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АНОТАЦІЯ 

Бондарук О. Я. Діагностика, лікування доброякісних та передпухлинних 

процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин неясного ґенезу у жінок з 

безпліддям. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 

Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація «Акушерство та 

гінекологія»). - Національний університет охорони здоров′я України 

імені П. Л. Шупика, Київ, 2021.  

В структурі загальної онкологічної захворюваності рак шийки матки становить 

близько 3,8 % та посідає п’яте місце в Україні (Камінський В.В., 2019). Рак тіла матки 

серед онкологічної патології жінок в Україні складає 12,1 % (Бюлетень 

Національного канцер-реєстру України, 2019). Серед вікової категорії 

аденокарцинома шийки матки діагностується у 30,0 % жінок молодше 35 років та 

характеризується великим ризиком раннього метастазування 

(Зароченцева Н. В.,2016). На даний час відмічається прогресивне підвищення 

випадків аденокарциноми шийки матки, що досягає 25,0 % (Козаченко В. П., 2017). 

Основним недоліком стандартного методу кольпоскопічного дослідження є 

відсутність візуалізації всієї довжини слизової оболонки цервікального каналу шийки 

матки, що, відповідно, обмежує діагностику патологічних процесів 

ендоцервіксу (Коханевич Е. В., 2004). 

Дисертаційна робота присвячена зниженню частоти виникнення доброякісних та 

передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій у жінок з атипією клітин 

залозистого епітелію неясного ґенезу (AGC-NOS) та безпліддям шляхом 

удосконалення діагностики та лікування цих патологічних процесів. 

Дослідження проводилось в 3 етапи. На І етапі проведено загальноклінічне 

обстеження 3429 жінок, які звернулися для лікування безпліддя в Клініку 

репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології 

НУОЗ України імені П. Л. Шупика та КНП «Київський міський центр репродуктивної 

та перинатальної медицини». При цитологічному дослідженні цих жінок, у 240 

пацієнток виявлені атипові клітини неясного ґенезу залозистого епітелію геніталій. 
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На ІІ етапі сформовані наступні групи: основна група - 240 жінок з безпліддям 

та наявністю патологічних процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин 

неясного ґенезу та група порівняння - 100 жінок з безпліддям без патологічних 

процесів залозистого епітелію геніталій та атипії клітин неясного ґенезу.  

Після проведеного етіопатогенетичного лікування у жінок основної групи при 

цитологічному контролі виявлено AGC-NOS у 72,1 % пацієнток. Згідно результатів 

гістологічних досліджень, дана група жінок розподілена на дві підгрупи: Іо група - 70 

пацієнток з патологією ендоцервіксу, ІІо група - 103 обстежуваних з 

патологією ендометрія.  

Вперше визначені частота (6,9 %) та найбільш суттєві фактори ризику 

виникнення доброякісних та передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій 

з атипією клітин неясного ґенезу у жінок з безпліддям: вік>31 років (74,2 %), вплив 

професійних шкідливих факторів (29,6 %), куріння (37,9 %), ранній початок статевого 

життя (52,9 %), проміскуітет (39,1 %), хронічні захворювання органів дихання 

(48,3 %), хронічні захворювання сечовидільної системи (36,2 %), хронічний 

сальпінгіт та оофорит (56,7 %), рецидивуючі кольпіти (63,3 %), підгострий і 

хронічний вульвіт (38,8 %), оперативні втручання на матці (56,7 %) та шийці матки 

(10,0 %), тривалість безпліддя>6 років (73,3 %), порушення вагінального біотопу 

(83,4 %), моно-інфікування (U. Urealyticum - 9,6 %, M. Hominis - 7,9 %, C. Trachomatis 

- 6,7 %) та мікст-інфікування ІПСШ (M. Hominis та U. Urealyticum - 15,4 %, М. 

Genitalium та U. Urealyticum - 14,2 %), наявність вірусу папіломи людини - 65,0 % (18 

тип і йому подібних (45 і 39) - 38,7 %, 16 тип і йому подібних (31, 33, 35, 52, 58) -

9,6 %, 45 тип - 18,3 %), асоціація ВПЛ з ІПСШ - 40,0 %. 

При аналізі стану системного імунітету у досліджених з патологією ендометрія 

виявлена супресія клітинної ланки на відміну від групи порівняння, про що свідчить 

зниження як абсолютної (682,6±67,3*106/л проти 1591,2±159,1*106/л), так і відносної 

(31,8±3,1 % проти 58,0±5,8) кількості Т-лімфоцитів CD3+ та абсолютної кількості Т-

хелперів CD4+ (521,6±51,4*106/л проти 779,1±77,9*106/л), підвищення Т-супресорів 

CD8+ (498,6±49,1*106/л проти 216,9±21,7*106/л відповідно) (р < 0,05). 
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У пацієнток з патологією ендоцервіксу відмічено достовірне пригнічення 

клітинної ланки системного імунітету (зниження абсолютної і відносної кількості Т-

лімфоцитів CD3+ - 771,1±92,9*106/л проти 1591,2±159,1*106/л та 33,8±4,0 % проти 

58,0±5,8 %, так і абсолютної кількості Т-хелперів CD4+ - 573,2±68,5*106/л проти 

779,1±77,9*106/л, підвищення Т-супресорів CD8+ в абсолютній (486,8±58,2*106/л 

проти 216,9±21,7*106/л) та відносній (26,6±3,2 % проти 18,4±1,8 %) 

кількостях відповідно. 

Як у жінок з патологією ендометрія, так і у досліджених з патологією 

ендоцервіксу, на відміну від групи порівняння, визначені пригнічення цитотоксичної 

та фагоцитарної властивостей імунної системи (фагоцитарне число - 23,2±2,3 % та 

53,6±6,4 % проти 86,1±8,6 %, фагоцитарний індекс - 3,7±0,4 % та 4,2±0,5 % проти 

9,2±0,9 % відповідно) (р < 0,05). Напруження гуморальної ланки імунної системи у 

обстежених з патологією ендометрія, відповідно до групи порівняння, доводить 

достовірне підвищення відносної кількості В-лімфоцитів CD-22+ (27,6±2,7 % проти 

14,9±1,5 %), циркулюючих імунних комплексів (118,6±11,7 % проти 56,4±5,6 %), IgA 

(5,7±0,6 % проти 1,1±0,1 %) і IgG (18,2±1,8 % проти 6,4±0,6 %).  

При дослідженні стану судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу 

спостерігається зниження кількості тромбоцитів та тромбокриту на тлі тенденції до 

підвищення анізоцитозу тромбоцитів та достовірного зростання значень 

тромбоцитопоезу. При аналізі агрегаційної функції тромбоцитів виявлене більш 

виражене підвищення агрегаційної властивості тромбоцитів при індукції з АДФ 

(64,0±6,3 % проти 39,0±3,9 %), адреналіну (41,0±4,0 % проти 23,0±2,3 %) та колагену 

(2,0±4,1 % проти 25,0±2,5 %) саме у пацієнток з патологією ендометрію проти групи 

порівняння (р < 0,05). 

У жінок з патологією ендоцервіксу також спостерігається підвищена активація 

агрегаційної функції тромбоцитів до АДФ - 61,0±7,3 % та адреналіну - 39,0±4,7 %. 

Відмічена тенденція до гіперкоагуляції по внутрішньому шляху прокоагулянтної ланки 

системи гемостазу, більш виражена у жінок з патологією ендометрія (АЧТЧ - 26,4±2,6 

секунд проти 34,0±3,4 секунд в групі порівняння) (p > 0,05). 
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Проведений аналіз результатів імуногістохімічного дослідження свідчить про 

наявну дезінтеграцію локальної імунологічної відповіді, як у жінок з патологією 

ендоцервіксу (супресія клітинної - зниження рівня CD8 та гуморальної імунологічної 

реакції - зниження рівня CD20), так і у пацієнток з патологією ендометрія (супресія 

клітинної ланки - зниження рівня CD8 на тлі підвищенної гуморальної реакції - 

підвищення рівня CD20). 

Доповнені ознаки доброякісних та передпухлинних процесів ендоцервіксу при 

кольпоцервікоскопічному дослідженні: різноманітність кольору епітелію (57,2 %), 

ацетобілий гроноподібний епітелій (11,4 %), нерівний рельєф цервікального каналу 

(72,9 %), виражена складчастість залозистого епітелію (67,1 %), наявність запальних 

судин (22,9 %) та атипових судин (10,0 %).  

Уточнені ознаки доброякісних та передпухлинних процесів ендоцервіксу при 

проведенні ультразвукового дослідження: товщина ендоцервіксу >5 мм (61,4 %), 

неоднорідна структура ендоцервіксу (97,1 %), наявність гіперехогенних 

субендоцервікальних включень (41,4 %) та поліпи цервікального каналу (5,7 %). При 

УЗД ендометрія достовірно частіше визначаються його потовщення (73,8 %), 

нерівний контур (36,9 %) та його неоднорідна ехоструктура (96,1 %), гіперехогенні 

включення в ділянці серединного М-еха (78,6 %), а також в проекції базального шару 

(36,9 %). За даними доплерометричного дослідження діагностовано достовірне 

підвищення систоло-діастолічного відношення у обстежених з патологією ендометрія 

на відміну від групи порівняння в правій (8,2±2,7 проти 2,1±1,4) та лівій (9,1±2,8 

проти 2,4±1,5 відповідно) маткових артеріях (р < 0,05). 

При цервікогістероскопічному дослідженні спостерігаються різноманітність 

кольору епітелія (81,4 %), ацетобілі ділянки епітелію цервікального каналу (14,3 %), 

нерівний рельєф ендоцервіксу (77,1 %), грубу складчастість слизової оболонки 

цервікального каналу (70,0 %), гіперплазію ендоцервікса (37,1 %), деформацію 

цервікального каналу (7,1 %) та поліпи цервікального каналу (5,7 %).  

При проведенні гістероскопії у жінок з патологією ендометрія визначено 

гіпертрофію ендометрія (33,9 %), нерівномірну товщину ендометрія (56,3 %), 

наявність мікрополіпоподібних розростань (36,9 %), множинні та поодинокі поліпи 
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ендометрія - 4,9 % та 6,8 % відповідно, нерівномірну забарвленість слизової (92,2 %), 

виражений судинний малюнок слизової (84,5 %), масивні крововиливи (18,4 %), 

множинні крововиливи (11,7 %), локальну гіперваскуляризацію (68,9 %) та синдром 

«полуниці» (89,3 %). 

В результаті вперше розробленого та запатентованого нами 

цитоморфологічного дослідження атипових залозистих клітин неясного значення у 

60,7 % досліджуваних виявлені залозисті клітини з атиповим ядром невеликих 

розмірів з одним та двома поліморфними ядерцями, що свідчить про патологію 

ендометрія і у 39,3 % жінок атипові ядра великих розмірів з наявністю від трьох до 

п'яти і більше поліморфних макроядерець, що є ознакою ендоцервікальної патології.  

Слід відмітити, що дані гістологічного та цитомофологічного заключень 

стосовно локалізації патологічних процесів ендометрія та ендоцервіксу мають 

співпадіння у 98,1 % та 97,1 % випадках відповідно. За результатами 

імуногістохімічного дослідження біоптатів ендометрія виявлена експресія CD138 у 

83,5 % пацієнток з патологією ендометрія.  

Отримані результати стали підґрунтям для розробки патогенетично 

обгрунтованого комплексу діагностично-лікувальних заходів при наявності 

доброякісних та передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій у жінок з 

атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям на основі диференційованого 

комплексного підходу до локалізації патологічного процесу залозистого епітелію, 

відновлення захисної функції клітинного імунітету, нормалізації рівня циркулюючих 

імунних комплексів та нормалізації властивостей судинно-тромбоцитарної ланки 

системи гемостазу.  

На ІІІ етапі проведена оцінка ефективності розробленого нами алгоритму 

діагностичних та лікувальних заходів у жінок з безпліддям та наявністю патологічних 

процесів залозистого епітелію геніталій з AGC-NOS.  

З цією метою методом рандомізації виділено групи жінок: ІА група - 30 

пацієнток з патологією ендоцервіксу, яким проводилась запропонована лікувальна 

схема та група ІВ - 31 пацієнтка з патологією ендоцервіксу, ведення яких 

проводилось за традиційною методикою, ІІА група - 45 жінок з патологією 
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ендометрія, яким проводилась запропонована лікувальна схема та ІІВ група - 44 

пацієнтки з патологією ендометрія, ведення яких проводилось за 

традиційною методикою. 

Відповідно до отриманих результатів проведених досліджень вперше 

розроблено алгоритм діагностичних та лікувальних заходів жінок з доброякісними та 

передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій з AGC-NOS та 

безпліддям, що включає: І етап – комплексна діагностика, етіопатогенетична 

консервативна елімінація виявлених інфекційних агентів; II етап - контрольна 

комплексна діагностика із додатковим цитоморфологічним дослідженням ядер при 

наявності атипових залозистих клітин неясного значення з визначенням локалізації 

патологічного процесу. При виявлені патології ендоцервіксу проводиться 

цервікогістероскопічне дослідження з біопсією та гістологічне дослідження, при 

діагностиці патології ендометрія - гістероскопічне дослідження з біопсією, 

гістологічне та імуногістохімічне дослідження (СД138); ІІІ етап - при наявності 

дисплазії ендоцервіксу - хірургічне лікування (цервікогістероскопія з прицільною 

ексцизією патологічної ділянки) на тлі проведення імунокорегуючої терапії (алокін-

альфа), з проведенням комплексної післяопераційної терапії (імунокорегуюча, 

дезагрегантна та ранозаживляюча терапія), при визначенні ендометриту - комплексна 

терапія (ІІ лінія антибактеріальної терапії з урахуванням чутливості до інфекційних 

агентів, імунокорегуюча та дезагрегантна терапія, прогестини); ІV етап - оцінка 

результатів лікування: контроль через 6 тижнів, 3 та 6 місяців 

(кольпоцервікоскопічне, цитологічне, бактеріоскопічне дослідження, дослідження на 

ВПЛ) після лікування дисплазії ендоцервіксу та взяття мікробіоптату з порожнини 

матки на імуногістохімічне дослідження СД 138 після лікування ендометриту. 

Розроблена науково обгрунтована методика проведення вперше 

запропонованого цитоморфологічного дослідження ядер атипових залозистих клітин 

неясного значення з подальшою біопсією патологічної ділянки під ендоскопічною 

візуалізацією, гістологічного дослідження та комплексного лікування доброякісних 

та передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин неясного 
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генезу дозволить провести своєчасну терапію неопластичних процесів та швидше 

розпочати лікування безпліддя. 

Ефективність запропонованої нами схеми лікування доброякісних та 

передпухлинних процесів ендоцервіксу у жінок з безпліддям з атипією клітин 

залозистого епітелію неясного ґенезу склала 96,7 % проти 51,6 %, лікування 

ендометриту - 93,3 % проти 52,3 % (p < 0,05) при застосуванні стандартної схеми 

лікування відповідно. 

Для лікувальних установ та практикуючих лікарів розроблений алгоритм 

поетапного обстеження жінок з безпліддям та наявністю атипових залозистих клітин 

неясного значення з метою профілактики та лікування доброякісниих та 

передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій. Удосконалені дії лікаря-

акушера гінеколога, спрямовані на корекцію імунного статусу та судинно-

тромбоцитарної ланки у пацієнток з безпліддям та наявністю атипових залозистих 

клітин неясного значення. 

Ключові слова: доброякісні та передпухлинні патологічні процеси залозистого 

епітелію геніталій, атипія залозистих клітин неясного ґенезу, безпліддя, вірус 

папіломи людини, цитоморфологічне дослідження ядер атипових залозистих клітин 

неясного значення. 

ANNOTATION  

Bondaruk O. Ya. Diagnosis and Treatment of Nonmalignant and Premalignant 

Processes of Glandular Epithelium of Genitals with Atypical Cells of Unknown Origin in 

Women with Infertility. – Qualifying scientific work as a manuscript.  

A thesis for a PhD degree in area of expertise 22 Health in speciality 222 Medicine 

(with a focus on Obstetrics and Gynecology). – Shupyk National Healthcare University of 

Ukraine, Kyiv, 2021.  

In the structure of the overall cancer incidence, cervical cancer is about 3.8% and 

ranks fifth in Ukraine (Kaminskyi V.V., 2019). Uterine corpus cancer accounts for 12.1% 

among cancer-related pathologies of women in Ukraine (Bulletin of the National Cancer 

Registry of Ukraine, 2019). Among the age category, cervical adenocarcinoma is diagnosed 

in 30% of women younger than 35 years and is characterized by a high risk of early 
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metastasis (Zarochentseva N.V., 2016). At present, there is a progressive increase in the 

number of cases of cervical adenocarcinoma, reaching 25.0% (Kozachenko V.P., 2017). 

The main disadvantage of the standard method of colposcopic examination is the lack 

of visualization of the entire length of the mucous membrane of the cervical canal that limits 

the diagnosis of pathological processes of the endocervix (Kohanevich E. В.2004). 

The thesis is concerned with reducing the incidence of nonmalignant and 

premalignant processes of glandular epithelium of genitals in women with atypical glandular 

cells of unknown origin (AGC-NOS) and infertility by improving the diagnosis and 

treatment of these pathological processes. 

The study was conducted in 3 stages. At the first stage, a general clinical examination 

of 3,429 women seeking infertility treatment at the Clinic of Reproductive Technologies of 

the Ukrainian State Institute of Reproductology of NMAPE and Kyiv City Center for 

Reproductive and Perinatal Medicine was conducted. Cytological examination revealed 

atypical cells of unknown origin of the glandular epithelium of the genitals in 240 patients.  

At the second stage, the following groups were formed: treatment group which 

included 240 women with infertility and the presence of pathological processes of the 

glandular epithelium of the genitals with atypical cells of unknown origin, and experimental 

group which included 100 women with infertility without pathological processes of the 

glandular epithelium of the genitals or atypical cells of unknown origin. 

Cytologic screening revealed AGC-NOS in 72.1% of patients of the treatment group 

after ethiopathogenetic treatment. According to the results of histologic study, this group of 

patients was divided into two subgroups: Io group which included 70 patients with 

endocervical pathology, and ІІо group which included 103 patients with 

endometrial pathology. 

It is the first time the frequency (6.9%) and the most significant risk factors for 

nonmalignant and premalignant processes of glandular epithelium of genitals with atypical 

cells of unknown origin in women with infertility have been determined. They involve age 

over 31 years (74.2%), occupational hazards (29.6%), smoking (37.9%), early sexual 

activity (52.9%), sexual promiscuity (39.1%), chronic respiratory diseases (48.3%), chronic 

diseases of the urinary system (36.2%), chronic salpingitis and oophoritis (56.7%), recurrent 
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colpitis (63.3%), subacute and chronic vulvitis (38.8%), surgical intervention on uterus 

(56.7%) and cervix (10%), infertility for more than 6 years (73.3%), vaginal flora imbalance 

(83.4%), monoinfection (U. Urealyticum – 9.6%, M. Hominis – 7.9%, C. Trachomatis – 

6.7%) and mixed sexually transmitted infections (M. Hominis and U. Urealyticum – 15.4%, 

М. Genitalium and U. Urealyticum – 14.2%), human papilloma virus – 65.0% (type 18 and 

similar (45 and 39) – 38.7%, type 16 and similar (31, 33, 35, 52, 58) – 9.6%, type 45 – 

18.3%), association between HPV and STIs – 40.0%. 

