груп 

наведені в табл. 3.8. Аналізуючи питому вагу гінекологічних операцій в 

анамнезі у обстежених пацієнток виявлено значно більшу кількість 

оперативних втручань на яєчниках, маткових трубах та фракційне діагностичне 

вишкрібання (ФДВ) у жінок І та ІІ досліджуваних груп в порівнянні із 

показниками в контрольній групі (табл. 3.8). 

Частота оперативних втручань на органах малого таза (аднексектомія, 

резекція яєчників, тубектомія) виявилася найбільшою в групі пацієнток 
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сальпінгоофорит та гідросальпінкс – у 54,2 %, тоді як у групі жінок з 

сальпінгоофоритом - 33,3 % – практично в два рази рідше.  

 

Таблиця 3.8 

Відомості про наявність гінекологічних операцій в анамнезі у жінок 

обстежених груп, абс. ч.(%) 

Оперативні втручання Групи жінок 

І ІІ КГ 

Не було 29 (42,0) 
а
 7 (9,7)

 а
 24 (80,0) 

На яєчниках 13 (18,8)
 а
 8 (11,1)

 а
 1 (3,3) 

На маткових трубах 10 (14,5) 31 (43,1) _____ 

ФДВ 12 (17,4)
 а
 18 (25)

 а
 2 (6,7) 

На шийці матки 2 (2,9) 3 (4,2) 1 (3,3) 

Консервативна міомектомія 1 (1,5) 1 (1,4) _____ 

ЕМА 1 (1,5) 1 (1,4) _____ 

Кесарів розтин 1 (1,5) 3 (4,2) 2 (6,7) 

Примітка: 

ª – різниця вірогідна відносно відповідного показника в КГ(р<0,05). 

 

Так, питома вага операції діагностичного вишкрібання порожнини матки 

склала в І групі 17,4 %, в ІІ – 25 % проти відповідного показника в КГ, де він 

склав 6,7 % (р<0,05). Частота оперативних втручань на шийці матки серед 

пацієнток І групи становила 2,9 %, у жінок ІІ групи - 4,2% та 3,3% у пацієнток 

контрольної групи, що майже не відрізнялися між собою. Частота 

консервативної міомектомії та ЕМА в обох групах була майже однаковою по 

1,4-1,5% у порівнянні з жінками контрольної групи, де цей показник був 0%. 

Також мала місце і ЕМА в жінок обох досліджуваних груп,що скало 1,5 та 

відповідно 1,4% . Кесарів розтин в анамнезі був у всіх групах, так в І групі 

частка його складала 1,5%, відповідно у ІІ групі жінок 4,2% та в контрольній 

групі 6,7%. 
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В останні роки існують данні щодо взаємозв’язку між недостатністю 

вітаміну D та виникненням бактеріального вагінозу (БВ). Тобто жінки з 

порушенням балансу мікрофлори піхви з підвищенням кількості анаеробних 

бактерій мають знижений рівень 25(OH)D3 в сироватці крові, що призводить до 

збільшення продукції прозапальних цитокінів, простагландинів, фосфоліпази 

А2. Також існує ряд досліджень щодо недостатності вітаміну D та ризиком 

виникнення міоми матки, ендометріозу, ожиріння тощо. Вважають що вітамін 

D може виступати інгібітором протизапального процесу. 

Враховуючі наявні дані літератури щодо участі вітаміну D в ґенезі 

розвитку не тільки соматичної патології, але й у виникненні запальних 

процесів, в нашому досліджені також був вивчений рівень вітаміну D у 

пацієнток досліджуваних груп. За результатами дослідження, рівень вітаміну D, 

який би відповідав нормі, був низьким у жінок всіх груп. Однак найменшу 

частоту пацієнток з нормальним рівнем вітаміну D було визначено в ІІ групі 

дослідження – він відповідав нормі лише у 2 пацієнток та складав (2,8 ), тоді як 

в І та контрольній групі кількість пацієнток з нормальним показником 25(ОН)D 

була більшою (22 (31,9%) і 18 (60 %) жінок відповідно). 

Слід зазначити, що в контрольній групі відсоток жінок із нормальним 

рівнем 25(ОН)D був більшим не лише по відношенню до ІІ групи, а й відносно 

І групи (р1-2,3; 2-3<0,05). Частота діагностованого дефіциту вітаміну D була 

вищою в ІІ групі дослідження порівняно з І та контрольною групою – у 22 

(30,5%) пацієнток було діагностовано рівень 25(ОН)D, нижчий за 50 нмоль/л, в 

той час як у І групі дефіцит було визначено у 8 (11,6%) жінок, в контрольній – у 

2 (6,7%) (р1-2,КГ < 0,05).  

Звертала на себе увагу велика кількість пацієнток із недостатнім рівнем 

25(ОН)D в І групі дослідження – 39 (56,5%) жінки, що було більше порівняно з 

контрольною та ІІ групою, адже недостатність вітаміну D було виявлено у 10 

(33,3%) пацієнток контрольної та 48 (67%) пацієнток ІІ групи (р1-2,КГ<0,05).  

Також була виявлена екстрагенітальна патологія у представниць 

досліджених груп, що відображена в табл. 3.9.  
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Аналіз супутніх соматичних захворювань, якими страждала велика 

кількість жінок як І, так і ІІ групи (57,56% і 80,55%, відповідно), виявив 

статистично значущі відмінності в отриманих показниках. Проте, хотілося б 

відзначити, що найбільш поширеними у хворих ІІ групи були захворювання 

органів дихання (77,7%; рІ-КГ=0,009, рІ-ІІ=0,002). Захворювання шлунково-

кишкового тракту відмічені як у 13 (18,8%) жінок І групи, так і в представниць 

ІІ групи 13 (18,05%), у контрольній групі теж страждали на цю патологію 6 

пацієнток, що склало 20%. 

Таблиця 3.9 

Частота екстрагенітальної патології у жінок обстежених груп, абс.ч.(%) 

Екстрагенітальні захворювання Групи жінок 

І ІІ КГ 

Захворювання ендокринної системи 1 (1,4)
а,б

 6 (8,3) 2 (6,7) 

Захворювання ШКТ 13 (18,8) 13 (18,05) 6 (20) 

Захворювання  

серцево-судинної системи 

3 (4,3) 3 (4,2) 0 

Захворювання дихальної системи 17 (24,6)
б
 56(77,7)

а
 8 (26,6) 

Патологіясечовивідної системи 5 (7,3)
б
 12 (16,7)

а
 2 (6,7) 

Нервово-психічні захворювання 2 (2,9) 
а,б 

7 (9,7)
а 

0 

Захворювання крові 2 (2,9) 1 (1,4) 0 

Захворювання ЛОР органів 2 (2,9)
а,б

 6 (8,3) 2 (6,7) 

Захворювання очей 0 2 (2,8) 0 

Патологія опорно-рухового апарату 0 1 (1,4) 0 

Варикоз нижніх кінцівок 2 (2,9)
б
 7 (9,7)

а 
1(3,33) 

Примітка:  

1.ª – різниця достовірна відносно відповідного показника в КГ (р<0,05); 

2.
б
 – різниця достовірна відносно відповідного показника в І групі 

 

Захворювання органів сечовидільної системи (хронічний цистит, 

хронічний пієлонефрит) реєструвалися в групі жінок з сальпінгоофоритом у 5 
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(7,3%) жінок,що майже в два рази менше ,ніж в ІІ групі пацієнток-12 (16,7%), у 

групі контролю було 2(6,7%). На серцево-судинну патологію страждали 

3 (4,3 %) пацієнтки І групи та 3(4,2%) представниці  ІІ групи. В групі контролю 

цієї патології не було виявлено.  

При аналізі даних щодо патології нервової системи, в тому числі вегето-

судинної дистонії отримали наступні дані: питома вага даної патології склала 

2,9 % серед пацієнток І групи, 9,7 % серед пацієнток ІІ  групи. Серед пацієнток 

контрольної групи такої патології не було відмічено (р<0,05). Варикозне 

розширення вен нижніх кінцівок було відмічено у пацієнток всіх груп (2,9, 

відповідно 9,7 та 3,3%).  

Захворювання ендокринної системи  спостерігалось у всіх досліджуваних 

групах, так у пацієнток І групи було у 1 (1,4%) , у ІІ групі мало місце у 6 (8,3%) 

пацієнток та у КГ 2 (6,7%) пацієнтки страждали на дану патологію. У всіх 

обстежених жінок виявлено жіночий тип статури, вторинні статеві ознаки були 

розвинені правильно. Середні значення ІМТ у трьох групах відповідали нормі і 

статистично значущої різниці виявлено не було: 21,45±2,44 кг/м
2
 в І групі, 

22.3±1,75 кг/м
2
 – у ІІ, 21,2±1,92 кг/м

2
 – у КГ.  

У структурі екстрагенітальної патології у жінок досліджуваних груп 

також виявляли патологію ЛОР органів (2,9 відповідно 8,3 та 6,7%), патологію 

крові (2,9 і відповідно 1,4 %) та захворювання очей тільки ІІ групі жінок ,що 

склало 2,8%.  

Щодо соматичної патології в анамнезі у обстежених жінок виявлено, що 

серед захворювань як в І основній групі, так і в ІІ та контрольній групах 

переважала патологія дихальної системи, шлунково-кишківникового тракту, 

нервово-психічні захворювання та серцево-судинна патологія. 

 

 

 

 



74 
 

Основні результати даного розділу висвітлено в наступних 

публікаціях: 

1. Татарчук Т.Ф, Дейнюк К.Д, Занько ОВ, Юско Т.І, Тарнопольська 

В.О.  Вітамін D дефіцитні стани в генезі порушень репродуктивного здоров’я 

жінки. Репродуктивна ендокринологія. 2018;41:84–94.  

2. Калугіна Л.В, Задорожна Т.Д, Юско Т.І. Клініко-морфологічні 

особливості хронічного сальпінгоофориту з різними варіантами перебігу в 

жінок репродуктивного віку. Перинатологія і Педіатрія. 2019, 4(80): 16–23.  

3. Калугіна Л.В., Юско Т.І., Чайківська Е.Ф., Плаксієва 

К.Д.  Ускладнений хронічний сальпінгоофорит у молодих. Можливості 

консервативної терапії. Репродуктивна ендокринологія, 2020, 54: 79-84.  

  

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=310956282276486634&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=310956282276486634&btnI=1&hl=uk


75 
 

РОЗДІЛ 4 

ЕХОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ РЕПРОДУКТИВНОЇ 

СИСТЕМИ У ЖІНОК ОБСТЕЖЕНИХ ГРУП 

 

4.1 Особливості сонографічної картини при хронічному 

сальпінгоофориті із різним варіантом перебігу 

  

Наступним етапом наукової роботи було проведення ультразвукового 

обстеження органів малого тазу та функціональної активності матки та 

маткових труб у обстежених жінок.  

Ультразвуковий огляд проводився за наступною методикою: спочатку 

виконували трансвагінальну ехографію у двовимірному режимі з доповненням 

тривимірними методиками (3D-ехографією,- доплерометрією та тривимірною 

реконструкцією порожнини матки та маткових труб). Пацієнткам додатково 

було проведено оцінку перистальтики матки згідно описаної методики 

(О.О.Алексенко, Л.Є.Медведєва, М.В.Медведєв, 2015, Пат. 98911 Україна, 

МКИ в/15), а також оцінювалася наявність перистальтики маткових труб в 

режимі кінопетлі. 

Важливою клініко-інструментальною ознакою хронічного запального 

процесу органів репродуктивної системи жінки є наявність ознак злукового 

процесу. Тому, при поглибленому аналізі сонографічних зображень у групах 

дослідження було проаналізовано наявність його ознак, табл.4.1. Найбільш 

поширеною ознакою злукового процесу було визначено зміщення матки 

відносно середньої осі, яку було діагностовано в 55,3% жінок ІІ групи та 20,4% 

І групи, і лише в 3,3% жінок контрольної групи (р1-2,1-КГ,2-КГ<0,05).  

Другою за частотою виявлення ознакою було визначення гіперехогеннх 

включень в стромі яєчника (рис 4.1). Дана ознака була виявлена у 46,6% жінок 

ІІ та 16,3% І групи досліджень та не визначалась в жодної з обстежуваних 

групи контролю (р<0,05). Решта ознак: атипове розміщення яєчників та нечітка 

візуалізація структур яєчника діагностувалися практично з однаковою 
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відмінністю в частоті в досліджуваних групах. Атипове розміщення яєчників в 

ІІ групі було виявлено у 38,3% жінок та 16,3% жінок І групи і лише в однієї 

(3,3%) пацієнтки контрольної групи (р1-2,1-КГ,2-КГ<0,05). 

Нечітка візуалізація структури яєчників була визначена у 12,2% жінок І 

групи та 40,4% жінок ІІ групи (р<0,05) (рис 4.2). В контрольній групі у всіх 

випадках спостереження візуалізація яєчників була задовільною.  

 

Таблиця 4.1 

Частота ехографічних ознак злукового процесу органів малого тазу в групах 

дослідження 

УЗ- ознаки 

І група 

 (n=49) 

ІІ група 

 (n=47) 

Контрольна 

група 

 (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Однакове розташування 

яєчників при ТВ та ТВ 

дослідженні 

3 6,1
а,b

 11 23,4
b
 0 0 

Атипове розміщення 

яєчників 

8 16,3
a
 18 38,3

b
 1 3,3 

Нечітка візуалізація 

структур яєчника 

6 12,2
a,b

 19 40,4
b
 0 0 

Зміщення матки від 

середньої осі 

10 20,4
a,b

 26 55,3
b
 1 3,3 

Гіперехогенні 

включення в стромі 

яєчників 

8 16,3
 a,b

 22 46,6
 b
 0 0 

Примітка: 

1. 
а
  – різниця достовірна щодо показника ІІ групи (р<0,05); 

2. 
b
 – різниця достовірна щодо показника контрольної групи (р<0,05). 
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Рис. 4.1. Гіперехогенні включення в стромі яєчника, як критерій злукового 

процесу органів малого тазу 

 

 

Рис. 4.2. Нечітка візуалізація структур яєчника, як критерій злукового процесу 

органів малого тазу 

 

В групах дослідження було проаналізовано частоту та структуру супутніх 

захворювань органів малого тазу, табл. 4.2 
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Таблиця 4.2 

Супутні ультразвукові діагнози у пацієнток основних груп 

Ультразвуковий 

діагноз 

І група 

 (n=49) 

ІІ група 

 (n=47) 

Контрольна група 

 (n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Аденоміоз 

20 40,8 
b
 19 40,4 

b
 5 16,6 

Міома 

16 32,6 
b
 15 31,9 

b
 3 10 

Поліпи 

6 12,2 
a,b

 15 31,9
b
 0 0 

Мультифолікулярна 

структура яєчників 

 

11 

 

22,4 
b
 

 

10 

 

21,3 
b
 

 

1 

 

3,3 

Кісти/кістоми  

яєчників 

2 4,08
b
 1 2,12 

b
 0 0 

 Примітка: 

1. 
а 
 – різниця достовірна щодо показника ІІ групи (р<0,05); 

2. 
b
 – різниця достовірна щодо показника контрольної групи (р<0,05). 

 

Патологія міометрію була переважно представлена підвищенням частоти 

діагностики аденоміозу та лейоміоми матки. При чому аденоміоз було 

діагностовано в групах з запальними захворюваннями органів малого тазу 

практично в два рази частіше порівняно з діагностикою лейоміоми матки. Слід 

зазначити, що дана патологія міометрію достовірно частіше виявлялась у 

пацієнток із запальними захворюваннями органів малого тазу порівняно з 

групою контролю. Адже в І групі частота діагностики аденоміозу склала 40,8%, 

в ІІ групі     40,4%, тоді як в контрольній групі лише в 16,6% випадків (р1-КГ,2-КГ 

<0,05). Подібна тенденція відмічалась в діагностиці лейоміоми матки, яку 
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діагностували у 32,6% випадків І групи та 31,9% ІІ групи, тоді як в контрольній 

групі частота її діагностики склала лише 10% (р 1-КГ,2-КГ <0,05).  

Досить цікаві результати було отримано при співставленні даних частоти 

діагностики поліпів ендометрія у групах дослідження. Згідно до результатів 

дослідження, поліпи було достовірно частіше діагностовано в ІІ групі 

порівняно з І, тоді як в КГ дослідження поліпів взагалі виявлено не було 

(р12<0,05).  

Візуалізацію поліпів ендометрія значно покращувало використання 

тривимірної ехографії. Адже, дослідження в двовимірних площинах не завжди 

дозволяє  в повній мірі візуалізувати порожнину матки, відповідно може 

призводити до хибнонегативних результатів ультразвукового дослідження. 

Особливо це стосується поліпів невеликих розмірів, величиною до 5 мм або 

поліпів локалізованих в ділянках трубних кутів матки. Застосування 

тривимірних методик дозволяє сканувати порожнину матки в трьох 

взаємноперпендикулярних площинах, а методика тривимірної реконструкції 

порожнини матки дозволяє оцінити весь ендометрій, визначити форму 

порожнин матки, виявити її деформацію (рис.4.3). Доповнюючи ехографію 

тривимірною доплерометрією покращується візуалізація патогномонічної 

ознаки поліпа     судинної ніжки.  

 

Рис. 4.3. Поліп ендометрія при двовимірному скануванні та при 3D 

реконструкції порожнини матки 
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Зміни придатків матки в групах дослідження із запальними 

захворюваннями органів малого тазу було візуалізовано практично з однаковою 

частотою, тоді як в контрольній групі їх діагностували в поодиноких випадках. 

Так, мультифолікулярна структура яєчників була ідентифікована у 22,4% 

пацієнток І групи та 21,3% жінок ІІ групи, тоді як в КГ їх частота склала лише 

3,3% (р1-КГ,2-КГ <0,05). Доброякісні пухлини яєчників діагностували у 4,08% 

жінок І групи та 2,12% жінок ІІ групи (р1-2>0,05) та не були виявлені в КГ. 

Також було здійснено порівняння груп дослідження стосовно наявності 

сонографічних маркерів хронічного ендометриту, які було виявлено у 59,2% 

пацієнток І групи та 80,9% жінок ІІ групи (р 1-2 <0,05). В контрольній групі 

ознаки хронічного ендометриту були відсутні у всіх випадках.  

 

 

Примітка: 

1. 
а
     різниця достовірна щодо показника ІІ групи (р<0,05); 

2. 
б
 – різниця достовірна щодо показника КГ(р<0,05). 

Рис. 4.4. Частота виявлення ультразвукових маркерів хронічного ендометриту у 

обстежених жінок, (%) 

59а,б 
41а,б 

І група 

УЗ ознаки хронічного 

ендометриту 

81б 
19б 

ІІ група 

100 

контрольна група 
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Серед усіх можливих ультразвукових маркерів, що вказують на наявність 

хронічного запального процесу в ендометрії найбільш поширеним було 

відзначено візуалізацію гіперехогенних включень в базальному шарі 

ендометрія та нерівність контурів його листків. Зазначені зміни ендометрія є 

особливою сонографічною ознакою наявності хронічного запального процесу. 

Дана ознака зберігалася впродовж всього менструального циклу і 

візуалізувалась переважно у вигляді поодиноких включень, розміром від 1 до  

3 мм (рис. 4.4). Дана ультразвукова ознака була діагностовано майже у 

половині випадків спостереження     53,3% ІІ групи та в 30,6% І групи, тоді як в 

КГ  зазначеної  ознаки не було виявлено.  

Другий по частоті ультразвуковий критерій хронічного ендометриту    

нерівний контур ендометрія був притаманним як для зовнішнього, так і для 

внутрішнього контуру слизового шару матки. Візуально, нерівність 

внутрішнього контуру ендометрія, проявлялась у вигляді нерівної лінії 

змикання його переднього та заднього листків (табл.4.3). Частота його 

виявлення в ІІ групі дослідження склала 42,5%, що було достовірно більше 

порівняно з І групою 20,4%, тоді як в КГ дана сонографічна ознака взагалі не 

діагностувалась (р1-2<0,05). Нерівність зовнішнього, оберненого до міометрію 

контуру також була діагностована більш часто в ІІ групі дослідження порівняно 

з І, відповідно    29,8% проти 10,2%, та не діагностувалась в КГ (р1-2<0,05) 

(рис.4.5 а,б). 

Достовірну відмінність в групах дослідження також було визначено при 

оцінці показника «нерівномірне підвищення ехогенності ендометрія» (рис.4.9 

а,б). Частота його діагностики в І групі склала 14,3% в І групі, що було 

достовірно рідше порівняно з ІІ групою     34,04% (р 1-2 <0,05). 
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Таблиця 4.3 

Ультразвукові критерії хронічного ендометриту в групах 

Критерій 

І група 

 (n=49) 

ІІ група 

 (n=47) 

Контрольна 

група  

(n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Товщина ендометрія ˂6 

мм 
3 6,1 5 10,6     

Нерівний зовнішній 

контур ендометрія 
5 10,2 

а
 14 29,8  - 

Нерівність лінії змикання 

переднього та заднього 

листків ендометрія 10 20,4 
а
 20 42,5     

Нерівномірне 

підвищення ехогенності 

ендометрія  7 14,3 
а
 16 34,04     

Гіперехогенні включення 

в базальному шарі  
15 30,6 

а
 25 53,3     

Розширення порожнини 

матки 

5 10,2 11 23,4     

Синехії в порожнині 

матки 

2 4,1 3 6,4     

Розширення вен 

міометрія  

>3 мм і параметрія >5 мм 

19 38,7 19 40,4 - - 

Відсутність 

вищезазначених ознак 

20 40,8 
а,б

 9 19,1
б 

30 100 

Примітка: 

1. 
а
     різниця достовірна щодо показника ІІ групи (р<0,05); 

2. 
б
 – різниця достовірна щодо показника КГ (р<0,05). 
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Рис. 4.5.а,б  Нерівномірність зовнішнього контуру ендометрія та нерівномірне 

підвищення ехогенності ендометрія, як ознака хронічного ендометриту 

 

Діагноз синехії в порожнині матки було встановлено при візуалізації в в 

проекції ендометрія гіперехогенних включень. Синехії було виявлено у 4,1% 

жінок І групи та у 6,4% - ІІ групи, тоді як в контрольній групі зазначені 

сонографічні знахідки виявлено не було ( рис 4.6) 

а 

б 
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Рис. 4.6. Синехії порожнини матки, як ознака хронічного ендометриту 

 

Ендометріальний ангіогенез і васкуляризація складають основу 

формування децидуальної капілярної сітки в плаценті і основу росту та 

розвитку ембріона. Гіпоксія ендометрія і субендометрія. викликана 

неадекватним кровотоком, призводить до його низької сприйнятливості, що 

перешкоджає імплантації ембріона і збільшує ризик самовільного викидня. 

Враховуючи те, що сприйнятливість ендометрія корелює з ангіогенезом 

ендометрія та ступенем його васкуляризації було вирішено доповнити 

стандартне ехографічне дослідження ендометрія 3D доплерометрією 

(визначенням  індексу васкуляризації, індексу кровотоку та їх співвідношення).  

Вимірювання товщини ендометрія було виконане в ІІ фазу ментруального 

циклу поздовжніх зрізах матки за допомогою двовимірної (2D) ехографії. За 

результат було взято середнє значення трьох максимальних перпендикулярних 

відстанів між переднім та заднім листками ендометрія. Використовуючи ту ж 

модель сканування і кут обсягу 100°, об’єм розміру рамки вибірки був 

відрегульований так, щоб забезпечити повне  розміщення ендометрія в 

сагітальному зрізі. Після цього проводилося сканування об’єму ендометрія та 

збережено для подальшого аналізу три результати, з яких краща площина була 
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обрана для відображення Також було використано додаток VOCAL і 

розрахунок індексів васкуляризації. 

Результати застосування режимів тривимірних режимів ехографії та 

доплерометрії ендометрія наведені в таблиці 4.4. Середнє значення товщини 

ендометрія в лютеїнову фазу менструального циклу було більшим в 

контрольній групі порівняно з І та ІІ групами дослідження, відповідно     8,4  ± 

0,3 проти 7,1 ± 1,2 та 6,5±0,8 мм, при чому його середнє значення в ІІ групі 

було більше порівняно з І групою (р1-2,2-КГ,2-КГ<0,05). Відповідно подібну 

відмінність було відзначено при порівнянні об’єму ендометрія     8,09 ± 2,7мл у 

ІІІ групі, 5,4±0,87мл     в І та 2,2 ± 1,54 мл в ІІ досліджуваній групі  

(р1-2,2-КГ,2КГ<0,05).  

Середнє значення товщини ендометрія в лютеінову фазу менструального 

циклу не відрізнялось у групах порівняння, відповідно     7,1  ± 1,2 мм в І групі, 

9,5  ± 0,8 мм в ІІ групі та  8,4  ± 0,3 мм в контрольній групі (р< 0,05). Однак, при 

оцінці та наступному порівнянні середніх значень об’єму ендометрія було 

відзначено достовірно значиму відмінність     об’єм ендометрія в ІІ групі склав 

10,8 ± 0,83 мл і був більшим порівняно зі значеннями І (5,4±0,87 мл) та 

контрольної (  8,02 ± 1,1мл) групи (р1-2,1-КГ,2-КГ<0,05).  