The analysis of the systemic immunity state of patients with endometrial pathology 

revealed cell components suppression as opposed to the experimental group, as evidenced 

by the decrease in both absolute (682.6±67.3*106/l vs. 1591.2±159.1*106/l) and relative 

(31.8±3.1% vs. 58.0±5.8) number of T-lymphocytes CD3+ and the absolute number of T-

helpers CD4+ (521.6±51.4*106/l vs. 779.1±77.9*106/l), the increase in T-suppressors CD8+ 

(498.6±49.1*106/l vs. 216.9±21.7*106/l, respectively) (р<0.05). 

Patients with endocervical pathology had a significant suppression of the systemic 

immunity cellular component: a decrease in the absolute and relative  numbers of T-

lymphocytes CD3+ – 771.1±92.9*106/l vs. 1591.2±159.1*106/l and 33.8±4.0% vs. 

58.0±5.8%, and the absolute number of T-helpers CD4+ –573.2±68.5*106/l vs. 

779.1±77.9*106/l, an increase in T-suppressors CD8+ in absolute (486.8±58.2*106/l vs. 

216.9±21.7*106/l) and relative (26.6±3.2% vs. 18.4±1.8%) numbers, respectively.   

Both patients with endometrial pathology and those with endocervical pathology, as 

opposed to the experimental group, had a suppression of cytotoxic and phagocytic properties 

of the immune system (phagocytic number – 23.2±2.3% and 53.6±6.4% vs. 86.1±8.6%, 

phagocytic index – 3.7±0.4% and 4.2± 0.5% vs. 9.2±0.9%, respectively) (p<0.05). The 

humoral immune responsiveness in patients with endometrial pathology, as related to the 

experimental group, proves a significant increase in the relative number of B-lymphocytes 

CD-22+ (27.6±2.7% vs. 14.9±1.5%), circulating immune complexes (118.6±11.7% vs. 

56.4±5.6%), IgA (5.7±0.6% vs. 1.1±0.1%) and IgG (18.2±1.8% vs. 6.4±0.6%). 

The study of vascular-platelet component of homeostasis showed a decrease in the 

number of platelets and plateletcrit on the background of a tendency to an increase in platelet 

anisocytosis and a significant increase in thrombocytopoiesis. The analysis of platelet 
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aggregating function revealed a greater increase in platelet aggregation properties during 

induction with ADP (64.0±6.3% vs. 39.0±3.9%), adrenaline (41.0±4.0% vs. 23.0±2.3%) and 

collagen (2.0±4.1% vs. 25.0±2.5%) in patients with endometrial pathology as opposed to the 

experimental group (р<0.05). 

Patients with endocervical pathology had also an increased activation of platelet 

aggregating function to ADP (61.0±7.3%) and adrenaline (39.0±4.7%). There is a tendency to 

hypercoagulation on the intrinsic pathway of the procoagulant component of hemostasis, which 

is more pronounced in women with endometrial pathology (APTT – 26.4±2.6 seconds vs. 

34.0±3.4 seconds in the experimental group) (p>0.05). 

The results of immunohistological analysis show disruptions in local immune response 

both in women with endocervical pathology (cellular response suppression – a decrease in CD8, 

and humoral immune response suppression – a decrease in CD20) and in women with 

endometrial pathology (cellular suppression – a decrease in CD8 on the background of 

increased humoral response – increased levels of CD20). 

The signs of nonmalignant and premalignant processes of endocervix have been 

supplemented during colpocervicoscopic examination. They involve the diversity of 

epithelial color (58.0%), acetowhite botryoid epithelium (12.0%), rough surface of the 

cervical canal (72.9%), pronounced folding of the glandular epithelium (67.1%), the 

presence of inflammatory vessels (22.9%) and atypical vessels (10.0%). 

The signs of nonmalignant and premalignant processes of endocervix during 

ultrasound examination have been specified, which include endocervix thickness >5 mm 

(61.4%), heterogeneous structure of the endocervix (97.1%), the presence of hyperechoic 

subendocervical inclusions (41.4%) and polyps of the cervical canal (5.7%). Ultrasound of 

the endometrium significantly more often determines its thickening (73.8%), uneven 

contour (36.9%) and its inhomogeneous echostructure (96.1%), hyperechogenic inclusions 

in the area of the midline echo (78.6%), and also in the projection of the basal layer (36.9%). 

According to the dopplerometry, a significant increase in systolic-diastolic ratio was 

diagnosed in patients with endometrial pathology in contrast to the experimental group in 

the right (8.2±2.7 vs. 2.1±1.4) and left (9.1±2.8 vs. 2.4±1.5, respectively) uterine 

arteries (p<0.05). 
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Cervicohysteroscopic study showed the diversity of epithelial color (81.5%), 

acetowhite areas of the cervical canal epithelium (14.2%), rough surface of endocervix 

(77.1%), rough folding of the cervical canal mucous membrane (70.0%), endocervical 

hyperplasia (37.1%), cervical canal deformity (7.1%) and cervical canal polyps (5.7%). 

Hysteroscopy in women with endometrial pathology revealed endometrial 

hypertrophy (33.9%), uneven endometrial thickness (56.3%), the presence of micropolypoid 

growths (36.9%), multiple and single endometrial polyps – 4.9% and 6.8%, respectively, 

uneven coloration of the mucosa (92.2%), pronounced vascular pattern of the mucosa 

(84.5%), massive hemorrhage (18.4%), multiple hemorrhage (11.7%), local 

hypervascularization (68.9%) and “strawberry” syndrome (89.3%). 

As the result of the developed and patented cytomorphological study of atypical 

glandular cells of unknown origin, in 60.7% of patients glandular cells with an atypical 

nucleus of small size with one and two polymorphic nucleoli have been found, which 

indicates endometrial pathology, and in 39.3% of patients atypical nuclei of large size with 

three-five or more polymorphic macronucleoli have been detected, which is a sign of 

endocervical pathology. 

It should be noted that the data of histological and cytomorphological findings 

regarding the localization of pathological processes of the endometrium and endocervix are 

the same in 98.1% and 97.1% of cases, respectively. According to the results of 

immunohistochemical study of endometrial biopsies, CD138 expression was detected in 

83.5% of patients with endometrial pathology. 

The obtained results became the basis for the development of pathogenetically sound 

complex of diagnostic and therapeutic measures in case of nonmalignant and premalignant 

processes of glandular epithelium of genitals in women with atypical cells of unknown 

origin and infertility on the basis of differentiated complex approach to localization of 

pathological process of glandular epithelium, restoration of the protective function of 

cellular immunity, normalization of the level of circulating immune complexes and 

normalization of the properties of the vascular-platelet component of hemostasis. 
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At the third stage, the effectiveness of the developed algorithm of diagnostic and 

therapeutic measures in women with infertility and the presence of pathological processes 

of glandular epithelium of genitals with AGC-NOS was evaluated. 

In view of this, the method of randomization identified groups of women: group IA, 

which involved 30 patients with endocervical pathology, who were offered the proposed 

treatment regimen, and group IB, which consisted of 31 patients with endocervical 

pathology, who underwent traditional treatment, group IIA, which included 45 women with 

endometrial pathology, who were offered the proposed treatment regimen, and group IIB, 

which involved 44 patients with endometrial pathology, who underwent 

traditional treatment.  

According to the results of the study, it is the first time the algorithm of diagnostic 

and therapeutic measures for women with nonmalignant and premalignant processes of 

glandular epithelium of genitals with AGC-NOS and infertility has been developed, which 

consists of four stages. The first stage involves complex diagnosis, etiopathogenetic 

conservative elimination of the detected infectious agents. The second stage suggests control 

comprehensive diagnosis with additional cytomorphological examination of nuclei in case 

of atypical glandular cells of undetermined significance with identifying pathological 

process localization. When endocervical pathology is detected, cervicohysteroscopic 

examination with biopsy and histological examination is performed; when endometrial 

pathology is diagnosed, hysteroscopic examination with biopsy, histological and 

immunohistochemical examination (CD138) is carried out. In case of endocervical 

dysplasia, the third stage suggests surgical treatment (cervicohysteroscopy with target 

excision of the pathological area) on the background of immunocorrective therapy (allokin-

alpha), with a comprehensive postoperative therapy (immunocorrective, disaggregating and 

vulnerary therapy); in case of endometritis, comprehensive treatment is suggested (second-

line antibacterial therapy taking into account sensitivity to infectious agents, 

immunocorrective and disaggregating therapy, progestins). The fourth stage involves the 

evaluation of treatment outcomes: control after 6 weeks, 3 and 6 months 

(colpocervicoscopic, cytological, bacterioscopic examination, HPV test) after treatment of 
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endocervical dysplasia and taking a microbiopsy from the uterine cavity for 

immunohistochemical examination of CD138 after treatment of endometritis. 

The developed and scientifically substantiated technique of  cytomorphological study 

of nuclei of atypical glandular cells of undetermined significance with the subsequent biopsy 

of a pathological site under endoscopic visualization, histologic study and complex 

treatment of nonmalignant and premalignant processes of glandular epithelium of genitals 

with atypical cells of unknown origin will allow for timely therapy of neoplastic processes 

and faster initiation of infertility treatment.  

The effectiveness of the proposed treatment regimen for nonmalignant and 

premalignant processes of the endocervix in women with infertility with atypical glandular 

epithelial cells of unknown origin was 96.7% vs. 51.6%, treatment of endometritis – 93.3% 

vs. 52.3% (p<0.05) when using a standard treatment regimen, respectively. 

An algorithm for the staged examination of women with infertility and the presence 

of atypical glandular cells of undetermined significance for the prevention and treatment of 

nonmalignant and premalignant processes of the glandular epithelium of genitals has been 

developed for medical institutions and practicing physicians. The actions of the obstetrics 

and gynecology doctor aimed at correcting the immune status and vascular-platelet 

component in patients with infertility and the presence of atypical glandular cells of 

undetermined significance have been improved.  

Key words: nonmalignant and premalignant processes of glandular epithelium of 

genitals, atypical cells of unknown origin, infertility, human papilloma virus, 

cytomorphological examination of the nuclei of atypical glandular cells of undetermined 

significance.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Рак шийки матки залишається актуальною проблемою в 

усьому світі. В структурі загальної онкологічної захворюваності РШМ становить 

близько 3,8 % і є найбільш поширеним видом раку серед жінок у світі. В Україні 

РШМ посідає п’яте місце у структурі онкологічних захворювань серед жінок [47]. 

На даний час відмічається прогресивне підвищення випадків аденокарциноми 

шийки матки, що досягає 25,0 % [54]. Серед вікової категорії аденокарцинома шийки 

матки діагностується у 30,0 % жінок молодше 35 років та характеризується великим 

ризиком раннього метастазування [42]. 

Рак залозистого епітелію шийки матки виникає на тлі доброякісних (запальних, 

гіперпластичних або метапластичних) та передпухлинних процесів (дисплазії різного 

ступеня), які мають дисгормональну, запальну і 

посттравматичну природу [19,20,22,23,34,48,52,116,120,132,133,142,160,171,173,176,

180,188,189,194,205]. 

Згідно класифікації Бетезда (2014), серед результатів цитологічного 

дослідження залозистого епітелію є AGC-NOS (атипові залозисти клітини неясного 

значення), однак на даний час відсутній єдиний алгоритм ведення жінок з безпліддям 

та даним результатом цитологічного дослідження [16]. 

Рекомендована на даний час тактика ведення випадків атипії залозистих клітин 

полягає в розширеній кольпоскопії та цервікальному кюретажі, обов’язковому 

ендометріальному кюретажі у віці 35 років і більше [41]. 

Відомо, що при проведенні кольпоскопії неможливо візуалізувати довжину 

слизової оболонки цервікального каналу шийки матки в повній мірі, що, відповідно, 

обмежує діагностику патологічних процесів ендоцервіксу, тому найближчим 

аналогом запропонованої корисної моделі є візуалізація епітелію ендоцервікса 

шляхом проведення кольпоцервікоскопії за допомогою кольпоскопу та допоміжних 

цервікоскопів, які складаються з механічної та оптичної частин [56,93,94]. 

Відсутність сучасного наукового алгоритму діагностично-лікувальних заходів 

при наявності патологічних процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин 

неясного ґенезу у жінок з безпліддям обґрунтовує пошук факторів ризику розвитку 
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цих патологій з метою збереження здоров'я та своєчасного лікування безпліддя 

шляхом проведення допоміжних репродуктивних технологій [51]. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана наукова 

робота є фрагментом НДР Українського державного інституту репродуктології 

Національного університету охорони здоров′я України імені П. Л. Шупика 

«Визначення ролі коморбідних станів в процесі формування безплідного шлюбу для 

оптимізації заходів по збереженню репродуктивного, соматичного здоров’я жінок та 

їх потомства» (№ державної реєстрації 0117U 002470). 

Мета дослідження - зниження частоти виникнення доброякісних та 

передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин неясного 

ґенезу у жінок з безпліддям шляхом удосконалення сучасних методів діагностики та 

лікування цих патологічних процесів. 

Завдання дослідження: 

1. Встановити частоту та фактори ризику розвитку доброякісних та 

передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин неясного 

ґенезу у жінок з безпліддям. 

2. Дослідити стан імунної, судинно-тромбоцитарної та прокоагулянтної ланок 

гемостатичної системи при доброякісних та передпухлинних процесах залозистого 

епітелію геніталій з атипією клітин неясного ґенезу у жінок з безпліддям. 

3. Визначити найбільш суттєві лабораторні, сонографічні, 

цервікогістероскопічні, гістологічні та імуногістохімічні показники для діагностики 

доброякісних та передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій у жінок з 

атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям.  

4. Встановити цитоморфологічні ознаки атипових залозистих клітин неясного 

ґенезу при доброякісних та передпухлинних процесах залозистого епітелію геніталій 

у жінок з безпліддям.  

5. Виділити критерії для діагностики та лікування доброякісних та 

передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин неясного 

ґенезу у жінок з безпліддям. 
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6. Розробити комплекс заходів діагностики і лікування доброякісних та 

передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин неясного 

ґенезу у жінок з безпліддям, визначити ефективність запропонованого комплексу. 

Об’єкт дослідження - доброякісні та передпухлинні процеси залозистого 

епітелію геніталій у жінок з атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям 

Предмет дослідження - стан пацієнток з доброякісними та передпухлинними 

процесами залозистого епітелію геніталій у жінок з атипією клітин неясного ґенезу та 

безпліддям; фактори ризику виникнення; діагностичні критерії, методи лікування 

доброякісних та передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій у жінок з 

атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям. 

Методи дослідження: збір анамнезу, загальноклінічні, дослідження судинно-

тромбоцитарної та прокоагулянтної ланок системи гемостазу, імунної системи, 

кольпоскопія, кольпоцервікоскопія, сонографічні з доплерометрією, 

бактеріоскопічні, бактеріологічні, цитологічні, ПЛР, імунологічні, гормональні, 

цервікогістероскопічні, гістологічні, імуногістохімічні, математична статистика. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні встановлено 

частоту (6,9 %) доброякісних та передпухлинних процесів залозистого епітелію 

геніталій у жінок з атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям. 

Уточнені фактори ризику даних патологій. Доведено, що основним 

етіопатогенетичним чинником доброякісних та передпухлинних процесів 

залозистого епітелію геніталій у жінок з атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям 

є наявність вірусу папіломи людини - 65,0 % (18 тип і йому подібних (45 і 39) - 38,7 %, 

16 тип і йому подібних (31, 33, 35, 52, 58) -9,6 %, 45 тип - 18,3 %), особливо при 

асоціації з інфекціями, що перадаються статевим шляхом - 40,0 %. 

Вперше запропоновано використання цитоморфологічного дослідження ядер 

атипових клітин неясного значення, яке визначає тактику ведення таких жінок, що 

підтверджено майже 100 % співпадінням із даними гістологічних заключень стосовно 

локалізації патологічних процесів ендометрію та ендоцервіксу. 

Уточнені лабораторні, імуногістохімічні, сонографічні з доплерометрією та 

цервікогістероскопічні особливості при доброякісних та передпухлинних процесах 
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залозистого епітелію геніталій у жінок з атипією клітин неясного ґенезу 

та безпліддям. 

Доповнені дані щодо ролі порушень стану імунітету та судинно-

тромбоцитарної ланки системи гемостазу при доброякісних та передпухлинних 

процесів залозистого епітелію геніталій у жінок з атипією клітин неясного ґенезу 

та безпліддям. 

Розроблено новий комплекс діагностичних та лікувальних заходів при 

доброякісних та передпухлинних процесах залозистого епітелію геніталій у жінок з 

атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям, що включає новий метод 

диференційованого підходу на основі проведення цитоморфологічного дослідження 

ядер атипових клітин неясного значення з подальшою біопсією патологічної ділянки 

під ендоскопічною візуалізацією, гістологічне дослідження та комплексне лікування 

доброякісниих та передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій у жінок з 

безпліддям.  

Практичне значення одержаних результатів. Для впровадження в практику 

рекомендовані фактори ризику розвитку доброякісних та передпухлинних процесів 

залозистого епітелію геніталій у жінок з атипією клітин неясного ґенезу 

та безпліддям. 

Для діагностики та визначення тактики лікування запропоновано використання 

доступного для виконання цитоморфологічного дослідження ядер атипових 

залозистих клітин неясного значення, цервікоскопічне, цервікогістероскопічне, 

лабораторне та гістологічне дослідження. 

Для лікувальних установ та практикуючих лікарів розроблений алгоритм 

поетапного обстеження жінок з безпліддям та наявністю атипових клітин неясного 

значення з метою профілактики та лікування доброякісниих та передпухлинних 

процесів залозистого епітелію геніталій.  

Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційної роботи 

впроваджені в навчальний процес на кафедрі акушерства, гінекології та 

репродуктології УДІР НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 
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Особистий внесок здобувача. Отримані дані є результатом самостійної роботи 

дисертанта. Автором самостійно проаналізована наукова література та патентна 

інформація з проблеми доброякісних та передпухлинних процесів залозистого 

епітелію геніталій у жінок з атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям, проведено 

формування груп спостереження, клінічні та інструментальні обстеження, первинна 

обробка даних обстеження (клініко-лабораторних, інструментальних).  

Особисто дисертантом розроблений план, проведений статистичний аналіз 

отриманих результатів, написані всі розділи дисертації, сформульовані висновки та 

запропоновані практичні рекомендації, забезпечено їх відображення в 

опублікованих працях. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення 

дисертації повідомлені й обговорені на науково-практичних конференціях з 

міжнародною участю: Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України та науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Акушерство та гінекологія: 

актуальні та дискусійні питання» (Київ, 03-04 жовтня 2019р.), тема «Нові можливості 

в діагностиці та лікуванні патологічних процесів залозистого епітелію геніталій з 

атипією клітин неясного генезу у жінок з безпліддям» (доповідь); Всеукраїнська 

науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в 

акушерстві та гінекології: від науки до практики» (Буковель, 12-13 грудня 2019р.), 

тема «Діагностичні критерії доброякісних та передпухлинних патологічних процесів 

залозистого епітелію неясного генезу у жінок з безпліддям» (доповідь). 

Публікації. Матеріали дисертаційної роботи цілком відображені у 14 

публікаціях. Опубліковано 12 статей, з них 2 – одноосібно, 1 – англійською мовою, 9 

статей у наукових фахових виданнях України відповідно до переліку, 1 стаття у 

періодичних наукових виданнях інших країн, які входять до Європейського Союзу 

(Республіка Польща), 2 статті в наукових виданнях України, що індексується Scopus. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, 7 розділів 

(аналіз сучасного стану проблеми, матеріали та методи дослідження, 4 розділи власних 

досліджень, аналізу й узагальнення результатів), висновків та практичних 

рекомендацій. Матеріал викладений на 182 сторінках, з них 138 – основного тексту, 
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ілюстрований 42 таблицями і 23 рисунками, що займають 19 окремих сторінок. 

Список використаних джерел включає 205 найменувань, з яких 109 кирилицею та 96 

латиною, займає 22 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ДОБРОЯКІСНИХ ТА 

ПЕРЕДПУХЛИННИХ ПРОЦЕСІВ ЗАЛОЗИСТОГО ЕПІТЕЛІЮ ГЕНІТАЛІЙ 

 

1.1 Анатомічна та гістологічна картина жіночої статевої системи 

Жіноча статева система складається з внутрішніх (яєчники, маткові труби, 

матка і піхва) і зовнішніх (клітор, статеві губи, бартолініви залози) статевих органів 

[5,13,101,121,123,125,126,154,155,165,169,197].  

Яєчники - парні органи, які виконують зовнішньосекреторну та 

внутрішньосекреторну функції, покриті оболонкою, що складається з сполучної 

тканини і епітелію, на розрізі мають мозковий і кірковий шари [74].  

Маткові труби мають циліндричну форму, довжиною 8-18 см, розташовані у 

верхньому просвіті широкої зв'язки матки. Стінка маткової труби складається з 

слизової оболонки, яка покрита одношаровим циліндричним миготливим епітелієм, 

м'язового шару, що складається з гладкої м'язової тканини та серозного шару, який 

представлений очеревиною [80].  

Матка є порожнистим органом неправильної форми, її стінка матки розділена 

анатомічно і функціонально на три різних за анатомічною будовою і функціональним 

призначенням шари: ендометрій, міометрій і серозну оболонку, яка є продовженням 

парієтальної очеревини [44]. 

В ендометрії розрізняють функціональний і базальний шари. Будова 

функціонального (поверхневого) шару залежить від оваріальних гормонів і зазнає 

глибоку перебудову протягом менструального циклу. Слизова оболонка матки 

вистелена одношаровим стовпчастим епітелієм, містить численні маткові залози 

(прости трубчасті), що тягнуться через всю товщу ендометрія [9].  

Шийка матки ділиться на надпіхвову і піхвову частини. Піхвова частина шийки 

матки видатна в просвіт піхви і закінчується зовнішнім маточним вічком, покрита 

багатошаровим плоским епітелієм - ектоцервіксом. Канал шийки матки 

розташовується між зовнішнім і внутрішнім вічками, покритий однорядним 

циліндричним епітелієм - ендоцервіксом. Слизова оболонка вистилає порожнину 
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каналу і переходить наділянку внутрішнього зіву матки. В ендоцервіксі в складі 

однослойного столбчатого епітелію розрізняють війчасті і слизові епітеліоцити, що 

секретують слиз. Клітини циліндричного епітелію розташовані невеликими групами, 

витягнутої форми, з розширеним апікальним кінцем, цитоплазма з ознаками секреції, 

ядра розташовані близько до базального полюсу клітини. Також, зустрічаються 

«бокаловідні» клітини, цитоплазма в них розтянута слизом, іноді виявляються 

гранули секрету. Серед війчатих клітин розташовані біпотентні (резервні) клітини, 

що мають здадність до розподілу та диференційюванню в зрілі клітини як 

залозистого, так і багатошарового плоского епітелію. Ядерно-цитоплазматичне 

співвідношення в них різко зміщено у бік ядра, в якому виявляються великі грудочки 

гетерохроматину, а в каріоплазмі - одне або два компактних ядерця. Звичайне ядро 

оточено вузьким ободком відростчатої цитоплазми, у якій переважають вільні 

рибосоми й одиничні мітохондрії. Найбільшу кількість секрету виробляється 

численними розгалуженими шийковими залозами, розташованими в стромі складок 

слизової оболонки [9,21,53,70,104,117,118,129,181].  

Секрет шийки матки містить Т-лімфоцити, комплемент, імуноглобуліни (Ig) А, 

М і G, лізоцим, лактоферин, В-лізину, інтерферони. Секреторний імуноглобулін А 

(sIgA) синтезується тільки в епітеліальних клітинах. У складі секрету sIgA пригнічує 

здатність вірусів і бактерій до адгезії на поверхні епітеліального пласта. IgM 

агглютиують бактерії, нейтралізують віруси, активують комплемент і фагоцитоз, 

сприяючи тим самим елімінації збудника [12]. 

 

1.2. Фонові та передракові патологічні процеси залозистого епітелію 

шийки матки. Класифікація патологічних процесів шийки матки. 

Рак шийки матки залишається актуальною проблемою в усьому світі.  

В структурі загальної онкологічної захворюваності РШМ становить близько 

3,8 % і є найбільш поширеним видом раку серед жінок у світі. В Україні РШМ посідає 

п’яте місце у структурі онкологічних захворювань серед жінок [47]. 

Згідно даних Національного канцер-реєстру, питома вага смертності від РШМ 

в Україні складає 5,8 % в структурі смертності від онкологічних захворювань.  
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На даний час відмічається прогресивне підвищення випадків аденокарциноми 

шийки матки, що досягає 25,0 % [54]. 

Серед вікової категорії аденокарцинома шийки матки діагностується у 30,0 % 

жінок молодше 35 років та характеризується великим ризиком раннього 

метастазування [42]. Рак залозистого епітелію шийки матки виникає на тлі 

доброякісних (запальних, гіперпластичних, метапластичних) та передпухлинних 

процесів (дисплазії), які мають дисгормональну, запальну 

і посттравматичну природу [19,20,22,23,34,48,52,116,120,132,133,142,160,171,173,17

6,180,188,189,194,205]. 

Доброякісні фонові захворювання - стани, при яких зберігається нормоплазія 

епітелію, тобто відбувається правильний розподіл, диференціювання, дозрівання, 

старіння і відторгнення епітеліальних клітин, тоді як при передпухлинних процесах 

спостерігається диспластичні зміни клітин [60]. 

З метою єдиного поняття щодо патологогічного процесу шийки матки були 

створені міжнародні класифікації процесів епітелію шийки матки. 

Так, ще в 1963 році з'явилась цитологічна класифікація за Папаніколау, що 

включає 5 основних класів результатів дослідження клітин епітелію шийки матки 

[45]:  

1-й клас - атипових клітин немає; 

2-й клас - зміна морфології клітинних елементів, що обумовлене запальним 

процесом в піхві і / або шийки матки; 

3-й клас - є поодинокі клітини з аномаліями цитоплазми і ядер; 

4-й клас - окремі клітини з явними ознаками злоякісності: збільшення маси 

ядер, аномальна цитоплазма, змінені ядра, хроматівні аберації; 

5-й клас - в мазку є велика кількість ракових клітин. 

Найбільш поширеною є класифікація Bethesda (The Bethesda System), яка була 

розроблена в США в 1988 році і зазнала кілька змін (1991 р., 2001 р., 2014 р.). 

Ця класифікація володіє принциповою важливістю, враховуючи 

диференціальний підхід щодо локалізації клітин епітелію шийки матки. 
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Так, згідно класифікації Bethesda (2011 р.) [110,128,183] проводиться оцінка 

залозистого епітелію шийки матки з виділенням атипових залозистих клітин 

невизначеного значення - Atypical glandular cells of undetermined significance (AGC-

US), атипових клітин залозистого епітелію з підозрою на неоплазію - Atypical 

glandular cells, favour neoplastic (AGC favor neoplastic), ендоцервікальна 

аденокарцинома in situ - Endocervical adenocarcinoma in situ (AIS) та аденокарцинома. 

При перегляді класифікації в 2014 р. виділені атипічні залозисті клітини шийки 

матки - Atypical glandular cell - AGC [147,162,163,164,190], які, в свою чергу, можуть 

бути ендоцервікальними (без додаткового уточнення - not otherwise specified (NOS) 

або з коментаріями), ендометріальними (без додаткового уточнення або з 

коментаріями) та залозисті клітини без додаткового уточнення або з коментаріями.  

Гістологічними класифікаціями патологічних процесів шийки матки є 

класифікація R. M. Richard (1973 р.) та ВОЗ. 

В класифікацію за R. M. Richard входять терміни CIN (Cervical Intraepithelial 

Neoplasia) із ступенями I, II та III [62,115,139,178,198,200,203,204], які відповідають 

ступеням дисплазії класифікації 

ВООЗ [68,112,127,134,141,145,158,159,185,188,199,202]: 

CIN I - легка дисплазія; 

CIN II - помірна дисплазія; 

CIN III - тяжка дисплазія. 

 

1.3. Фонові та передракові патологічні процеси ендометрію. Класифікація 

патологічних процесів ендометрію. 

Рак тіла матки є поширеною патологією в Україні серед онкологічної патології 

жінок та складає 12,1 % [27]. 

Гіперплазія ендометрію характеризується патологічною неінвазивною 

проліферацією ендометрію з утворенням залоз з вираженою неоднорідністю їх форм 

і розмірів і нерівномірним розподілом строми між ними [92]. Гіперплазія ендометрію 

складає 30,0 % в загальній популяції [78], а відсоток її малігнізації досягає 80,0 % [55]. 
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За МКХ-10 виділяють наступні види гіперплазії ендометрія: поліп жіночих 

статевих органів; поліп тіла матки, поліп ендометрія; інші незапальні ураження 

матки, за винятком шийки матки; залозиста гіперплазія ендометрію: кістозна, 

залозисто-кістозна, поліповидна; аденоматозна гіперплазія ендометрія, гіперплазія 

ендометрію атипова (аденоматозна). 

У класифікації ВОЗ (1994 р.) представлені 4 категорії гіперплазії ендометрія: 

проста гіперплазія без атипії, комплексна гіперплазія без атипії, проста атипова 

гіперплазія і комплексна атипова гіперплазія [40]. На даний час представлена 

оновлена класифікація ВОЗ (2014 р.) гіперплазії ендометрію, в якій запропонований 

термін «ендометріальна інтраепітеліальна неоплазия» - Endometrial Intraepithelial 

Neoplasia (EIN), яку слід розглядати як передрак та проста і комплексна неатипова 

гіперплазія ендометрію - ендометріальна гіперплазія (Endometrial Hyperplasia) [99]. 

Хронічний ендометрит - клініко-морфологічний синдром, при якому в 

результаті персистирующего пошкодження ендометрія інфекційним агентом 

виникають множинні вторинні морфо-функціональні зміни, що порушують циклічну 

трансформацію і рецептивність ендометрію [64]. 

Поширеність хронічного ендометриту в популяції жінок репродуктивного віку 

досягає 85,0 % [10], є причиною безпліддя в 46,0 %, рецидивуючого невиношування 

в 12,0 %, повторних невдач екстракорпорального запліднення в 30,0 % і низької 

частоти імплантації в 11,5 % [85]. Мало місце дослідження італійських науковців [98], 

де з 2190 пацієнток були відібрані 438 жінок з гістероскопічними ознаками 

хронічного ендометриту, 188 (42,9 %) з яких мали дисфункціональні маткові 

кровотечі, 163 (37,2 %) - безпліддя, 42 (9,6 %) - ехографічні ознаки поліпа ендометрія, 

27 (6,2 %) - субмукозну міому.  

Відсоток інфекційних агентів, виявлених в піхві і в ендометрії у пацієнток з 

хронічним ендометритом, склав 58,0 % і 73,1 % відповідно. 

Безсумнівним тригером в патогенезі хронічного ендометриту є інфекційний 

процес, а також, згідно висновку сесії FIGO (2012 р.), можливий аутоімунний генез 

хронічного ендометриту при умові відсутності інфекційного агенту [85]. 
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Однак, відносно недавно стала розглядатися роль імунної системи в генезі 

інфекційно-запальних процесів ендометрію - патологічна активації імунних 

механізмів або імунодефіцит, що обумовлюють формування вогнища хронічного 

запалення, аутоімунних процесів і виснаження функціональної активності 

фагоцитів [83]. 

В.П. Сметник в 2007 р. виділів наступні морфологічні варіанти хронічного 

ендометриту [86]: 

- атрофічний - з атрофією залоз, фіброзом строми, її інфільтрацією лімфоїдними 

елементами; 

- кістозний - фіброзна тканина здавлює протоки залоз, їх вміст згущується, 

утворюються кісти; 

- гіпертрофічний - з відповідною реакцією слизової оболонки матки. 

 

1.4. Запальні процеси, як чинники розвитку патології залозистого епітелію 

геніталійта безпліддя та зміни імунітету 

Інфекції, що передаються статевим шляхом та зміни мікробіоценозу піхви є 

одним з факторів ризику розвитку передракових станів епітелію органів генитального 

тракту та залишаються актуальною проблемою гінекології, враховуючи широку 

розповсюдженість саме у жінок репродуктивного 

віку [28,71,79,84,107,124,191,192,193]. 

Запуск інфекційного процесу починається з впливу екзогенних і ендогенних 

тригерних факторів, при впливі яких змінюється співвідношення облігатної та 

факультативної частин мікробіоти, що класифікується як дисбіоз або дисбактеріоз 

піхви [89]. 

Мікробіота сечостатевої системи жінки включає облігатну (Lactobacillus spp. и 

Bifidobacterium spp.) - 80,0 %-90,0 % і факультативну - 10,0 %-20,0 %.  

Факультативна частина резидентної мікробіоти включає умовно-патогенні 

мікроорганізми (переважно бактерії), нерідко спільно з екзогенної статевою 

інфекцією бере участь в формуванні запальних вогнищ в органах сечостатевого 

тракту [87]. 
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До потенційно патогенним збудників неспецифічних запальних захворювань 

органів малого тазу відносять аеробні грампозитивні бактерії Streptococcus, 

Staphylococcus, Enterococcus, Corynebacterium і аеробні грамнегативні палички 

сімейства Enterobacteriaceae: Escherichia coli, Enterobacter spp., Proteus spp., Klebsiella 

spp.,Pseudomona sspp. До анаеробам відносяться грамнегативні неспороутворюючи 

бактерії Bacteroides, Fusobacterium, Prevotella і грампозитивні бактерії пологів 

Clostridium spp., Peptostreptococcus, Peptococcus [26]. 

Відомо, що вагінальний кандидоз частіше всього виникає на фоні 

різноманітних факторів зовнішнього середовища, що пригнічують імунітет, під час 

вагітності, на тлі гінекологічної патології, кишкових дисбактеріозів, довготривалого 

застосування антибіотиків, використання гормональної контрацепції тощо [20]. 

Встановлений тісний зв'язок урогенітальних мікоплазм з уретритами, 

цервіцітами, ендометритами, сальпінгітами і іншими запальними захворюваннями 

органів малого таза, а також вони також розглядаються в якості однією з причин 

безпліддя у жінок [77]. 

При аналізі щодо частоти зустрічаємості ІПСШ виявлено, що перше місце у 

пацієнток з безпліддям займають уреаплазматична інфекція - 31,0 %, друге місце - 

хламідійна інфекція (27,6 %), сукупність даних інфекцій - 2,1 % [4]. 

До основних інфекційних агентів, потенційно залученим в цервікальний 

канцерогенез, відносять Chlamydia trachomatis, вірус простого герпесу 1 і 2 типу та 

Mycoplasma genitalium, які викликають запальну реакцію в епітелії, мікроабразії або 

мікротравму, що зумовлює «інфекційний сценарій» і, таким чином, забезпечує 

тривалу персистенцию ВПЛ [36]. 

Так, до 86,0 % випадків інфікованих вірусом папіломи людини мали хронічний 

цервіцит [7]. 

Проведений метааналіз Lis і співавт. (2015) виявив значущий кореляційний 

зв'язок між Mycoplasma genitalium і цервицитом (OR = 1,66) і запальними 

захворюваннями органів малого таза (OR = 2,14) [65]. 

За даними авторів, в останні десятиліття ураження органів сечостатевої системи 

мікоплазменної етіології складають приблизно 40,0 % всіх запальних захворювань 
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сечостатевих органів, а в 69,6 % випадках для цієї інфекції характерна відсутність 

скарг пацієнтів і суб'єктивно безсимптомний перебіг [3,61]. 

Доведено роль Мycoplasma genitalium у розвитку цервицитов, запальних 

захворювання органів малого таза і трубного безпліддя [43]. 

Вже доведено, що мікоплазми в більшості випадків входять в структуру мікст-

інфекцій. Так, моно-інфекцію міко- та уреаплазму, виявляють до третини всіх 

випадків, а в асоціації з іншого патогенною мікрофлорою - до 88,0 % [2].  

Імунна відповідь організму на впровадження чужорідного об'єкта включає 

багато складових, особливе місце серед яких займають фагоцитоз і комплемент. Для 

адекватної імунної відповіді необхідно контактна і дистанційне взаємодія дендритних 

клітини і Т-хелпери, яке здійснюється групою молекул на мембрані клітини і 

призводить до активації Т-хелперів 1-го і 2-го типів і, відповідно, клітинного і 

гуморального ланок імунітету. Головними ефекторами запалення є фагоцити, а 

нейтрофіли при гострому ексудативно-деструктивному перебігу приймають 

допомогу гуморальних факторів - комплементу і антитіл, які підсилюють фагоцитарні 

реакції. Функціональна недостатність фагоцитарної ланки лежить в основі хронізації 

запального процесу [59]. 

У хворих на урогенітальний хламідіоз наявне порушення різних ланок 

імунітету, зокрема, зміна імунорегуляторного індексу CD4/CD8, пригноблення 

фагоцітарного ланки, зниженні активності систем комплекменту і лізоциму [18]. 

За даними Летяевой О. І. і ін. [2], мікст-інфекція мікоплазмоза з хламідіозом 

виявляється до 30,0 % випадків, з папіломавірусною інфекцією - до 40,0 %, з 

кандидозною інфекцією - в 28,0 %, з Gardnerella vaginalis - в 14,0 %. 

З доброякісних захворювань шийки матки провідним є запальні процеси 

[111,113,114,135,144,149,151,153,161,166,168,174,186], з них ендоцервіцити 

складають 73,2 %. Тривало існуюче запалення шийки матки і цервікального каналу 

обумовлюється проникненням микрорганизмов в міжклітинний простір крипт 

слизової оболонки і, в частині випадків, супроводжується процесами метаплазії [3]. 

Одним з основних факторів безпліддя та звичного невиношування вагітності є 

персистуюча вірусна і бактеріальна інфекції, що призводять до розвитку хронічного 
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ендометриту. Циркулюючи в ндометрії, мікробні агенти викликають аутоімунне 

запалення ендометрія [8]. 