Дані доплерометрії судин матки в ІІ фазі менструального циклу показали, 

що васкуляризація ендометрія була гіршою в І та ІІ групах порівняно з КГ, адже 

в зазначених групах були достовірно нижчими порівняно з групою контролю. 

Найнижчим середнє значення показника індексу васкуляризації (VI) було у ІІ 

групі. Його значення склало      1,61±0,11, що було достовірно менше порівняно 

з І групою (1,96±0,13) та контрольною групою (2,56 ± 0,42) (р1-2,2-КГ,1-КГ<0,05). 

Індекс кровотоку також був меншим  у групах з запальними захворюваннями 

органів малого тазу, порівняно з контрольною групою. Середнє значення FI в ІІ 

групі було 22,4±1,2 та не відрізнялось порівняно з І групою 25,41 ±1,6, однак, 

тоді як в в контрольній групі його показник склав 31,34 ±2,4, що було 

достовірно більше із зазначеними групами (р 1-КГ,2-КГ<0,05). Враховуючи 

отримані результати індексу васкуляризації та кровотоку, очікувано було 
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отримати більш низькі середні значення VFI у пацієнток І та ІІ групи     0,95±0,2 

та 0,6± 0,3 порівняно з групою контролю (р1-2,2-КГ,1-КГ<0,05). 

Таблиця 4.4 

3-D ехографічні та доплерометричні показники стану ендометрія в групах 

дослідження 

Группа 

Товщина 

ендометрія 

(мм) 

Об’єм 

ендометрія 

(мл) 

VI FI VFI 

І  

група 

(n=49) 

7,1 ± 1,2 5,4±0,87
 а,b

 1,96±0,13
а,b

 25,41 ±1,6
b
 0,95±0,2

 a,b
 

ІІ 

 група 

 (n=47) 

9,5±0,8 10,8 ± 0,83
 b
 1,61±0,11

b
 22,4±1,2

 b
 0,6± 0,3

b
 

Контро 

льна 

група  

(n=30) 

8,4  ± 0,3 8,02 ± 1,1 2,56 ± 0,42 31,34 ±2,4 2,17 ± 0,5 

Примітка: 

1. 
а
     різниця достовірна щодо показника ІІ групи (р<0,05); 

2. 
б
 – різниця достовірна щодо показника КГ(р<0,05). 

 

Ехографічно гідросальпінкс діагностувався у вигляді анехогенного 

утворенням в проекції придатків матки, неправильної, переважно витягнутої 

форми (рис.4.7). 

Для ІІ групи характерною ознакою гідросальпінкса було наявність 

внутрішньопроствітніх лінійних тяжів, візуалізація яких при зміні площини 

сканування не змінювалась. Частота діагностики даних внутрішньопроосвітніх 

структур у пацієнток з гідросальпінксами склала 29,8% усіх випадків 

спостереження. Звертало на себе увагу те, що товщина стінки маткової труби в 
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різних відділах відрізнялась, та, в середньому, складала 5,23±1,32 мм. Крім 

того, було відзначено, що на внутрішній поверхні маткової труби у 25,5% були  

візуалізовані пристінкові утворення. При поперечному скануванні 

гідросальпінкс мав вигляд круглих або овальних структур підвищенної 

ехогенності, що вдавались в просвіт, які при застосуванні кольорового 

доплерівського картування були аваскулярними.  

 

 

Рис. 4.7. Гідросальпінкс, потовщення стінки труби, наявність внутрішньо 

просвітних структур 

 

Візуалізація гідросальпінксів практично не виявляла труднощів, однак у 

двовимірному режимі було складно діагностувати місце оклюзії маткової 

труби. Використання 3D реконструкції значно покращувало оцінку 

гідросальпінкса, а саме визначення ділянки стенозу, адже дане дослідження 

проводиться в трьох площинах в реальному часі (рис.4.8)  

Також було оцінено кровотік в стінці самої маткової труби, адже згідно 

літературним даним відсутність кровотоку є несприятливим прогностичним 

фактором консервативного лікування гідросальпінксу. Оцінка кровотоку 

здійснювалась з допомогою визначення наявності кольорових локусів 

енергетичного доплеру та визначення індексу резистентрості (ІР). Отже, 

кровотік в стінці маткових труб визначався у 24 жінок ІІ групи, що склало 

51,06%. Середнє значення ІР складало 0,75 ± 0,12.  
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Рис. 4.8. 3D реконструкції гідросальпінксів 

 

Згідно виконання даного етапу дослідження у обраних (за бажанням 

жінки) пацієнток досліджених груп під час преовуляторної фази (13–16 й день 

МЦ) додатково було проведено оцінку перистальтики матки відповідно до 

описаної методики (О.О. Алексенко, Л.Є. Медведєва, М.В. Медведєв, 2015, Пат. 

98911 Україна, МКИ в/15), а також оцінювалася наявність перистальтики 

маткових труб в режимі кінопетлі. Адже, патологія, яка може бути 

представлена не в повному обсязі статичним зображенням, може реєструватися 

в динамічному досліджені. Перистальтичні рухи будь-якої інтенсивності, навіть 

мінімальні були розцінені на користь функціональної активності труби. 

Завдяки проведенню дослідження під час преовуляторної фази, можна 

оцінити скорочувальну активність матки, яка, ймовірно, має сприятливий вплив 

на просування сперматозоїдів по статевих шляхах. Розподіл хворих проводили 

за кількістю отриманих балів згідно вище вказаної методики.  

Комп'ютерний аналіз трихвилинного відеозапису трансвагінального 

ультразвукового сканування матки у В режимі в сагітальній площині за 

допомогою трансвагінального датчика частотою 7,5 МГц показав, що більше 

половини пацієнток контрольної групи та лише кожна 5 пацієнтка з групи 

гідросальпінксів отримали від 1 до 4 балів, що можна рахувати «доброю» 
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прогностичною оцінкою можливості запліднення. Більшість жінок із ГС 

(78,79% )  та 33,33% пацієнток контрольної групи отримали сумнівну (4–5 

балів) та несприятливу (понад 5 балів) оцінку кількості скорочень, що є 

несприятливим фактором для запліднення, (табл.4.5).  

Таблиця 4.5 

Оцінка перистальтики матки, розподіл балів, абс. (%) 

Бал 
контрольна група 

(n=30), абс, % 

ІІ група 

(n=33), абс, % 

1–4 бали 20 (66,66)* 7 (21,21)* 

4–5 балів 6 (20) 2 (6,06) 

Понад 5 балів 4 (13,33) 24 (72,73) 

Примітка:
*
     різниця достовірна щодо показника контрольної групи 

(р<0,05); 

 

Одним із критеріїв наявності хронічного запального процесу 

репродуктивної системи жінки є також порушення функціональної активності 

маткових труб. Використання кінопетлі дозволило при швидкому 

прокручуванні побачити перистальтичні рухи труби у периоваріовуляторний 

період, що було розцінено як позитивна прогностична ознака щодо 

спроможності подальшої участі зміненої гідросальпінксом маткової труби у 

процесі запліднення. Необхідно вказати, що перистальтика маткових труб 

спостерігалася у 21 (63,63%) осіб з 33 обстежених пацієнток із 

гідросальпінксами, що було розцінено як гарна прогностична ознака. 

Відсутність престальтичних рухів маткової труби у 33,33% жінок в основному 

отримали й несприятливу оцінку (більше 4 балів) щодо перестальтики матки. 

Тому, практика проведення та зберігання кінопетлі корисна при визначенні 

функціональної активності маткової труби і може вплинути на тактику 

лікування і вирішення питання про обʾєм оперативного втручання. 

Таким чином, сонографічною особливістю жінок із ускладненим 

перебігом хронічного сальпінгоофориту є виражені ураження органів малого 
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тазу пов’язані із розповсюдженням інфекції та залученням у запальний процес 

не тільки додатків матки, а й ендометрію, що підтверджується збільшенням 

частоти УЗ ознак хронічного ендометриту у даній групі. 

 

 

4.2 Порівняльна оцінка чутливості та специфічності методів 

сонографічної діагностики сальпінгоофоритів із різним варіантом перебігу 

 

Після вивчення чутливості та специфічності різних методів УЗ -

діагностики було проведено їх порівняльний аналіз. Враховуючи те, що 

сонографічні ознаки хронічного запального процесу ОМТ було виявлено у 85 

пацієнток основних груп та у 6 пацієнток групи контролю. Використання 

комбінації 2D та 3D просторових методик у 11 осіб основної групи та у 26 

пацієнток контрольної не було виявлено ознак запального процесу. 

Чутливість методу діагностики (ймовірність позитивного результату 

виявлення даної патології) виявилася найвищою при використанні комбінації 

2D+3D реконструкції та доплеру та склала 95,5%. При застосуванні вказаних 

просторових методик та кінопетлі цей показник був 95,1% проти 89,3% при 

стандартному сонографічному дослідженні геніталій, (таблиця 4.6).  

Слід відмітити, чим чутливіше діагностичний тест, тим вище його 

прогностична цінність негативного результату і навпаки при більш високій 

специфічності тесту відмічається його позитивна прогностична цінність. 

Найбільша специфічність використання діагностичної комбінації (ймовірність 

негативного результату діагностичного тесту) виявлена саме при дослідженні 

функціональних особливостей маткових труб та становила 75,7% (70,3% при 

2D+3D реконструкції та лише 52,3% за стандартної методики). 
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Таблиця 4.6 

Аналіз використання діагностичної методики УЗД у виявленні хронічних 

процесів ОМТ 

Тест 2D УЗД 2D+3D УЗД 

2D+3D 

УЗД+ 

кінопетля 

Чутливість методу 
89,3 95,5 95,1 

Специфічність 
52,3 70,3 75,7 

Прогностична цінність позитивного 

результату 
78,1 88,5 80,9 

Прогностична цінність негативного 

результату 
76,7 86,7 93,3 

Відношення правдоподібності 

позитивного результату (ВП(+)) 
1,92 3,21 3,91 

Відношення правдоподібності 

негативного результату (ВП (-)) 
0,16 0,06 0,07 

Передтестова вірогідність 

(розповсюдженість/ преваленс) 
0,65 0,71 0,52 

Передтестові шанси 
1,86 2,41 1,08 

Точність діагностичного методу 
78 88 85,7 

 

Обчислення прогностичної цінності позитивного результату (свідчить 

про ймовірність наявності захворювання при позитивному результаті) показало 

найвищі показники при використанні 2D+3D реконструкції та становило 88,5% 

проти 78,1 за стандартного УЗ дослідження. Прогностична цінність 

негативного результату (ймовірність відсутності захворювання при 

негативному результаті) – 93,3% виявилася саме при застосуванні кінопетлі. 

Відповідна тенденція зберігалася й по відношенню до оцінки правдоподібності 

позитивного результату тесту (3,91 рази проти 1,92 при стандартній методиці). 

При цьому точність діагностичного методу становила 85,7% проти 88% за 
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використання лише 2D+3D реконструкції, що відповідає хорошій 

прогностичній цінності обох комбінацій дослідженнь.  

Таким чином, проведений аналіз використання різних діагностичних 

методів у виявленні патології показав, що діагностичний тест (2 D та 3D 

реконструкція з доплером), що був використаний нами при виявленні 

запальних захворювань ОМТ є високоспецифічний (70,3%) та високочутливий 

(95,5%). При цьому точність даного діагностичного методу становила 88,1% та 

можливість відтворення – 85,0%, що в свою чергу доводять доцільність його 

використання. Застосування комбінації методик та кінопетлі також довело свою 

високу чутливість щодо визначення функціональної спроможності маткових 

труб (95,1%) та його специфічність склала 75,7%. Точність діагностичного 

методу становила 85,7% з 77,6% можливістю його відтворення.  

Отже, вищезазначене дає підстави рекомендувати жінкам із ХСО із 

гідросальпінксом використання комбінації діагностичних методик (2D 

ехографії+ кінопетля, доплерометрії, тривимірної реконструкції маткових труб) 

при виборі тактики лікування і вирішенні питання про доцільність 

радикального обсягу оперативного втручання. Використання режиму кінопетлі 

дозволяє покращити оцінку структурного та функціонального стану маткових 

труб, що сприяє зменшенню, у тому числі, застосування рентгенконтрастних 

методів дослідження.  
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РОЗДІЛ 5. 

 СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ ОРГАНІВ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ У 

ЖІНОК ДОСЛІДЖЕНИХ ГРУП 

 

Мікробіоценоз вагіни являє собою мікроекосистему, баланс якої 

визначається передусім вагінальною мікрофлорою, анатомічними та 

гістологічними особливостями слизової, а також властивостями її біологічного 

секрету. 

Дизайн даного дослідження було визначено за принципом послідовного 

вивчення мікрофлори по біотопам     піхва, шийка та порожнина матки 

(ендометрій). 

Для оцінки стану мікрофлори піхви кожній з обстежуваних жінок було 

виконано бактеріологічне дослідження вагінального мазка та ґрунтуючись на 

визначенні кількості лейкоцитів, епітеліальних клітин, лактобацил згідно до 

класифікації A.F. Heurlein було визначено його належність до одного з 

чотирьох ступенів чистоти піхви. За результатами дослідження було 

встановлено, що в групах пацієнток з ЗЗОМТ ступінь чистоти вагіни переважно 

відповідав ІІІ та ІV ступеням. Так, в І групі ІІІ ступінь чистоти було 

діагностовано у 18 (36,7%) пацієнток, в ІІ групі       у 17 (36,3%), що було 

достовірно більше порівняно з контрольною групою, в якій його діагностували 

у 4 (13,4%) жінок (р1-КГ,2-КГ<0,05). Четвертий ступінь чистоти піхви у І групі 

було виявлено у 27 (55,1%) пацієнток, у ІІ групі відповідно у 29 (61,7%), тоді як 

у контрольній групі лише у однієї пацієнтки    3,3% випадків (р1-КГ,2-КГ<0,05). У 

обстежуваних контрольної групи переважно було діагностовано ІІ ступінь 

чистоти піхвового мазка       у 22 (73,3%) жінок, що було достовірно більше 

порівняно з ІІ та І групами, у яких їх кількість відповідно була 1 (2,1%) та 4 

(8,2%) (р1-2,1-КГ<0,05), (рис 5.1).   
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Примітка: * – різниця достовірна щодо показника КГ (р<0,05); 

Рис. 5.1. Частота виявлення різного ступеня чистоти вагінального вмісту 

у обстежених жінок, % 

 

Результати мікроскопічної оцінки мікробіоценозу піхви у пацієнток 

досліджених груп представлені в табл. 5.1. При оцінці мікробіоценозу піхви 

згідно до класифікації Кіра Є.Ф. враховували наявність лейкоцитарної реакції, 

характер епітелію, якісний і кількісний склад мікрофлори. 

Відзначено, що тільки у 7 з 49 жінок І групи (14%) і у однієї з 47 – з  

ІІ групи (2,1%) мікроекологічні параметри біотопу вагіни відповідали критерію 

нормоценозу і достовірно відрізнялися від групи контролю, де даний показник 

склав 80% (р1-КГ,2-КГ<0,05). Мікробіом у пацієнток даної групи характеризувався 

домінуванням лактофлори, наявністю епітеліальних клітин поверхневого і 

проміжного шарів, а також візуалізацією не більше 10 лейкоцитів в полі зору.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Контрольна група  

ІІ група 

І група 

10 73,3 

[ЗНАЧЕНИЕ]* 

[ЗНАЧЕНИЕ]* 

13,4 

[ЗНАЧЕНИЕ]* 

[ЗНАЧЕНИЕ]* 

3,3 

[ЗНАЧЕНИЕ]* 

[ЗНАЧЕНИЕ]* 

І ст. ІІ ст. ІІІ ст. IV ст. 
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Таблиця 5.1 

Мікроскопічна оцінка біоценозу піхви у жінок досліджених груп 

Група Нормоценоз 

 

Проміжний 

тип мазка 

Бактеріальний 

вагіноз 

Вагініт 

І група 

(n=49) 

Абс. 7 19 19 4 

% 14,3
b
 38,8 

#,&
 38,8

 а,b,#, &
 8,1 

ІІ група 

(n=47) 

Абс. 1 15 29 2 

% 2,1
b,*

 32,0
#, &

 61,7
 b,#, &

 4,2 

Контроль

на група 

(n=30) 

Абс. 
24 5 1 0 

% 80 16,7
#
 3,3 

#
 0 

Примітка: 

1. 
а  
– різниця достовірна щодо показника ІІ групи (р<0,05); 

2. 
b
 – різниця достовірна щодо показника КГ (р<0,05); 

3. 
# 
– різниця достовірна щодо значення нормоценоз відповідної групи (р<0,05); 

4. 
* 
– різниця достовірна щодо значення бактеріальний вагіноз відповідної 

групи (р<0,05); 

5. 
&
– різниця достовірна щодо значення вагініт відповідної групи (р<0,05); 

 

Проміжний тип мазка було виявлено у всіх обстежуваних жінок з 

домінуванням у групах з хронічним сальпінгоофоритом із різним варіантом 

перебігу (І – 38,% та ІІ – 32%) однак статистично значимої відмінності між 

групами дослідження виявлено не було. Особливістю даного типу 

мікробіоценозу піхви було те, що за відсутністю клінічної симптоматики, поряд 

з помірною або зниженою кількістю лактобактерій виявляли грампозитивні 

коки та грамнегативні палички або гриби, визначалися урео- та мікоплазми, 

лейкоцити, моноцити, макрофаги, епітеліальні клітини. 
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На тлі вторинних імунодефіцитів, що відбуваються в організмі жінки під 

час тривалих запальних процесів, різко підвищується ріст змішаної анаеробно-

аеробної асоціації умовно-патогенних мікроорганізмів, що входять до складу 

нормальної мікрофлори вагіни. Це призводить до виникнення дисбіотичних 

станів, зокрема до бактеріального вагінозу, що, в свою чергу, підвищує ризик 

інфікування внутрішніх геніталіїв. Так, більше ніж у кожної другої 

обстежуваної ІІ групи (61,7%) та 38,8% І групи стан мікробіоценозу піхви 

асоціювався з бактеріальним вагінозом, тоді як у контрольній групі частота 

відповідного вагінального біотопу достовірно була нижчою - 3,3% (р 1-КГ,2-КГ,1-

2<0,05). Верифікація бактеріального вагінозу була здійснена на підставі 

наявності наступного мікроскопічного пейзажу: незначна кількість або 

відсутність лактобактерій, поліморфної грам негативної та грам позитивної 

паличкової і кокової мікрофлори, наявністю «ключових клітин», відсутністю 

лейкоцитів або в стані незавершеного фагоцитозу.  

У 4 жінок (8,1%) І групи та 2 (4,2%) ІІ групи було діагностовано 

неспецифічний вагініт, тоді як в контрольній групі в жодної з обстежуваних 

вагініт виявлено не було. При мікроскопії характерним було: полімікробна 

картина мазка з вираженою лейкоцитарною реакцією, фагоцитозом та 

дистрофією епітеліальних клітин.  

При дослідженні мікробіологічного пейзажу піхви у когорті пацієнток з 

хронічним сальпінгоофоритом різного варіанту перебігу було виявлено 

підвищення кількості умовно-патогенної та патогенної мікрофлори піхви на тлі 

зниження лактофлори. Монокультура мікроорганізмів виявлялась переважно  в 

групі здорових жінок (63,4%), тоді як в групах жінок з хронічним 

сальпінгоофоритом та в поєднанні з гідросальпінксом лише 20,4 та 2,1%          

(р1-2,1-КГ,2-КГ<0,05), (рис 5.2). 
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Примітка:  

а  
– різниця достовірна щодо показника ІІ групи (р<0,05);

 

b
 – різниця достовірна щодо показника контрольної групи (р<0,05); 

 

Рис. 5.2. Мікробіоценоз вагіни у обстежуваних жінок, % 

 

Мікробіомна характеристика піхви когорти пацієнток з хронічним 

сальпінгоофоритом з різним варіантом його перебігу визначалася асоціаціями 

бактеріальних культур, з переважним поєднанням двох мікроорганізмів. В І 

групі питома вага діагностики двох мікробних асоціацій склала 69,4%, в ІІ групі 

70,2%, тоді як в контрольній групі їх частота склала 23,4% (р1-КГ ,2-КГ<0,05). Слід 

20,4% 
a,b 

69,4%b 

10,2% 0 

І група 

2,1% b 

70,2% b 

27,7% b 

0 

ІІ група 

63,4% 

23,4% 

6,6% 6,6% 

Контрольна група 

Монокультура 
Асоціоція 2 мікроорганізмів 
Асоціація  3 та більше мікроорганізмів 

Відсутність росту 



99 
 

зазначити, що у пацієнток  з гідросальпінксами досить часто діагностували 

асоціації 3 мікроорганізмів та більше   27,7%, що було достовірно більше 

порівняно з хронічним сальпінгоофоритом ,що становив 10,2% і тим паче з 

групою контролю (6,6%) (р1-2,1-КГ,2-КГ<0,05). Асоціації анаеробних 

мікроорганізмів зустрічали у пацієнток І групи     24,5%, в 19,2% жінок ІІ групи 

та 26,7% контрольної групи. Аеробно-анаеробні асоціації достовірно частіше 

були виявлені у жінок ІІ групи 78,7% проти 55,1%  І групи та 3,3% контрольної 

групи (р1-2,1-КГ,2-КГ<0,05). У жінок групи контролю виявлені монокультури були 

представниками переважно аеробів (46,7%) та лише 16,7% анаеробів, тоді як у І 

групі частота виявлення аеробних та анаеробних монокультур практично не 

відрізнялася 8,6 та 12,8%. В ІІ групі лише у однієї пацієнтки мікробіом піхви 

був представлений монокультурою, яка належала до анаеробів. Слід зазначити, 

що ріст мікроорганізмів був відсутній лише у контрольній групі у двох 

пацієнток, що склало 6,6 % випадків спостереження. 

При детальному аналізі бактеріологічного профілю вагінального вмісту 

було зазначено, що склад вагінальної мікрофлори у жінок всіх досліджуваних 

груп був досить варіабельним, однак у жінок ІІ групи достовірно частіше були 

діагностовані Ureaplasmaurealiticum/parvum, Chlamydiatrachomatis, Candidaspp 

та Gardnerellavaginalis. Докладний аналіз мікробного пейзажу піхви жінок в 

досліджуваних групах продемонстровано в табл. 5.2. 

Ureaplasmaurealiticum/parvum було діагностовано у 26,5% жінок І групи 

та 48,9% ІІ групи, тоді як в контрольній групі    23,3% (р1-2,1-КГ,2-КГ<0,05, ВР=3,4, 

ДІ 1,01-6,51%, р<0,05). У пацієнток групи контролю результати обстеження 

очікувано демонструють відсутність Chlamydia trachomatis у вагінальній 

мікрофлорі, та переважання її діагностики у пацієнток з гідросальпінксом 

порівняно з ізольованим ЗЗОМТ (21,3 проти 4,%, р1-2<0,05, ВР=2,33, ДІ 1,56-

4,56%, р<0,05). 
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Таблиця 5.2. 

Мікробіоценоз піхви у жінок досліджених груп 
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C
an

d
id

a 
sp

p
. 

І група 

(n=49) 

Абс. 14 13 22 15 7 7 15 3 5 6 2 13 2 15 

% 28,6 26,5 44,9
 а
 30,6 14,3 14,3 30,6 6,1 10,2 12,2 4,1 26,5

а
 4,0

 а
 30,6 

ІІ група 

(n=47) 

Абс. 15 14 32 16 6 8 18 4 6 5 4 23 10 17 

% 31,9 29,8 68,1 34 12,8 17 38,3 8,5 12,8 10,6 8,5 48,9
b
 21,3 36,2

b
 

Контрольна 

група 

(n=30) 

Абс. 8 4 11 9 3 4 7 2 4 3 1 7   4 

% 26,6 13,3 36,6
 а
 30 10 13,3 23,3 6,7 13,3 10 3,3 23,3   13,3 

 

Примітка: 
а  
– різниця достовірна щодо показника ІІ групи (р<0,05);

 

b
 – різниця достовірна щодо показника контрольної групи (р<0,05); 
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Найбільш часто у всіх трьох групах дослідження було діагностовано 

Gardnerella vaginalis, однак     у І групі її частота склала 44,9, в групі контролю 

36,6%, тоді як в ІІ групі частота діагностики Gardnerellavaginalis склала 68,1% 

(р1-КГ,2-КГ <0,05, ВР=1,36, ДІ 1,01-6,03%, р<0,05). Спектр інших мікроорганізмів 

був схожий в усіх трьох групах. Практично у кожної третьої пацієнтки в кожній 

групі дослідження було виявлено Streptococcus spp.    28,6% у І групі, 31,9% в ІІ 

групі та 26,6% у контрольній групі дослідження.  

Особливого значення в збереженні нормального мікробіоценозу піхви 

відіграє оптимальна концентрація лактобактерій. Достатня кількість лактобацил 

(>10
7 
КУО/мл) було характерним для здорових жінок (60%), що вирізняло їх від 

когорти жінок з хронічним сальпінгоофоритом із різним варіантом перебігу. 