Основними збудниками розвитку хронічного ендометриту є ІПСШ, віруси, 

аеробні та анаеробні бактеріальні агенти 

[122,136,140,143,146,148,152,170,184,196,201]. Інфікування порожнини матки 

відбувається за рахунок проникнення мікроорганізмів з нижніх відділів генітального 

тракту за допомогою сперматозоїдів, трихомонад, пасивного транспорту в результаті 

негативного внутрішньочеревного тиску. З порожнини матки хворих хронічним 

ендометритом в 28,9 % виділені різні види аеробних мікроорганізмів - у слизовій 

оболонці матки виявлені грампозитивні палички, грампозитивні та грамнегативні 

коки у 71,1 % хворих при негативних результатах бактеріологічного дослідження 

вмісту порожнини матки [109]. 

Дослідження R. B. Ness, K. E. Kip S. L. Hillier демонструють значущість 

ідентифікації мікробної культури для з'ясування ймовірності розвитку хронічного 

ендометриту: подібні паралелі визначені для високого титру Gardnerella vaginalis, 

Mycoplsma hominis, анаеробних грамнегативних паличок і, в меншій мірі, Ureaplasma 

urealyticum [108].  

Інші автори, у пацієнток з безпліддям в біоптатах ендометрію методом ПЛР 

виявили хламідію - у 41,9 %, уреплазму - у 11,3 %, мікоплазму - у 8,1 % та 

трихомоніаз - у 1,6 % [29]. 

За даними Н. А. Семенцової [69], дослідження мікрофлори порожнини матки, 

цервікального каналу та піхви у 60,0 % пацієнток з хронічним ендометритом виявили 

змішану бактеріальну інфекцію, схожу за видовим складом. У 40,0 % з даною 

патологією була визначена вірусно-бактеріальна інфекція ендометрія, відмінна від 

мікрофлори нижніх відділів статевих шляхів. У пацієнток з хронічним ендометритом 

в стадії загострення був відзначений позитивний ріст патогенної облигатной 

анаеробної флори в 34,8 % випадків, частка мікоплазми становила 18,0 %, 

уреаплазми - 16,7 %. 

На думку більшості дослідників, інфекціонний агент є лише пусковим 

фактором в розвитку хронічного ендометриту. Надалі при тривалій персистенції 
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мікроорганізму змінюється антигенна структура клітин слизової оболонки матки. 

Таким чином, запускається аутоімунний процес, виникає реакція по типу 

гіперчутливості уповільненої типу, з'являються аутоагресивні антитіла, які 

пошкоджують не тільки змінені патологічним процесом клітини ендометрія, але і 

здорову тканину. Таким чином, беручи до уваги то, що місцева імунна відповідь 

знижена і неповноцінна на тлі розвитку аутоімунних реакцій, збудник втрачає своє 

значення, і розвинене хронічне запалення підтримується в основному за рахунок 

аутоагресії до клітин внутрішньої оболонки матки; в даному випадку зростає 

значення умовно-патогенної флори [14]. 

Хронічні запальні захворювання жіночих статевих органів представляють 

серйозну небезпеку не тільки за рахунок своєї частоти, а й внаслідок значної кількості 

ускладнень, що виникають на тлі цієї патології в стані здоров’я жінки взагалі, 

репродуктивного здоров’я, зокрема [50]. 

Наслідком перенесених запальних захворювань органів малого таза, змін 

гормонального гомеостазу, медичні маніпуляції і операції в порожнині матки та 

пов'язані з ними травми базального шару ендометрію призводять до недостатнього 

розвитку ендометрію, що негативно вплває на процес лікування безпліддя методами 

допоміжних репродуктивних технологій [187]. 

Хронічні інфекції викликають серйозні зміни в імунітеті, які виражаються в 

збільшенні кількості макрофагів, в зростанні рівнів імуноглобулінів M, IgA, IgG 

внаслідок постійного антигенного роздратування [58]. 

Слід зазначити, що в реалізації репродуктивної функції важливу роль відіграє 

стан цервікального каналу шийки матки, який може служити одним з факторів 

порушення фертильності, що обґрунтовує необхідність прицільного обстеження та 

лікуванні хворих з безпліддям [75]. 

1.5. Вірус папіломи людини, як чинник розвитку патології залозистого 

епітелію геніталійта безпліддя, зміни імунітету 

ВПЛ є вже відомим фактором ризику розвитку гіперпластичних та 

неопластичних процесів репродуктивних органів [6,119,130,131,137,138,150,156,157,

167,172,175,177,179,182,195]. 
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Персистуюча інфекція ВПЛ є найбільш важливим етіологічним фактором у 

розвитку РШМ. На сьогоднішній день відкрито 198 штамів вірусу папіломи людини; 

загальна їх кількість за оцінками сягає чотирьохсот і більше. Приблизно півсотні 

штамів інфікує статевий тракт, і 13 з них є онкогенними [67]. 

Канцерогенез в епітелії шийки матки є етапним процесом і може тривати від 2 

до 10 років, однак своєчасний та раціональний лікувальний вплив на ранніх стадіях 

дозволяє уникнути виникнення інвазивних форм раку [17]. 

Інфіковані ВПЛ клітини в 80,2 % випадків знаходяться в зоні трансформації, що 

разом із криптами залозистого епітелію в екзо- та ендоцервіксі є найбільш 

уразливими для проникнення інфекції ВПЛ і розвитку цервікальної залозистої 

інтраепітеліальної неоплазії і її найбільш важкої форми - аденокарциноми [97]. 

Одним з вагомих факторів ризику прогресування неопластичних процесів 

епітелію шийки матки є поєднання ВПЛ з іншими урогенітальними інфекціями: 

хламідіоз, уреаплазмоз, мікоплазмоз, гонорея, трихомоніаз, бактеріальний вагіноз, 

герпетична інфекція, ВІЛ та ін., дисбіоз мікрофлори піхви [18]. 

Серед всіх випадків РШМ 70,0 -80,0 % становить плоскоклітинний рак, а 10,0 -

25,0 % - аденокарцинома. Найбільш поширені генотипи ВПЛ в етіології РШМ- 16, 18, 

45, 31 і 33. Залежно від ступеня онкогенного ризику ВПЛ поділяються на групи [42]: 

- низького онкогенного ризику (6, 11, 42, 43, 44 та ін.); 

- високого онкогенного ризику (16, 18, 31, 33, 35, 39,45, 48, 51, 52, 58, 56, 59, 68). 

В процесі неопластичного процесу, що асоційований з ВПЛ, виділяють 

наступні етапи [39]: 

- первинне інфікування вірусом;  

- персистенція генома вірусу папіломи в епісомальной формі і можливість 

продукції вірусних частинок з подальшою вторинною інфекцією; 

- інтеграція вірусної ДНК в клітинний геном. Даний етап найбільш значущий, 

оскільки з'являється новий якісний зсув у взаєминах вірусу і клітини господаря. 

Вбудовування ДНК ВПЛ в геном клітини супроводжується порушенням структури 

гена Е2 - репрессора Е7. при інтеграції ДНК вірусу синтез білка Е2 припиняється 



39 

 

через порушення структури відповідного гена, внаслідок чого активується синтез і 

накопичення білка Е7; 

- індукція мутацій в ДНК клітини господаря, яка викликає нестабільність 

клітинного генома;  

- виникнення клону клітин з мутаційної ДНК, що містять інтегровану ДНК 

вірусу папіломи;  

- активне розмноження даного клону клітин, ріст пухлини. 

Відомо, що інфекційний процес, як вірусної, так і бактеріальної етіології 

викликає відповідні реактивні зміни системи імунітету, а хронічна патологія має 

здатність до розвитку десинхронізації роботи імунної системи [49]. 

Парадоксальна спільність антигенів, персистирующих умовно-патогенних 

представників з тканинними антигенами організму господаря, забезпечує при 

взаємодії індукцію аутоімунних реакцій, вторинний імунодефіцит і імуносупресію. 

Особливу роль в підтримці імунодефіцитного стану відводять хронічної вірусної 

інфекції генітального тракту [83]. 

Імунна система відіграє ключову роль у знищенні вірусу. Макрофаги, природні 

кілери і Т-лімфоцити важливі як захист 1-й лінії при знищенні ВПЛ-інфекції. Захист 

2-й лінії представлена цитотоксичними Т-лімфоцитами, які індукують адаптивний 

імунну відповідь проти Е6 і Е7 ВПЛ-16 [100]. 

При ПВІ розвивається дисфункція як Т-системи (зменшення кількості і 

зниження активності Т-лімфоцитів, Т-супресорів), так і В-системи (зниження 

функціональної активності В-лімфоцитів, вмісту Т-хелперів і концентрації 

імуноглобулінів) імунітету, спостерігається дефект системи інтерферонів, 

відбувається зміна балансу про- і протизапальних цитокінів [1]. 

Сучасні дані про життєвий цикл різних типів ВПЛ свідчать про їх згубний вплив 

на місцевий імунітет, блокуючи антігенпрезентуючу функцію макрофагів, вірусні 

білки сприяють тому,що макрофаги не стимулюють уявлення антигену Т-клітинам. 

Такий механізм самозахисту дозволяє вірусу існувати в клітині хазяїна досить 

тривалий період, необхідний для реплікаційний циклу [38]. 
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1.6. Діагностика фонових та передракових захворювань ендоцервіксу та 

ендометрію 

В сучасних умовах запальні захворювання статевих органів характеризуються 

рядом особливостей: збільшення значущості умовно-патогенної флори в ініціації 

патологічного процесу, зростання антибіотикорезистентності мікроорганізмів, 

відсутність специфічної клінічної симптоматики, трансформація клінічної картини в 

сторону стертих форм і атипового перебігу, що створює значні труднощі в діагностиці 

та оцінці тяжкості перебігу запального процесу [91]. 

Основні фактори ризику по виникненню запальних захворювань геніталій 

складають 4 групи [81]: 

1-а об'єднує ряд агентів, що ушкоджують, що впливають на стан імунної 

системи, неспецифічної резистентності організму і сприяють розвитку 

імунодефіцитних станів;  

2-я включає фактори, що сприяють руйнуванню біологічного захисту геніталій 

від проникнення інфекційного агента;  

3-тя визначає резистентність інфекційного агента до протимікробних засобів і 

сприйнятливість макроорганізму до інфекції;  

4-я об'єднує фактори демографічного, соціального, економічного, культурного, 

поведінкового характеру. 

Провідне місце в вагінальному мікробіоценозы - 95,0 %-98 % (107-109 КУО / 

мл) займають лактобацили (палички Додерлейна), найчастіше це мікроаерофільні, 

продукують перекис водню, рідше анаеробні. Першою ознакою вагінальних 

дисбіотичних розладів є зниження концентрації анаеробної молочнокислої флори або 

втрата нею біологічних властивостей [32]. 

Серед причин формування дісбіотіческого процесу піхви основними є 

наступні [88]: 

- зміна рН вагінального вмісту (причини можуть бути як ендогенні, так і 

екзогенні); 

- індукція лизогении в лактофлора, яка веде до знищення пулу облигатной 

лактофлори і, в результаті цього, зниження колонізаційної резистентності; 
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- порушення в системі загального та місцевого імунітету; не останню роль в 

цьому випадку може грати ендокринний статус і статеві інфекції. 

Бактеріальний вагіноз - загальний інфекційний незапальний синдром, 

пов'язаний з дисбіозом вагінального біотопу і супроводжується надмірно високою 

концентрацією облігатно- і факультативно-анаеробних умовно-патогенних 

мікроорганізмів і різким зниженням або відсутністю молочнокислих бактерій у 

виділеннях піхви [82]. 

З метою визначення дисбіотичних змін піхви, зокрема, наявності 

бактеріального вагінозу, проводять мікроскопічне та бактеріологічне дослідження 

виділень із піхви, ПЛР-діагностику [24,25,33,37,46,95,103,105,106].  

«Золотим стандартом» діагностики ІПСШ є метод ампліфікації нуклеїнових 

кислот (полімеразна ланцюгова реакція) [11,35,66,78,90,102].  

Метод якісної діагностики ДНК ВПЛ високочутливий і інформативний, але не 

дозволяє прогнозувати перебіг інфекції, яка в деяких випадках елімінується без 

лікування. Найбільшою прогностичної значимості мають кількісні методи 

визначення вірусної навантаження - ПЛР в реальному часі (ПЛР-РВ), метод Digene 

Hibrid Captur System II ( «подвійний генної пастки») та інші, які дають можливість 

прогнозувати елімінацію ВПЛ або прогресування інфекції до дисплазії [96]. 

Неопластичні процеси шийки матки виявляють за допомогою цитологічного та 

гістологічного досліджень. 

Залежно від ступеня вираженості диспластичних змін в останні роки більшість 

онкологів-практиків використовують класифікацію неоплазій, запропоновану R. М. 

Richard (1968). Морфологічно розрізняють неоплазію легкого (CIN I) - 

характеризується поліморфізмом клітинних елементів з вираженою гіперхромією 

ядер і високим ядерно-цитоплазматичним співвідношенням, помірного (CIN II) - 

визначається клітинний атипізм і численні мітози у половині епітеліального пласта 

від базальної мембрани і тяжкого (CIN III) – наявний клітинний атипізм у 2/3 товщини 

епітелія, ступеню [47]. 

Згідно з рекомендаціями Американського товариства раку (ACS, American 

Cancer Society), Американського товариства клінічної онкології (ASCP, American 
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Society for Clinical Pathology), скринінг РШМ проводиться з 21 року. Жінкам у віці від 

21 до 29 років цитологічне дослідження має проводитися 1 раз на 3 роки. Жінкам від 

30 до 65 років рекомендовано проведення комбінованого тесту (Co-test), який 

включає в себе ВПЛ-тестування 1 раз в 5 років і цитологічний мазок кожні 3 роки. 

Доведено, що при застосуванні co-test в порівнянні з цитологічним дослідженням 

ризик захворюваності РШМ знижується [76]. 

Згідно класифікації Бетезда (2014), серед результатів цитологічного 

дослідження залозистого епітелію є AGC-NOS (атипові залозисти клітини неясного 

значення), однак на даний час відсутній єдиний алгоритм ведення жінок з безпліддям 

та даним результатом цитологічного дослідження [16]. 

Рекомендована на даний час тактика ведення випадків атипії залозистих клітин 

полягає в розширеній кольпоскопії та цервікальному кюретажі, обов’язковому 

ендометріальному кюретажі у віці 35 років і більше [41]. 

Відомо, що при проведенні кольпоскопії неможливо візуалізувати довжину 

слизової оболонки цервікального каналу шийки матки в повній мірі, що, відповідно, 

обмежує діагностику патологічних процесів ендоцервіксу [56,93,94]. 

Метод дилатації і вишкрібання нині не є стандартом початкової оцінки 

ендометрія, є «сліпою» процедурою та має застосовуваться з метою оцінки стану 

ендометрія лише за відсутності інших діагностичних можливостей [63]. 

"Золотим стандартом" уточнення діагнозу є гістологічне та імуногістохімічне 

дослідження, завдяки чому у жінок з AGC-NOS та безпліддям виявлені як хронічні 

доброякісні (ендоцервікоз та ендометрит, гіперпластичні процеси без атипії), так і 

передпухлинні (дисплазії різних ступенів тяжкості) процеси залозистого епітелію 

геніталій [15]. 

Діагностичне і прогностичне значення мають маркери хронічного ендометриту 

(CD16, CD20, CD56, CD138), саме їх виявлення є історично зумовленим наслідком 

досить високу специфічність і високого ступеня обгрунтованості використання в 

діагностиці даної патології [59]. 

Актуальною проблемою для діагностики залозистих неоплазій є їх 

важкодоступна візуалізація. Так, аденокарцинома проростає в строму шийки матки і 
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по криптам поширюється вгору по стінці цервікального каналу, не 

розповсюджуючись на екзоцервікс. Отже, гінекологічне дослідження, кольпоскопія, 

біопсія, а також ендоцервікальний кюретаж зазвичай недостатньо інформативні в 

зв'язку з локалізацією патологічного процесу в цервікальному каналі, невеликими 

розмірами ураження і труднощами одержання достатньої для дослідження кількості 

матеріалу [31]. 

 

1.7 Сучасні методи лікування фонових та передракових захворювань 

ендоцервіксу та ендометрію 

Лікування вагінальної інфекції полягає в проведенні раціональної етіотропной 

терапії, обов'язковими умовами є елімінація збудника, безпека, відновлення 

порушеного мікроценозу піхви, що в кінцевому підсумку повинно забезпечити 

нормальний титр лактобацил зі збереженням їх функціональної активності і 

перешкодити розвитку суперінфекції [30]. 

Плануючи алгоритм лікування ВПЛ і розуміючи, що вірус знаходиться не 

тільки в аномальному епітелії, але і в зовнішньо незмінених тканинах по периферії 

вогнища, оптимальним варто вважати комплексне лікування, що включає не тільки 

локальне деструктивний вплив на патологічно змінені тканини, а й медикаментозну 

противірусну терапію [73]. Імуномодулюючі препарати використовуються у 

вітчизняній практиці як у вигляді монотерапії, так і в поєднанні з деструктивними 

методами. Застосовують інтерферони та їх індуктори, синтетичні імуномодулятори, 

імуноглобуліни. патогенетично обгрунтованим є застосування імуномодуляторів з 

противірусною і антипроліферативну дією [72].  

За даними літератури, майже в 70,0 % випадків запальних захворювань органів 

малого таза застосування рутинних методів діагностики не дозволяє виявити 

етіологічний фактор. При цьому схеми лікування емпірично повинні забезпечувати 

елімінацію широкого спектра можливих патогенних мікроорганізмів, включаючи 

хламідії, гонококи, трихомонади, грамнегативні факультативні бактерії, анаероби і 

стрептококи, в зв'язку з ніж доцільно призначити комбінацію антибактеріальних 

засобів [57]. 
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Велика різноманітність підходів до тактики ведення фонових та передракових 

захворювань ендоцервіксу та ендометрію говорить про відсутність єдиного чіткого 

алгоритму діагностично-лікувальних заходів при даних патологіях, що потребує 

подальшого вивчення зазначеної проблеми. 

Відсутність сучасного наукового алгоритму діагностично-лікувальних заходів 

при наявності патологічних процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин 

неясного ґенезу у жінок з безпліддям обґрунтовує пошук факторів ризику розвитку 

цих патологій з метою збереження здоров'я та своєчасного лікування безпліддя 

шляхом проведення допоміжних репродуктивних технологій [51]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Методологія та матеріал дослідження 

Кандидатська дисертація виконувалася в 2016-2020 роках на базі кафедри 

акушерства, гінекології та репродуктології Українського державного інституту 

репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика та Клініки репродуктивних 

технологій Українського державного інституту репродуктології НУОЗ України 

імені П. Л. Шупика, Київського міського центру репродуктивної та 

перинатальної медицини. 

Дослідження проводилось з дотриманням основних біотичних положень 

Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину, Гельсінської декларації 

Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних 

досліджень за участі людини, Настанови з клінічних досліджень МОЗ України 

«Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008», а також 

наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009р. «Про затвердження Порядку проведення 

клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних 

випробувань і Типового положення про комісії з питань етики» із відповідними 

змінами та доповненнями згідно наказу МОЗ України від 01.10.2015 № 639 «Про 

внесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та 

експертизи матеріалів клінічних випробувань» Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 08 грудня 2015 р. за № 520/27965. 