Слід зазначити, що природня контамінація лактофлорою у пацієнток з 

хронічним сальпінгоофоритом виявлялась значно рідше за умови наявності 

гідросальпінксу (6,4% ), тоді як при неускладненому перебігу її частка склала 

22,4% (р1-2<0,05), (табл. 5.3). Дефіцит лактофлори, який визначався при титрі 

Lactobacillus spp. нижче за 10
6 
КУО/мл було виявлено в І та ІІ групах пацієнток. 

Слід зазначити, що в ІІ групі її дефіцитний стан визначався з суттєвою 

перевагою (53,2 проти 30,6% відповідно), тоді як контрольна група лише в 6,7% 

випадків  відзначалася дефіцитом лактофлори (р1-2,1-КГ,2-КГ<0,05). В решти 

пацієнток титр Lactobacillus spp. мав пограничні значення – 10
6
-10

7
 КУО/мл 

відповідно в І     47%, в ІІ      40,4% та в групі контролю - 33,3%. 

Враховуючи те, що шийка матки є головним бар’єром на шляху висхідної 

інфекції було вирішено наступним етапом виконати визначення можливості її 

інфікування. 

Згідно до отриманих результатів було встановлено, що досить значний 

відсоток пацієнток всіх груп дослідження мали стерильний цервікальний канал. 

Відсутність росту мікроорганізмів було відзначено у 16 (32%) жінок І групи , 14 

(29,8%)  ІІ групи та у 10 (33,3%) пацієнток контрольної групи.  
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Таблиця5.3 

Лактофлора обстежених жінок 

Група Кількість Lactobacillus spp. 

˂10
6
КУО/мл 10

6
-10

7
КУО/мл >10

7
 КУО/мл 

І група 

 (n=49) 

Абс. 15 23 11 

% 30,6 
а,b

 47 22,4 
а,b

 

ІІ група  

(n=47) 

Абс. 25 19 3 

% 53,2 
b
 40,4 6,4 

b
 

Контрольна 

група  

(n=30) 

Абс. 2 10 18 

% 6,7 33,3 60 

Примітка: 
а  
– різниця достовірна щодо показника ІІ групи (р<0,05);

 

b
 – різниця достовірна щодо показника контрольної групи (р<0,05); 

 

Спектр патогенних мікроорганізмів виділених з цервікального каналу 

жінок досліджуваних груп був значно меншим в порівнянні із таким у піхві. З 

однаковою частотою в групах дослідження була виявлена уреаплазма 20,4, 29,8 

і 13,3% відповідно у І, ІІ та контрольній групах. Однак, при аналізі частоти 

виявлення Chlamydiatrachomatis було встановлено, що даний мікроорганізм 

було достовірно з вищою частотою діагностовано в ІІ групі дослідження 

(25,5%) порівняно з І групою 6,1% та взагалі не було виявлено в контрольній 

групі (р1-2,<0,05).  

Досить цікаві результати було отримано після культурального 

дослідження ендометрія та ПЛР-діагностики. Звертає на себе увагу, те що 

порожнина матки у здорових жінок є нестерильною, адже частота її 

інфікування в контрольній групі склала склала 46,67% випадків. У пацієнток з 

ЗЗОМТ було отримано ріст у 79,6% випадків, а у жінок з ЗЗОМТ поєднаних з 

гідросальпінксом 83,0%. Докладний аналіз результатів культурального 
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дослідження і ПЛР-діагностики  біоптату ендометрія у обстежених пацієнток 

представлені в таблиці 5.4.  

Таблиця 5.4. 

Основні представники мікробіоценозу ендометрія у жінок досліджених груп 
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І група 

(n=49) 

Абс. 10 7 5 3 5 10 9 

% 20,4* 14,3 10,2 6,1* 10,2 20,4* 18,4 

ІІ група 

(n=47) 

Абс. 8 6 7 4 6 8 8 

% 17,0* 12,8 14,9 8,5 * 12,8 17,0 17,0 

Контрольна 

група 

(n=30) 

Абс. 16 2 1   4 1 6 

% 53,33 6,6 3,3   8,1 3,3 12,2 

 

Примітка:
*  
– різниця достовірна щодо показника контрольної групи 

(р<0,05)  

 

Найбільш часто в ендометрії жінок усіх груп дослідження було виявлено 

представника нормальної мікрофлори товстої кишки – Eubacterium spp та 

Enterococcus faecalis (18,4%, 17,0% та 12,2%  відповідно у І, ІІ та контрольній 

групах, р<0,05).  

Серед патогенних мікроорганізмів у І та ІІ групі групах переважно було 

діагностовано мікоплазму (відповідно 14,3 та 12,8% пацієнток), а також 

уреаплазму (10,2 і 14,9% випадків). Однак, з біоптату ендометрія здорових 

жінок зазначені інфекти були висіяні (6,6% Mycoplasma hominis та 3,3% 

Ureaplasma (urealiticum+parvum).  

Отже, контамінація ендометрія пацієнток із ХСО в основному 

відбувалася за рахунок представників нормальної мікрофлори товстої кишки – 

Enterococcus faecalis та  Eubacterium spp. (38,8% в групі СО та 34,0% при ГС 
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проти 12,2% у КГ, р<0,05). Серед умовно-патогенних мікроорганізмів 

генітального тракту  в порожнині матки переважали Mycoplasma hominis та 

Ureaplasma (urealiticum/parvum) ( у 22,4% в групі СО та 27,7% пацієнток з ГС, 

проти 9,9% виявлених у КГ, р<0,05). 

Звертає на себе увагу, те що в когорті пацієнток з ЗЗОМТ було виявлено 

інфікування ендометрія Candida spp.   6,1 та 8,5% тоді як у групі контролю 

Candida spp. не виділялася взагалі (ВР = 2,1, ДІ 1,05-4,33%, р<0,05). 

Отже, за результатами комплексного мікробіологічного обстеження 

встановлено, що найбільш виражені зміни мікробіоценозу піхви виявлені у 

жінок з ЗЗОМТ в поєднанні з гідросальпінксом, а саме: 

- збільшенням колонізації піхви умовно-патогенною та патогенною 

мікрофлорою на тлі зниженої концентрацій лактобактерій (ВР=2,3, ДІ 1,89-

5,67%); 

- достовірно вищою частотою асоціації 3 та більше бактеріальних 

культур (ВР=3,1, ДІ 1,91-7,06%), відповідно ускладнена форма СО в 3,1 рази 

частіше супроводжується розвитком БВ; 

- підвищеною концентрацією Ureaplasmaurealiticum/parvum, 

Gardnerella vaginalis та Chlamydiatra chomatis (ВР=1,97, ДІ 1,01-4,31%), тобто в 

1,75 рази збільшує ризик виникнення хронічного запального процесу ОМТ. 

Крім того було встановлено, що ендометрій здорових жінок є 

нестерильним, а виявлення представників кишкової мікробіоти в ендометрії, 

може свідчити про можливу роль дисбіотичних порушень шлунково-кишкового 

тракту в колонізації порожнини матки. 

 

 

Основні результати даного розділу висвітлено в наступних 

публікаціях: 

1  Татарчук Т.Ф, Захаренко Н.Ф, Юско Т.І, Яроцька Н.В.  Хронічні запальні 

захворювання органів малого тазу- ефективне лікування та профілактика 

рецидиву. Репродуктивна ендокринологія. 2015;№ 4(24):37-41.  
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2 Калугіна Л.В, Задорожна Т.Д, Юско Т.І. Клініко-морфологічні 

особливості хронічного сальпінгоофориту з різними варіантами перебігу в 

жінок репродуктивного віку. Перинатологія і Педіатрія. 2019, 4(80): 16–23.  

3 Калугіна Л.В., Юско Т.І., Чайківська Е.Ф., Плаксієва К.Д. Ускладнений 

хронічний сальпінгоофорит у молодих. Можливості консервативної 

терапії. Репродуктивна ендокринологія, 2020, 54: 79-84.  

4 Патент: Спосіб діагностики хронічного ендометриту у жінок 

репродуктивного віку. Номер патенту: 133117 Опубліковано: 25.03.2019 

Автори: Татарчук Т.Ф., Захаренко Н.Ф., Калугіна Л.В., Кваша Т.І., Юско Т.І.  
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РОЗДІЛ 6 

МОРФОЛОГІЧНА ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК ІЗ ХРОНІЧНИМИ САЛЬПІНГООФОРИТАМИ 

 

Дотримуючись етапності проведення дослідження пацієнткам із 

хронічними сальпінгоофоритами  без структурних змін ендометрію з метою 

виключення можливої наявності прихованого ХЕ і подальшого морфологічного 

та імуногістохімічного дослідження (ІГХД) отриманого матеріалу,  та у 

пацієнток контрольної групи здійснювали біопсію ендометрія за допомогою 

аспіраційної кюретки Pipelle de Cornie на 7-10-й день МЦ., згідно результатів 

сонографії у 21 ( 14,9 % ) особи із ХСО були діагностовано поліпи ендометрію, 

ці жінки потребували проведення у подальшому гістероскопії з метою 

верифікаціїї діагнозу  

В умовах стаціонару гістероскопію було проведено 35 (24,8 %) жінкам з 

різними виявленими порушеннями репродуктивної функції (безпліддя, 

невиношування вагітності, ПЕ) на 7-9-й день МЦ, що також дозволило 

морфологічно верифікувати діагноз ХЕ.  

Гістероскопічна діагностика ПЕ базувалася на виявленні  ніжки (тонкої 

основи) поліпа. Також при зміні швидкості подачі рідини в порожнину матки 

форма поліпа могла сплющуються або збільшуватися в діаметрі або 

витягуватися, здійснюючи коливальні рухи. 

Результати нашого дослідження показали, що ПЕ спостерігалися у 6 

(12,5%) жінок І групи та 15 (31,91%) осіб із хронічним сальпінгоофоритом та 

гідросальпінксом (р=0,016), та у більшості випадків були поодинокими. 

Найчастіше зустрічалися поліпи невеликих розмірів, округлої форми, з 

нерівною поверхнею і забарвленням від блідо-рожевого до яскраво-червоного 

кольору та були розцінені як залозисті у 18 (85,71%) пацієнток основної групи. 

Розбіжностей даних гістероскопії з результатами гістологічно встановленого 

типу ПЕ практично не відмічалося. При цьому розмір утворень в основному не  

перевищував 10 мм, у 19% – варіював від 10 до 15 мм. Локалізація  ПЕ в 
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основному спостерігалася по задній та передньобічній поверхні порожнини 

матки. Практично у половини пацієнток групи ХСО (14 осіб), яким була 

проведена гістероскопія, окрім ознак вогнищевої гіперплазії ендометрію 

спостерігався мікрополіпоз, набряк строми, локальна гіперемія або дифузна 

гіперемія у вигляді полуничного малюнку розсіяного по всій порожнині або 

локалізованого, а також наявність пухких бляшок, які легко кровоточили. 

Висновок про наявність МП ґрунтувався на виявленні дуже дрібних (діаметром 

1-2 мм) поліпоподібних випинань у порожнині матки при гістероскопічному 

дослідженні. За даними E. Cicinelli (2005) діагностична чутливість цієї ознаки 

ХЕ становить 54%, специфічність – 99% [11,12].  

Морфологічно ендометрій, що відповідав фазі менструального циклу був 

виявлений лише 35 (36,4  %) осіб основної, з них у 21 (42,85%) пацієнток із І 

групи та 14 (29,78%) жінок із сальпінгоофоритами та гідросальпінксами 

(р<0,05) та у всіх пацієнток контрольної групи. При цьому у пацієнток із ХСО 

групи відмічалася наявність нерівномірності розвитку залоз ендометрію, 

діаметр яких становив від 30 до 50 мкн (рис. 6.1). 

 

 

Рис.6.1. Нерівномірність розвитку залоз ендометрію у жінки в 

фолікуліновій фазі (ІІ група).  Заб. гематоксилін-еозин.  Ок.10. Об.20. 

 

Також у стромі жінок із сальпінгоофоритом відмічається помірна 

нерівномірна лімфоцитарна інфільтрація  та набряк (набряк відповідає фазі 
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менструального цикла). Також в частині спостережень відмічається наявність  

нерівномірного фіброзу строми ендометрію з дифузною лімфоцитарною 

інфільтрацією (рис.6.2). 

 

 а)      б) 

Рис. 6.2. Помірна нерівномірна лімфоцитарна  інфільтрація  строми, 

вогнищевий фіброз та набряк ендометрію а - І група, б - ІІ група. Заб. за ван-

Гізоном. Ок.10. Об.20. 

 

В структурі патології ендометрію у жінок із гідросальпінксами 

переважали поліпи (31,91% та 12,5% відповідно для І групи ,р=0,01). Аналіз 

гістологічної структури поліпів показав, що у 52,38% осіб були виявлені 

залозисті поліпи, залозисто-фіброзні ідентифіковані у 47,62% жінок.  

Мікроскопічно залозистий ПЕ характеризувався хаотично 

розташованими, кістозно-розширеними залозами неправильної форми, 

покритими сплощеним епітелієм, компактною стромою, що складалась з 

однотипних веретеноподібних клітин і невеликої кількості колагенових 

волокон.. Залозисто-фіброзний ПЕ мав наступну гістологічну картину: 

залозисті крипти нечисленні, кістозно-розшірені, вислані низьким 

призматичним епітелієм, або епітелієм сплощення в кістах, безладно 

розташовані навколо строми. Строма – з фрагментарною перігландулярною 

конденсацією чисельних веретеноподібніх клітин, з різкім фіброзом (рис. 6.3). 
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Рис. 6.3. Гістологічна будова поліпа ендометрія. Поліп фіброзно-

залозистого типу з кістозною трансформацією. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Мікрофотографія. Ок. 10; об. 10 

 

В частині спостережень жінок І групи ( 5 (10,2 %) та 6 (12,77 %) осіб 

жінок із гідросальпінксами в ендометрії відмічаються вогнища мікрополіпів з 

ділянками залозистої простої неатипової гіперплазії (рис.6.4).  

 
 

Рис.6.4. Вогнища мікрополіпів з ділянками залозистої простої неатипової 

гіперплазії ендометрію (1 група) Заб. гематоксилін-еозин.  Ок.10. Об.20. 

 

Згідно морфологічних критеріїв діагностики ХЕ [16,45,52], наявність усіх 

ознак було виявлено більш як у третини 19 (38,78 %) пацієнток із 

сальпінгоофоритами та 12 (25,53 %) жінок із гідросальпінксами. За наявністю 

ендометриту у жінок із гідросальпінксом патоморфологічно мали місце 
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наступні зміни: лімфоїдна інфільтрація із преважним перигландулярним та 

периваскулярним розташуванням; склероз строми судин; атрофічні зміни залоз, 

зниження васкуляризації. Особливістю морфологічної картини цих пацієнток 

було: зниження висоти покривного епітелію слизової оболонки; переважання 

запального процесу у поверхневих відділах функціонального шару із 

розповсюдженим виходом макрофагів та лімфоцитів у інтраепітеліальний 

простір залоз та покривний епітелій із подальшою міграцією у просвіт залоз та 

на поверхню слизової оболонки матки, (рис.6.5, рис.6.6.).  

 

Рис.6.5. Помірна нерівномірна лімфо-плазмоцитарнацитарна  

інфільтрація  строми   ендометрію у пацієнток із ГС. Заб. гематоксилін-еозіном. 

Ок.10. Об.20. 

 

 
Рис.6.6. Вогнищевий фіброз строми  ендометрію. (ІІ група). Заб. за ван-

Гізоном. Ок.10. Об.20. 
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Плазматичні клітини, (рис.6.7) як обов’язковий маркер для діагностики 

хронічного ендометриту (ХЕ) виявлялися у біоптатах 31 (32,29%), з них 

практично у третини (38,78 %) пацієнток із хронічним сальпінгоофоритом та 

четвертої частини осіб (25,53%) групи із гідросальпінксом (р<0,05). 

Реєстрували їх переважно в складі вогнищевих лімфо-гістіоцитарних 

інфільтратів (72%) проте, у 28% жінок плазмоцити були одиничними і 

розташовувались дифузно. 

 

 

Рис. 6.7. Поодинокі плазматичні клітини в стромі ендометрія. (ІІ група). 

Імуногістохімічна реакція  МКАТ. Ок.10. Об.20. 

 

З метою детального вивчення ендометрія у всіх жінок з І та ІІ групи та 

пацієнток КГ проведено імуногістохімічне дослідження з використанням 

маркерів запалення, проліферації клітин. 

Результати аналізу спектру мононуклеарних клітинних популяцій в 

досліджених групах представлені в табл. 6.1. CD138, поверхневий глікопротеїн, 

є обов’язковим маркером верифікації ХЕ [45]. При імуногістохімічній реакції 

CD138 виявлявся у вигляді забарвлених мембран або цитоплазми клітин в 

коричневий колір (рис. 6.7). Даний маркер був виявлений як при фарбуванні 

плазматичних клітин інфільтрату, так і у вигляді окремих клітин при розсіяній 

лімфо-гістіоцитарній інфільтрації. Його виявлення у жінок із морфологічними 
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ознаками в усіх 19 досліджених зразках І групи та 12 пробах ІІ групи реакція 

CD138 була позитивною, що дозволило підтвердити наявність класичного ХЕ. 

Число виявлених плазматичних клітин в когорті сальпінгоофориту, що 

ускладнився гідросальпінксом склало 10,1±2,41% (р =0,019). У групі жінок, із 

хронічним сальпінгоофориом, щільність CD138 була трохи вищою ніж у ІІ 

групі – 15,62±9,01 (рІ-контроль = 0,02), однак різниця виявилася статистично 

незначущою (табл. 6.1). У контрольній групі плазматичні клітини були відсутні 

в усіх зразках.  

Таблиця 6.1 

Фенотипічний склад імунокомпетентних клітин 

в ендометрії обстежених жінок 

Показник I група 

(n=19) 

II група 

(n=12) 

Контрольна  

група (n=20) 

СD138 

плазмоцити 

15,62±9,01 
a 10,1±2,41 

a, 0 

СD138 

мембрани 

1,31±0,83 6,21±2,76 
a 0 

СD56 залози  36 ±3,5 10,1 ± 0,36  
б
 22,57±3,6 

CD16 33±1,5 35±-3,5
c 30,57±4,13 

СD45 залози  43,2 ±3,35 
a 52,15±2,43 

a 31,3±4,64 

СD68 залози 12,45±4,55 31,2±3,22 
a, б 5,69±1,31 

Примітки: a – різниця достовірна відносно такої в контрольній групі (р˂0,05); 

б – різниця достовірна відносно такої в І групи, (р˂0,05). 

 

На частку NK-клітин з фенотипом CD16 припадає 90% від загальної 

кількості натуральних кілерів та за їх участі реалізуються реакції 

антитілозалежної клітинної цитотоксичності. Ця субпопуляція NK-клітин 

здійснює основну цитолітичну функцію. NK-клітини (природні кілери) є 

гетерогенною популяцію лімфоцитів системи вродженого імунітету. Вони 
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мають природну цитолітичну активність, здатні продукувати цитокіни і 

хемокіни і беруть участь у противірусному і протипухлинному захисті 

організму. ендометрію. Дослідження кількості CD16 в ендометрії жінок із СО 

показало відсутність міжгрупової відмінності у І групі порівняно із жінками  із 

ГС та  рівнями здорових жінок, на відміну від значення CD56 у виділених 

когортах (табл. 6.1). 

CD56 відноситься до найбільш вивчені субпопуляції натуральних кілерів 

та складають лише 10%. Вони характеризуються слабкою цитотоксичністю і 

високим рівнем продукції цитокінів. Вважається, що завдяки цим якостям 

субпопуляція CD56 грає важливу роль в регуляції адаптивної імунної відповіді. 

Високою щільністю CD56 відрізнявся ендометрій жінок І групи– 36 ±3,5, в ІІ 

групи подібної закономірності виявлено не було. Щільність CD56 в даній 

когорті склала 10,1 ± 0,36 , на відміну від такої в ендометрії здорових жінок 

(22,57±3,6 , р˂0,05), (рис.6.8). 

 

 
Рис. 6.8. Знижена експресія  натуральних кілерів СД-56 в клітинах строми 

(ІІ група). Імуногістохімічна реакція  МКАТ. Ок.10. Об.20. 

 

Імунореактивні CD45-лейкоцити були виявлені в усіх досліджених 

зразках (рис 6.9). Більшість з них розташовувалися в просвіті залоз ендометрія 

у вигляді окремих клітин або агрегатів. Підвищена експресія CD45 відрізняла 

жінок основної групи. Так, щільність даного виду лейкоцитів у пацієнток ІІ 
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групи склала 52,15±2,43%, що практично в два рази перевищувало 

однойменний показник в контрольній групі (31,3±4,64; рІІ-КГ=0,000), , 

(рис.6.9). У жінок І групи, простежувалися аналогічні зміни.  

 

Рис. 6.9. Помірна вогнищева експресія загально-лейкоцитарного маркеру 

СД-45 в клітинах строми ендометрію  та поодинокі в клітинах залоз. 

(ІІ група).Імуногістохімічна реакція  МКАТ. Ок.10. Об.20. 

 

Макрофаги (CD68) – постійний клітинний елемент строми ендометрія, їх 

число  в слизовій оболонці матки значно виростає в фазу секреції і досягає 

найвищих концентрацій безпосередньо перед менструацією. При дослідженні 

інтенсивності запального процесу в ендометрії обстежених жінок було 

виявлено, що число макрофагів (CD68) при сальпінгоофориті із ГС в 5,48 рази 

перевищувало аналогічні показники в контрольній групі (31,2±3,22 проти 

5,69±1,31 відповідно; рІ=0,001) (рис. 6.10). 

 
Рис. 6.10. Помірна експресія  макрофагів СД-68 в клітинах строми 

ендометрію. (ІІ група). Імуногістохімічна реакція  МКАТ. Ок.10. Об.20. 
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Отже, для місцевої імунної реакції при гідросальпінксі в ендометрії 

характерно: виражена активація Т-клітинної ланки імунітету із великою 

кількістю активованих СD45 Т-лімфоцитів пам’яті, що мігрують поряд із СD68 

макрофагами у просвіт залоз та на поверхню ендометрія за відсутності 

гуморальных реакцій. 

 

Основні результати даного розділу висвітлено в наступних 

публікаціях: 

1. Татарчук Т.Ф, Косей Н.В, Занько О.В, Юско Т.І. Поліпоз 

ендометрія: оптимізація протизапальної терапії. Репродуктивна 

ендокринологія. 2018;44:8–14.  

2. Калугіна Л.В, Задорожна Т.Д, Юско Т.І. Клініко-морфологічні 

особливості хронічного сальпінгоофориту з різними варіантами перебігу в 

жінок репродуктивного віку. Перинатологія і Педіатрія. 2019, 4(80): 16–23.  

3. Патент: Спосіб лікування рецидиву поліпів ендометрія у жінок 

репродуктивного віку. Номер патенту: 122071 Опубліковано: 26.12.2017 

Автори: Татарчук Т.Ф., Герман Д.Г., Юско Т.І.  

4. Патент: Спосіб прогнозування рецидиву поліпів ендометрія у жінок 

репродуктивного віку. Номер патенту: 121927 Опубліковано: 26.12.2017 

Автори: Герман Д.Г., Юско Т.І., Татарчук Т.Ф.  

5. Патент: Спосіб діагностики хронічного ендометриту у жінок 

репродуктивного віку. Номер патенту: 133117 Опубліковано: 25.03.2019 

Автори: Татарчук Т.Ф., Захаренко Н.Ф., Калугіна Л.В., Кваша Т.І., Юско Т.І.  

 



116 
 

РОЗДІЛ 7 

ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗУ ТА 

РЕЦЕПТИВНОСТІ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК ДОСЛІДЖЕНИХ ГРУП 

 

Показники гормонального гомеостазу оцінювали окремо по двом фазам 

менструального цикла, враховуючи фізіологічні зміни рівнів гормонів жінок 

фертильного віку. 

Результати проведених досліджень свідчать про відсутність відхилення 

від норми гонадотропних гормонів та естрогена, у жінок всіх груп 

спостереження в першу фазу менструального цикла (табл.7.1) та зниження 

рівня прогестерона в І та ІІ групах в порівнянні з контрольною. Як свідчать дані 

табл.7.1, жінки з гідросальпінксами та сальпінгоофоритами мають достовірні 

розходження за рівнем прогестерона в порівнянні з І групою -жінками з 

сальпінгооофоритами в бік зниження його рівня. 

Таблиця 7.1 

Гормонограмма обстежених пацієнток в першу фазу менструального 

цикла 

Показник I група 

(n=49 ) 

II група 

(n=47) 

Контрольна група 

(n=30 ) 

ФСГ, Од/л 5,48 (5,3-7,3) 6,94±1,3 5,46±1,73 

ЛГ, Од/л 4,8 (4,3-7,7) 6,86±1,01 4,4±3,13 

Е2, пг/мл 105,6±23,4 91,21±17,41 89,68±17,63 

ПРЛ, нг/мл 16,24±4,59 19,04±4,75 17,56±5,34 

ПГ, нг/мл 4,48±4,43
а,б

 2,32±2,44
а 

18,68±1,06 

Примітки: Залежно від виду розподілу ознаки дані представлені у вигляді 

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

р˂0,05); 

1. 
а
 – різниця достовірна відносно такої в контрольній групі (р<0,05); 

2. 
б
 – різниця достовірна відносно такої в ІІ групі (р<0,05). 
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Як видно з представлених даних в таблиці 7.1 у жінок в І і ІІ групах 

спостерігається зниження вироблення прогестерону в І фазу в порівнянні з 

контрольною. Ці дані вказують на зниження активності прогестеронових 

рецепторів у жінок з сальпінгоофоритами та гідросальпінксами - ІІ група, ніж в 

І групі - без ураження труб. Наявність гідросальпінкса, як результату 

хронічного запального процесу ОМТ, закономірно призводить до достовірного 

зменшення рівня прогестерона, (р<0,05).   

Слід зазначити, що і у ІІ фазу менструального циклу у пацієнток І і ІІ 

груп також відмічається достовірне зниження рівнів прогестерона в порівнянні 

з жінками контрольної групи (відповідно 9,32±4,43, 5,25±2,44 та 24,56±5,34 

нг/мл, р1-КГ,2-КГ<0,05), при цьому більш виражене в ІІ групі в порівнянні з І 

групою (р<0,05). Рівні гонадотропних гормонів, пролактина та естрадіола в 

другу фазу менструального цикла достовірно не відрізнялись. Дані наведені в 

табл.7.2. 

Таблиця 7.2 

Гормонограмма обстежених пацієнток в другу фазу менструального 

цикла 

Показник I група 

(n=49 ) 

II група 

(n=47) 

Контрольна група 

(n=30 ) 

ФСГ, Од/л 7, 21±2,3 6,2±1,6 4,24±1,54 

ЛГ, Од/л 6,43 ± 1,6 5,2±1,34 4,6±3,28 

Е2, пг/мл 84,44±36,45 70,4±17,41 78,68±17,63 

ПРЛ, нг/мл 14,22±4,56 14,8±4,62 16,28±4,36 

ПГ, нг/мл 9,32±4,43
а 

5,25±2,44
а,б

 24,56±5,34 

Примітка:  

1 
а
– різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05); 

2 
б
– різниця достовірна відносно І групі (р<0,05). 

 

Рівні ЛГ, ФСГ та їх співвідношення у всіх групах знаходились  в межах 

вікових показників (таблиці 7.1, 7.2). Крім того, в досліджуваних групах за 
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цими показниками суттєвого різноманіття не виявлено. Оцінка показників рівня 

пролактина не виявила достовірних статистичних відмінностей між групами 

дослідження та контрольною групою. 

Наступним етапом дослідження було співставлення особливостей 

гормонального статусу із рецептивною активністю  ендометрію у пацієнток із 

гідросальпінксом, для цього було проведено ІГХД рецепторів до естрогену і 

прогестерону в залозах і в стромі ендометрія.  

Імуногістохімічне дослідження з антитілами до стероїдних рецепторів ER 

(тип α) і PR (тип А, тип В) проводилось з метою виявлення експресії стероїдних 

рецепторів в ендометрії пацієнток досліджуваних груп . 

При імуногістохімічному дослідженні ендометрію жінок групи І 

відмічено виражену експресію естрогенів в ядрах епітелію залоз та 

нерівномірно виражену експресію естрогенів  в ядрах стромальних елементів 

(рис.7.1а).  

При  імуногістохімічному дослідженні рецепторів прогестерона  зразків 

ендометрію жінок групи І відмічається більш виражена експресія в ядрах 

клітин строми ендометрію, що відповідає терміну менструального цикла 

досліджених жінок (рис. 7.1б). 

 

а)  б)   

Рис. 7.1 а,б. Експресія рецепторів естрогенів в ядрах клітин епітелію залоз 

та строми (група І).  Імуногістохімічна реакція  МКАТ. Ок.10. Об.20. 
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Експресія ER і PR у ядрах клітин залозистого епітелію при наявності 

сальпінгооофорита склала у І групі 94,0±1,28 і 92,38±1,56%, у ІІ групі 

(сальпінгоофорити з гідросальпінксами)– 92,44±1,72 і 91,49±4,12% і була 

порівняна з групою контролю (96,29±1,8 і 88,29±4,35%). У стромальних 

клітинах визначено аналогічні зміни (таблиця 7.3).  

Таблиця 7.3 

Експресія стероїдних рецепторів в ендометрії 

Показник, % I група 

(n=69 ) 

II група 

(n=72) 

Контрольна група 

(n=30 ) 

ERα залоз 94,0±1,28 92,44±1,72 96,29±1,8 

ERα строми 92,38±1,56 91,49±4,12 88,29±4,35 

PR залоз 96,78±4,55 97,43±4,79 95,0±4,18 

РR строми 87,44±6,19 84,57±14,42 85,43±14,42 

 

Рівень експресії ER у групі І (89,44±4,61%) і у ІІ групі (91%), так як і 

рівень експресії PR (88,22±6,3 і 84,57±14,42% відповідно), значимо не 

відрізнявся від такого у здорових обстежених. Середній вміст ER і PR в 

ендометрії жінок з сальпінгооофоритами (група І) не відрізнявся від такого в 

інших груп. В епітелії залоз ERα склали 99,67±2,0%, PR – 96,78±4,55%, в стромі 

експресія ERα склала 88,11±5,51%, PR – 87,44±6,19%. 

Коефіцієнт ER/PR в епітелії всіх груп зберігався в межах допустимих 

значень. Коефіцієнт ER/PR в епітелії контрольної групи дорівнював 1,02, в 

групах І і ІІ – 1,03 і 1,02 відповідно. Співвідношення ER/PR в клітинах строми 

при сальпінгооофоритах склало 1,01, в групі салпінгооофоритів з 

гідросальпінксами – 1,05, в контрольній групі – 1,03. Таким чином, в обох 

групах зберігалося фізіологічне співвідношення стероїдних рецепторів. 

У представниць І групи у тканині ендометрія концентрація ER і PR в 

залозах (96,78±4,55% і 97,43±4,79%  у І та ІІ групі, відповідно 95,0±4,18 у КГ) і 

в стромі ( 87,44±6,19 у І групи, 84,57±14,42 у ІІ групі та відповідно, 85,43±14,42 

у групі контролю. Існування хронічного запального процесу в даній когорті 
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пацієнток спричинило зміни рецепторного апарату як у залозистому, так у 

стромальному компонентах, причому зміни більш виражені в групі ІІ, у жінок з 

поєднанням сальпінгоофорита та гідросальпінксу.  

Отримані результати дослідження свідчать, що у жінок з хронічними 

сальпінгооофоритами відбувається зниження експресії рецепторів естрогенів 

епітеліоцитами залоз та фібробластами строми та пригнічення експресії 

рецепторів прогестерона в клітинах строми. 

При поєднанні хронічного сальпінгооофориту з гідросальпінксом  

характерно більш виражене зниження експресії рецепторів естрогенів та 

прогестерона клітинами покривного епітелію, ніж у пацієнток з хронічним 

сальпінгооофоритом без гідросальпінксу. 

Таким чином, як показали результати наших досліджень, при наявності 

гідросальпінксу у хворих з хронічними сальпінгооофоритами, стан 

рецепторного апарату набуває додаткових негативних змін, які, в свою чергу,  

здійснюють подальший вплив на репродуктивну функцію. Отримані результати 

дозволяють нам застосовувати ці дані у практичній охороні здоровя, 

прогнозуючи зниження фертильності у жінок з гідросальпінксами на тлі 

хронічного сальпінгоофориту та вибору подальшої тактики ведення для 

ефективної терапії. 

 

Основні результати даного розділу висвітлено в наступних 

публікаціях: 

1. Калугіна Л.В., Юско Т.І., Чайківська Е.Ф., Плаксієва 

К.Д. Ускладнений хронічний сальпінгоофорит у молодих. Можливості 

консервативної терапії. Репродуктивна ендокринологія, 2020, 54: 79-84. 
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РОЗДІЛ 8 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТОК З ХРОНІЧНИМ 

САЛЬПІНГООФОРИТОМ З РІЗНИМИ ВАРІАНТАМИ ПЕРЕБІГУ 

 

8.1 Теоретичне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів у жінок 

ХСО 

 

Враховуючи, що запальні захворювання ОМТ являють собою перш за все 

інфекційний процес, у виникненні якого можуть відігравати роль різні 

мікроорганізми та носять полі мікробний, змішаний характер. Спектр збудників 

яких достатньо широкий і включає не тільки бактерії, але й збудники, що 

передаються статевим шляхом. На сьогодні, не втратили свого значення і такі 

збудники, як стрептокок, стафілокок, кишкова паличка, протей, гонокок та 

інші. Лікування ЗЗОМТ становить складний терапевтичний комплекс засобів та 

заходів, спрямованих проти загальних та місцевих проявів та є тривалим та 

багатоетапним, що спрямовано на боротьбу з інфекцією, нормалізацію 

гомеостазу, активізацією захисних сил організму, стимуляцію регенерації. 

Розробляючи комплекс патогенетичної терапії ми керувалися принципом 

поетапного вирішення проблеми. 

Надзвичайно актуальною проблемою сьогодення ще й досі залишається 

розроблення оптимальної схеми лікування рецидивуючих запальних процесів 

геніталій із вибором адекватної антибіотикотерапії, яка б враховувала ймовірні 

асоціації патогенних мікроорганізмів та схеми терапії для ефективного 

попередження рецидивів ХЗЗОМТ.  

Зважаючи на поліетіологічність ЗЗОМT, а також найбільш імовірне 

поєднання інфекційних агентів (згідно з існуючою статистикою), потенційно 

активним проти всіх збудників ЗЗОМT на теперішній час є комбінація сучасних 

фторхінолонів та орнідазолу або метронідазолу. При цьому існуючі схеми 

терапії мають певні недоліки: призначення щонайменше двох антимікробних 

препаратів, а також необхідність їх введення декілька разів на добу. Це впливає 
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на комплаєнтність пропонованого лікування, а також збільшує медикаментозне 

навантаження на організм пацієнтки. Із вищезазначеного витікає необхідність 

використання альтернативних схем терапії, і однією з перспективних схем 

лікування є застосування в режимі монотерапії препарату 200 мл якого містить 

5 мг орнідазолу та 2,5 мг левофлоксацину у вигляді розчину для інфузій. При 

проявах інфекції середнього ступеня тяжкості він застосовується 1 раз на добу. 

Зазначений препарат увійшов у базисну терапію (БТ) і його призначали всім 

пацієнткам упродовж 5 днів. Слід відзначити, що клінічні прояви запального 

процесу мінімізувались у більшості пацієнток вже протягом третьої доби 

перебування в стаціонарі.  

Разом із обраною антибіотикотерапією всім групам призначався  

імунобіотик з молочнокислих бактерій Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium 

breve , який містить комбінацію штамів мікроорганізмів Lactobacillus plantarum 

LPO1 та Bifidobacterium breve з фруктоолігосахаридами. L. plantarum і B. breve 

продукують бактеріоцини, бактерицидна дія яких спрямована на усунення 

вогнища умовно-патогенної флори з кишечника шляхом зниження проникнення 

патогенних мікроорганізмів через стінку кишки: гальмують адгезивні 

властивості E. coli, пригнічують розвиток у кишечнику багатьох патогенних 

мікроорганізмів, зокрема, бактерій типу Candidae, Clostridium, 

Enterobacteriaceae, Psseudomonas, Staphilococcus та стимулюють синтез 

секреторного IgA. Фруктоолігосахариди є поживним субстратом для росту і 

розмноження корисних для організму лакто- і біфідобактерій. 

Також відмічається позитивний вплив на нормалізацію роботи імунної 

тканини кишечника, забезпеченню синтезу та відновленню концентрації sIgA 

на слизовій репродуктивного тракту, що обумовлює нормалізацію загального та 

місцевого імунітету. Крім того, L. plantarum та В. breve сприяють продукції 

протизапальних цитокінів, забезпечуючи перехід непродуктивного запалення в 

продуктивне і позитивно впливаючи на процес регенерації. Курс призначали 

протягом всього періоду антибіотикотерапії та додатково ще 3 місяці по 1 

капсулі в день кожні перші 10 днів місяця. Ефективність терапії ХЗЗОМТ 
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встановлювали за результатами клінічних проявів через 10 днів, 3 та 6 місяців 

після проведеного лікування та клініко-лабораторних досліджень через 10 днів, 

3 та 6 місяців. Повним клінічним одужанням вважали відсутність клінічних 

проявів, змін з боку внутрішніх статевих органів за результатами УЗД та 

нормалізацію мікроскопічного дослідження виділень з піхви та цервікального 

каналу.  

Для профілактики грибкових захворювань на другу добу застосування 

антибіотика одноразово призначався флуконазол 150 мг, що належить до 

протигрибкових засобів класу триазольних сполук та має виражену 

протигрибкову дію, специфічно інгібує синтез грибкових стеролів. 

Враховуючи виявленні зниження показників вітаміну Д у пацієнток з 

ЗЗОМТ та доведений в останні роки його вагомий вплив на всі системи 

організму, включаючи імунну, тим самим захищає від інфекцій, бактерій, 

вірусів, вважали за доцільне призначити його в лікувальний БТ - 2 тис. мОД 

протягом 2 місяців. По закінченню терапії в якості преконцепційної підготовки 

пацієнтам було рекомендовано продовжили прийом віт.D. 

До складу удосконаленого лікувального комплексу також було 

запропоновано також увійшов комбінований препарат, що містить 

стрептокіназу й стрептодорназу у формі ректальних супозиторіїв. Враховуючи 

рецидиви запального процесу схема прийому препарату була тривалою: по 

одному супозиторію тричі на добу протягом 5 днів, далі по одному – двічі на 

добу впродовж 5 днів, потім по одному – один раз на добу протягом 5 днів і 

далі по одному – через добу впродовж 5 днів.  

Для відновлення кровообігу у малому тазі і мікроциркуляції в слизовій 

оболонці матки у хворих жінок патогенетично обґрунтовано застосування 

ферментних препаратів, що мають фібринолітичну активністю. З метою 

гальмування розвитку і для досягнення регресії продуктивного компонента 

хронічного запалення, а також процесів фіброзу найбільш ефективним є 

використання у жінок з СО в поєднанні з ГС протеолітичних ферментних 

препаратів.  
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У сучасному арсеналі засобів для ензимотерапії гідне місце займає 

комбінація стрептокінази й стрептодорнази, що являє собою унікальний дует 

протеолітичного (стрептодорназа 15000 МО) і фібринолітичного (стрептокіназа 

1250 МО) ферментів у вигулі супозиторіїв.  

Стрептодорназа – ендонуклеаза (фермент дезоксирибонуклеаза) - 

призводить до руйнування ДНК, нуклеотидів і нуклеозидів, в результаті чого 

розчиняються «містки» нуклеопротеїнів мертвих і коагульованих клітин, 

полегшується резорбція пошкоджених клітин і олігопротеїнів, активізується 

фагоцитоз, але при цьому не впливає на структуру і функцію живих здорових 

клітин. У присутності стрептокінази і стрептодорнази значно зростає 

концентрація фагоцитів, поліпшується їх рухливість, збільшується відсоток 

завершеного фагоцитозу [39]. Тому  застосування супозиторіїв комбінації 

стрептокінази й стрептодорнази пришвидшує лізис лейкоцитарних мас, 

відбувається покращення кровообігу і мікроциркуляції в осередку запалення, а 

також призводить до збільшення концентрації антибактеріальних та інших 

лікарських засобів у вогнищі запалення. Крім цього, пришвидшується  

ліквідація інфільтрації, набряк та інших прояви запалення, попереджається 

розвиток склеротичних процесів. 

Отже, розроблена терапевтична стратегія допомагала не тільки 

ліквідувати вже наявні хронічні запальні процеси, але і запобігти їх повторній 

появі. Кожен препарат, який було включено до складу лікувального комплексу 

шляхом впливу на різні патогенетичні ланки, приступав до вирішення цього 

завдання буквально з перших днів його використання. Тривалість курсу 

прийому кожного лікарського засобу, що займала досить великий часовий 

проміжок, також передбачала реалізацію протирецидивних ефектів.  

Для оцінки ефективності розроблених нами лікувальних комплексів всіх 

жінок у кожній з груп випадковим методом було розподілено на дві підгрупи. 

До підгрупи ІА увійшли 25 пацієнток з СО, які отримували удосконалений 

лікувальний комплекс (УЛК), ІБ підгрупу склали 24 пацієнтки з СО, які 

отримували базисну терапію (БТ), що відповідала загальноприйнятим 
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стандартам. До підгрупи ІІА віднесено 33 пацієнтки з СО в поєднанні з ГС, 

яким було проведено УЛК та 32 пацієнтки ІІБ підгрупи СО з ГС, які 

отримували базисну терапію. 

 

8.2 Оцінка ефективності застосування обраних підходів до лікування 

 

Аналіз динаміки клінічних проявів захворювання на фоні лікування 

продемонстрував, що застосування удосконаленого лікувального комплексу 

(УЛК) призводить до значимо більш виражених змін, ніж базисна терапія 

Всім пацієнткам в динаміці лікування проводилася оцінка больового 

синдрому з використанням шкали ВАШ. Через місяць спостереження 

проводилася оцінка самопочуття жінок, стану вагінального здоров’я, 

гормональний гомеостаз та оцінка ультрасонографічних змін стану органів 

малого тазу. 

За шкалою ВАШ після проведеного лікування, пацієнтки оцінили біль у 

ІА підгрупі -0,65 балів, в ІБ підгрупі - 0,9 балів, в ІІА підгрупі -1,6 бали, в ІІБ 

підгрупі - 1,9 балів (рис.8.1). При цьому достовірне зниження больового 

синдрому за шкалою ВАШ відмічалося у пацієнток ІА та ІІА групи вже на 3 

добу лікування на відміну від пацієнток ІБ та ІІБ груп у яких достовірне 

зниження больового синдрому було відмічено на 5 добу терапії. 

Отже, найбільша ефективність лікування щодо зменшення інтенсивності 

больового синдрому за шкалою ВАШ спостерігалась у пацієнток в ІА та ІІА 

підгрупах, які отримували УЛК. 

Скарги на альгодисменорею пред'являли 4% жінок ІА підгрупи та 9,1% 

ІІ А підгрупи, тобто ці жінки після УЛК на відміну від 8,3% у ІБ та 9,4% у ІІБ 

підгрупі жінок – після базового лікувального комплексу, при цьому пацієнтки 

відзначали болі помірної та середньої інтенсивності. На диспареунію 

скаржилися 4% пацієнтки ІА та 6,1% пацієнток ІІ А підгрупи, які отримували 

УЛК, на відміну від базисної терапії,в якій цей показник був 8,3% в ІБ підгрупи 

та 9,4% жінок ІІБ підгрупі пацієнток. Значне скорочення числа пацієнток із  
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Примітка * - різниця вірогідна відносно показника до лікування (р<0,05). 

** - різниця вірогідна відносно показника Б підгрупи в межах груп (р<0,05). 

 

Рисунок 8.1. Динаміка оцінки больового синдрому у досліджуваних груп 

за шкалою ВАШ до лікування та під час лікування (M+m) 

 

менорагіями характеризувало обидві підгрупи, що отримували повний курс 

терапії. Так в підгрупі І А і ІІ А, де серед 12 і 12,1% жінок які пред’являли цю 

скаргу на початку дослідження, після лікування не залишилося жодної 

(р1=0,046 і р1=0,044 відповідно). На міжменструальні кров'яні виділення 

тривалістю декілька днів скаржилися 16% жінок у підгрупі ІА і 12,1% в 

підгрупі ІІА до лікування Після лікування у цих групах не було жодного 

випадку. Скарги до лікування було виявлено у 9,4% жінок підгрупи ІІБ 

(р1=1,000) ,у підгрупі ІБ такі скарги були відсутні, (р1=0,042, р2=0,037). У 
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вищевказаних підгрупах після проведеного курсу лікування ці скарги були 

відсутні взагалі у всіх підгрупах(р1=0,039). Дані клінічних проявів скарг 

представлені в таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1  

Динаміка скарг у жінок досліджених груп на фоні лікування 

Примітки: 
1
 – різниця достовірна відносно показника до лікування в межах 

підгруп (р<0,05);  

2
 – різниця достовірна відносно показника після лікування в підгрупі А в межах 

групи (р<0,05). 

 

Ефективність лікувальних заходів в досліджених групах пацієнток 

оцінювалася за наявністю патологічних вагінальних виділень, кількості 

лактобактерій, лейкоцитів в вагінальному секреті, значенням рН. Результатом 

УЛК виявилося значне пригнічення зростання УПФ: зниження кількості 

факультативно-анаеробних грампозитивних бактерій і грамнегативної флори. 

Факультативні анаероби витіснялися мікроаерофільними бактеріями, що 

характерно для нормоценоза. Дані представлені в таблиці 8.2. 
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т 

І А 

підгрупа 

(n=25) 

До  

 

Абс. 23 8 9 3 4 3 2 

% 92,0 32,0 36,0 12,0 16,0 12,0 8,0 

Після  Абс. 2 1 1 1 0 0 21 

% 8,0
1 

4,0
1 

4,0
1 

4,0
1 

0 0 84,0
1 

І Б 

підгрупа 

(n=24) 

До Абс. 23 7 6 2 0 3 1 

% 95,8 29,2 25,0 8,3 0 12,5 4,2 

Після Абс. 4 2 2 1 0 0 15 

% 17,0
1 

8,3
1 

8,3
1 

4,2 0 0 62,5 
1 

С
ал
ьп
ін
го
о
ф
о
р
и
т 
з 

Г
С

 

ІІ А 

підгрупа 

(n=33) 

До Абс. 33 16 18 4 4 6 0 

% 100 48,5 54,5 12,1 12,1 18,2 0 

Після Абс. 4 3 2 1 0 0 24 

% 12,1
1 

9,1
1,2 

6,1 
1 

3,1
1 

0 0 72,7
1
 

ІІ Б 

підгрупа 

(n=32) 

До Абс. 30 11 12 4 3 5 0 

% 93,7 34,4 37,5 12,5 9,4 21,9 0 

Після Абс. 5 3 3 2 0 1 13 

% 21,9
1 

9,4 
1 

9,4
1 

6,2 
1,2 

0 3,1
1 

40,1
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Таблиця 8.2 

Мікробіоценоз піхви у жінок досліджених груп після лікування 
Г
р
у
п
а 

д
о
сл
ід
ж
ен
н
я
 

К
іл
ь
к
іс
ть

 

S
tr

ep
to

co
cc

u
s 

sp
p
. 

S
ta

p
h
yl

o
co

cc
. 

sp
p
. 

G
a
rd

n
er

el
la

 

va
g
in

a
li

s 

E
u
b
a
ct

er
iu

m
 s

p
p
. 

S
n
ea

th
ia

 s
p
p
. 

M
eg

a
sp

h
a
er

a
 

sp
p
. 

Е
n
te
ro
co
cc
u
s 

fa
ec

a
li

s 

M
o
b
il

u
n
cu

s 
sp

p
. 

P
ep

to
st

re
p

to
c.

 

sp
p
. 

A
to

p
o
b
iu

m
 

va
g
in

a
e
 

M
yc

o
p
la

sm
a
 

h
o
m

in
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U
re

a
p
la

sm
a
 

(u
re

a
li

ti
cu

m
+

 

p
a
rv

u
m

) 

C
h
la

m
yd

ia
 

tr
a
ch

o
m

a
ti

s 

C
a
n
d
id

a
 s

p
p
. 

С
ал
ь
п
ін
го
о
ф
о
р
и
т 

(n
=

4
9
) 

І А 

підгрупа 

(n=25) 

Абс 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

% 12,0 8,0 0 4,0 4,0 0 0 0 0 0 0 8,0 0 0 

І Б 

підгрупа 

(n=24) 

Абс 4 4 0 2 2 1 3 0 0 1 0 4 0 3 

% 16,6 16,6 0 8,3 8,3 4,2 12,5 0 0 4,2 0 16,6 0 12,5 

С
ал
ь
п
ін
го
о
ф
о
р
и
т 
в
 

п
о
єд
н
ан
н
і 
з 
Г
С
 (
n
=
6
5
) 

ІІ А 

підгрупа 

(n=33) 

Абс 2 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 

% 6,06⃰ 0 3,03   9,09⃰ 6,1 0 0 0 0 0 0 9,09 0 6,06⃰ 

ІІ Б 

підгрупа 

(n=32) 

Абс 3 2 3 4 3 1 0 1 0 0 0 4 3 2 

% 9,37⃰ 6,25⃰ 9,37⃰ 12,5 9,37 3,12 0 4,3 0 0 0 12,5 9,37 6,25⃰ 

Примітка:
*  
– різниця достовірна щодо показника  групи порівняння (р<0,05). 
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Після лікування лактофлора при титрі Lactobacillus spp. нижче за 10
6 

КУО/мл спостерігалася в ІА підгрупі - 12% проти 15,2% в ІІА підгрупі 

пацієнток, а також 16,7% в ІБ підгрупі проти 18,8 % випадків в ІІБ підгрупі.  

Пограничні значення лактофлори – 10
6
-10

7
 КУО/мл визначалися в ІА підгрупі - 

36% проти 30,3% в ІІА підгрупі пацієнток, а також 37,5 % в ІБ підгрупі проти 

28,1% випадків в ІІБ підгрупі. Особливого значення в збереженні нормального 

мікробіоценозу піхви відіграє оптимальна концентрація лактобактерій. 