Обраний напрямок дослідження тісно пов’язаний із темою науково-дослідної 

роботи Українського державного інституту репродутології Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика «Визначення ролі коморбідних 

станів в процесі формування безплідного шлюбу для оптимізації заходів по 

збереженню репродуктивного, соматичного здоров’я жінок та їх потомства» (№ 

державної реєстрації 0117U 002470). 

Критерії включення пацієнток у дослідження: жінки з доброякісними та 

передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій з атипією клітин 
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залозистого епітелію неясного ґенезу, жінки з безпліддям віком від 18 до 45 років, 

інформована згода на проведення дослідження. 

Критерії невключення пацієнток з дослідження: вік до 18 років, жінки з 

патологією плоского епітелію шийки матки, жінки з онкологічними захворюваннями.  

Критерії виключення досліджуваних із дослідження: відмова від участі в 

дослідженні (тобто припинення отримання ними певного лікарського 

засобу/лікування в ході дослідження), а також процедури, що регламентують це 

виключення, не дотримання рекомендацій лікаря, неявка на контрольний візит. 

Під час проведення клінічного дослідження конфліктних ситуацій не виникало, 

дослідники дотримувалися принципів етики науковців та лікарів, слідкуючи за 

дотриманням правових аспектів дослідження.  

Пацієнтам була вчасно надана інформована згода для участі в дослідженні, 

роз’яснено усі положення документу в усній формі та надано відповіді на питання, 

що виникли.  

Протокол дослідження та зразок інформованої згоди були розглянуті етичною 

комісією НУОЗ України імені П. Л. Шупика.  

При публікації результатів дослідження та апробації окремих його частин 

дотримувалися конфіденційності - дані учасників дослідження, які могли б їх 

ідентифікувати, не розголошувалися.  

Страхування суб’єктів дослідження не передбачалося.  

Робоча гіпотеза даного дослідження полягає в наступному: у жінок з безпліддям 

та наявністю атипових клітин неясного генезу спостерігаються доброякісні та 

передпухлинні процеси залозистого епітелію геніталій, тому розробка діагностично-

лікувальних заходів дозволить зменшити частоту цієї патології. 

Нами був розроблений дизайн дослідження (рисунок 2.1).  

Відповідно до плану та задач дослідження, на І етапі нами проведено 

загальноклінічне обстеження 3429 жінок з безпліддям, які звернулися для лікування 

безпліддя.  
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З 3429 обстежених жінок з безпліддям при цитологічному дослідженні у 240 

(6,9 %) пацієнток виявлені атипові клітини залозистого епітелію неясного ґенезу 

(AGC-NOS). 

На ІІ етапі сформовані наступні групи: основна група - 240 жінок з безпліддям 

та наявністю патологічних процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин 

неясного ґенезу та групу порівняння - 100 жінок з безпліддям без патологічних 

процесів залозистого епітелію геніталій та атипією клітин неясного ґенезу.  

З метою встановлення факторів ризику виникнення доброякісних та 

передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій у жінок з безпліддям та 

наявністю атипових клітин залозистого епітелію неясного ґенезу було проведене 

клініко-статистичне дослідження (кольпоцервікоскопія, цервікогістероскопія, 

цитологічне дослідження, цитоморфологічне дослідження, бактеріоскопічне, 

бактеріологічне, гістологічне та імуногістохімічне дослідження, ПЛР діагностика 

інфекцій урогенітального тракту, гормональні дослідження та обстеження на 

TORCH-інфекції, УЗД з доплерометрією, лабораторне дослідження стану імунітету 

та судинно-тромбоцитарної і прокоагулянтної ланки системи гемостазу).  

Після отримання результатів гістологічних досліджень основна група 

розподілена: Іо група - 70 пацієнток з патологією ендоцервіксу, ІІо група - 103 

обстежуваних з патологією ендометрію.  

На ІІІ етапі проведена оцінка ефективності розробленого нами алгоритму 

діагностичних та лікувальних заходів у жінок безпліддям та наявністю патологічних 

процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин залозистого епітелію 

неясного ґенезу.  

З цією метою методом рандомізації виділено групи жінок: ІА група - 30 

пацієнток з патологією ендоцервіксу, яким проводилась запропонована лікувальна 

схема та група ІВ - 31 пацієнтка з патологією ендоцервіксу, ведення яких 

проводилось за традиційною методикою, ІІА група - 45 жінок з патологією 

ендометрія, яким проводилась запропонована лікувальна схема та ІІВ група - 44 

пацієнтки з патологією ендометрія, ведення яких проводилось за традиційною 

методикою. 
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ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Дизайн дослідження. 

 

 

ІІ етап 

Визначення критеріїв для діагностики, 

призначення терапії та прогнозу 

виникнення патологічних процесів 

залозистого епітелію геніталій з атипією 

клітин залозистого епітелію неясного 

ґенезу у жінок з безпліддям 

Група порівняння - 100 

жінок з безпліддям 

ІІІ етап 

 

Перевірка ефективності запропонованого 

комплексу діагностично-лікувальних 

заходів при доброякісних і 

передпухлинних процесів залозистого 

епітелію геніталій у жінок з безпліддям та 

атипією клітин залозистого епітелію 

неясного ґенезу 

ІА - 30 жінок з патологією 

ендоцервіксу, яких лікували 

за традиційною методикою 

ІВ - 31 жінка з патологією 

ендоцервіксу, яких лікували 

за запропонованою схемою  

 

 

ІІА - 45 жінок з патологією 

ендометрія, яких лікували 

за запропонованою схемою  

 

 

ІІВ - 44 жінки з патологією 

ендометрія, яких лікували за 

традиційною методикою  

 

 

І етап 

Визначення частоти (240 – 6,9 %) та 

факторів ризику виникнення патологічних 

процесів залозистого епітелію геніталій з 

атипією клітин залозистого епітелію 

неясного ґенезу у жінок з безпліддям  

 

Основна група - 240 жінок з 

безпліддям та наявністю 

патологічних процесів 

залозистого епітелію геніталій з 

атипією клітин неясного ґенезу. 

Іо група - 70 пацієнток з 

патологією ендоцервіксу; 

ІІо група – 103 обстежуваних з 

патологією ендометрія.  

 

  

3429 жінок з безпліддям 
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2.2 Методи дослідження 

Загальноклінічне обстеження виконували відповідно наказу МОЗ України 

№ 417 від 15.07.2011 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної 

допомоги в України» та наказу МОЗ України № 787 «Про затвердження порядку 

застосування допоміжних репродуктивних технологій» від 15.07.2013, уніфікованого 

клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Дисплазія шийки матки. Рак шийки 

матки» розробленим з урахуванням сучасних вимог доказової медицини та 

затвердженим наказом МОЗ України від 2 квітня 2014 р. № 236. 

Здійснювали кольпоцервікоскопію, цервікогістероскопію, цитологічне 

дослідження, цитоморфологічне дослідження, бактеріоскопічне, бактеріологічне, 

гістологічне та імуногістохімічне дослідження, ПЛР діагностику інфекцій 

урогенітального тракту, гормональні дослідження та обстеження на TORCH-інфекції, 

УЗД з доплерометрією, лабораторне дослідження стану імунітету та судинно-

тромбоцитарної і прокоагулянтної ланок системи гемостазу 

У кожної обстежуваної збирали анамнез життя, соматичних патологій, 

професійний анамнез, звертали увагу на наявність професійних шкідливостей, 

наявність шкідливих звичок, початок статевого життя, кількість статевих партнерів, 

застосування в анамнезі гормональних препаратів в режимі контрацепції, індекс маси 

тіла. Враховували вікову характеристику, соціально-економічний статус, перенесені 

гінекологічні захворювання, фактори та форму безпліддя, екстрагенітальні 

захворювання, травми, операції, особливості перебігу попередніх вагітностей та їх 

завершення, тощо. Вивчалась менструальна функція у пацієнток, проводили 

гормональні дослідження (ФСГ, ЛГ, естрадіол, прогестерон, пролактин, АМГ, ДГЕА, 

кортизол, тестостерон загальний, ТТГ, Т3, Т4) та обстеження на TORCH-інфекції. 

Вивчались заключення суміжних спеціалістів (терапевта, ендокринолога, 

інфекціоніста, психіатра). Враховували дані генетичного обстеження: 

каріотипування, а також спадкових захворювань жінок. 

З метою виявлення гострих та підгострих форм патології органів і систем 

проводили фізикальне та бімануальне вагінальне обстеження. Здійснювали візуальну 
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оцінку стану зовнішніх статевих органів: визначали тип волосіння, ступінь розвитку 

зовнішніх статевих органів, огляд слизової шийки матки та піхви в дзеркалах, 

бімануальне, кольпоскопічне, кольпоцервікоскопічне дослідження та УЗД. 

Бактеріологічно і бактеріоскопічно вивчали матеріал з цервікального каналу і піхви. 

У всіх досліджуваних визначали антитіла до ВІЛ, гепатитів, реакцію Вассермана, 

визначення групи крові та резус-належності, загальний аналіз крові з підрахунком 

лейкоцитарної формули, коагулограму, біохімічний аналіз крові, загальний аналіз 

сечі. 

Кольпоцервікоскопічне дослідження. Кольпоцервікоскопічне дослідження 

проводилось з використанням кольпоскопу Scaner Ukrаine Colposcope MK - 200 № 

054050 з відеосистемою з використанням 3-ступеневого збільшення (8, 12, 20 

кратного) та зеленого світлофільтра та допоміжних цервікоскопів Є. В. Коханевич 

(авторське свідоцтво № 178944), що складаються з механічної та оптичної частин. 

Кольпоцервікоскопічну картину оцінювали за загальноприйнятими критеріями та 

документували за класифікацією Є. В. Коханевич (1997) та Міжнародною 

класифікацією кольпоскопічних термінів, запропонованої на 14-му Всесвітньому 

конгресі IFCPC в липні 2011 року в Бразилії номенклатурним комітетом Міжнародної 

федерації по кольпоскопії і цервікальнії патології (IFCPC). 

Цервікогістероскопічне дослідження. Цервікогістероскопічне дослідження 

здійснювалось за допомогою резектоскопа монополярного безперервного 

промивання 26 Fr (ШР) АЮАД 941611.174.), який складається з: оптичної трубки 

діаметром 4 мм, зовнішнього тубуса резектоскопа діаметром 9 мм, внутрішнього 

тубуса резектоскопа з керамічним накінцівником діаметром 8,2 мм, обтуратору 

діаметром 3 мм, робочого елементу активного або пасивного діаметром 6,9 мм, 

монополярних електродів-петель, канюль типу Луер. Спосіб здійснюється наступним 

чином [93]: проводиться розширення цервікального каналу розширювачем Гегара, 

після чого вводиться турунда змочена 3% розчином оцтової кислоти на 2 хвилини з 

подальшим введенням гістероскопа в шийку матки. Під час цервікогістероскопії 

проводився огляд слизової оболонки цервікального каналу шийки матки з метою 

виявлення ацетобілих поліморфних диспластичних ділянок для прицільного забору 
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матеріалу для гістологічного дослідження. Після огляду ендоцервікса проводився 

огляд ендометрія. 

Гістологічне та імуногістохімічне дослідження. Гістологічне дослідження 

проводили в лабораторії CSD Health care та патогістологічній лабораторії клінічної 

лікарні № 8 м. Києва. Біопсійний матеріал фіксували у 10 % розчині забуференого 

формаліну, після дегідратації заливали у високоочищений парафін з полімерними 

додатками (Richard-Allan Scientific, США) при температурі 56°С. Після стандартної 

процедури проводки, виготовляли гістологічні зрізи товщиною 4 мкм, забарвлювали 

гематоксиліном та еозином за стандартною методикою.  

Зрізи, призначені для імуногістохімічного дослідження, поміщали на адгезивні 

скельця Histobond +M (Marienfild, Німеччина). Відновлення антигенності виконували в 

апараті DAKO PT Module у буфері High pH (DAKO, Данія). Тривалість відновлення при 

температурі 98°С – 40 хвилин. Після цього виконували забарвлення. 

Використовували наступні первинні антитіла: до білку CD20 – моноклональні 

мишачі клону L26, виробник DAKO (Данія), розведення 1:400; до білку СD138 – 

моноклональні мишачі клону MI15, виробник DAKO (Данія), розведення 1:100; до білку 

СD8 – моноклональні мишачі клону С8/144B, виробник DAKO (Данія), готове до 

використання антитіло. В якості розчинника первинних антитіл використовували 

Primary Antibody Diluent, виробник DBS. В якості детект-системи для антитіл  

використовували систему DAKO FLEX+ фірми DAKO (Данія). Зрізи контрастували 

гематоксиліном Майєра Biognost. Забарвлені зрізи заключали у покривне середовище 

Histofluid (Marienfild, Німеччина). 

Цитологічне, бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження. 

Цитологічне та бактеріоскопічне дослідження проводилось в лабораторії 

Українського державного інституту репродуктології НУОЗ України 

імені П. Л. Шупика на базі Київського міського центру репродуктивної та 

перинатальної медицини. 

Отримані зразки із ектоцервіксу та ендоцервіксу за допомогою щітки CERVIX-

BRASH та шпателя Ейра наносили тонким шаром на предметне скло, препарат 

фіксували в суміші Нікіфорова протягом 30 хв., фарбували за стандартною поліхромною 
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методикою за Папаніколау в модифікації А. В. Руденко, а також за Папенгеймом та 

Романовського-Гімзою. Оцінювали цитологічні препарати за класифікацією Bethesda 

(2014р.) та R. M. Richart (1968р.), що проводилось з метою визначення ступеня чистоти 

нижніх відділів генітального тракту у обстежених жінок.  

При бактеріоскопії вивчали матеріал, який отримували цитозабірниками, 

шпателем, щіточкою та цервікобрашем з нанесенням на предметне скло тонким 

шаром. Фіксація проводилася еозином, метиленовим синім за Май-Грюнвальдом, 

фарбування за Папенгеймом та Романовським-Гімзою. У мазках підраховувалась 

кількість лейкоцитів у полі зору, бактерії, інші лактобактерії, коки, диплококи. 

Проведення бактеріологічного обстеження матеріалу з цервікального каналу 

здійснювали згідно наказу МОЗ України № 535 від 22.04.1985 року. Для висіву 

використовували: 5 % кров’яний агар, цукровий бульйон, середовище Ендо, Сабуро, 

посіви поміщували в інкубатор при температурі 37º С. При появі росту на щільних 

середовищах проводили підрахунок колоній різної морфології, враховуючи їх 

співвідношення. При помутнінні бульйону робили (фарбування по Граму і у 

відповідності з результатами мікроскопії проводили висіви на щільні поживні 

середовища (кров’яний агар, жовточно-сольовий агар, середовище Ендо). Потім 

проводили видову ідентифікацію мікроорганізмів з визначенням їх чутливості до 

антибактеріальних препаратів.  

Цитоморфологічне дослідження. Цитоморфологічне дослідження ядер 

атипових залозистих клітин неясного значення здійснюється наступним чином: 

проводиться забір матеріалу з ендоцервіксу для цитологічного дослідження на 2 

предметних скельця, одне з яких фарбується за Папаніколау з попередньою фіксацією 

в суміші Нікіфорова, а друге - за Папенгеймом, що включає фіксацію за Май-

Грюнвальдом. Після фарбування та висушування матеріал досліджується в 

мікроскопі під малим імерсійним збільшенням. Виявлення в зразку атипових 

залозистих клітин неясного значення з атиповим ядром великих розмірів з наявністю 

від трьох до п'яти і більше поліморфних макроядерець свідчить про ендоцервікальну 

локалізацію клітин, атипові ядра невеликих розмірів, з одним та двома поліморфними 

ядерцями, що характерно для патології ендометрія [94]. 
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Діагностика інфекцій, що передаються статевим шляхом. Діагностику 

Chlamydia trachomatis проводили в якісному форматі шляхом реакції ампліфікації 

специфічних фрагментів ДНК методом ПЛР з гібридизаційно-флуоресцентною 

детекцією продуктів ампліфікації.  

Mусoplasma hominis та Ureaplasma spp. Визначали методом ПЛР.  

У разі виявлення Mусoplasma hominis та Ureaplasma spp. проводилось 

бактеріологічне дослідження з визначенням чутливості до антибіотиків.  

Виявлення ДНК вірусу папіломи людини проводили методом ПЛР з 

гібрідизаційно-флуоресцентною детекцією в режимі реального часу.  

Гормональні дослідження. У всіх обстежених жінок для оцінки гормонального 

стану забір крові здійснювався в ранню фолікулінову фазу оваріально-менструального 

циклу (на 2-3-й день менструального циклу) та у лютеїнову фазу (на 20-22-й день). 

Досліджувався рівень у периферичній крові: фолікулостимулюючого 

(ФСГ) - хемілюмінесцентний імуноаналіз, діапазон вимірювань: 0,3-400,0 0,3-400,0, 

лютеїнізуючого (ЛГ) - хемілюмінесцентний імуноаналіз, діапазон вимірювань: 0,07-

400,0, пролактину (Прл) - хемілюмінесцентний імуноаналіз, діапазон вимірювань: 0,3-

10000,0, естрадіолу (Е2) - хемілюмінесцентний імуноаналіз, діапазон 

вимірювань: 11,8-150000,0, прогестерону (Пр) - хемілюмінесцентний імуноаналіз, 

діапазон вимірювань: 0,21-3000,0, тестостерону (Т) - хемілюмінесцентний 

імуноаналіз, діапазон вимірювань: 0,24-104,04, антимюллерового гормону 

(АМГ) - хемілюмінесцентний імуноаналіз, діапазон вимірювань: 0,02-25, кортизолу 

(К) - хемілюмінесцентний імуноаналіз, діапазон вимірювань: 0,2-3750,0, 

дегідроепіандростерон-сульфату (ДГЕА-С) - хемілюмінесцентний імуноаналіз, 

діапазон вимірювань: 3-15000, тиреотропного гормону (ТТГ) - хемілюмінесцентний 

імуноаналіз, діапазон вимірювань: 0,008-3000,0, вільного трийодтироніну 

(T3) - хемілюмінесцентний імуноаналіз, діапазон вимірювань:  0,2-20,0, вільного 

тироксину (Т4 вільний) - хемілюмінесцентний імуноаналіз, діапазон 

вимірювань: 0,3 - 6,0. Визначення рівнів гормонів проводилося в лабораторії «Діла» за 

інструкцією виробника.  
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Обстеження на TORCH-інфекції. У всіх досліджуваних здійснювали 

дослідження на TORCH-інфекції (IgМ, IgG): токсоплазмоз IgМ - твердофазний 

імуноферментний аналіз, IgG - хемілюмінесцентний імуноаналіз хламідії, 

цитомегаловірус (СМV) IgМ - хемілюмінесцентний імуноаналіз, краснуху IgМ - 

хемілюмінесцентний імуноаналіз, IgG - хемілюмінесцентний імуноаналіз, вірус 

простого герпеса (HSV) 1 і 2 типів IgМ і IgG - твердофазний імуноферментний аналіз. 