Достатня кількість лактобацил (>10
7 
КУО/мл) була присутня в ІА підгрупі- 52% 

та 27,3% в ІІА підгрупі осіб, що був достовірним (р<0,05) . В ІБ підгрупі цей 

показник був 45,8% проти 25% випадків в ІІБ підгрупі. Дані значення 

представлені в таблиці 8.3. 

Таблиця 8.3 

Зміни кількості лактобактерій на тлі проведеного лікування, абс.ч.(%) 

Групи 

Лактобактерії 

Кількість 

Lactobacillus 

spp., <10
6 

КУО/мл 

Кількість 

Lactobacillus 

spp., 10
6 -

-

10
7
КУО/мл 

Кількість 

Lactobacillus 

spp., >10
7 

КУО/мл 

Сальпінгоофо 

рит 

(n=49) 

І А підгрупа 

(n=25) 

3 (12) 9 (36) 13 (52⃰) 

І Б підгрупа 

(n=24) 

4 (16,7) 9 (37,5) 11 (45,8⃰) 

Сальпінгоофо

рит  в 

поєднанні з 

ГС (n=65) 

ІІ А підгрупа 

(n=33) 

5 (15,2) 10 (30,3) 9 (27,3⃰) 

ІІ Б підгрупа 

(n=32) 

6 (18,8) 9 (28,1) 8 (25⃰) 

Примітка: ⃰ – різниця достовірна відносно показника у групі порівняння 

(р<0,05).  

 

Вищевказане відновлення мікробіоценозу статевих шляхів у більшості 

пацієнток обстежених груп супроводжувалося позитивними змінами 

гормонального гомеостазу, зокрема підвищення у 3 рази рівня прогестерону. 

Вірогідне підвищення цього показника у ІІ фазу МЦ через місяць після 

закінчення антибактеріальної терапії відмічалося лише у жінок, які приймали 

удосконалений комплекс лікування (р<0,05), що вказувало на тенденцію до 
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відновлення у них овуляторних циклів (табл. 8.3). Вірогідних міжгрупових змін 

у рівнях гонадотропних гормонів не спостерігалося, незначне зниження рівня 

естрадіолу в обох групах також вказувало на відновлення синтезу стероїдних 

гормонів у яєчниках та зниження ризиків розвитку гіперпроліферативних 

процесів органів малого тазу. Ці дані вказують на зниження активності 

прогестеронових рецепторів у жінок з сальпінгооофоритами та 

гідросальпінксами. Динаміка вмісту гонадотропних гормонів і статевих 

стероїдних гормонів у жінок досліджених груп на тлі проведеного лікування 

відображені у табл.8.4. В усіх групах статистично значущих змін рівня ФСГ, 

ЛГ, ПРЛ і Е2 встановлено не було. 

Таблиця 8.4 

Рівні гонадотропних та стероїдних гормонів в сироватці крові у жінок 

обстежуваних груп в ІІ фазу МЦ до та після лікування 

Група 

досліджен-

ня 

Віднос-

но лі-

кування 

ФСГ, 

Од/л 

ЛГ, 

Од л 

Естрадіол, 

пг/мл 

Пролак 

тин, 

нг/мл 

Прогесте 

рон, нг/мл 

ІА 

підгрупа 

(n=25) 

До  7,21±2,3 6,43±1,6 84,44±36,5 14,22±4,56 9,32±4,43⃰ 

Після 5,62±1,8 6,98±2,1 96,36±38,4 12,9±3,34 19,8±5,97 

ІБ підгрупа 

(n=24) 

До  6,82±2,5 6,54±1,8 86,7±23,3 15,06±3,23 9,64±3,32⃰ 

Після 5,9±2,1 5,4±1,22 92,7±37,2 13,6±3,52 14,6±4,82 

ІІА 

підгрупа 

(n=33) 

До 6,2±1,6 5,2±1,34 69,4±15,41 13,8±3,61 5,25±2,44 

Після 5,23±1,2 6,02±1,38 61,2±23,45 12,6±3,43 16,7±4,82* 

ІІБ 

підгрупа 

(n=32) 

До  5,43±1,36 6,22±1,23 71,4±13,38 14,1±4,62 5,25±2,44 

Після 6,48±1,5 6,9±1,87 68,3±15,23 11,6±3,02 15,44±5,06 

Примітка:*різниця вірогідна відносно показника до лікування в межах груп 

(р<0.05) 

 

Концентрація ПГ в підгрупі ІА, значимо збільшилася, як в порівнянні з 

показниками до лікування (з 9,32±4,43 нг/мл до 19,8±5,97 нг/мл; t=1,4, 

р1=0,002), так і по відношенню до групи порівняння ІБ (t=1,1, р2=0,037). 

Аналогічна тенденція була зафіксована у підгрупі ІІА, де значення ПГ 

достовірно зросли з 5,25±2,44 нг/мл до 16,7±4,82 нг/мл (р1=0,015)  
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За результатами дослідження, рівень вітаміну D, який би відповідав 

нормі, був низьким у жінок всіх груп. Однак найменшу частоту пацієнток з 

нормальним рівнем вітаміну D було визначено в ІІ групі дослідження – він 

відповідав нормі лише у 2 пацієнток та складав (4,3%), тоді як в І та 

контрольній групі кількість пацієнток з нормальним показником 25(ОН)D була 

більшою (17 (34,7%) і 18 (60%) жінок відповідно). При детальному аналізі 

сонографічних зображень у групах дослідження було проаналізовано наявність 

та/або відсутність ознак злукового процесу, що також відображають хронічний 

запальний процес геніталій, (табл.8.5).  

Аналіз критеріїв хронічного ендометриту згідно УЗ дослідження показав 

достовірну відмінність такого критерію, як нерівність внутрішнього контуру 

ендометрія, що проявлялась у вигляді нерівної лінії змикання його переднього 

та заднього листків у пацієнток ІБ та ІІБ підгрупах (4,2 і відповідно 25,0%, 

табл.  8.6). Другий по частоті ультразвуковий критерій хронічного 

ендометриту    «нерівномірне підвищення ехогенності ендометрія» також було 

визначено в групах дослідження і в ІБ підгрупі частота його склала 4,2% , що 

було достовірно рідше порівняно з ІІБ підгрупою - 21,21% випадків, (р <0,05). 

Серед сонографічних особливостей органів малого тазу через місяць 

терапії відмічено у групі СО, нечітка візуалізація структур яєчника не 

виявлялась зовсім в Іа та Іб підгрупі жінок, тоді як до лікування її виявляли у 

12% у жінок Іа та 12,5% Іб підгрупи жінок. Зниження частоти зміщення матки 

від середньої осі, що є одним з маркерів злукового процесу та хронічного 

запального ураження органів малого тазу у жінок, спостерігалось (з 20% Іа та 

20,8% Іб підгрупи жінок до 4% у Іа та відповідно, 8,3 % у Іб підгрупи жінок), та 

особливо відмічалось у групі ГС (з 57,57% у ІІа; 53,12% у ІІб до 27,27% та 

40,63% відповідно, (р<0,05), атипового розміщення яєчників (з 36,37% та 

40,62% до 15,15% у ІІа, р=0,09 та 31,25% ІІб відповідно), гіперехогенні 

включення в стромі яєчника (з 48,48% у жінок ІІа та 43,75% ІІб до 21,21%, 

р<0,05 та 31,25% відповідно). Решта ознак: атипове розміщення яєчників та 

нечітка візуалізація структур яєчника діагностувалися практично з однаковою 

відмінністю в частоті в досліджуваних групах.  
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Таблиця 8.5 

Частота ехографічних ознак злукового процесу органів малого тазу в групах дослідження 

УЗ- ознака ІА підгрупа 

 (n=25) 

ІБ підгрупа 

 (n=24) 

ІІА підгрупа 

 (n=33) 

ІІБ підгрупа 

 (n=32) 

Відносно лікування  До Після До Після До Після До Після 

Кількість Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

Однакове розташування 

яєчників при ТВ та ТВ 

дослідженні 

1 4 0 0 2 8,3 1 4,2 8 24,24 4 12,1 9 28,13 6 18.8 

Атипове розміщення 

яєчників 
3 12 2 8 5 20,8 4 16.7 12 36,37⃰ 5 15,15⃰ 13 40,63 10 31,25 

Нечітка візуалізація 

структур яєчника 
3 12⃰ 0 0⃰ 3 12,5⃰ 0 0⃰ 13 39,39⃰ 6 18,18⃰ 13 40,63⃰ 6 18,75⃰ 

Зміщення матки від 

середньої осі 
5 20⃰ 1 4⃰ 5 20,8⃰ 2 8,3⃰ 19 57,57⃰ 9 27,27⃰ 17 53,12⃰ 13 40,63⃰ 

Гіперехогенні 

включення в стромі 

яєчників 

4 16 1 4 4 16,6 2 8,3 16 48,48⃰ 7 21,21⃰ 14 43,75⃰ 10 31,25⃰ 

Примітка:  *– різниця достовірна щодо показника групи порівняння (р<0,05). 
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Таблиця 8.6 

Частота виявлення ультразвукових маркерів хронічного ендометриту у обстежених жінок відносно лікування, абс.ч.(%) 

Критерій ІА підгрупа 

 (n=25) 

ІБ підгрупа 

 (n=24) 

ІІА підгрупа 

 (n=33) 

ІІБ підгрупа 

 (n=32) 

Відносно лікування  До Після До Після До Після До Після 

Кількість Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

Товщина ендометрія ˂6 мм 1 4 0 0 2 8,3 1 4,2 3 9,09 1 3,03 4 12,5 3 9,4 

Нерівний зовнішній контур 

ендометрія 
2 8 1 4 3 12,5 2 8,3 6 18,18 4 12,12 13 40,63⃰ 7 21,87⃰ 

Нерівність лінії змикання 

переднього та заднього 

листків ендометрія 

6 24⃰ 1 4 ⃰ 4 16,7⃰ 1 4,2⃰ 6 18,18 2 6,06 14 43,75⃰ 8 25⃰ 

Нерівномірне підвищення 

ехогенності ендометрія 
4 16⃰ 1 4 ⃰ 3 12,5 1 4,2⃰ 4 12,12 1 3,03 12 37,5⃰ 7 21,87⃰ 

Гіперехогенні включення в 

базальному шарі 
9 36⃰ 2 8 ⃰ 6 25 4 16,7 12 36,36⃰ 5 15,15⃰ 13 40,63⃰ 8 25⃰ 

Розширення порожнини 

матки 
3 12 0 0 2 8,3 1 4,2 5 15,15⃰ 0 0⃰ 6 18,75 4 12,5 

Синехії в порожнині матки 2 8 0 0 0 0 0 0 3 9,09 0 0 0 0 0 0 

Розширення вен міометрія  

>3 мм і параметрія >5 мм 
9 36⃰ 2 8 ⃰ 10 41,7⃰ 3 12,5⃰ 11 33,33 3 9,09 8 25 4 12,5 

Примітка:  *– різниця достовірна щодо показника групи порівняння (р<0,05). 
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Також достовірно відрізнялись групи за критерієм «нерівний зовнішній 

контур ендометрія»,частота якого склала в ІБ підгрупі 8,3% та 21,21% в ІІБ 

підгрупі жінок, (р<0,05). Решта ознак не були достовірно відмінними (табл.8.6). 

По закінченню періоду спостереження констатовано відсутність 

сонографічних ознак оклюзіїї дистальної частини маткової труби у 35,38% 

пацієнток (рис. 8.2).  

 

 

Рис. 8.2. Сонографічні особливості додатків матки через місяць після 

завершення лікування, %.* різниця вірогідна відносно показника в межах груп 

(р<0,05) 

 

Так практично у половини жінок (48,48%), які отримали удосконалений 

лікувальний комплекс консервативна терапія була розцінена як ефективна, та 

лише у п’ятої частини жінок (21,87%) при стандартній терапії, (р<0,05). 

Включення до схеми комплексної протизапальної терапії хронічного 

сальпінгоофориту з гідросальпінксом комбінації фібринолітичного і 

протеолітичного ферментів сприяє швидшому регресу больового синдрому та 

злукового процесу малого таза. Згідно з отриманими нами даними, 

протизапальний, антибактеріальний та репаративний ефекти поліферментного 

препарату сприяють швидкому подоланню запального процесу. Крім того, 

завдяки відновленню мікроциркуляції покращується місцевий імунітет, 
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знижується рівень прозапальних цитокінів, відновлюється баланс проліферації 

та апоптозу, що сприяє зменшенню ексудації у просвіт маткової труби та 

регресу таких тубооваріальних утворень, як гідросальпінкс. 

Оцінка ефективності запропонованого лікувального комплексу 

проводилася на основі розрахунку інтегрального показника патології (ІПП), 

вивчення динаміки змін больового синдрому, ультразвукових ознак хронічного 

ендометриту, вивчення стану вагінального здоров’я та гормонального 

гомеостазу до лікування, через 10 днів терапії та через 1 місяць після лікування. 

Проведений аналіз лікувальних комплексів у пацієнток І групи показав 

найбільшу ефективність УЛК відносно БТ за даними ІПП. При цьому вже на 10 

день терапії ефективність УЛК перевищувала БТ в 1,5 рази, що свідчило про 

швидкий темп усунення симптомів ЗЗОМТ при використані даної комбінації 

препаратів (рис.8.2). Загальна ефективність удосконаленого комплексу 

виявилася в 1,9 рази вищою порівняно з використанням лише фторхінолонів 

системної дії, імунобіотиків та вітаміну Д. Слід зазначити що через 1 місяць 

після проведеного лікування коефіцієнт К склав 2,4, тобто позитивний ефект 

від проведеної терапії УЛК залишався на протязі тривалого часу 

спостереження. 

При оцінці динаміки проявів ЗЗОМТ за даними ІПП вищий темп 

зворотного розвитку клінічної симптоматики спостерігався у пацієнток ІІ А 

групи в порівнянні з показниками у жінок ІІ Б групи ( рисунок 8.3).  
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Рис. 8.3 - Динаміка показнику ІПП клінічної картини захворювання у 

жінок досліджуваних групи 

 

Слід відмітити, що  у пацієнток ІІ А групи позитивний ефект від 

проведеної терапії протягом 1 місяця спостереження в 3,4 рази був вищий, ніж 

у пацієнток ІІ Б групи. 

 

 
Рис. 8.4 - Динаміка показнику ІПП клінічної картини захворювання у 

жінок досліджуваних групи 
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Таким чином, можна стверджувати, що розроблений удосконалений 

лікувальний комплекс до складу якого входять препарати фторхінолонів 

системної дії, імунобіотики, вітамін Д, та комбінація стрептокінази і 

стрептодорнази є досить ефективним та безпечним. Вибрана схема лікування 

дозволяє не тільки усунути прояви ЗЗОМТ, але й покращити загальний стан. 

Подальше проведення персоніфікованого співставлення даних 

попередніх сонографічних маркерів функціональної активності маткових труб 

із результатами консервативного лікування продемонструвало співпадіння 

детекціїї перистальтичних рухів у 17 (73,91%) з 23(35,38%) осіб із регресом 

гідросальпінксу в ІІ групі.  

Необхідно відмітити, що усім 42 (64,61%) пацієнткам ІІ групи в яких 

було констатовано наявність гідросальпінксу через місяць спостереження, було 

запропоновано планове лапароскопічне хірургічне втручання. Вибір тактики 

було обрано на основі відсутності сонографічних ознак перестальтики 

маткових труб у 12 (28,57% ) осіб. Згоду на лікування дали лише 38 ( 90, 47% ) 

пацієнток, у яких і було проведено одно або двобічну тубектомію. 

Проведений аналіз патоморфологічних особливостей гістологічних 

зразків маткових труб пацієнток із гідросальпінксами показав: виразний фіброз 

строми у 36 (94,74%) осіб, який поширювався на всі оболонки, включаючи 

м'язову у 33 (86,84%) випадках. Також спостерігається порушення 

архітектоніки, нерівномірне витончення та десквамація епітелію у 37 (97,36%), 

(рис.8.5 ).  

Виражена деструкція структур слизової оболонки маткових труб з 

дезквамацією епітелія, некрозами та вогнищами нерівномірного витончення 

констатована у 31 (81,58%) зразків. Практично у всіх зразках було відмічено 

повнокрів’я судин та гемоліз еритроцитів в судинах (рис.8.6). Виразна запальна 

інфільтрація лімфоцитами, нейтрофілами та плазмоцитами майже всіх 

оболонок труб, особливо в структурах глибоких шарів маткових труб 

констатована у 27 (71,53%) зразків. 
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Рис.8.5. Фрагмент стінки маткової труби пацієнтки М., 32 роки. 

Виразний фіброз строми слизової оболонки  маткової труби; нерівномірне 

витончення та десквамація епітелію із порушенням архітектоніки.  

 

 
Рис.8.6. Фрагмент стінки маткової труби пацієнтки В., 30 років 

Деструкція структур слизової оболонки маткових труб з  некрозами, гемоліз 

еритроцитів в просвітах судин. 

 

Важливим критерієм ефективності УЛК у жінок з хронічним 

сальпінгоофоритом із регресом гідросальпінкса було настання спонтанної 

маткової вагітності у 4 пацієнток на протязі подальших 6  місяців 

спостереження.  
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Отже, запропонований підхід до лікування пацієнток з хронічними 

сальпінгоофоритами з різними варіантами перебігу дозволив достовірно 

зменшити вираженість клінічних проявів захворювання, ліквідувати больовий 

синдром, покращити гормональний фон, нормалізувати структуру та функцію 

ендометрію, покращити сонографічну та морфологічну картину ендометрія та 

головне, відновити фертильну функцію жінки. 

 

Основні результати даного розділу висвітлено в наступних 

публікаціях: 

1. Татарчук Т.Ф, Захаренко Н.Ф, Юско Т.І, Яроцька Н.В.  Хронічні 

запальні захворювання органів малого тазу - ефективне лікування та 

профілактика рецидиву. Репродуктивна ендокринологія. 2015;№ 4(24):37-41.  

2. Калугіна Л.В., Юско Т.І., Чайківська Е.Ф., Плаксієва 

К.Д. Ускладнений хронічний сальпінгоофорит у молодих. Можливості 

консервативної терапії. Репродуктивна ендокринологія, 2020, 54: 79-84.  

 

  

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=310956282276486634&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=310956282276486634&btnI=1&hl=uk
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проблема хронічних сальпінгоофоритів не втрачає своєї актуальності і 

складає до 60% причин звернень жінок репродуктивного віку до гінекологів, 

при цьому певна частина випадків залишається неврахованою через 

малосимптомний перебіг і неспецифічність симптомів [30, 55, 101, 148]. Дані 

сучасних досліджень свідчать про негативні наслідки запальних захворювань 

для репродуктивної функції жінок, за рахунок порушення менструального 

циклу, синдром хронічного тазового болю (40%), ектопічної вагітність (50%), 

до 30% усіх випадків неплідності та невиношування вагітності, що зумовлює 

низку медичних, соціальних і економічних проблем охорони здоров’я [83, 87]. 

Ускладнення ХСО у вигляді формування одно- або двобічного має найбільший 

вплив на реалізацію репродуктивного потенціалу пацієнтки. Гідросальпінкс є 

основною причиною трубного фактора непліддя, у 3 рази знижує ефективність 

екстракорпорального запліднення та може знижувати швидкість імплантації 

ембріона, сприяти невиношуванню вагітності на ранніх термінах [4, 5, 59]. 

Дослідження етіологічних чинників хронічного сальпінгоофориту 

демонструють, в основному, полімікробну флору із виявленням у ендометрії 

Chlamydia trachomatis не більш як у 2,7%, а розвиток хронічного ендометриту 

пов’язують саме із висхідною бактеріальною інфекцією, що обумовлена 

умовно-патогенними мікроорганізмами та бактеріально-вірусними асоціаціями, 

а також їх сполученням [15, 19, 176].  

Удосконалення сучасних методів діагностики ускладнених форм 

сальпінгоофориту, що базуються на використанні просторових методик 

ультразвукового дослідження (3D) є надзвичайно перспективним напрямком 

сучасної гінекологічної практики, особливо стосовно даної проблеми.  

Тож в дисертаційній роботі нами було покладено за мету: підвищення 

ефективності лікування жінок із хронічним сальпіногоофоритом із різними 
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варіантами перебігу шляхом обгрунтування та впровадження персоніфікованих 

методів його діагностики та терапії. 

У дослідженні взяла участь 171 пацієнтка, віком від 17 до 45 років, що 

звернулися по консультативну допомогу для преконцепційної підготовки. На І-

му етапі було відібрано та проведено обстеження 141 жінки із хронічним 

сальпінгоофоритом, які звернулися для планування вагітності по 

консультативну допомогу у відділення ендокринної гінекології ДУ «ІПАГ 

НАМНУ імені акад. О.М. Лук'янової» Контрольну групу склали 30 соматично 

здорових жінок, аналогічного віку.  

Аналіз отриманих результатів дослідження показав, що серед найбільш 

частих скарг пацієнток із сальпінгофоритом були: больовий синдром різної 

інтенсивності, що турбував переважну більшість пацієнток (78,3%) із 

неускладненою формою хвороби та 95,8% пацієнток із ГС, (р0,05). 

Дисменорея, практично  в 2 рази частіше зустрічалася серед пацієнток групи ГС 

(43,1%) проти 26,1% пацієнток СО групи, ( р0,05), а диспареунія відмічалась у 

третини (30,4%) пацієнтки із СО та практично половини (47,2%) жінок із ГС. 

Порушення фертильності було діагностовано у більш як у половини жінок 

пацієнток з сальпінгоофоритом (24,6% та 61,1 % із ГС, р<0,05) в залежності від 

типу перебігу), при цьому переважало первинне безпліддя, що становило 21,7% 

у жінок із СО та відповідно у 44,4%  пацієнток із ГС (р<0,05), а середня 

тривалість періоду ненастання вагітності в групі з сальпінгоофоритом 

становила в середньому 3,3±2,4 роки, в групі ГС- 4,7±3,5 років.  

З даних гінекологічного анамнезу звертає на себе увагу в 1,49% вища 

частота патології ендометрію у пацієнток із ГС порівняно із СО не ускладнений 

варіант (34,7% та 23,2%, проти 6,7% у КГ, р<0,05). Частка оперативних 

втручань на органах малого таза (аднексектомія, резекція яєчників, тубектомія) 

виявилася практично в два рази вищою в групі пацієнток із ускладненим 

перебігом сальпінгоофориту – у 54,2%, тоді як у групі жінок із СО - 33,3% 

(р<0,05). Питома вага частоти діагностичного вишкрібання порожнини матки 

склала в І групі 17,4 %, в групі ГС кожна 4 жінка (25,0%) відмітила дане 
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втручання у анамнезі проти показника в КГ - 6,7 %, (р<0,05). Також, звертала на 

себе увагу практично в 2 рази більша частка пацієнток із  недостатністю та 

дефіцитом D статусу (25(ОН)D) у пацієнток із сальпінгоофоритом (67,0% у 

групі ГС та 56,5% у жінок групи СО, проти 33,3% у КГ, р<0,05 ). 

Згідно даних 2 D УЗ діагностики для жінок із сальпінгоофоритами були 

характерними ознаки злукового процесу, а саме: зміщення матки відносно 

середньої осі в 55,3% жінок із ГС та 20,4% групи СО, (р<0,05), виявлення 

гіперехогених включень в стромі яєчника у 46,6% жінок ІІ та 16,3% І групи, 

(р<0,05). Атипове розміщення яєчників в групі із ГС було виявлено у 38,3% 

жінок та 16,3% жінок СО, (р<0,05), нечітка візуалізація структури яєчників, у 

12,2% жінок СО групи та 40,4% жінок із ГС, (р<0,05). Мультифолікулярна 

структура яєчників була ідентифікована у 22,4% пацієнток І групи та 21,3% 

жінок ІІ групи, тоді як в КГ 3,3%, (р <0,05). Ультрасонографічні ознаки 

вогнищевої патології ендометрію у вигляді поліпів у двічі частіше 

діагностувалися у пацієнток із ГС (31,9 % проти 12,2% у групі СО, р<0,05%). 

Сонографічні маркери хронічного ендометриту було виявлено практично у 

половини (59,2%) пацієнток І групи та 69,4% жінок із ГС, (р<0,05) у КГ дані 

ознаки не реєструвалися. Результати 3D сонографії показали вірогідне 

збільшення значень об’єму ендометрія у лютеїнову фазу у пацієнток із ГС (10,8 

± 0,83 мл і проти 5,4±0,87 мл у І групі та 8,02 ± 1,1мл у КГ, р1-2,1-КГ,2-КГ,<0,05). 

Дані доплерометрії судин матки в ІІ фазі менструального циклу показали, що 

васкуляризація ендометрія була гіршою в І та ІІ групах порівняно з КГ. 

Найнижчим середнє значення показника VI було у ІІ групі (1,61±0,11 проти 

1,96±0,13 у І групі та 2,56 ± 0,42 у контролі, р1-2,2-КГ,1-КГ<0,05).  Аналогічно FI, 

також був меншим  у жінок із ХСО, порівняно з КГ, середнє значення FI (у 

групі ГС було 22,4±1,2, у І групі 25,41 ±1,6, проти 31,34 ±2,4 у контролі, р1-КГ,2- 

КГ<0,05). Відповідно при ХСО відмічено зниження середніх значеннь VFI 

(0,95±0,2 в І та 0,6± 0,3 у ІІ групі проти 2,17 ± 0,5, р 1-2,2-КГ,1-КГ<0,05). Додатковий 

аналіз патологічної перистальтики матки показав, що більше половини 

пацієнток контрольної групи (66,66%) та лише кожна 5 пацієнтка з групи 
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гідросальпінксів (21,21%, р<0,05) отримали від 1 до 4 балів, що можна рахувати 

«доброю» прогностичною оцінкою можливості запліднення. При цьому у 

63,63%, в режимі кінопетлі було визначено перистальтичні рухи маткових труб. 

Більшість жінок із ГС (78,79%, р<0,05 ) та 33,33% пацієнток контрольної групи 

отримали сумнівну та несприятливу (понад 4 балів) оцінку кількості скорочень, 

що  разом із відсутністю перистальтики маткових труб у 33,33% жінок з ГС 

було розцінено як несприятливий фактор.  

Отже, порівняно з контрольною групою у жінок з хронічними запальними 

захворюваннями органів малого тазу з/без гідросальпінгсів частіше були 

виявлені аденоміоз, лейоміома матки, мультифолікулярна структура яєчників. 

У жінок із запальними захворюваннями органів малого тазу ускладненими 

гідросальпінксами частіше діагностувались сонографічні ознаки поліпів 

ендометрія, злукового процесу органів малого тазу, хронічного ендометриту. 

Дані доплерометрії судин матки в ІІ фазі менструального циклу також 

опосередковано свідчили про підвищену частоту хронічного ендометриту у 

групах з запальними захворюваннями органів малого тазу із переважання його 

частоти в групі пацієнток з гідросальпінксами. Сонографічною особливістю 

жінок із ускладненим перебігом хронічного сальпінгоофориту є виражені 

ураження органів малого тазу пов’язані із розповсюдженням інфекції та 

втягненням у запальний процес не тільки додатків матки, але й ендометрію. 

Проведений аналіз співставлення ефективності використання різних 

діагностичних методів у виявленні ХСО показав, що діагностичний тест (2 D та 

3D реконструкція з доплером) є високоспецифічний (70,3%) та високочутливий 

(95,5%). При цьому точність даного діагностичного методу становила 88,1% та 

можливість відтворення – 85,0%, що в свою чергу доводять доцільність 

використання даного методу. Використання комбінації просторових методик та 

кінопетлі також довело свою високу чутливість щодо визначення 

функціональності маткових труб (95,1%) та специфічність (75,7%). Точність 

діагностичного методу становила 85,7% з 77,6% можливістю його відтворення.  
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Оцінка мікробіоти піхви показала достатній вміст лактофлори 

(>10
7 
КУО/мл) лише у 22,4% пацієнток групи СО та 6,4% у випадку ГС, 

порівняно із КГ (60,0%, р <0,05). Серед контамінації умовно-патогенної та 

патогенної мікрофлори монокультура висівалася у кожної 5-ї (20,4%) жінки із 

СО та лише у 2,1% в групі ГС та у більш як половини (63,4%) здорових жінок, 

(р<0,05). Для групи СО була більш характерною асоціації двох мікроорганізмів, 

для 69,4% І групі та 70,2% ІІ групи проти 23,4% у КГ, (р<0,05). Слід зазначити, 

що асоціації 3 мікроорганізмів та більше практично в 2 рази частіше виявлялися 

у пацієнток з ГС (27,7%), порівняно з неускладненим  перебігом СО (10,2%) та 

КГ(6,6%, р <0,05). Відповідно асоціації анаеробних мікроорганізмів зустрічали 

у пацієнток І групи     24,5% , в 19,2% жінок ІІ групи та 26,7% контрольної 

групи. Аеробно-анаеробні асоціації в 1,43 раз частіше були виявлені у жінок із 

ГС (78,7%) проти 55,1% у пацієнток із СО та 3,3% у КГ, (р<0,05). У жінок 

групи контролю виявлені монокультури були представниками переважно 

аеробів (46,7%) та лише 16,7% анаеробів, тоді як у І групі частота виявлення 

аеробних та анаеробних монокультур практично не відрізнялася 8,6 та 12,8%. 

Більш як у половини пацієнток  з ГС було діагностовано Gardnerella vaginalis 

(68,1% проти 44,9% у І групі та 36,6% у КГ, р1-КГ,2-КГ <0,05, ВР=1,36, ДІ 1,01-

6,03%). Спектр інших умовно патогенних мікроорганізмів був схожий в усіх 

трьох групах, зокрема, у кожної третьої жінки дослідних груп було знайдено 

Streptococcus spp. (28,6% у групі СО, 31,9% в групі ГС та 26,6% у КГ). Для 

мікробіому піхви жінок із ускладненою формою СО характерною була 

достовірно вища частота асоціації 3 та більше бактеріальних культур (ВР=3,1, 

ДІ 1,91-7,06%), що супроводжувалося в 3,1 рази частіше розвитком БВ. 

Ureaplasma urealiticum/parvum також в 1,84 рази частіше (48,9%) виявлялася у 

групі ГС проти 26,5% у жінок І групи та 23,3% у КГ, (р 1-2,1-КГ,2-КГ <0,05, ВР=3,4, 

ДІ - 1,01- 6,51%), на відміну від Mycoplasma hominis відсоток якої виявилася не 

значним (8,5% жінок із ГС проти 4,1% в групі із неускладненим перебігом СО). 

Контамінація Chlamydia trachomatis діагностована у кожної 5 жінки із 
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ускладненим перебігом СО( 21,3% проти 4,0% в І групі відповідно, (р1-2,1-КГ,2-КГ 

<0,05, ВР=3,4, ДІ 1,01-6,51%).  

Практично третина обстежених жінок (32% жінок І групи, 29,8% ІІ та 

33,3% КГ) мали стерильний цервікальний канал. Спектр патогенних 

мікроорганізмів виділених з цервікального каналу жінок досліджуваних груп 

був значно меншим в порівнянні із таким у піхві. З однаковою частотою в 

дослідних групах була виявлена Ureaplasma urealiticum/parvum (20,4%  при СО, 

29,8% у групі ГС проти 13,3% у КГ). Контамінація Chlamydia trachomatis 

практично повторювала мікробне заселення піхви (25,5%, у жінок із ГС 

порівняно із 6,1% в КГ, р 1-2<0,05).  

Аналіз результатів культурального дослідження та ПЛР-діагностики 

зразків ендометрія показав, що найбільшим є відсоток інфікування порожнини 

матки саме у жінок із ГС (83,0% проти 71,01 % у пацієнток ІІ групи та 46,67% у 

КГ). Контамінація ендометрія пацієнток із ХСО в основному відбувалася за 

рахунок представників нормальної мікрофлори товстої кишки – Enterococcus 

faecalis та  Eubacterium spp. (38,8% в групі СО та 34,0% при ГС проти 12,2% у 

КГ, р<0,05). Серед умовно-патогенних мікроорганізмів генітального тракту  в 

порожнині матки переважали Mycoplasma hominis та Ureaplasma 

(urealiticum/parvum) ( у 22,4% в групі СО та 27,7% пацієнток з ГС, проти 9,9%  

вивлених у КГ, р<0,05). Звертає на себе увагу інфікування ендометрія Candida 

spp.( 6,1% та 8,5%  у КГ не висівалося, ВР = 2,1, ДІ 1,05-4,33%, р<0,05). 

Дослідження морфологічної структури проб пацієнток обстежених груп 

показав, що ендометрій, який відповідав фазі менструального циклу виявлявся  

тільки у кожної третьої жінки ХСО, з них у 21 (42,85%) пацієнток із І групи та 

14 (29,78%) жінок із ГС, (р<0,05). При цьому для ендометрія пацієнток із ХСО з 

різним варіантом перебігу був характерний дисинхроноз розвитку залоз, 

діаметр яких становив від 30 до 50 мкн та помірна нерівномірна лімфоцитарна 

інфільтрація та набряк строми, її нерівномірний фіброз із дифузною 

лімфоцитарною інфільтрацією. В структурі патології ендометрію у жінок із 

гідросальпінксами переважали поліпи (31,91% та 12,5% відповідно для І групи, 
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р=0,01), практично у половини функціонального  типу та залозистої будови, 

іншу частку склали залозисто-фіброзні вогнищеві утворення ендометрію. 

Таким чином, хронічна персистуюча інфекція сприяла виникненню 

метаболічних порушень у тканині ендометрія, які супроводжуються змінами 

співвідношення між прозапальними і регуляторними цитокінами, 

перенапруженням в антиоксидантній системі та посиленням неоангіогенезу, що 

лежить в основі патогенетичних механізмів гіперпластичних процесів 

ендометрію у цих жінок. У жінок із ГС, згідно загальноприйнятих критеріїв, 

хронічний ендометрит діагностувався у 25,53% та 38,78% пацієнток із сальпін-

гоофоритами, (р=0,14), а також мікрополіпи поряд із гіперплазією ендометрія 

без атипії відмічалися у 12,77 % пацієнток, проти 10,2 % відповідно у І групі.  

Оцінка фенотипічного складу імунокомпетентних клітин в ендометрії 

обстежених жінок показала, що для місцевої імунної реакції при 

гідросальпінксі характерна виражена активація Т-клітинної ланки імунітету із 

великою кількістю активованих СD45 (52,15±2,43 проти 43,2 ±3,35 у пацієнток 

із неускладненою формою СО та 31,3±4,64, (р˃0,05)). Т-лімфоцити пам’яті 

мігрують поряд із СD68 (31,2±3,22  проти 12,45±4,55 у групі СО та у КГ - 

5,69±1,31, р˃0,05) відповідно) макрофагами у просвіт залоз та на поверхню 

ендометрія за відсутності гуморальных реакцій. Плазматичні клітини (CD138), 

як маркер верифікації хронічного ендометриту (ХЕ) виявлялися у біоптатах 

31(32,29%) пацієнтки, з них у практично  третини (38,78 %) пацієнток із СО та 

четвертої частини осіб (25,53%) групи із гідросальпінксом, (р˃0,05). 

Реєстрували їх переважно в складі вогнищевих лімфо-гістіоцитарних 

інфільтратів 70,96% випадків проте, у частини жінок 29,03% плазмоцити були 

одиничними і розташовувались дифузно. При імуногістохімічній реакції число 

виявлених клітин із маркером CD138 у плазмоцитах когорти пацієнток із СО 

склало 15,62±9,01, та 10,1±2,41 у пацієнток із ГС на відміну від КГ, де подібні 

клітини не виявлялися.  

Результати оцінки гормонального  гомеостазу  свідчать про відсутність 

відхилення від норми рівнів гонадотропних гормонів та Е2, у жінок дослідних 
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груп в першу фазу менструального циклу, в ІІ фазі спостерігається зниження 

рівня прогестерона особливо у жінок із ГС (5,25±4,43 нг/мл та 9,32±5,65 нг/мл 

та 24,56±5,34 у КГ відповідно, р1-КГ,2-КГ<0,05). Для пацієнток, які страждають на 

сальпінгоофорит  характерним є зниженням експресії рецепторів естрогенів 

(92,44±1,72 у пацієнток з ГС проти 96,29±1,8 в КГ) епітеліоцитами залоз і 

фібробластами строми ендометрія з пригніченням експресії рецепторів 

прогестерону (84,57±14,42 проти 85,43±14,42 в КГ ) в клітинах строми, що 

супроводжується зниженням експресії рецепторів естрогенів епітеліоцитами 

залоз і фібробластами строми ендометрія з пригніченням експресії рецепторів 

прогестерону в клітинах строми. Отже, причиною зниження фертильності у 

пацієнток із хронічним сальпінгоофоритом є оваріальна дисфункція на фоні 

рубцево-злукових змін в малому тазі, порушень мікроциркуляції та ішемії 

внутрішніх статевих органів.  

З метою підвищення ефективності загальноприйнятої схеми 

протизапальної терапії був запропонований удосконалений комплекс до складу 

якого було включено: комбінація 2,5 мг левофлоксацину гемігідрату та 5 мг 

орнідазолу у розчині для інфузій (200 мл) внутрішньовенно 5 днів 1 раз на добу 

(відповідно до Європейських рекомендацій з лікування запальних захворювань 

органів малого таза від 2017 р), імунобіотик (Lactobacillus plantarum LPO1 та 

Bifidobacterium breve з фруктоолігосахаридами з молочнокислих бактерій) 

протягом всього періоду антибіотикотерапії та додатково ще 3 місяці по 1 

капсулі в день кожні перші 10 днів місяця, а також комбінація ферментів 

протеолітичного (стрептодорназа в дозі 1250 МО) та фібринолітичного 

(стрептокіназа 15000 МО) ректально на період 15 днів (по 1 супозиторію тричі 

на добу протягом 5 днів, далі по одному – двічі на добу впродовж 5 днів, потім 

по одному – один раз на добу протягом 5 днів. Для профілактики грибкових 

захворювань на другу добу застосування антибіотика одноразово призначався 

флуконазол 150 мг. Прийом Вітамін D (2000 мОД) був рекомендований 

протягом 6 міс. Вказану комбінацію отримали пацієнтки Іа (25 осіб) та ІІа (33 
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жінки) груп. Обстеженні жінки (Іб – 24 та ІІб - 32) отримали загальноприйняту 

терапію ( антибіотик, імунобіотик та антимікотик).  

Відмічено більш швидкий регрес больового синдрому саме у пацієнток, 

які отримували УЛК, так на 2-3 й день лікування ступінь інтенсивності болю за 

ВАШ зменшився до помірного, ( з 7,7± 0,8 балів до 4,7±1,1 у ІІа групі та 7,26 ± 

1,35 до 6,4±2,1 балів у ІІб групі, р<0,05). На 7 добу від початку лікування 

різниця в цих групах склала 1,9 балів: 2,1±0,4 у ІІа групі та 3,9±0,8 у ІІб групі, 

(р<0,05). Аналогічна тенденція відмічена щодо динаміки болю при пальпації, 

що  також знижувався поступово в обох групах, і до 10 дня лікування досяг 

0,9± 0,24 балів у пацієнток ІІа групи проти 2,9 ± 0,29 балів у ІІб групі, (р<0,05). 

Через місяць спостереження частота дисменореї значно знизилася у всіх 

підгрупах жінок із ХСО, та особливо серед жінок із ГС які отримали УЛК (з 

48,5 до 9,1% в ІІа проти 34,3 та 9,4% ІІб, р<0,05). На диспареунію продовжили 

скаржиться лише 4% пацієнтки Іа(проти 8,3 % у Іб групі), та 6,1% пацієнток ІІ а 

(проти 9,4% у ІІб підгрупі). Значне скорочення числа пацієнток із менорагіями 

характеризувало обидві підгрупи, що отримували запропонований комплекс (з 

12,0% осіб Іа на початку спостереження до 4% та 12,1% у ІІ а груп проти 3,1%).  

Про ефективність обраного лікувального комплексу свідчили результати 

оцінки мікробіоценозу піхви у жінок через місяць після терапії. По завершенню 

періоду спостереження, в ІІ а не було виявлено Chlamydia trachomatis, на 

відміну від ІІб групи, де патоген виявлявся у 9,37% пацієнток, але практично не 

було клінічних проявів. Також відбулося суттєве зменшення ступеню 

колонізації умовно патогенною флорою в обох групах, лише у 12,5% пацієнток 

ІІб групи ріст умовно патогенної флори дещо перевищував нормальні 

показники (Mycoplasma hominins, Enterococcus faecalis), тоді як у пацієнток ІІа 

групи високий ступінь колонізації Ureaplasma urealyticum, Streptococcus spp. та 

Gardnerella vaginalis спостерігався лише у поодиноких випадках. Це вказує на 

виражену тенденцію до відновлення нормобіоценозу після завершення курсу 

антибіотикотерапії саме у жінок ІІа групи. Достатня кількість лактобацил (>10
7
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КУО/мл) була наявна у статевих шляхах у 63,63% осіб ІІа та 54,37% жінок ІІб 

групи, (р˃0,05).  

Вивчення впливу запропонованого УЛК на гормональний гомеостаз 

пацієнток із ХСО через місяць спостереження показало підвищення у 3 рази у ІІ 

фазу МЦ рівня прогестерону у пацієнток ІІа групи ( з 5,25±2,44 до 16,7±4,82, р 

<0,05), що вказувало на тенденцію до відновлення у них овуляторних циклів. 

Незначне зниження в 1,13 рази рівня естрадіолу (з 69,4 ± 15,41 по 61,2 ± 23,45 у 

жінок із ГС , які отримали УЛК, також вказувало на відновлення синтезу 

стероїдних гормонів у яєчниках та зниження ризиків розвитку 

гіперпроліферативних процесів органів малого тазу.  

Серед сонографічні особливостей органів малого тазу через місяць терапії 

відмічено зниження частоти зміщення матки відносно середньої осі, особливо у 

групі ГС (з 57,57% у ІІа 53,12% у ІІб до 27,27% та 40,63% віповідно,(р<0,05), 

атипового розміщення яєчників ( з 36,37% та 40,62% до  15,15% у ІІа, р=0,09 та  

31,25% ІІб відповідно,), гіперехогенні включення в стромі яєчника (з 48,48% у 

жінок ІІа та 43,47% ІІб до 21,21%, р<0,05 та 31,25% відповідно). По закінченню 

періоду спостереження констатовано відсутність сонографічних ознак оклюзіїї 

дистальної частини маткової труби практично у половини жінок (48,48%) , які 

отримали удосконалений лікувальний комплекс, та лише у п’ятої частини жінок 

(21,87%) при стандартній терапії, (р<0,05). 

Проведений аналіз лікувальних комплексів у пацієнток І групи показав 

найбільшу ефективність УЛК відносно БТ за даними ІПП. При цьому, вже на 

10 день терапії ефективність УЛК перевищувала БТ в 1,5 рази, що свідчило про 

швидкий темп усунення симптомів ЗЗОМТ при використані даної комбінації 

препаратів. Загальна ефективність удосконаленого комплексу виявилася в 1,9 

рази вищою порівняно з використанням лише фторхінолонів системної дії, 

імунобіотиків та вітаміну Д. Слід зазначити, що через 1 місяць після проведе-

ного лікування коефіцієнт К склав 2,4, тобто позитивний ефект від проведеної 

терапії УЛК залишався на протязі тривалого часу спостереження. Слід 

відмітити, що  у пацієнток ІІ А групи позитивний ефект від проведеної терапії 
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протягом 1 місяця спостереження в 3,4 рази був вищий, ніж у пацієнток ІІ Б 

групи. 

Таким чином, можна стверджувати, що розроблений удосконалений 

лікувальний комплекс до складу якого входять препарати фторхінолонів 

системної дії, імунобіотики, вітамін Д, та комбінація стрептокінази і 

стрептодорнази є досить ефективним та безпечним. Вибрана схема лікування 

дозволяє не тільки усунути прояви ЗЗОМТ, але й покращити загальний стан. 

Проведення персоніфікованого співставлення даних попередніх 

сонографічних маркерів функціональної активності маткових труб із 

результатами консервативного лікування продемонструвало співпадіння 

детекціїї перистальтичних рухів у 17 (73,91%) з 23(35,38%) осіб із регресом 

гідросальпінксу в ІІ групи. Необхідно відмітити, що усім 42 (64,61%) 

пацієнткам ІІ групи, в яких було констатовано наявність гідросальпінксу через 

місяць спостереження, запропонована планова лапароскопічна тубектомія, від 

якої категорично відмовилося 11(16,92%) жінок. Вибір оперативної тактики на 

користь радикального обсягу у 8 (12,31%) випадках з 12 (18,46%) проведених 

тубектомій базувався, у тому числі, на відсутності сонографічних ознак 

перистальтики маткових труб у цих пацієнток.  

Для гістологічних зразків маткових труб пацієнток із гідросальпінксами у 

94,74% випадків був характерний виразний фіброз строми, що сполучався із 

97,36%  порушення архітектоніки та нерівномірним витонченням та 

десквамацією епітелію. Значна деструкція структур слизової оболонки 

маткових труб із некрозами та вогнищами нерівномірного витончення 

констатована у 81,58% зразків, запальна інфільтрація лімфоцитами та 

плазмоцитами всіх оболонок спостерігалася лише у 71,53% зразків. 

Отже, запропонований підхід до лікування пацієнток з хронічними 

сальпінгоофоритами з різними варіантами перебігу дозволив достовірно 

зменшити вираженість клінічних проявів захворювання, ліквідувати 

мікробіологічні порушення, нормалізувати структуру та функцію ендометрію, 

покращити сонографічну та морфологічну картину ендометрія, визначити 

підходи до вибору обсягу оперативних методик.  
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ВИСНОВКИ 

1. Хронічний сальпінгоофорит є однією з основних причин порушення 

репродуктивного здоров’я жінок, зустрічається у 60-65% жінок, призводить до 

виникнення менструальних розладів, гіперпроліферативної патології органів 

малого таза, спричиняє трубно-перитонеальне безпліддя у 35% та у 20% 

пацієнток ускладнюється гідросальпінксом.  

2. Клінічна картина сальпінгоофориту та сальпінгоофориту в поєднанні з 

гідросальпінксом характеризувалася в першу чергу больовим синдромом (78,3 і 

95,8%), дисменореєю (26,1 і 43,1%), диспареунією (28,9 та 47,2%), що 

призводить до виникнення безпліддя відповідно у 24,6 і 61,1 %. 

3. Встановлено, що в жінок із сальпінгоофоритами в поєднанні з 

гідросальпінксами зміни мікробіоценозу піхви характеризувалися збільшенням 

колонізації умовно-патогенною та патогенною мікрофлорою на тлі зниженої 

концентрації лактобактерій (менше 107 КУО/мл)  та  достовірно вищою 

частотою асоціації 3 та більше бактеріальних культур: Gardnerella vaginalis 

(68,1 та 44,9%), в тому числі інфекцій, що передаються статевим шляхом 

(Chlamydia trachomatis – 21,3% і 4,0%, Ureaplasma urealiticum/parvum – 48,9 та 

26,5%). 

4. Оцінка структури мікробіому ендометрія у жінок із різними варіантами 

перебігу хронічного сальпінгоофориту показала інфікування умовно-

патогенною та патогенною флорою у 65,31% випадків пацієнток з 

сальпінгоофоритом та 83% жінок із сальпінгоофоритами, поєднаних з 

гідросальпінксом та колонізацією Mycoplasma hominis у 14,3 та 12,8% 

відповідно, Ureaplasma (urealiticum+parvum) у 8,1 і 14,9% випадків відповідно. 

5. Аналіз структури морфофункціонального стану та імуногістохімічних 

характеристик ендометрія виявив, що у жінок із гідросальпінксами переважали 

поліпи ендометрія (31,91 та 12,5% відповідно для І групи), хронічний 

ендометрит (25,53 та 38,78%) та мікрополіпи поряд із гіперплазією ендометрія 

без атипії (12,77 та 10,2%). Особливістю місцевої імунної реакції в ендометрії 

при гідросальпінксі є: виражена активація Т-клітинної ланки імунітету із 
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більшою кількістю активованих СD45+ Т-лімфоцитів пам’яті, що мігрують 

поряд із СD68 макрофагами у просвіт залоз та на поверхню ендометрія при 

відсутності гуморальних реакцій. 

6. Гормональною характеристикою пацієнток із сальпінгоофоритами та 

гідросальпінксом є гіпогестагенія у лютеїнову фазу МЦ (5,25±4,43 нг/мл та 

9,32±5,65 нг/мл відповідно), що супроводжується зниженням експресії 

рецепторів естрогенів епітеліоцитами залоз і фібробластами строми ендометрія 

з пригніченням експресії рецепторів прогестерону в клітинах строми. 

7. Застосування комбінованого методу діагностики стану ендометрія, 

яєчників та маткових труб (ехографії, доплерометрії, тривимірної 

реконструкції) дозволяє покращити оцінку структурного та функціонального 

стану органів малого таза, виявити сонографічні маркери хронічного 

ендометриту, визначити функціональний стан та ділянку оклюзії маткових 

труб.  

8. Запропонований алгоритм діагностики функціонального стану органів 

малого таза та комплексної терапії для пацієнток із хронічним 

сальпінгоофоритом із різним варіантом перебігу, яка включає системне 

антибактеріальне лікування, ензимотерапію місцевої дії та вітамін D, сприяє 

покращенню морфофункціонального стану маткових труб, відновленню 

мікробіоценозу піхви та ендометрія, підвищує ефективність консервативної 

терапії та оптимізує вибір обсягу та терміну хірургічного втручання. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Пацієнтки з хронічним сальпінгоофоритом із різними варіантами його 

перебігу входять до групи ризику формування гіперпроліферативної патології 

органів малого таза, невиношування вагітності, безпліддя, та підлягають 

диспансерному спостереженню у сімейних лікарів і лікарів акушерів-

гінекологів. 

2. Хворим із хронічним сальпінгоофоритом із різним варіантом перебігу 

рекомендується проводити комплексну оцінку мікробіоценозу піхви, 

цервікального каналу та ендометрія. 