Визначення рівнів антитіл IgM, IgG в крові проводилося в лабораторії «Діла» методом 

проточної цитофлюориметрії за інструкцією виробника.  

Дослідження загального аналізу крові, імунітету та системи гемостазу. 

Загальний аналіз крові проводився на автоматичному гематологічному апараті 

Mindray ВC-3200 фотометричним і кондуктометричним методом із зразками венозної 

крові із застосуванням реагентів виробника «Mindray». Визначали: лейкоцити, з 

лейкоцитарною формулою за трьома показниками - моноцити, лімфоцити, 

гранулоцити у відносній і абсолютній мірі, еритроцити, гемоглобін, гематокрит, 

тромбоцити (PLT), середній обсяг тромбоцитів (MPV), відносна ширина розподілу 

тромбоцитів за об'ємом (PDW), тромбокрит (PCT).  

Загальні імуноглобуліни визначались імунотурбідиметричним методом на 

автоматичному біохімічному аналізаторі «Advia 1800» (Siemens, Німеччина) з 

реагентамі виробника Siemens. Визначення рівнів популяцій лімфоцитів в венозній 

крові, взятою в пробірки з антикоагулянтом (ЕДТА), проводили методом проточної 

лазерної цитофлуориметрії на апараті BeckmanCoulter Cytomics FC500-MPL. 

Циркулюючі імуннікомплекси виявляли методом преципітації поліетелінгліколем 

(ПЕГ-6000) «Merck» - Germany.  

Дослідження системи гемостазу проводили після забору крові з дотриманням 

стандартних рекомендацій (з ліктьової вени із застосуванням джгуту не більше 

хвилини, першу порцію крові не використовували, полістироловим шприцем у 

полістиролові центрифужні градуйовані пробірки, що містять 1 об’єм стабілізатора 

(3,8% розчину натрію цитрату) і 9 об’ємів крові, цитратну кров центрифугували при 

швидкості 3000 обертів/хвилину протягом 20 хвилин з метою отримання 

безтромбоцитної плазми). 

https://spravochnik.synevo.ua/ru/tags/method-of-research.html#_blank
https://spravochnik.synevo.ua/ru/tags/method-of-research.html#_blank
http://ukrdiagnostika.ua/manufacturers/mindray.html
http://ukrdiagnostika.ua/manufacturers/mindray.html
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На коагулометрі полуавтоматичному Helena C-2 проводилось дослідження 

скринінгових коагуляційних тестів (АЧТЧ, протромбіну по Квіку, загального 

фібриногену, МНВ).  

Дослідження агрегаційної функції тромбоцитів проводили з використанням 

індукторів (аденозиндифосфата (2 мкМ, 0,1мкМ), колагену 2 мг/мл, адреналіну 5,0 

мкг/мл, 2,5 мкг/мл, ристоміцину 5,0 мк /мл, 15 мкг/мл) на агрегометрі Chronolog 490-

4D (США).  

Ультразвукове дослідження. Ультразвукове дослідження проводили на 

апаратах «HD 11 XE», ALOKA ProSound 3500, що працюють в реальному режимі 

часу, використовуючи трансабдомінальні і трансвагінальні датчики за 

загальноприйнятою стандартною методикою.  

Оцінювали положення матки, довжину, передньо-задній розмір, ширину, 

довжину порожнини матки, контури та структуру матки, товщину та структуру 

ендометрію, шийку матки, контури та ехоструктуру ендоцервіксу, васкуляризацію 

ендоцервіксу, субендоцервікальної та субектоцервікальної ділянок. Для дослідження 

гемодинаміки в маткових артеріях застосовували спектральну імпульсну 

доплерометрію.  

Для досліджуваних судин робили розрахунок систоло-діастолічного 

відношення = відношення максимальної систолічної та кінцевою діастолічної 

швидкості кровообігу, ІР = максимальна систолічна швидкість кровотоку - кінцева 

діастолічна швидкість кровотоку, ПІ = максимальна систолічна швидкість кровотоку 

- кінцева діастолічна швидкість кровотоку/середня швидкість кровотоку. 

Статистичну обробку результатів досліджень проводили з використанням 

пакету програм «STATISTICA» згідно з рекомендаціями О.П. Мінцера за 

традиційними методиками описової статистики. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОК З 

ДОБРОЯКІСНИМИ ТА ПЕРЕДПУХЛИННИМИ ПРОЦЕСАМИ 

ЗАЛОЗИСТОГО ЕПІТЕЛІЮ ГЕНІТАЛІЙ  

З АТИПІЄЮ КЛІТИН НЕЯСНОГО ҐЕНЕЗУ  

ТА БЕЗПЛІДДЯМ 

 

3.1 Дані анамнезу жінок з доброякісними та передпухлинними процесами 

залозистого епітелію геніталій з атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям 

З 3429 обстежених жінок з безпліддям при цитологічному дослідженні у 240 

(6,9 %) пацієнток виявлені атипові залозисті клітини неясного ґенезу (AGC-NOS). 

З метою встановлення факторів ризику виникнення доброякісних та 

передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій у жінок з безпліддям та 

наявністю атипових клітин неясного ґенезу нами було виділено 2 групи: основну та 

групу порівняння.  

Основну групу склали 240 досліджуваних з безпліддям і доброякісними та 

передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій, у яких були виявлені 

атипові клітини неясного ґенезу.  

В групу порівняння ввійшло 100 жінок з безпліддям і відсутністю патологічних 

процесів залозистого епітелію геніталій та атипових клітин  неясного ґенезу. 

Проведений аналіз вікової структури свідчить (табл. 3.1), що вік більшості 

жінок становить 30 і більше років. 

Так, віковий діапазон в межах 31-35 років у цих жінок склав 31,7 %, що в 2,3 

разів більше, ніж в групі порівняння та в межах 36-40 років - 42,5 % в основній групі, 

що в 2,2 рази більше відповідно (p < 0,05). 

Пацієнтки з наявністю AGC-NOS віком менше 30 років, навпаки, склали 

достовірну меншість на відміну жінок24 групи порівняння. 

Отже, у віці 20-25 років були 5,4 % жінок, що в 3,3 рази менше, ніж в групі 

порівняння, у віці 26-30 років 20,4 %, що в 2,4 рази менше відповідно.  
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Таблиця 3.1 

Вікова характеристика обстежених жінок, n (%) 

Вік 

Основна група 

(n= 240) 

Група порівняння 

(n=100) 

абс. 

число 

% абс. 

Число 

% 

20-25 13 5,4* 18 18,0 

26-30 49 20,4* 49 49,0 

31-35 76 31,7* 14 14,0 

36-40 102 42,5* 19 19,0 

Примітка. * – різниця відносно показника групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 

 

Зі слів досліджуваних проведений аналіз професійного анамнезу (табл. 3.2), 

який виявив наявність професійних шкідливих факторів (хімічний або фізичний 

вплив, напруженість праці) з достовірною різницею саме у жінок основної групи - 

29,6 %, що в 2,7 разів більше, ніж в групі порівняння.  

Серед обстежених, найбільш частіше курять (5 і більше цигарок за день) саме 

пацієнтки з AGC-NOS (37,9 % проти 13,0 % в групі порівняння) (p < 0,05). 

Таблиця3.2 

Негативні зовнішні фактори у обстеженихжінок, n (%) 

Показник Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

абс. 

число 
% 

абс. 

число 
% 

Професійні шкідливості 71 29,6* 11 11,0 

Куріння 91 37,9* 13 13,0 

Надмірне вживання алкоголю 13 5,4 7 7,0 

Примітка. * – різниця відносно показника групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 
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Оцінка соціально-економічного положення досліджуваних (табл. 3.3) показала, 

що між обстеженими групами немає значущої достовірності.  

Найбільший відсоток склали робітниці розумової праці (40,4 % в основній групі 

та 43,0 % в групі порівняння) та жінки з економічним положенням на рівні 

прожиткового мінімуму (63,3 % та 68,0 % відповідно).  

Найменший відсоток спостерігався у пацієнток, що навчаються - 4,6 % в 

основній та 4,0 % в групі порівняння з економічним положенням досліджуваних вище 

за рівень прожиткового мінімуму - 12,9 % та 11,0 % відповідно. 

Таблиця 3.3 

Соціально-економічне положення обстежених жінок, n (%) 

Показник Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

абс. число % 
абс. 

число 
% 

Робітниці фізичної праці 69 28,8 31 31,0 

Робітниці розумової праці 97 40,4 43 43,0 

Домогосподарки 63 26,3 22 22,0 

Студентки 11 4,5 4 4,0 

Економічне положення нижче за 

рівень прожиткового мінімуму 

57 23,8 21 21,0 

Економічне положення на 

рівні прожиткового мінімуму 

152 63,3 68 68,0 

Економічне положення вище 

за рівень прожиткового мінімуму 

31 12,9 11 11,0 

Примітка. * Статистичної різниці між групами не виявлено (p > 0,05) 

 

У жінок основної групи відмічено ранній початок статевого життя на відміну 

від пацієнток групи порівняння (табл. 3.4). Так, статеве життя у віці<16років 

розпочали 52,9 % досліджуваних в основній групі проти 13,0 % групи порівняння 

(p < 0,05). В 17-21 рік сексуальні відносини розпочали 30,8 % пацієнток проти 68,0 % 
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відповідно (p < 0,05). Початок статевого життя в віці більш, ніж 22 роки розпочали 

16,3 % обстежуваних основної групи та 19,0 % в групі порівняння, що не має 

статистичної достовірності. 

Таблиця 3.4 

Початок статевого життя у обстежених жінок, n (%) 

Вік 

Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

абс. число 

число 

% абс. число % 

<16 127 52,9 * 13 13,0 

17-21 74 30,8 * 68 68,0 

>22 39 16,3 19 19,0 

Примітка. * – різниця відносно показника групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 

 

При аналізі сексуальної активності (табл. 3.5) виявлено, що у пацієнток 

основної групи кількість партнерів від 7 і більше зустрічається в 39,1 % випадках, що 

в 3,6 разів більше, ніж в групі порівняння (p< 0,05).  

Кількість партнерів≤3, навпаки, достовірно переважала саме у пацієнток групи 

порівняння на відміну від жінок основної групи (46,0 % проти 12,1 % відповідно). Не 

було виявлено достовірної різниці між пацієнтками з кількістю сексуальних 

партнерів від 4 до 6 (48,8 % у досліджуваних з AGC-NOS та 43,0 % в групі 

порівняння). 

Таблиця 3.5 

Кількість статевих партнерів у обстежених жінок, n (%) 

Кількість партнерів Основна група (n 

= 240) 

Група порівняння (n = 

100) абс. число % абс. число % 
≤3 партнерів 29 12,1 * 46 46,0 

4-6 партнерів 117 48,8 43 43,0 

≥7 партнерів 94 39,1 * 11 11,0 

Примітка. * – різниця відносно показника групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 
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Середній вік менархе (табл. 3.6) у пацієнток основної групи становив 14,0±0,9 

років та 13,0±1,3 років в групі порівняння. Тривалість менструального циклу склала 

31,0±2,0 день у жінок з AGC-NOS та 29,0±2,9 днів в групі порівняння, тривалість 

менструацій - 8,0±0,5 днів та 5,0±0,5 днів відповідно (р >0,05).  

Середня тривалість менструації у обстежених основної групи склала 8,0±0,5 днів 

проти 5,0±0,5 днів в групі порівняння (p > 0,05). 

Таблиця 3.6 

Характер менструального циклу у обстежених жінок, n (%) 

Показник 
Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

Вік менархе 14,0±0,9 13,0±1,3 

Тривалість циклу 31,0±2,0 29,0±2,9 

Тривалість менструації 8,0±0,5* 5,0±0,5 

Примітка. * – різниця відносно показника групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 

 

У пацієнток основної групи спостерігались болісні в 34,2 % та рясні менструації 

в 73,8 % випадках, що в 1,4 та 3,5 разів більше, ніж в групі порівняння відповідно 

(табл. 3.7) (р < 0,05) . 

Таблиця 3.7 

Характер менструції у обстежених жінок, n (%) 

Показник 
Основна група (n = 240) Група порівняння (n = 100) 

абс. число % абс. число % 

Болісні 82 34,2* 24 24,0 

Безболісні 158 65,8 76 76,0 

Рясні 177 73,8* 21 21,0 

Помірні 63 26,2* 79 79,0 

Овуляторні кров'янисті 

виділення 
3 1,3 1 1,0 

Примітка. * – різниця відносно показника групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 
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При аналізі соматичних захворювань в анамнезі (табл. 3.8) виявлено, що у 

пацієнток з AGC-NOS достовірно частіше зустрічаються хронічні захворювання 

органів дихання - 48,3 % проти 20,0 % в групі порівняння, органів шлунково-

кишкового тракту - 24,2 % проти 11,0 % та органів сечовидільної системи - 36,2 % 

проти 16,0 % відповідно. 

Вегето-судинна дистонія спостерігалась у 23,8 % випадків основної групи 

проти 21,0 %  групи порівняння. 

Захворювання щитоподібної залози були у 7,9 % жінок основної групи та у 

9,0 % пацієнток групи порівняння, що не має статистичної достовірності. 

Таблиця 3.8 

Соматичний анамнез обстежених жінок, n (%) 

Діагноз 

Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

абс. число % абс. число % 

Вегето-судинна дистонія 56 23,8 21 21,0 

Захворювання щитоподібної залози 19 7,9 9 9,0 

Хронічний назофарингіт 24 10,0* 4 4,0 

Хронічний синусит 17 7,1* 3 3,0 

Хронічний тонзиліт  27 12,9* 6 6,0 

Хронічний гайморит 13 5,4* 2 2,0 

Хронічний бронхіт 31 12,9* 5 5,0 

Хронічний холецистит 36 15,0* 7 7,0 

Хронічний гастрит 22 9,2* 4 4,0 

Хронічний панкреатит 4 1,7 2 2,0 

Хронічний коліт 9 3,8 3 3,0 

Синдром подразненого кишківника 2 0,8 1 1,0 

Хронічний цистит 49 20,4* 9 9,0 

Хронічний пієлонефрит 38 15,8* 7 7,0 

Примітка. * – різниця відносно показника групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 
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При аналізі гінекологічних захворювань (табл. 3.9) відмічено, що у 56,7 % 

жінок основної групи були наявні хронічні сальпінгіти та оофорити проти 22,0 % в 

групі порівняння, рецидивуючі кольпіти - 63,3 % проти 29,0 %, а також підгострі та 

хронічні вульвіти - 38,8 % проти 14,0 % відповідно (р < 0,05). 

Не виявлено достовірної різниці між досліджуваними групами щодо гострих 

запальних захворювань, а також доброякісних процесів органів малого тазу. 

Таблиця 3.9 

Гінекологічні захворювання в анамнезі обстежених жінок, n (%) 

Діагноз 

Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

абс. число % абс. число % 

Гострий сальпінгіт та оофорит 39 16,3 14 14,0 

Хронічний сальпінгіт та оофорит 136 56,7* 22 22,0 

Рецидивуючі кольпіти 152 63,3* 29 29,0 

Гострий тазовий перитоніт 7 2,9 3 3,0 

Кіста бартолінової залози 9 3,8 2 2,0 

Абсцес бартолінової залози 5 2,1 1 1,0 

Гострий вульвіт 48 20,0 16 16,0 

Підгострий і хронічний вульвіт 93 38,8* 14 14,0 

Кісти яєчників 6 2,5 3 3,0 

Лейоміома матки 19 7,9 7 7,0 

Ендометріоз 17 7,1 6 6,0 

Примітка. * – різниця відносно показника групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 

 

В структурі гінекологічних операцій в анамнезі (табл. 3.10) у пацієнток 

основної групи достовірно переважали лікувально-діагностичні вишкрібання (ЛДВ) 

порожнини матки - 28,3 %, що в 3,5 разів більше, ніж в групі порівняння, 

артифіціальні аборти - 21,3 %, що в 5,3 разів більше, гістероскопії - 7,1 %, що в 3,6 

разів більше, операції на шийці матки - 10,0 %, що в 3,3 рази більше відповідно. 
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Аналіз оперативних втручань на додатках матки не виявив достовірної різниці 

між порівняними групами.  

Так, операції з приводу трубної вагітності проведено у 9,6 % жінок основної 

групи та 7,0 % в групі порівняння, операції з приводу гідросальпінксу - у 24,6 % та 

22,0 %, операції на яєчниках - у 2,5 % та 3,0 %, аднексектомія - у 0,8 % та 1,0 % 

відповідно. 

Таблиця 3.10 

Гінекологічні операції на додатках матки у обстежених жінок, n (%) 

Діагноз 

Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

абс. 

число 
% 

абс. 

число 
% 

Операції з приводу трубної 

вагітності 
23 9,6 7 7,0 

Операції з приводу 

гідросальпінксу 
59 24,6 22 22,0 

- однобічна тубектомія 12 5,0 6 6,0 

- двобічна тубектомія 47 19,6 16 16,0 

Операції на яєчниках 6 2,5 3 3,0 

Аднексектомія 2 0,8 1 1,0 

ЛДВ 68 28,3* 8 8,0 

Артифіціальний аборт 51 21,3* 4 4,0 

Гістероскопія 17 7,1* 2 2,0 

Операції на шийці матки 24 10,0 * 3 3,0 

Примітка. * – різниця відносно показника жінок групи порівняння 

достовірна (p < 0,05) 

 

Звертало на себу увагу більш частіше застосування в анамнезі гормональних 

препаратів в режимі контрацепції у жінок основної групи (табл. 3.11).  
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Так, гормональні препарати приймали 81 (33,8 %) обстежена основної групи на 

відміну від групи порівняння - 17 (17,0 %) (p < 0,05). Оральні контрацептиви 

отримували 27,9 % жінок з AGC-NOS проти 14,0 % в групі порівняння, 

внутрішньоматкова система була застосована в 4,6 % випадках проти 2,0 % 

відповідно (p < 0,05). 

Таблиця 3.11 

Застосування контрацептивних препаратів в анамнезі, n (%) 

Діагноз 

Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

абс. число % абс. число % 

Оральні контрацептиви 67 27,9* 14 14,0 

Внутрішньоматкова система 11 4,6* 2 2,0 

Контрацептивний пластир 3 1,2 1 1,0 

Презервативи 108 45,0 57 57,0 

Перерваний статевий акт 51 21,3 26 26,0 

Примітка. * – різниця відносно показника жінок групи порівняння (p < 0,05) 

 

3.2 Клінічна характеристика жінок з доброякісними та передпухлинними 

процесами залозистого епітелію геніталій з атипією клітин неясного ґенезу та 

безпліддям 

При аналізі антропометричних даних (табл. 3.12) відмічена достовірна різниця 

між порівнюваними групами. 

Так, середня вага жінок основної групи склала 94,0±6,1 кг проти 63,0±6,3 кг в 

групі порівняння, індекс маси тіла - 33,7±2,2 кг/м2 проти 23,4±2,3 кг/м2 відповідно. 