3. Для вдосконалення діагностики гідросальпінксу та визначення 

морфофункціонального стану органів малого таза рекомендується проводити 

комплексну УЗ діагностику (з використанням 3D сканування, доплерометрії), 

що дозволяє покращити візуалізацію ендометрія та маткових труб, 

оптимізуючи вибір тактики лікування та її обсяг.  

4. Комплексна терапія жінок із різними варіантами перебігу 

сальпінгоофориту повинна включати системну персоніфіковану 

антибактеріальну терапію, препарати стрептокінази, стрептодорнази та 

вітамінотерапію. За умови наявності гідросальпінксу доцільно розглядати 

хірургічне лікування із диференційованим підходом до застосування 

органозберігаючих методик. 

 

 

  



154 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1.Абрамова СН. Фармакотерапия обострений хронических 

воспалительных заболеваний женской половой сферы с использованием гепона 

и лонгидазы:автореф. дис. канд. мед. наук. Курск, 2017. 23 с. 

2.Авраменко НВ. Воспалительные заболевания органов малого таза у 

женщин как ведущий фактор формирования трубноперитонеального бесплодия. 

Запорожский мед. журнал. 2014;4 (85):63-8. 

3.Аврукевич ЕА. Трубно-перитонеальное бесплодие: Диагностика и 

лечение. Смоленский медицинский альманах. 2017;1:17-20 

4. Айламазян ЭК, Толибова ГХ, Траль Т Г, Цыпурдеева Н Д, Юркова ИК, 

Кахиани МИ, Коган ИЮ, Кветной ИМ. Клинико-морфологические 

детерминанты бесплодия, ассоциированного с воспалительными заболеваниями 

органов малого таза. Журнал акушерства и женских болезней. 2015;6:17-25. 

5.Акетаева АС. Современный взгляд на анатомию и функцию маточных 

труб. Клиническая медицина Казахстана. 2016;2(40):14-21. 

6. Акушерство та гінекологія: у 4 т. Т. 3.: Неоперативна гінекологія: 

національний підручник / за ред. В.М.Запорожана. Київ: Медицина,2014; 928 с. 

7. Акушерство та гінекологія: у 4 т. Т. 4: Оперативна гінекологія: 

національний підручник / за ред. В.М.Запорожана. Київ: Медицина.2014; 696 с. 

8. Алексеев АА. Оптимизация тактики ведения пациенток 

репродуктивного возраста со спаечным процессом в области малого таза: 

автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. мед. наук: спец. 14.01.01 «Акушерство и 

гинекология» / А. А. Алексеев. – Сімферопіль, 2016. – 21 с. 

9. Алиева ПШ. Лапароскопия в восстановлении репродуктивной функции 

у больных с хроническими воспалительными заболеваниями придатков матки: 

автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. мед. наук: спец. 14.01.01 «Акушерство и 

гинекология» / П. Ш. Алиева. – СПб., 2010. – 20 с. 

10. Алексенко ОО, Медведєв МВ. Вивчення перистальтики матки у жінок з 

лейоміомою матки як необхідний етап преконцепційної підготовки. 



155 
 

Перинатология и педиатрия. 2016; 3: 49-52. Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/perynatology_2016_3_13 

11. Ахметов ХБ. Морфологические критерии диагностики хронического 

эндометрита. Вестник КАЗНМУ. 2012; 1-4. 

12. Багрій ММ, Діброва ВА, Попадинець ОГ, Грищук МІ. Методики 

морфологічних досліджень. Вінниця: Новая Книга, 2016. 328 с. 

13. Безплідність в шлюбі / Ю.С.Паращук, О.І.Калиновська та ін. // 

Навчальний посібник. – 2014. – ХНМУ. – 124 с.  

14. Бенюк ВО, Щерба ОА. Мікроекосистема піхви у жінок 

репродуктивного віку і методи її корекції. Здоровье женщины. 2017; 4:44-50. 

15. Бенюк ВА, Усевич ИА, Гичка НМ. Репродуктивне здоров'я після 

ендоскопічного лікування. Одеський медичний журнал.2018;2 (166):10-5. 

16. Бенюк ВО, Гончаренко ВМ, Забудський ОВ, Ярмак ВС. Роль 

хронічного ендометриту в генезі гіперпластичних процесів ендометрія. 

Здоровье женщины. 2015; 6(102): 16-21. 

17. Булавенко ОВ, Коньков ДГ, Гончаренко ОМ. Сучасні аспекти 

оптимальної терапії сальпінгоофориту. Репродуктивная эндокринология. 

2017;4:58-62. 

18. Булавенко ОВ, Гончаренко ОМ. Шляхи покращення лікування 

хронічних сальпінгоофоритів та порушення функції яєчників. Вісник 

Вінницького національного медичного університету. 2015;2(19):351-3. 

19. Булавенко ОВ, Гончаренко ОМ, Фурман ОВ. Особливості мікробного 

пейзажу піхви у жінок з запальними захворюваннями придатків матки. 

EastEuropeanScienceJournal. 2018;6 (34):16-20. 

20. Вагинальная микробиота. Материали конференции «Инфекции и 

инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии». З турботою про жінку. 

2015;1 (58):8-9  

21. Вдовиченко ЮП. Воспалительные заболевания органов малого таза – 

комплексный подход для эффективной терапии. Здоровье женщины. 

2012;4:102-8. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616694
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=perynatology_2016_3_13
javascript:void(0)
javascript:void(0)


156 
 

22. Вдовиченко ЮП, Герасимова ТВ, Гопчук ЕН. Современные подходы к 

лечению сальпингоофорита с неосложнѐнным течением в амбулаторных 

условиях. Здоровье женщины. 2014;9:94-7. 

23. Верес ИА. Коррекция метаболических нарушений при 

сальпингоофоритах.Современная медицина: актуальные вопросы. 2016;51:6-15. 

24. Веропотвелян ПН., Цехмистренко ИС, Веропотвелян НП. Взгляд 

практического врача на воспалительные заболевания органов малого таза у 

женщин. Медицинские аспекты здоровья женщины. 2016; 4:46-53. 

25. Возможности комплексной эхографии в диагностике 

доброкачественных заболеваний матки и ее придатков / Диомидова 

ВН, Валеева ОВ, Захарова ОВ. и др. Вестник Чувашского университета. 2013; 

3:415-21. 

26. Використання електрофорезу лонгідази при лікуванні хронічного 

сальпінгоофориту у жінок з трубно-перитонеальним безпліддям / Риженко ЮВ, 

Кандиба ЛІ, Сикал ІМ, Снопкова ЛВ, Черепова ВІ. // Матеріали нау-ково-

практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю 

курорту «Березівські мінеральні води» та 50-річчю кафедри психотерапії 

ХМАПО. – Харків, 2012. – Том 1. – С. 149-150. 

27.  Виноградова О.П. Воспалительные заболевания органов малого таза с 

позиции синдрома системного воспалительного ответа. Дисс. д. мед. наук. 

Волгоград, 2014. 236 с. 

28.Гнатко О.П., Скурятіна Н.Г. Поліпи ендометрія і непліддя в жінок 

пізнього репродуктивного віку. Актуальні питання педіатрії, акушерства та 

гінекології. 2015; 2: 84-7. ISSN 2411-4944. DOI: 10.11603/24116-

4944.2015.2.4781© 

29. Горбань НЄ. Особливості мікробіоценозу статевих шляхів при 

лейоміомі матки на тлі запальних захворювань статевих органів. Здоровье 

женщины. 2015; 4: 122-5. 



157 
 

30.Горбань НЄ, Задорожна ТД, Вовк ІБ, Жулкевич ІВ. Морфологічні 

особливості поліпів тіла матки у жінок репродуктивного віку. Вісник наукових 

досліджень, 2019; 2: 47-52. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.2.10267 

31. Грищенко ОВ, Лахно ИВ. Новые акценты влечении пациенток 

своспалительными заболеваниями органов малого таза. Здоровье женщины. 

2013;9:147-51. 

32. Грищенко ОВ, Лахно ИВ, Останина ВИ. Выбор препарата для лечения 

пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого 

таза. Репродуктивна ендокринологія. 2016;1(27):88-92.  

33. Дзісь НП. До питання порушень репродуктивної функції у жінок із 

гінекологічною патологією запального та незапального генезу. Biomedical and 

biosocial anthropology. 2014; 23: 239-42. 

34. Довлетханова ЭР. Воспалительные заболевания органов малого таза 

(роль ИППП в развитии ВЗОМТ). Медицинский совет. 2013; 8: 62-5. 

35. Дубоссарская ЗМ, Дубоссарская ЮА, Грек ЛП, Ушакова ТБ.  

Современный взгляд на проблему воспалительных заболеваний органов малого 

таза у женщин. Здоровье женщины, 2017;6:57-64.  

36. Дубчак АЕ. Неспецифические воспалительные заболевания органов 

малого таза уженщин. Здоровье женщины. 2013;2:51-5. 

37. Дубчак АЄ, Дубенко ОД, Мілєвський ОВ, Обейд НМ. Особливості 

оваріального резерву у жінок з безплідністю після органозберігальних операцій 

на органах малого таза. Здоровье женщины. 2017; 3 (119): 46-9. 

38. Дубчак АЄ, Задорожна ТД, Мілєвський ОВ, Довгань ОІ. Морфологічні 

та імуногістохімічні особливості ендометрія в період «вікна імплантації» у 

жінок з безпліддям на тлі хронічних запальних захворювань внутрішніх 

статевих органів. Здоровье женщины. 2015; 6:178-81. 

39. Жабченко ІА. Звичне невиношування: що необхідно робити і чого 

робити не слід (Огляд). Здоровье женщины.2018;1:9-13. 

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.2.10267


158 
 

40. Запорожан ВМ, Фетеску СА. Імуно-морфологічні особливості розвитку 

гіперпластичних процесів ендометрія. Репродуктивная эндокринология. 2015; 

1:15-8. 

41. Зароченцева НВ. и др. Воспалительные заболевания органов малого 

таза уженщин (обзор литературы). Гинекология. 2013; 4(15):65-9. 

42. Краснопольская КВ, Штыров СВ, Мачанските ОВ, Чеченова ФК. 

Исходы реконструктивно-пластических операций при трубно-перитонеальной 

форме бесплодия. Проблемы репродукции. 2011; 3:12-5. 

43. Казачков ЕЛ, Казачкова ЭА, Воропаева ЕЕ, Мирошниченко ЛЕ, 

Хелашвили ИГ. Морфо-функциональная характеристика нарушений 

рецептивности эндометрия прихроническом эндометрите. Архив патологии. 

2014;76(3): 53-8 

44. Калугіна ЛВ, Юско ТІ. Міо-інозитол: терапевтичні можливості та 

прегравідарна підготовка при синдромі полікістозних яєчників. Репродуктивна 

ендокринологія. 2018;4 (42):40-5. 

45. Калугіна ЛВ, Задорожна ТД, Юско ТІ. Клініко-морфологічні 

особливості хронічного сальпінгоофориту з різними варіантами перебігу в 

жінок репродуктивного віку. Перинатологія і Педіатрія.2019; 4(80):16–23.  

46.Калугіна ЛВ, Юско ТІ,Чайківська ЕФ, Плаксієва КД. Ускладнений 

хронічний сальпінгоофорит у молодих. Можливості консервативної 

терапії. Репродуктивна ендокринологія. 2020; 54: 79-84. 

47. Кириченко АК, Хоржевский ВА. Сосудистая сеть эндометрия у 

женщин с гидросальпинксом. eLIBRARY ID: 22286826 .Красноярськ. Архив 

патологии. 2014;3(76);10:59-64. 

48. Климова ОЮ, Бердникова НГ, Казаков РЕ. Плейотропные эффекты 

витамина D: необходимый элемент терапии при коморбидности. Consilium 

Medicum. Неврология и ревматология. (Прил.) 2017;9:114-21.   

49. Клинико-гормональные и лапароскопические параллели у больных 

хроническим сальпингоофоритом / Терешин АТ, Темботова ИА, Чистяков ВМ, 

Авластимов ЯФ. Врач-аспирант. 2013; 4.3: 521-32. 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=310956282276486634&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=310956282276486634&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=310956282276486634&btnI=1&hl=uk
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22286826


159 
 

50. Кобаидзе ЕГ, Падруль ММ. Высокие риски соматической патологии у 

женщин с хроническим эндометритом. Анализ риска здоровью. 2017; 4:57-65. 

DOI: 10.21668/health.risk/2017.4.06 

51. Коденцова ВМ, Мендель ОИ, Хотимченко СА, Батурин АК, Никитюк 

ДБ, Тутельян ВА. Физиологическая потребность и эффективные дозы витамина 

D для коррекции его дефицита. Современное состояние проблемы. Вопросы 

питания. 2017; 86 (2): 47-62.  

52. Колесник АВ. Морфологические особенности сочетанной патологии 

матки у женщин репродуктивного возраста. Здоровье женщин. 2013; 8 (84): 

113-116. 

53. Коробков ДМ, Абрамова СВ. Трубно-перитонеальный фактор в 

структуре бесплодия у женщин репродуктивного возраста. Научно-

издательский центр «Академический». 2016: 32-4. 

54. Коробков ДМ. Трубно-перитонеальное бесплодие у женщин 

репродуктивного возраста и его клинико-факторный анализ //Бюллетень науки 

и практики. 2016;12(13):186-9. 

55. Корнацька АГ, Вовк ІБ, Чубей ГВ. Запальні захворювання органів 

малого тазу, спричинені інфекціями, що передаються статевим шляхом. 

Гінекологія. Огляд. Тематичний номер. 2012: 38–9. 

56. Косей НВ. Современные принципы лечения воспалительных 

заболеваний женских половых органов. Репродуктивная ендокринологія. 2013; 

1(9):78-85. 

57. Левиашвили ММ, Демура ТА, Мишиева НГ, Файзуллина НМ, 

Назаренко ТА, Коган ЕА. Оценка рецептивности эндометрия у пациенток с 

безуспешными программами экстракорпорального оплодотворения в анамнезе. 

Акушерство и гинекология. 2012; 4-1: 65-9. 

58. Лечение и профилактика спаечного процесса при трубно-

перитонеальном бесплодии / Мананникова ТН, Попов АА, Колесник НА. и др. 

Эндоскопическая хирургия. 2012; 2: 31-7. 



160 
 

59. Ляшенко ИС. Трубно-перитонеальное бесплодие — самая частая 

причина стерильности женщин. Молодой ученый. 2017;14 (2): 31–3. 

60. Майоров МВ, Жученко СИ, Жуперкова ЕА, Черняк ОЛ. 

Воспалительные заболевания органов малого таза: роль комбинированной 

терапии. Медицинские аспекты здоровья женщины. 2017;2 (107):58–64. 

61. Макаров ИО, Овсянникова ТВ, Шеманаева ТВ, Куликов ИА, Гуриев 

ТД. УЗ-диагностика при бесплодии.Акушерство, гинекология и репродукция. 

201; 7(2):20-2. 

62. Мальцева ЛИ, Смолина ГР, Юпатов ЕЮ. Хронический эндометрит и 

тазовая боль. Здоровье женщины, 2014;7:24-7. 

63. Мальцева ЛИ, Полукеева АС, Гарифуллова ЮВ. Роль витамина D в 

сохранении здоровья и репродуктивного потенциала женщин. Практическая 

медицина. 2015; 1 (86): 26-31.  

64. Манухин ИБ, Тумилович ЛГ, Геворкян МА, Манухина ЕИ. 

Гинекологическая эндокринология: клин. лекции. ГЭОТАР-Медиа: 2017, М. 

296 с. 

65. Медведев МВ. Спаечный процесс в гинекологии. Здоровье женщины. 

2015;99(3):42-6. 

66. Минаева Е. А. Интраоперационный метод лечения и профилактики 

спаечной болезни малого таза у пациенток с трубно-перитонеальным 

бесплодием: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. мед. наук: спец. 14.01.01 

«Акушерство и гинекология» / Е. А. Минаева. – Волгоград, 2014. – 25 с. 

67. Можейко ЛФ, Рубахова НН. Современный взгляд на этиопатогенез, 

диагностику и лечение дисбиоза влагалища. Репродуктивное здоровье. 

Восточная Европа. 2015; 2: 8–13. 

68. Морфологические аспекты повреждающего действия 

электрохирургического и радиоволнового метода на ткани маточной трубы 

крыс при экспериментальном моделировании спаечной болезни / Рыженко ЮВ, 

Яковцова ИИ, Козуб НИ, Олейник АЕ, Данилюк СВ.  Вісник проблем біології і 

медицини. 2014; 4(4): 272-6. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=866630
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=866630


161 
 

69. Неспецифічні запальні захворювання жіночих статевих органів: 

навчальний посібник для самостійної роботи акушер-гінекологів та сімейних 

лікарів / Козуб МІ, Черепова ВІ, Снопкова ЛВ, Кандиба ЛІ, Сикал ІМ, 

Пивоваров МП, Риженко ЮВ. Харків: ХМАПО. 2017. 52 с. 

70. Німенький МВ. Порівняльні аспекти допоміжних репродуктивних 

технологій після різних методів лікування патології яєчників та маткових труб. 

Здоровье женщины. 2018; 8:71–4. 

71. Новикова ЕП, Снимщикова ИА. Динамика иммунологических 

показателей больных неосложненными сальпингоофоритами на фоне 

применения различных схем иммунотерапии. Ученые записки Орловского 

государственного университета. 2014;7 (1):94-6. 

72. Носенко ОМ, Остапенко ОІ, Рутинська ГВ. Метод діагностики 

бактеріального вагінозу в жінок репродуктивного віку за допомогою 

комплексної кількісної полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального 

часу з використанням тест-наборів «Фемофлор-16» Медикосоціальні проблеми 

сім'ї. 2010; 15(4):43-55. 

73. Овчарук ЭА, Хадарцева КА. Бактериологическая и гистологическая 

диагностика хронического эндометрита при бесплодии. Вестник новых 

медицинских технологий. 2010; 17 (1):181–2. 

74. Овчарук ЭА. Хронический аутоиммунный эндометрит как одна из 

главных причин нарушения репродуктивной функции (обзор литературы). 

Вестник новых медицинских технологий. 2013; 1 [Электронный журнал] 

75. Озерская ИА. Эхография в гинекологии. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Видар. 2013;564. 

76. Павлюченко МІ. Тактика вибору обсягу оперативного втручання при 

діагностиці об’ємних утворень маткових труб у жінок репродуктивного віку. 

Запорожский медицинский журнал, 2017;19(3): 332-6. 

77. Пирогова ВІ, Шурпяк СО. Терапія хронічного ендометриту у жінок з 

порушеннями репродуктивного здоров’я з позицій подолання оксидативного 

стресу. Здоровье женщины. 2015; 6(102):60-4. 



162 
 

78. Поведенческие факторы риска заражения инфекциями, передающимися 

половым путѐм, среди молодых людей / Е. Л. Исламов, Н. О. Цой, А. И. Баев и 

др. Медицинский журнал западного Казахстана. 2015; 2: 69-72. 

79. Подонина НМ. Оптимизация тактики ведения больных с гнойными 

воспалительными заболеваниями придатков матки: дис. канд. мед. наук: 

14.01.01 / Н.М. Подонина. Кемерово, 2015. 138 с. 

80. Потапов ВА. Пробиотики в гинекологии. Очередная мода или 

осознанная необходимость (аналитический обзор,часть 2). З турботою про 

жінку. 2014;9 (57):70-4  

81. Потапов ВА. Пробиотики в гинекологии: очередная мода или 

осознанная необходимость (аналитический обзор). Участковый врач. 

Специальный выпуск. Гинекология.2016;5.  

82. Прилепская ЕА, Зайцев АВ, Тупикина НВ. Роль междисциплинарного 

подхода в лечении инфекций нижних мочевых путей. Медицинские аспекты 

здоровья женщины. 2015; 1 (87): 26–33. 

83. Прокопец ВИ, Стрижак ДА, Петров ЮА. Воспалительные процессы 

гениталий как причина стерильности женщин. Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. 2017; 1–2: 254–257. 

84.Реабілітація репродуктивної функції у пацієнток із синдромом 

полікістозних яєчників та трубно-перитонеальним безпліддям : навчальний 

посібник для самостійної роботи акушер-гінекологів та сімейних лікарів / 

Козуб МІ, Сокол МП, Козуб ММ, Риженко ЮВ. Харків : ХМАПО, 2014: 47 с. 

85. Риженко ЮВ. Оценка эффективности лечения пациенток с трубно-

перитонеальной формой бесплодия. // Материалы XXVII Международного 

конгресса с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении 

гинекологических заболеваний». Москва. 2014: 95-6. 

86. Риженко ЮВ, Козуб НИ. Клиническая эффективность лечения 

пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием. Материалы XV 

Всероссийского научного форума «Мать и дитя». 2014:470-1. 



163 
 

87. Риженко ЮВ. Результати клінічного дослідження лікування та 

реабілітації хворих з безпліддям, зумовленим запальними захворюваннями 

додатків матки. Проблеми екології та медицини. 2017;21(3-4):22-9.  

88. Риженко ЮВ, Козуб МІ, Козуб ММ. Злуковий процес, як чинник 

виникнення трубно-перитонеального безпліддя та трубної вагітності. Проблеми 

безперервної освіти та науки. 2011;1: 41-3.  

89. Риженко ЮВ, Козуб МІ. Оптимізація методики лікування та 

реабілітації хворих з безпліддям, зумовленим запальними захворюваннями 

додатків матки. Український журнал медицини, біології та спорту. 2018;1:183-

9. 

90. Ромащенко ОВ, Яковенко ЛФ, Мироненко НО. Запальні захворювання 

органів малого таза у сексуально активних дівчат-підлітків як причина 

порушення репродуктивної функції у жінок фертильного віку. Здоровье 

женщины.2015;6:167-71. 

91. Ромащенко ОВ, Возіанова СВ, Руденко АВ, Яковенко ЛФ. Лікування 

запальних захворювань органів малого таза, спричинених мікст-інфекцією. 

Здоровье женщины.2016;6:134-43. 

92. Сафонова ИН, Абдуллаев РЯ, Паращук ЮС и др. Эхографическая 

картина гидросальпинкса как предиктор эффективности лечения дистальной 

окклюзии маточных труб. Медицинские аспекты здоровья женщины. 

2013;9(73): 51–6. 

93. Сергиеня ОВ, Лепѐхина АС, Ефимцев АЮ, Фокин ВА, Зубарева ТМ, 

Зазерская ИЕ, Труфанов ГЕ. Возможности магнитно-резонансной 

гистеросальпингографии при бесплодии у женщин раннего репродуктивного 

возраста. Трансляционная медицина. 2019;6(5):24-30. 

https://doi.org/10.18705/2311-4495-2019-6-5 

94. Сердюков СВ. Эндометрий: от ядерных рецепторов до тест-модели 

новых лекарств. Молекулярная медицина. 2014; 5: 15-8.  

https://doi.org/10.18705/2311-4495-2019-6-5


164 
 

95. Синчихин СП, Мамиев ОБ., Степанян ЛВ, Эльдерова КС, Магакян ОГ. 

Некоторые современные аспекты воспалительных заболеваний органов малого 

таза. Consilium medicum.2015;6:73-6. 

96. Ситнік, ПО. Стан мікробіоценозу статевої системи у жінок з гнійними 

запальними процесами органів малого таза. Здоровье женщины, 2016;6:127-30. 

97. Суханова АА, Савченко СЄ, Коломійченко ТВ. Сучасні підходи до 

терапії рецидивуючого вульвовагінального кандидозу. Здоровье женщины. 

2014; 7 (93):162–5. 

98. Татарчук ТФ, Задорожная ТД, Капшук ИН. [и др.]. Морфологические 

особенности яичников крыс при экспериментальном D3 гиповитаминозе. 

Здоровье женщины. 2015; 1(97): 195–198. 

99. Татарчук ТФ, Булавенко ОВ, Капшук ІМ, Тарнопольська ВО. 

Недостатність вітаміну D в генезі порушень репродуктивного здоров’я. Укр. 

мед. часопис, 2015; 5 (109): 56-61. 

100. Татарчук ТФ, Косей НВ, Занько ОВ,  Юско ТІ. Поліпоз ендометрія: 

оптимізація протизапальної терапії. Репродуктивна ендокринологія. 2019;6 (44): 

8–14. 

101. Татарчук ТФ, Захаренко НФ, Юско ТІ, Яроцька НВ.  Хронічні 

запальні захворювання органів малого тазу- ефективне лікування та 

профілактика рецидиву. Репродуктивна ендокринологія. 2015; 4(24):37-41. 

102. Татарчук ТФ, Дейнюк КД, Занько ОВ, Юско ТІ, Тарнопольська ВО. 

Вітамін D дефіцитні стани в генезі порушень репродуктивного здоров’я жінки. 

Репродуктивна ендокринологія. 2018;41:84–94. 

103. Тлустова Т. Воспалительные заболевания органов малого таза у 

женщин. Новости медицины и фармации. Акушерство и гинекология. 2016;597: 

32-6. 

104. Хамадьянова АУ. Хронический рецидивирующий сальпингоофорит: 

современное состояние проблемы. Медицинский вестник Башкортостана. 2013; 

8(3):124-8. 