Не виявлено відмінностей у обстежених жінок щодо зросту (167,0±10,8 см в 

основній групі та 164,0±16,4 см в групі порівняння). 
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Таблиця 3.12 

Характеристика антропометричних даних у обстежених жінок, n(%) 

Показник 
Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

Зріст, см 167,0±10,8 164,0±16,4 

Маса тіла, кг 94,0±6,1* 63,0±6,3 

ІМТ, кг/м2 33,7±2,2* 23,4±2,3 

Примітка. * – різниця відносно показника жінок групи порівняння (p < 0,05) 

, 

При аналізі причин безпліддя (табл. 3.13) переважало поєднання факторів 

безпліддя, як в основній групі - 62,1 %, так і в групі порівняння - 64,0 %, матковий 

фактор зустрічався в 15,0 % та 16, %, трубно-перитонеальний фактор в 14,2 % та 

13,0 %, ендокринний фактор - 8,7 % та 7,0 % відповідно (p > 0,05). 

Таблиця 3.13 

Фактор безпліддя у обстежених жінок, n (%) 

Діагноз 

Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

абс. число % абс. число % 

Ендокринний фактор 21 8,7  7 7,0 

Трубно-перитонеальний фактор 34 14,2  13 13,0 

Матковий фактор 36 15,0 16 16,0 

Сукупність факторів 149 62,1 64 64,0 

Примітка. * Статистичної різниці між групами не виявлено (p > 0,05) 

 

Вторинне безпліддя зустрічалось саме у жінок основної групи - 63,7 %, що в 2,9 

разів частіше, ніж в групі порівняння (табл. 3.14) (p < 0,05). 
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Таблиця 3.14 

Репродуктивна функція обстежених жінок, n (%) 

Безпліддя 

Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

(n = 100) абс. число % абс. число % 

Первинне  87 36,3* 78 78,0 

Вторинне  153 63,7* 22 22,0 

Примітка. * – різниця відносно показника жінок групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 

 

Відмічено, що у пацієнток з AGC-NOS безпліддя більше 6 років спостерігається 

достовірно частіше, ніж у жінок групи порівняння (табл. 3.15). 

Так, безпліддя протягом 6-9 років спостерігається у 55,0 % досліджуваних 

основної групи проти 39,0 % в групі порівняння, ≥10 років - 18,3 % проти 7,0 % 

відповідно. 

Таблиця 3.15 

Тривалість безпліддя у обстежених жінок, n (%) 

Тривалість 

безпліддя, рік 

Основна группа 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 
абс. 

число 

% абс. 

число 

% 

≤5 64 26,7* 54 54,0 

6-9 132 55,0* 39 39,0 

≥10 44 18,3* 7 7,0 

Примітка. * – різниця відносно показника жінок групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 

 

Проведений аналіз результатів вагітностей у обстежених жінок (табл. 3. 16) 

виявив, що у пацієнток основної групи в 21,3 % випадків проводилось індуковане 

переривання вагітності, що в 5,3 разів частіше, ніж у досліджуваних групи 

порівняння, завмерла вагітність зустрічалась в 19,6 %, що в 3,9 разів частіше, а також 
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самовільний викидень - 8,8 %, що в 2,9 разів частіше відповідно. 

Таблиця 3.16 

Результати вагітностей у обстежених жінок, n (%) 

Діагноз 

Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

абс. число % абс. число % 

Пологи 11 
4,6 

3 3,0 

Аборти 51 21,3 * 4 4,0 

Трубна вагітність 23 
9,6 

7 7,0 

Самовільний викидень 21 8,8 * 3 3,0 

Завмерла вагітність 47 
19,6 * 

5 5,0 

Примітка. * – різниця відносно показника жінок групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 

 

Результати гормонального обстеження у обстежених жінок представлені в 

таблиці 3.17.  

Звертала на себе увагу гіперестрогенемія у пацієнток основної групи (рівень 

естрадіолу склав 168,1±10,9 пг/мл проти 62,2±6,2 пг/мл в групі порівняння) та, 

відповідно, тенденція до зниженого рівня фолікулостимулюючого гормону (4,21±0,3 

мМЕ/мл у жінок з AGC-NOS проти 6,82±0,7 мМЕ/мл в групі порівняння) (p < 0,05).  

Концентрація кортизолу також переважала саме у обстежуваних основної 

групи (18,4±1,2 мкг/дл) на відміну від групи порівняння (9,2±0,9 мкг/дл). 

Не був відмічений гормональний дисбаланс стосовно інших показників 

статевих гормонів, а також гормонів щитоподібної залози, наднирників та 

антимюлерового гормону, що відображає оваріальний резерв у жінок. 
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Таблиця 3.17 

Дані гормонального обстеження у обстежених жінок, n (%) 

Показник 
Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

ФСГ, мМЕ/мл 4,21±0,3* 6,82±0,7 

ЛГ, мМЕ/мл 6,9±0,4 6,12±0,6 

Пролактин, нг/мл 12,9±0,8 13,6±1,4 

Естрадіол, пг/мл 168,1±10,9* 62,2±6,2 

Прогестерон, нг/мл 16,4±1,1 14,7±1,5 

Тестостерон загальний, 

нмоль/л 
1,46±0,09 1,14±0,11 

ТТГ, мкМЕ/мл 2,3±0,1 2,68±0,27 

Т 3, пг/мл 3,7±0,2 3,2±0,32 

Т 4, мкМЕ/мл 0,92±0,06 1,02±0,1 

Кортизол, мкг/дл 18,4±1,2* 9,2±0,9 

ДГЕА, мкг/дл 204,4±13,2 206,2±20,62 

АМГ, нг/мл 1,96±0,1 2,1±0,2 

Примітка. * – різниця відносно показника жінок групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 

 

Аналіз обстеження на TORCH-інфекції (табл. 3.18) виявив достовірно 

підвищений рівень IgG до Chlamydia trachomatis у жінок основної групи - 1,28±0,08 на 

відміну від групи порівняння - 0,67±0,067, а також до вірусу простого герпесу 2 типу - 

2,48±0,2 проти 1,64±0,164 відповідно. 

Слід відмітити виявлену первинну відповідь імунної системи у обстежених 

основної групи до Chlamydia trachomatis. 

Так, у цих пацієнток спостерігається підвищення рівня IgM до Chlamydia 

trachomatis (2,493±0,2 проти 0,183±0,0183 в групі порівняння) (p < 0,05). 
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Таблиця 3.18 

Результати обстеження на TORCH-інфекції у обстежених жінок, n (%) 

Показник 

Основна 

группа 

(n = 240) 

Група 

порівняння 

(n = 100) 

Toxoplasma gondii Ат IgM, АІ 0,512±0,03 0,489±0,0489 

Toxoplasma gondii Ат IgG, МО/мл  311,24±20,1 304,91±30,491 

Вірус краснухи Ат IgM, АІ 0,254±0,02 0,281±0,0281 

Вірус краснухи Ат IgG, Мо/мл 182,7±11,8 191,4±19,14 

Цитомегаловірус Ат IgМ, АІ 0,263±0,02 0,271±0,0271 

Цитомегаловірус Ат IgG, Од/мл  329,6±21,3 317,9±31,79 

Вірус простого герпесу 1 типу, Ат IgM  0,134±0,01 0,121±0,0121 

Вірус простого герпесу 1 типу, Ат IgG, АІ 7,52±0,5 7,26±0,726 

Вірус простого герпесу 2 типу, Ат IgМ, АІ 0,22±0,01 0,28±0,028 

Вірус простого герпесу 2 типу, Ат IgG, AI  2,48±0,2* 1,64±0,164 

Chlamydia trachomatis, Ат IgM  2,493±0,2* 0,183±0,0183 

Chlamydia trachomatis, Ат IgG  1,28±0,08* 0,67±0,067 

Примітка. * – різниця відносно показника жінок групи порівняння 

достовірна (p < 0,05) 

 

При бактеріоскопічному та бактеріологічному дослідженнях вагінального 

секрету у пацієнток з AGC-NOS виявлені дисбіотичні зміни, що зустрічались 

найбільш частіше, ніж в групі порівняння (табл. 3.19).  

Отже, Candida spp. у жінок цієї групи спостерігалась в 2,3 рази частіше, ніж в 

групі порівняння (рис. 3.1) (p < 0,05). Trichomonas vaginalis визначалась в 2,9 разів 

частіше відповідно (рис. 3.2) (p < 0,05). 

В структурі грамнегативної та грампозитивної аеробної флори у обстежених 

основної групи достовірно частіше зустрічались Е. faecalis - 20,0 % проти 6,0 % в 

групі порівняння та Enterobacter - 11,7 % проти 4,0% відповідно. 
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Рис. 3.1. Цитограма при кандидозному цервіциті. Візуалізуються елементи 

гриба типу Candida – псевдоміцелій та спори, змішана мікрофлора. Фарбування за 

Паппенгеймом х 1000. 

 

 

Рис. 3.2. Цитограма при трихомонадному цервіциті. Серед лейкоцитів 

візуалізується трихомонада з «ажурною», блакитною цитоплазмою. Фарбування за 

Паппенгеймом х 400. 
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Таблиця 3.19 

Показники біоценозу у обстежених жінок, n (%) 

Показник  

Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

абс. число % абс. число % 

Candida spp. 39 16,3* 7 7,0 

Trichomonas vaginalis 21 8,8* 3 3,0 

Грамнегативні та грампозитивні аероби  

Esherihia coli 32 13,3 11 11,0 

E. aerogenes 17 7,1 5 5,0 

Е. faecalis 48 20,0* 6 6,0 

Е. faecium 22 9,2 10 10,0 

Enterobacter 28 11,7* 4 4,0 

Proteus mirabibis 14 5,8 6 6,0 

Proteus vulgaris 13 5,4 7 7,0 

Pseudomonas aerugenosa 11 4,6 3 3,0 

Klebsiella spp. 9 3,8 4 4,0 

Streptococcus agalactiae 21 8,8 10 10,0 

Streptococcus viridans 13 5,4 6 6,0 

Staphylococcus aureus 7 2,9 3 3,0 

Staphylococcus epidermidis 31 12,9 14 14,0 

Staphylococcus saprophyticus 28 11,7 13 13,0 

Грамнегативні та грампозитивні анаероби  

Bacteroides spp. 44 18,3* 8 8,0 

Fusobacterium spp. 27 11,3  7 9,0 

Gardnerella vaginalis  69 28,8* 12 12,0 

Mobiluncus spp. 43 17,9* 6 6,0 

Peptococcus spp. 24 10,0 9 9,0 

Clostridium spp. 37 15,4* 4 4,0 

Corynebacterium (дифтероїди) 41 17,1* 6 6,0 

Примітка. * – різниця відносно показника жінок групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 
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Серед грамнегативних та грампозитивних анаеробів у пацієнток основної групи 

превалюють Gardnerella vaginalis (28,8 % проти 12,0 % в групі порівняння (рис. 3.3), 

Bacteroides spp. - 18,3 % проти 8,0 %, Mobiluncus spp. - 17,9 % проти 6,0%, Clostridium 

spp. - 15,4 % проти 4,0 % та Corynebacterium (дифтероїди) - 17,1 % проти 6,0 % 

відповідно (p < 0,05). 

 

Рис.3.3. Цитограма при бактеріальному вагінозі. Наявна «ключова» клітина, 

багато кокобактерій, адгезивно прикріплені до поверхні епітелію. Фарбування за 

Паппенгеймом х 400. 

 

Результати ПЛР (табл. 3.20) свідчать про достовірну більшість випадків ІПСШ 

у клінічно значимих титрах (більше 104 КУО/мл) у жінок основної групи. Так, моно-

інфікування U. urealyticum в 4,8 разів перевищує даний показник в групі порівняння, 

M. hominis - в 4,0 рази, C. trachomatis - в 6,7 разів відповідно (p < 0,05). 

Майже у половини (43,7 %) обстежуваних основної групи виявлені асоціації 

ІПСШ, тоді як у жінок групи порівняння мікст-інфікування спостерігалось в 3,4 разів 

рідше (p < 0,05).  

Так, поєднання M. hominis та U. urealyticum спостерігалось в 2,6 разів частіше, 

ніж в групі порівняння, контамінація М. genitalium та U. urealyticum відмічена в 3,6 
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разів, C. trachomatis та U. urealyticum - в 5,4 разів, а C. trachomatis та М. genitalium в 

3,3 рази частіше відповідно. 

Таблиця 3.20 

Результати обстеження методом ПЛР у обстежених жінок, n (%) 

Виявлені мікроорганізми 

Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

абс. число % абс. число % 

U. urealyticum 23 9,6* 2 2,0 

М. genitalium 17 7,1 6 6,0 

M. hominis 19 7,9* 2 2,0 

C. trachomatis 16 6,7* 1 1,0 

C. trachomatis + М. genitalium 8 3,3* 1 1,0 

C. trachomatis + U. Urealyticum 26 10,8* 2 2,0 

M. hominis + U. Urealyticum 37 15,4* 6 6,0 

М. genitalium + U. Urealyticum 34 14,2* 4 4,0 

Примітка. * – різниця відносно показника жінок групи порівняння 

достовірна (p < 0,05) 

 

Таким чином, для жінок з безпліддям та атипією клітин неясного генезу 

залозистого епітелію геніталій характерний віковий діапазон в межах 31-40 років, що 

є основним репродуктивним віком в сучасному світі. Негативний вплив професійних 

шкідливостей та куріння зустрічаються у цих жінок достовірно частіше, ніж в групі 

порівняння. У пацієнток основної групи спостерігається ранній початок статевого 

життя (≤21 рік) та підвищена сексуальна активність (кількість партнерів від 7 і 

більше). 

Виявлений дисбаланс гормонального спектру (гіперестрогенемія на тлі 

зниження ФСГ) обумовлює порушення менструального циклу, що, з нашого погляду, 

може бути спричинено прямо або опосередковано прийомом гормональних 

контрацептивів. Підвищення рівня кортизолу, на нашу думку, пов'язане з 
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психоемоційною напругою у жінок з тривалим безпліддям (більше 6 років). В 

анамнезі обстежених з AGC-NOS виявлена левова частка хронічних гінекологічних 

та екстрагенітальних захворювань, репродуктивні втрати та оперативні втручання на 

матці. 

В результатах обстеження на TORCH-інфекції звертало на себе увагу 

підвищення антитіл IgМ та IgG до Chlamydia trachomatis, а також IgG до вірусу простого 

герпесу 2 типу. 

Сумуючи вищенаведені дані клініко-анамнестичного обстеження, можна 

виділити наступні фактори ризику розвитку атипії клітин залозистого епітелію у 

жінок з безплідям: вік>31 років (74,2 %), вплив професійних шкідливих факторів 

(29,6 %), куріння (37,9 %), ранній початок статевого життя (52,9 %), проміскуітет 

(39,1 %), хронічні захворювання органів дихання (48,3 %), хронічні захворювання 

шлунково-кишкового тракту (24,2 %), хронічні захворювання сечовидільної системи 

(36,2 %), хронічний сальпінгіт та оофорит (56,7 %), рецидивуючі кольпіти (63,3 %), 

підгострий і хронічний вульвіт (38,8 %), оперативні втручання на матці (56,7 %) та 

шийці матки (10,0 %), прийом гормональних контрацептивних препаратів в анамнезі 

(31,6 %), ІМТ>25, тривалість безпліддя>6 років (73,3 %), порушення вагінального 

біотопу (Candida spp. - 16,3 %, Е. faecalis - 20,0 %, Bacteroides spp. - 18,3 %, Gardnerella 

vaginalis - 28,8 %), моно-інфікування (U. Urealyticum - 9,6 %, M. Hominis - 7,9 %, C. 

Trachomatis - 6,7 %) та мікст-інфікування ІПСШ (M. Hominis та U. Urealyticum - 

15,4 %, М. Genitalium та U. Urealyticum - 14,2 %).  

 

Результати даного розділу опубліковані в роботах: 

1. Камінський В.В., Суменко В.В., Бондарук О.Я., Гак І.О. Роль мікст-

інфекції при патологічних процесах залозистого епітелію геніталій з атипією клітин 

неясного ґенезу у жінок з безпліддям. Здоровье женщины. 2019. № 8 (144). С. 58-63. 

 

 

 

 



76 

 

РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ДАНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЖІНОК З 

ДОБРОЯКІСНИМИ ТА ПЕРЕДПУХЛИННИМИ ПРОЦЕСАМИ 

ЗАЛОЗИСТОГО ЕПІТЕЛІЮ ГЕНІТАЛІЙ З АТИПІЄЮ КЛІТИН НЕЯСНОГО 

ҐЕНЕЗУ ТА БЕЗПЛІДДЯМ 

 

4.1. Інфікованість ВПЛ та ІПСШ у жінок з доброякісними та 

передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій з атипією клітин 

неясного ґенезу та безпліддям 

За результатами досліджень ПЛР (табл. 4.1) у 156 (65,0 %) пацієнток основної 

групи виявлено ВПЛ на відміну від жінок групи порівняння - 15 (15,0 %) (p < 0,05). 

Визначена достовірна перевага виявлення 18 і йому подібних (45 і 39) (38,7 %) 

та 16 і йому подібних (31, 33, 35, 52, 58) (9,6 %) типів ВПЛ у пацієнток з AGC-NOS 

проти 6,0 % та 2,0 % в групі порівняння відповідно. Звертає на себе увагу наявність 

45 типу - 18,3 % лише у жінок основної групи. 

Таблиця 4.1 

Типи ВПЛ у обстежених жінок, n (%) 

Типи ВПЛ 

Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

абс.ч. % абс.ч. % 

18 тип і йому подібні (45 і 39) 93 38,7* 6 6,0 

16 тип і йому подібні (31, 33, 35, 

52, 58) 

23 9,6* 2 2,0 

Інші високоонкогенні 21 8,8 - - 

Змішані типи 12 5,0 4 4,0 

Інші низькоонкогенні типи 7 2,9 3 3,0 

Примітка. * – різниця відносно показника жінок групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 
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При визначенні вірусного навантаження (табл. 4.2) ВПЛ виявлено, що у 

більшості жінок основної групи (58,3 %) величина вірусного навантаження 

знаходиться в межах 3 – 5 Lg ВПЛ/10۸5 кл, що в 4,4 рази більше, ніж в групі 

порівняння (p < 0,05). Рівень вірусного навантаження > 5 Lg ВПЛ/10۸5 кл 

спостерігається тільки у обстежених з AGC-NOS. 

Таблиця 4.2 

Вірусне навантаження ВПЛ-інфікованих жінок, n (%) 

Показник 

Основна група 

(n = 156) 

Група порівняння 

(n = 15) 

абс.ч. % абс.ч. % 

> 5 Lg ВПЛ/10۸5 кл 39 25,0* - - 

3 – 5 Lg ВПЛ/10۸5 кл 91 58,3* 2 13,3 

< 3 Lg ВПЛ/10۸5 кл 26 16,7* 13 86,7 

Примітка. * – різниця відносно показника жінок групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 

 

Таким чином, моно-інфікування ВПЛ спостерігається у 25,0 % жінок основної 

групи проти 6,0 % в групі порівняння, тоді як асоціація ВПЛ та ІПСШ діагностована 

у 40,0 % проти 9,0 % відповідно (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Розподіл інфекційної патології у обстежених жінок, n (%) 

Показник 

Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

абс.ч. % абс.ч. % 

ІПСШ 84 35,0* 15 15,0 

ВПЛ 60 25,0* 6 6,0 

ВПЛ+ІПСШ 96 40,0* 9 9,0 

Примітка. * – різниця відносно показника жінок групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 
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4.2. Цитоморфологічні ознаки у жінок з доброякісними та 

передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій з атипією клітин 

неясного ґенезу та безпліддям 

AGC-NOS (atypical glandular cells not otherwise specified) - це клітини 

залозистого типу з атипією ядер, в яких переважають реактивні або репаративні 

зміни, але відсутні явні ознаки аденокарциноми. 