165 
 

105. Хміль СВ, Хміль МС. Досягнення та перспективи розвитку сучасних 

методів допоміжних репродуктивних технологій в лікуванні безпліддя. 

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015; 4:3–7. 

106. Хміль СВ, Чудійович НЮ. Хронічний ендометрит як один із факторів 

невдалих спроб імплантації ембріонів у програмах допоміжних репродуктивних 

технологій. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 

2019;(2):111-7.  

107. Чорненька ГМ, Корда ІВ, Боднар ЯЯ. Особливості екстрагенітальної 

соматичної патології та структурної трансформації ендометрія в жінок 

репродуктивного віку із первинним і вторинним непліддям. Актуальні питання 

педіатрії, акушерства та гінекології. 2017; 2: 88-92. 

108. Чурилов АВ, Миминошвили ТВ. Оценка эффективности острых 

воспалительных заболеваний придатков матки клинико-лабораторными 

методами./Университетская клиника. 2017; 13(2):191-4. 

109. Шурпяк СО, Пирогова В.І. Реабілітація репродуктивного здоров’я 

жінок із порушеннями менструального циклу внаслідок хронічних запальних 

захворювань органів малого таза. Репродуктивная эндокринология. 2016 

грудень; 6 (32): 29-36. 

110. Шурпяк СО, Пирогова ВІ. Терапія хронічного ендометриту у жінок з 

порушеннями репродуктивного здоров’я. Алгоритмы в акушерстве и 

гинекологии. Под ред. Бенюка В.А. К.: Библиотека «Здоровье Украины», 2016. 

470-477. 

111. Щетинина ЮС, Константинова ОД, Котова ЛИ, Паршина АА. 

Влияние природных факторов на гормональный статус женщины с 

хроническим сальпингоофоритом. Оренбургский медицинский вестник. 2015; 

III;1(9):29-34. 

112. Юзько ОМ, Юзько ТА, Руденко НГ. Стан та перспективи 

використання допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя 

в Україні. Здоровье женщины.2013;8(84):26–30. 



166 
 

113. Юзько АМ. Женское бесплодие трубного происхождения: (обзор 

литературы). Здоровье женщины. 2017; 2:126-31. 

114. Юзько ОМ. Трубне безпліддя: практичний погляд на проблему. 

Жіночий лікар. 2017;2(82):60-5. 

115. Юрасов ИВ. Современные аспекты тактики при воспалительных 

заболеваниях органов малого таза у женщин:автореф. дис. д-ра. мед. наук. 

Волгоград, 2014. 45 с. 

116. Яковлева НВ. Хирургическое лечение трубного бесплодия: проблемы 

и решения. Вестник новых медицинских технологий. 2014;1:121-7. 

117. Akopians AL, Pisarska MD, Wang ET. The role of inflammatory pathways 

in implantation failure: chronic endometritis and hydrosalpinges. In Seminars in 

reproductive medicine.2015;33(04):298-304. Thieme Medical Publishers. 

118. Alcázar JL, Martinez-Astorquiza Corral T, Orozco R, Dominguez-Piriz J, 

Juez L, Errasti T.Gynecol Obstet Invest. Three-Dimensional Hysterosalpingo-

Contrast-Sonography for the Assessment of Tubal Patency in Women with Infertility: 

A Systematic Review with Meta-Analysis.2016;81(4):289-95. doi: 

10.1159/000443955. Epub 2016 Jan 30.PMID: 26824833 Review. 

119. Anagnostis P, Karras S, Goulis DG. Vitamin D in human reproduction: a 

narrative review. Int J Clin Pract. 2013;67.3: 225–35. 

120. Annan JJ, Aquilina J, Ball E. The management of endometrial polyps in the 

21st century. The Obstetrician & Gynaecologist.2012;14:33-8. 

121. Babu G, Singaravelu BG, Srikumar R, Reddy SV, Kokan A J .Comparative 

Study on the Vaginal Flora and Incidence of Asymptomatic Vaginosis among 

Healthy Women and in Women with Infertility Problems of Reproductive Age. Clin 

Diagn Res. 2017 Aug; 11(8):DC18-DC22. 

122. Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ. Mandell, douglas, and bennett's principles 

and practice of infectious diseases: 2-volume set (Vol. 2). Elsevier Health Sciences. 

2014. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26824833/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26824833/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26824833/


167 
 

123. Buggio L, Roncella E, Somigliana E, Vercellini P. Vitamin D and benign 

gynaecological diseases: A critical analysis of the current evidence. Gynecol 

Endocrinol.2015;16: 1–5. 

124. Cicinelli E, Matteo M, Trojano G, Mitola PC, Tinelli R, Vitagliano A, 

Resta L. Chronic endometritis in patients with unexplained infertility: prevalence and 

effects of antibiotic treatment on spontaneous conception. American Journal of 

Reproductive Immunology.2018;79(1):e12782. 

125. Cicinelli E, Matteo M, Tinelli R, Lepera A, Alfonso R, Indraccolo U, ... 

Resta L. Prevalence of chronic endometritis in repeated unexplained implantation 

failure and the IVF success rate after antibiotic therapy. Human 

Reproduction.2015;30(2):323-30. 

126. Cina M, Baumann L, Egli-Gany D, et  al. Mycoplasma genitalium 

incidence, persistence, concordance between partners and progression: systematic 

review and meta-analysis. Sex Transm Infect 2019; 95:328–35 

127. Clark TJ, Stevenson H. Endometrial Polyps and Abnormal Uterine 

Bleeding (AUB-P): What is the relationship, how are they diagnosed and how are 

they treated? Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2017; 40: 89-104. doi: 

10.1016/j.bpobgyn.2016.09.005. 

128. Chua SJ, Akande VA, Mol BWJ. Surgery for tubal infertility. Cochrane 

Database Syst Rev 2017;23:CD006415. 

129. Cohen SB, Bouaziz J, Schiff E, Simon A, Nadjary M, Goldenberg M, ... 

Reve, A. In vitro fertilization outcomes after placement of essure microinserts in 

patients with hydrosalpinges who previously failed in vitro fertilization treatment: a 

multicenter study. Journal of minimally invasive gynecology.2016;23(6):939-43. 

130. D’Arpe S, Franceschetti S, Caccetta J, Pietrangeli D, Muzii L, Panici PB. 

Management of hydrosalpinx before IVF: a literature review. Journal of Obstetrics 

and Gynaecology.2015; 35(6):547-50. 

131. Demir B, Bozdag G, Sengul O, Kahyaoglu I, Mumusoglu S, Zengin D. The 

impact of unilateral salpingectomy on antral follicle count and ovarian response in 



168 
 

ICSI cycles: comparison of contralateral side. Gynecol Endocrinol. 2016;32(9):741–

4. 

132. De Carvalho NS, Palú G, Witkin SS. Mycoplasma genitalium, a stealth 

female reproductive tract. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious 

Diseases.2020; 1-6. 

133. Dixon RE, Hwang SJ, Kim BH, Sanders KM, Ward SM. Contractions of 

the myosalpinx are necessary for transporting eggs through the oviduct and are 

disturbed in diseases of the reproductive tract. Adv Exp Med Biol.  2019;  1124: 265-

294.  doi: 10.1007 / 978-981-13-5895-1_11.  Consideration.  PMID: 31183831 

134. Dreyer K, Hompes PGA, Mijatovic V. Diagnostic accuracy of 

hysterosalpingo-foam-sonography to confirm tubal occlusion after 

Essure® placement as treatment for hydrosalpinges. Reprod Biomed Online. 

2015;30(4):421–425. 

135. Dreyer K, Lier MCI, Emanuel MH, Twisk JWR, Mol BWJ, Schats R, ... 

Mijatovic V. Hysteroscopic proximal tubal occlusion versus laparoscopic 

salpingectomy as a treatment for hydrosalpinges prior to IVF or ICSI: an RCT. 

Human Reproduction.2016; 31(9):2005-16. 

136. European Guideline for the Management of Pelvic Inflammatory Disease, 

v. 5. Available from: [https://www.coursehero.com/file/17921754/ PID-Treatment-

GRCOG Green Top Guidelines-Management of Pelvic Inflammatory Disease (2003, 

2009). Available from: [http://www.bashh.org/documents/3572.pdf], last accessed 

Dec 4, 2016uidelines-Europe2012v5pdf/], last accessed Dec 4, 2016. 

137. Essure a novel option for the treatment of hydrosalpinx: a case series             

and literature review. Lorente González J, Ríos Castillo JE, Pomares Toro E, 

Romero  Nieto MI, Castelo-Branco C, Arjona Berral JE Gynecol Endocrinol. 2016; 

32(2):166-70. 

138. Ersahin AA, Ersahin S, Gungor ND. Surgical Removal of Hydrosalpinx 

Improves Endometrium Receptivity by Decreasing Nuclear Factor-Kappa B 

Expression. Reproductive Sciences. 2020;27(3):787-92. 



169 
 

139. Fertility and infertility: Definition and epidemiology. Vander Borght M, 

Wyns C Clin Biochem. 2018 Dec; 62():2-10. 

140. Fouda, UM, Elshaer HS, Youssef MA, Darweesh FF. Extended 

doxycycline treatment versus salpingectomy in the management of patients with 

hydrosalpinx undergoing IVF-ET. Journal of Ovarian Research, 2020; 13(1):1-5. 

141. Gao YB, Yan JH, Yang YD, Sun J, Dong JY, Cui GH.Niger J Clin Pract. 

2019 Jan; Diagnostic value of transvaginal four-dimensional hysterosalpingo-contrast 

sonography combined with recanalization in patients with tubal infertility, 22(1):46-

50. doi: 10.4103/njcp.njcp_376_17.PMID: 30666019 

142. Gkrozou F, Tsonis O, Dimitriou E, Paschopoulos M. In women with 

chronic or subclinical endometritis is hysteroscopy suitable for setting the diagnosis? 

A systematic review. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2020. 

143. Harb HM, Ghosh J, Al-Rshoud F, Karunakaran B, Gallos ID, 

Coomarasamy A. Hydrosalpinx and pregnancy loss: a systematic review and meta-

analysis. Reproductive BioMedicine Online. 2019;38(3):427-41.  

144. Harb HM, Al-Rshoud, FM, Coomarasamy A. Тhe effect of presence and 

treatment of hydrosalpinges on miscarriage in ivf: a systmatic review and meta-

analysis. 2014.  102 (3),  e298,  september 01; 

DOI:https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.07.1015 

145. Hydrosalpinx - Salpingostomy, salpingectomy or tubal occlusion. Ng KYB, 

Cheong Y Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2019 Aug; 59:41-47. 

146. Infertility around the globe: new thinking on gender, reproductive 

technologies and global movements in the 21st century. Inhorn MC, Patrizio P Hum 

Reprod Update. 2015 Jul-Aug; 21(4):411-26. 

147. Kotlyar A, Gingold J, Shue S, Falcone T. The effect of salpingectomy on 

ovarian function. J Minim Invasive Gynecol. 2017;24(4):563–78. 

148. Kreisel K, Torrone E, Bernstein K, Hong J, Gorwitz R. Prevalence of 

pelvic inflammatory disease in sexually experienced women of reproductive age—

United States, 2013–2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2017; 66:80–3 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30666019/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30666019/
https://www.fertstert.org/issue/S0015-0282(14)X0002-6
https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.07.1015


170 
 

149. Lewis J, Horner PJ, White PJ. Incidence of pelvic inflammatory disease 

associated with Mycoplasma genitalium infection: evidence synthesis of cohort study 

data. Clinical Infectious Diseases.2020. 

150. Lorente Gonzalez J, Rios Castillo JE, Pomares Toro E, Romero Nieto MI, 

Castelo-Branco C, Arjona Berral JE. Essure a novel option for the treatment of 

hydrosalpinx: a case series and literature review. Gynecological Endocrinology. 

2016;32(2):166-70. 

151. Lo Monte G, Capobianco G, Piva I, Caserta D, Dessole S, Marci R. 

Hysterosalpingo contrast sonography (HyCoSy): let’s make the point! Arch Gynecol 

Obstet. 2015;291(1):19–30. 

152. Ludwin I, Ludwin A, Wiechec M, Nocun A, Banas T, Basta P, Pitynski 

K.Hum Reprod. 2017 Apr 1; Accuracy of hysterosalpingo-foam sonography in 

comparison to hysterosalpingo-contrast sonography with air/saline and to 

laparoscopy with dye. ,32(4):758-769. doi: 10.1093/humrep/dex013.PMID: 

28184447 

153. Luo J, Shi Y, Liu D, Yang D, Wu J, Cao L, ... Jiang X. The effect of 

salpingectomy on the ovarian reserve and ovarian response in ectopic pregnancy: A 

systematic review and meta-analysis. Medicine.2019; 98(47). 

154. Maheux-Lacroix S, Boutin A, Moore L, et al. Hysterosalpingosonography 

for diagnosing tubal occlusion in subfertile women: a systematic review with meta-

analysis. Hum Reprod. 2014;29(5):953–963. 

155. Masaba EM. Assessment of Tubal Patency. In Textbook of Assisted 

Reproduction (pp. 3-6). Springer, Singapore. 2020. 

156. McGowin CL, Totten PA. The unique microbiology and  

molecular pathogenesis of Mycoplasma genitalium. J Infect Dis 2017; 216(Suppl 2): 

S382–8.  

157. McQueen DB, Perfetto CO, Hazard FK, Lathi RB. Pregnancy outcomes in 

women with chronic endometritis and recurrent pregnancy loss. Fertility and sterility. 

2015;104(4): 927-31. 



171 
 

158. Merhi Z, Doswell A, Krebs K, Cipolla M. Vitamin D alters genes involved 

in follicular development and steroidogenesis in human cumulus granulosa cells. J 

Clin Endocrinol Metab 99.6 (2014): E1137–45. 

159. Mitchell C. To Effectively Treat Pelvic Inflammatory Disease, Look 

Beyond Coverage for Gonorrhea and Chlamydia. Clinical Infectious Diseases. 2020. 

160. Mohamed AA, Yosef AH, James C, Al-Hussaini TK, Bedaiwy MA, Amer 

S. Ovarian reserve after salpingectomy: a systematic review and meta-analysis. Acta 

Obstet Gynecol Scand. 2017;96(7):795–803. 

161. Mohiyiddeen L, Hardiman A, Fitzgerald C, et al. Tubal flushing for 

subfertility. May 2015. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(5):CD003718. 

162. Moreno I, Cicinelli E, Garcia-Grau I, Gonzalez-Monfort M, Bau D, Vilella 

F, ... Simon C. The diagnosis of chronic endometritis in infertile asymptomatic  

women: a comparative study of histology, microbial cultures, hysteroscopy, and 

molecular microbiology. American journal of obstetrics and 

gynecology.2018;218(6):602-e1. 

163. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) Fertility: 

Assessment and treatment of people with fertility problems. London, UK: RCOG 

Press; 2013. 

164. Noventa M, Gizzo S, Saccardi C, Borgato S, Vitagliano A, Quaranta M, ... 

Palomba S. Salpingectomy before assisted reproductive technologies: a systematic 

literature review. Journal of ovarian research.2016; 9(1): 74. 

165. Ng KYB, Cheong, Y. Hydrosalpinx–Salpingostomy, salpingectomy or 

tubal occlusion. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology. 2019; 

59: 41-7. 

166. Oriji CP, Kiridi KE, Allagoa DO, Omietimi JE, Orisabinone IB, Makinde 

OI, Njoku C. The use of NAAT-PCR to determine asymptomatic chlamydia and 

gonorrhoea infections in infertile patients undergoing hysterosalpingogram at the 

federal medical centre, Yenagoa, South-South Nigeria. International Journal of 

Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology, 9(4), 1508. 



172 
 

167. Park ST, Lee SW, Kim MJ, Kang YM, Moon HM, Rhim CC. Clinical 

characteristics of genital chlamydia infection in pelvic inflammatory disease. BMC 

women's health. 2017;17(1): 1-7. 

168. Pereira N, Pryor KP, Voskuilen-Gonzalez A, Lekovich JP, Elias RT, 

Spandorfer SD, et al. Ovarian response and in vitro fertilization outcomes after 

salpingectomy: does salpingectomy indication matter? J Minim Invasive Gynecol. 

2017;24(3):446–54 e1. 

169. Pinto V, Matteo M, Tinelli R, Mitola PC, De Ziegler D, Cicinelli E. Altered 

uterine contractility in women with chronic endometritis. Fertility and Sterility. 2015; 

103(4): 1049-52. 

170. Piscopo RC, Guimarães RV, Ueno J, Ikeda F, Jarmy-Di Bella ZI, Girão 

MJ, Samama M. Increased prevalence of endocervical Mycoplasma and Ureaplasma 

colonization in infertile women with tubal factor. JBRA Assisted Reproduction. 

2020; 24(2): 152. 

171. Pregnancy outcome of in vitro fertilization after Essure and laparoscopic 

management of hydrosalpinx: a systematic review and meta-analysis. Xu B, Zhang 

Q, Zhao J, Wang Y, Xu D, Li Y Fertil Steril. 2017 Jul; 108(1):84-95.e5 

172. Prevalence of Pelvic Inflammatory Disease in Sexually Experienced 

Women of Reproductive Age - United States, 2013-2014. Kreisel K, Torrone E, 

Bernstein K, Hong J, Gorwitz R MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017 Jan 27; 

66(3):80-83. 

173. Qin F, Du DF, Li XL. The effect of salpingectomy on ovarian reserve and 

ovarian function. Obstet Gynecol Survey. 2016;71(6):369–76. 

174. Razia S, Nakayama K, Tsukao M, Nakamura K, Ishikawa M, Ishibashi T, 

… Kyo S. Metastasis of breast cancer to an endometrial polyp, the cervix and a 

leiomyoma: A case report and review of the literature. Oncol Lett. 2017; 14 (4): 

4585-92. doi: 10.3892/ol.2017.6822. 

175. Ribak R, Schonman R, Sharvit M, Schreiber H, Raviv O, Klein Z. Can the 

Need for Invasive Intervention in Tubo-ovarian Abscess Be Predicted? The 



173 
 

Implication of C-reactive Protein Measurements. Journal of Minimally Invasive 

Gynecology. 2020; 27(2):541-7. 

176. Ross J, Guaschino S, Cusini M, Jensen J. 2017 European guideline for the 

management of pelvic inflammatory disease. International journal of STD & AIDS. 

2018; 29(2):108-14. 

177. Salpingostomy in the treatment of hydrosalpinx: a systematic review and 

meta-analysis J. Chu; H.M. Harb; I.D. Gallos; R. Dhillon; F.M. Al-Rshoud; L. 

Robinson; A. Coomarasamy Human Reproduction 2015; Human Reproduction 30(6) 

178. Savaris RF, Fuhrich DG, Maissiat J, Duarte RV, Ross J. Antibiotic therapy 

for pelvic inflammatory disease. Cochrane Database of Systematic Reviews.2020;8. 

179. Sexually transmitted diseases and infertility. Tsevat DG, Wiesenfeld HC, 

Parks C, Peipert JF Am J Obstet Gynecol. 2017 Jan; 216(1):1-9. 

180. Soliman AA, Shaalan W, Abdel-Dayem T, Awad EE, Elkassar Y, Lüdders 

D, ... Sallam HN. Power Doppler flow mapping and four-dimensional ultrasound for 

evaluating tubal patency compared with laparoscopy. European journal of obstetrics 

& gynecology and reproductive biology.2015;195:83-7. 

181.Tantia A, Mandal K. Laparoscopic Adhesiolysis Infertility. Practical Guide 

in Reproductive Surgery.2018; 94. 

182. Van Schoubroeck D, Van den Bosch T, Ameye L, Boes AS, D’Hooghe T, 

Timmerman D. Pain during Fallopian-tube patency testing by hysterosalpingo-foam 

sonography. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015;45(3):346–350. 

183. Vazquez F, Fernández J. Pelvic Inflammatory Disease Due to Mycoplasma 

genitalium: A Character in Search of an Author. Clinical Infectious Diseases. 2020. 

184.Volodarsky-Perel A, Buckett W, Tulandi T. Treatment of hydrosalpinx in 

relation to IVF outcome: a systematic review and meta-analysis. Reproductive 

biomedicine online.2019;39(3):413-32. 

185. Wang Y, Qian L. Three- or four-dimensional hysterosalpingo contrast 

sonography for diagnosing tubal patency in infertile females: a systematic review 

with meta-analysis. Br J Radiol. 2016;89(1063):20151013. 

https://www.researchgate.net/journal/1460-2350_Human_Reproduction


174 
 

186. Wiringa  AE, Ness  RB, Darville  T, Beigi  RH, Haggerty CL. Trichomonas 

vaginalis, endometritis and sequelae among women with clinically suspected pelvic 

inflammatory disease. Sex Transm Infect 2019.t 

187. Wu S, Zhang Q, Li Y. Effect comparison of salpingectomy versus proximal 

tubal occlusion on ovarian reserve: A meta-analysis. Medicine. 2020; 99(30). 

188. Xu B, Zhang Q, Zhao J, Wang Y, Xu D,  Li Y. Pregnancy outcome of in 

vitro fertilization after Essure and laparoscopic management of hydrosalpinx: a 

systematic review and meta-analysis. Fertility and Sterility. 2017; 108(1): 84-95. 

189. Ye XP, Yang YZ, Sun XX. A retrospective analysis of the effect of 

salpingectomy on serum antiMullerian hormone level and ovarian reserve. Am J 

Obstet Gynecol. 2015;212(1):53 e1–10 

190. Yu X, Cai H, Zheng X, Feng J, Guan J. Tubal restorative surgery for 

hydrosalpinges in women due to in vitro fertilization. Archives of gynecology and 

obstetrics. 2018; 297(5): 1169-73. 

  



175 
 

Додаток 1 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Татарчук Т.Ф., Захаренко Н.Ф., Юско Т.І., Яроцька Н.В.  Хронічні 

запальні захворювання органів малого тазу – ефективне лікування та 

профілактика рецидиву. Репродуктивна ендокринологія. 2015; № 4(24):37-41. 

(Особистий внесок здобувача: відбір пацієнтів, аналіз отриманих даних, 

підготовка до друку.)  

2. Татарчук Т.Ф., Дейнюк К.Д., Занько О.В., Юско Т.І., Тарнопольська 

В.О.  Вітамін D дефіцитні стани в генезі порушень репродуктивного здоров’я 

жінки. Репродуктивна ендокринологія. 2018; №41:84–94. (Особистий внесок 

здобувача: літературний огляд, підбір тематичних пацієнтів, аналіз отриманих 

результатів та їх статистична обробка, підготовка до друку).  

3. Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Занько О.В., Юско Т.І. Поліпоз 

ендометрія: оптимізація протизапальної терапії. Репродуктивна 

ендокринологія. 2018; №44:8–14. (Особистий внесок здобувача: відбір 

пацієнтів, статистична обробка отриманих даних) 

4. Калугіна Л.В., Задорожна Т.Д, Юско Т.І. Клініко-морфологічні 

особливості хронічного сальпінгоофориту з різними варіантами перебігу в 

жінок репродуктивного віку. Перинатологія і Педіатрія. 2019, №4(80):16–23. 

(Особистий внесок здобувача: відбір пацієнтів,  аналіз даних, підготовка до 

друку)     

5. Калугіна Л.В., Юско Т.І., Чайківська Е.Ф., Плаксієва К.Д. 

Ускладнений хронічний сальпінгоофорит у молодих. Можливості 

консервативної терапії. Репродуктивна ендокринологія. 2020, №54: 79-84. 

(Особистий внесок здобувача: відбір пацієнтів, статистична обробка 

отриманих даних, підготовка до друку) 

6. Патент: Спосіб лікування рецидиву поліпів ендометрія у жінок 

репродуктивного віку. Номер патенту: 122071 Опубліковано: 26.12.2017 



176 
 

Автори: Татарчук Т.Ф., Герман Д.Г., Юско Т.І. (Особистий внесок здобувача 

:аналіз даних, підготовка до друку) 

7. Патент: Спосіб прогнозування рецидиву поліпів ендометрія у жінок 

репродуктивного віку. Номер патенту: 121927 Опубліковано: 26.12.2017 

Автори: Герман Д.Г., Юско Т.І., Татарчук Т.Ф. (Особистий внесок здобувача: 

аналіз даних, підготовка до друку)  

8. Патент: Спосіб діагностики хронічного ендометриту у жінок 

репродуктивного віку. Номер патенту: 133117 Опубліковано: 25.03.2019 

Автори: Татарчук Т.Ф., Захаренко Н.Ф., Калугіна Л.В., Кваша Т.І., Юско Т.І. 

(Особистий внесок здобувача :аналіз даних, підготовка до друку)  

   



177 
 

Додаток 2 

Апробація матеріалів дисертації. 

Основні положення дисертації було викладено на: ІІІ національному 

конгресі з імунології, алергології та імунореабілітації, що присвячений 50-

річчю створення алергологічної служби в Дніпропетровській області (Дніпро, 

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),  пленумі Асоціації 

акушерів-гінекологів України та науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Акушерство та гінекологія: актуальні та дискусійні 

питання» (Київ, 2019), науково-практичній конференції із міжнародною участю 

«Метаболічний синдром в міждисциплінарному аспекті: нові погляди на стару 

проблему» (Київ, 2019).  

 

 