Дані цитоморфологічного дослідження представлені в таблиці 4.4.  

Цитоморфологічними ознаками атипових залозистих клітин неясного ґенезу 

при доброякісних та передпухлинних процесах залозистого епітелію геніталій були 

поодинокі клітини (46,7 % проти 8,0 % в групі порівняння) або у вигляді 

малоклітинних двовимірних скупчень (53,3 % проти 92,0). 

Цитоплазма циліндроподібна (100,0 %), залозистоподібна (100,0 %), не 

полігональна (92,08 %), без дистрофічних змін (58,3% ) 

Ядро збільшене в 2-5 разів (96,3 %), часто «голе» (без цитоплазми - 94,6 % ), без 

дистрофічних змін (100,0 %), слабовиражений поліморфізм (97,5 %) та двоядерність 

(53,75 %). 

Ядерна мембрана без розривів (94,2 %). Хроматин слабоструктурований 

(98,8 %), нормо (4,6 %), інколи гіперхромний (95,4 %).  

Кількість ядерець збільшена до 1-2 (62,1 %) та до 3-5 (37,9 %), поліморфізм 

ядерець незначний (97,9 %). Помірний поліморфізм ядерець відмічений лише у жінок 

Іо групи і складає 2,1 %. 

Після проведеного етіопатогенетичного лікування у жінок основної групи 

проведений цитологічний контроль, який виявив атипію залозистих клітин неясного 

ґенезу (рис. 4.1) у 173 (72,1 %) пацієнток.  

Слід зауважити, що атипові залозисті клітини неясного значення визначались у 

53 (63,1 %) досліджуваних з раніше діагностованими інфекціями, що передаються 

статевим шляхом, 84 (87,5 %) жінок з мікст-інфікуванням інфекціями, що 

передаються статевим шляхом з вірусом папіломи людини та 36 (60,0 %) з моно-

інфікуванням вірусом папіломи людини. 
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Таблиця 4.4 

Цитоморфологічні ознаки атипових залозистих клітин неясного значення 

у обстежених жінок, n (%) 

Показник 

Основна група 

(n = 240) 

Група порівняння 

(n = 100) 

абс.ч. % абс.ч. % 

Розташування клітин: 

- поодиноке 

- малоклітинні двовимірні 

скупчення. 

 

112 

128 

 

46,7* 

53,3* 

 

8 

92 

 

8,0 

92,0 

Цитоплазма: 

-  циліндроподібна 

-  залозистоподібна 

- не полігональна 

- без дистрофічних змін 

- не вакуолізована. 

 

240 

240 

221 

140 

13 

 

100,0 

100,0 

92,08 

58,3* 

5,4 

 

100 

100 

100 

100 

- 

 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

- 

Ядро: 

-  збільшене в 2-5 разів 

-  «голе» (без цитоплазми) 

-  без дистрофічних змін  

- поліморфізм слабовиражений  

- без поліморфізму 

- одноядерність 

- двоядерність.  

 

231 

227 

240 

234 

6 

111 

129 

 

96,3 

94,6 

100,0 

97,5 

2,5 

46,25* 

53,75 

 

- 

- 

100 

- 

- 

100 

- 

 

- 

- 

100,0 

- 

- 

100,0 

- 

Ядерна мембрана:  

- без розривів  

- з розривами. 

 

226 

14 

 

94,2 

5,8 

 

100 

- 

 

100,0 

- 

Хроматин: 

- слабоструктурований 

- нормохромний  

- слабо гіперхромний. 

 

237 

11 

229 

 

98,8 

4,6* 

95,4 

 

- 

100 

- 

 

- 

100,0 

- 

Кількість ядерець: 

- 0-1 

- 1-2  

- 3-5.  

 

- 

149 

91 

 

- 

62,1* 

37,9 

 

- 

100 

- 

 

- 

100,0 

- 

Поліморфізм ядерець: 

- незначний 

- помірний. 

 

235 

5 

 

97,9 

2,1 

 

- 

- 

 

- 

- 

Примітка. * – різниця відносно показника жінок групи порівняння достовірна 

(p < 0,05) 
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Рис. 4.1. Цитограма при AGC-NOS. Візуалізується «гола» атипова залозиста 

клітина неясного значення. Наявність багатьох ядерець вказує на приналежність 

клітини до залозистого типу. Фарбування за Паппенгеймом х 600. 

 

В результаті цитоморфологічного дослідження ядер атипових клітин неясного 

значення у 105 (60,7 %) досліджуваних виявлені залозисті клітини з атиповим ядром 

невеликих розмірів з одним та двома поліморфними ядерцями (рис. 4.2), що свідчить 

про патологію ендометрію і у 68 (39,3 %) жінок атипові ядра великих розмірів з 

наявністю від трьох до п'яти і більше поліморфних макроядерець (рис. 4.3), що є 

ознакою ендоцервікальної патології. 

 

Рис. 4.2 Атипова голоядерна клітина неясного значення з двома макроядерцями. 

Фарбування за Папенгеймом ×900 
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Рис. 4.3 Атипова голоядерна клітина неясного значення з шістьма 

макроядерцями. Фарбування за Папенгеймом ×900 

 

4.3 Гістологічні та імуногістохімічні ознаки у жінок з доброякісними та 

передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій з атипією клітин 

неясного ґенезу та безпліддям 

Згідно даних гістологічного дослідження, патологію ендометрія визначено в 

103 (59,5 %) випадках, залозистого епітелію цервікального каналу у 70 (40,5 %) жінок 

(рис. 4.4).  

У обстежених групи порівняння за результатами гістологічного дослідження 

патології ендометрія та ендоцервікса не виявлено. 

У 86 (83,5 %) жінок основної групи з патологією ендометрію спостерігались 

вогнищева навколо залоз та судин або дифузна лімфо-макрофагальна інфільтрація, 

фіброз та склероз строми, склероз спіральних артерій ендометрію та наявність 

клубків спіральних судин в стромі. 

У 17 (16,5 %) обстежених основної групи виявлена гіперплазія ендометрію. 

З них, у 4 (23,5 %) досліджуваних визначена залозисто-кістозна гіперплазія 

ендометрію змішаного типу, гіперплазія ендометрію з поліпозом у 5 (29,4 %) 

пацієнток та гіперплазія ендометрію з дисплазією залоз в 2 (11,8 %) випадках, поліпи 

ендометрію зустрічались у 6 (35,3 %) жінок. 
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Рис. 4.4 Біоптат шийки матки, ендоцервікс пацієнтки М., 36 років. Атипові 

клітини залозистого епітелію цервікального каналу. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Зб. 100  

У пацієнток з патологією ендоцервіксу в 64 (91,4 %) випадках діагностовано 

дисплазію залозистого епітелію цервікального каналу різного ступеня тяжкості 

(рис. 4.5.) Отже, дисплазія легкого ступеня спостерігалась у 42 (65,6 %) жінок, 

дисплазія середнього ступеню в 19 (29,7 %) випадках та дисплазія важкого ступеню 

зустрічалась у 3 (4,7 %) обстежуваних (рис. 4.6). 

У 2 (2,9 %) досліджуваних з патологією ендоцервіксу виявлена гістологічна 

картина хронічного ендоцервікозу та у 4 (5,7 %) - залозисті та залозисто-фіброзні 

поліпи цервікального каналу. 

З метою верифікації хронічного ендометриту проведено імуногістохімічне 

дослідження біоптатів з визначенням експресії сіндекана-1 CD138 - маркеру 

хронічного ендометриту (рис. 4.6, 4.7).  

За результатами даного дослідження, експресія CD138 виявлена у 89 (83,5 %) 

пацієнток з патологією ендометрію. 

Окрім виявлення експресії CD138 в ендометрії, з метою визначення стану 

локальної гуморальної імунної відповіді, нами було також досліджено рівень В-

лімфоцитів CD20 (рис. 4.8). 
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Рис. 4.5. Розподіл дисплазій залозистого епітелію у жінок Іо групи, (%). 

 

 

Рис. 4.5. Біоптат шийки матки пацієнтки А., 35 років. Цервікальна 

залозистоклітинна інтраепітеліальна неоплазія високого ступеня - HSIL (CIN IIІ). 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. 100. 

 

65.6

29.7

4.7

Дисплазія залозистого епітелію легкого ст.

Дисплазія залозистого епітелію середньго ст.

Дисплазія залозистого епітелію важкого ст.



84 

 

У жінок ІІо групи даний показник мав достовірне підвищення (9,8±0,96 %) 

проти пацієнток Іо (3,7±0,4 %) та контрольної груп (3,2±0,32 %). 

Слід відмітити зниження рівня цитотоксичних Т-лімфоцитів CD8 у цих жінок 

(рис. 4.9).  

Так, у досліджуваних ІІо групи СД8 дорівнював 4,1±0,4 % на відміну від жінок 

Іо та контрольної груп (11,6±1,4 % та 12,2±1,2 % відповідно) (р < 0,05). 

Шляхом імуногістохімічного дослідження також було виявлене достовірне 

зменшення рівня імунологічних показників в едоцервіксі у пацієнток основної групи 

в порівнянні із досліджуваними контрольної групи. 

Так, у жінок Іо групи в едоцервіксі прослідковується знижений рівень CD8 до 

17,2±2,1 % проти 29,4±2,9 %  в ІІо та 32,1±3,2 % в контрольній групах (рис. 4.10) та 

CD20 7,1±0,8 % проти 33,1±3,3 % та 35,3±3,5 % відповідно (рис. 4.11) (р < 0,05). 

Таким чином, проведений аналіз результатів імуногістохімічного дослідження 

свідчить про наявну дезінтеграцію локальної імунологічної відповіді, як у жінок з 

патологією ендоцервіксу (супресія клітинної та гуморальної імунологічної реакції) 

так і у пацієнток з патологією ендометрія (супресія клітинної ланки на тлі 

підвищенної гуморальної реакції). 

Дана імуногістохімічна картина дає змогу стверджувати про зрив адаптаційних 

механізмів імунологічного гомеостазу у досліджуваних з патологічними процесами в 

ендоцервіксі, що, найбільш вирогідніше, є фактором ризику прогресування 

неопластичних процесів ендоцервіксу. 

Наявний дисбаланс локального імунного стану у жінок з патологією 

ендометрію вказує на гіперактивацію гуморальної та пригнічення клітинної ланок, 

що повязано із перманентною напругою місцевого імунітету на тлі хронічного 

запального процесу. 
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Рис. 4.6. Імуногістохімічне дослідження з визначенням експресії сіндекана-1 

CD138. Позитивна реакція в плазматичних клітинах серед ендометріальної 

строми. Збільшення х200. 

 

 

Рис. 4.7. Імуногістохімічне дослідження з визначенням експресії сіндекана-1 

CD138. Позитивна реакція в плазматичних клітинах серед ендометріальної 

строми. Збільшення х200. 
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Рис. 4.8. Імуногістохімічне дослідження. Позитивно забарвлені CD 8 клітини 

серед строми ендометрію. Збільшення х200. 

 

 

Рис. 4.9. Імуногістохімічне дослідження. Позитивно забарвлені CD 20 клітини 

серед строми ендометрію. Збільшення х200. 
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Рис. 4.10. Імуногістохімічне дослідження. Позитивне забарлення CD 8 серед 

клітин залозистого епітелію ендоцервіксу. Збільшення х200. 

 

Рис. 4.11. Імуногістохімічне дослідження. Позитивне забарлення CD 20 серед 

клітин залозистого епітелію ендоцервіксу. Збільшення х200. 
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4.4 Дані дослідження системного імунітету, судинно-тромбоцитарної та 

прокоагулянтної ланок системи гемостазу у жінок з доброякісними та 

передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій з атипією клітин 

неясного ґенезу та безпліддям 

При аналізі стану імунної системи виявлені певні зміни у пацієнток основної 

групи, більш виражені у жінок з патологією ендометрія (табл. 4.4).  

Отже, у обстежених з AGC-NOS спостерігається супресія клітинної ланки, про 

що свідчить зниження як абсолютної, так і відносної кількості Т-лімфоцитів CD3+ в 

Іо (771,1±92,9*106/л та 33,8±4,0 %) і ІІо (682,6±67,3*106/л та 31,8±3,1 %) групах на 

відміну від групи порівняння (1591,2±159,1*106/л та 58,0±5,8 % 

відповідно) (р < 0,05).  

Відмічається достовірне зниження абсолютної кількості Т-хелперів CD4+ у 

жінок Іо групи - 573,2±68,5*106/л та ІІо групи - 521,6±51,4*106/л проти 

779,1±77,9*106/л в групі порівняння (р < 0,05) та тенденція до зниження відносної 

кількості даного показника - 36,1±4,3 % та 34,2±3,4 % проти 39,2±3,9 % відповідно. 

Т-супресори CD8+, що мають здатність пригнічувати гуморальну та клітинну ланки 

імунної відповіді достовірно підвищені у жінок основної групи, як з патологією 

ендоцервіксу (486,8±58,2*106/л та 26,6±3,2 %), так і з патологією ендометрія 

(498,6±49,1*106/л та 31,9±3,1 %) на відміну від групи порівняння (216,9±21,7*106/л та 

18,4±1,8 % відповідно). 

Відповідно вищенаведеним результатам, рівень індексу (CD-4/CD-8) склав 

1,4±0,2 в І групі, 1,1±0,1 в ІІ групі та 2,1±0,2 в групі порівняння (р < 0,05). 

Цікаві дані отримані при аналізі рівнів природних кілерів CD-16, що мають 

цитотоксичну дію ,та фагоцитарного числа.  

Так, саме у пацієнток з патологією ендометрію виявлено більш виражене 

пригнічення цитотоксичної (CD-16 - 189,3±18,7*106/л та 9,7±0,9 %) та фагоцитарної 

(фагоцитарне число - 23,2±2,3 %) властивостей імунної системи. 

У обстежених з патологією ендоцервіксу (CD-16 - 316,5±37,8*106/л та 

16,1±1,9 %, фагоцитарне число - 53,6±6,4 %) та групи порівняння (CD-
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16 - 483,7±48,4*106/л та 22,1±2,2 %, фагоцитарне число - 86,1±8,6 %) дані показники 

були достовірно нижчими.  

Виявлено зниження рівня фагоцитарного індексу у обстежених основної групи 

проти групи порівняння (4,2±0,5 % в І групі та 3,7±0,4 % в ІІ групі проти 9,2±0,9 % 

відповідно) (р < 0,05). 

Слід відмітити найбільш виражене напруження гуморальної ланки імунної 

системи найбільш виражене у жінок з патологією ендометрію, що, на нашу думку, є 

відображенням наявності хронічної інфекційної патології та, відповідно, 

перманентної активації імунної системи.  

Так, відносна кількість В-лімфоцитів CD-22+ у цієї групи обстежених склала 

27,6±2,7 % проти 19,1±2,3 % в групі з патологією ендоцервіксу та 14,9±1,5 % в групі 

порівняння (р < 0,05). 

Схожа картина відмічається стосовно ЦІК (118,6±11,7 % в ІІ групі проти 

62,1±7,4 % в І групі та 56,4±5,6 % в групі порівняння) та IgG (18,2±1,8 % проти 

14,3±1,7 % та 6,4±0,6 % відповідно) (р < 0,05). 

Підвищений рівень сироваткового IgA, що синтезується зрілими В-

лімфоцитами, підтверджує наявність хронічних запальних процесів у пацієнток 

основної групи.  

Так, рівень IgA склав 4,4±0,5 % в І та 5,7±0,6 % в ІІ групах проти 1,1±0,1 % в 

групі порівняння, IgG - 14,3±1,7 % та 18,2±1,8 % проти 6,4±0,6 % 

відповідно (р < 0,05).  

Не було виявлено достовірної різниці між групами стосовно показника IgM 

(1,3±0,2 % та 1,8±0,2 % проти 1,7±0,2 % відповідно). 

Таким чином, наведені результати дослідження свідчать про дисбаланс імунної 

системи, про що свідчать отримані дані, які характеризують гальмування клітинної 

ланки та, навпаки, активацію гуморальної ланки імунної системи. 

Ця картина характерна для хронічної системної запальної відповіді організму 

внаслідок довготривалої наявності інфекційного збудника, що висвітлюють 

лабораторні показники саме у жінок основної групи. 
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Таблиця 4.4 

Показники імунної системи  

у обстежених жінок 

Показник Основна група (n=173) Група 

порівняння 

(n=100) Група Іо (n=70) Група ІІо 

(n=103) 

Фагоцитарне число, % 53,6±6,4#* 23,2±2,3* 86,1±8,6 

Фагоцитарний індекс, % 4,2±0,5*  3,7±0,4* 9,2±0,9 

Т-лімфоцити CD3+, 106/л 771,1±92,9* 682,6±67,3* 1591,2±159,1 

Т-лімфоцити CD3+, % 33,8±4,0* 31,8±3,1* 58,0±5,8 

Т-хелпери CD4+, 106/л 573,2±68,5* 521,6±51,4* 779,1±77,9 

Т-хелпери CD4+, % 36,1±4,3 34,2±3,4 39,2±3,9 

Т-супресори CD8+, 106/л 486,8±58,2* 498,6±49,1* 216,9±21,7 

Т-супресори CD8+, % 26,6±3,2* 31,9±3,1* 18,4±1,8 

Індекс (CD-4/CD-8) 1,4±0,2* 1,1±0,1* 2,1±0,2 

Природні кілери CD-16, 

106/л 

316,5±37,8#  189,3±18,7* 483,7±48,4 

Природні кілери CD-16, 

% 

16,1±1,9# 9,7±0,9* 22,1±2,2 

В-лімфоцити CD-22+, 

106/л 

491,2±58,7* 589,4±58,1* 237,8±23,8 

В-лімфоцити CD-22+, % 19,1±2,3# 27,6±2,7* 14,9±1,5 

ЦІК, U 62,1±7,4# 118,6±11,7* 56,4±5,6 

IgM, % 1,3±0,2 1,8±0,2 1,7±0,2 

IgG, % 14,3±1,7* 18,2±1,8* 6,4±0,6 

IgA, % 4,4±0,5* 5,7±0,6* 1,1±0,1 

Примітки. # - різниця відносно показника жінок ІІ групи достовірна (р < 0,05); 

* - різниця відносно показника жінок групи порівняння достовірна (р < 0,05). 
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Відмічається супресія клітинної ланки на тлі гіперактивації гуморальної ланки, 

що превалює у пацієнток з патологією ендометрію. 

На нашу думку, виявлена дезінтеграція стану імунної системи, з одного боку, є 

наслідком хронічного інфекційного процесу, а з другого - призводить до підтримки 

цього патологічного стану. 

При дослідженні стану судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу 

(табл. 4.5) відмічено, що у жінок основної групи з патологією ендометрія на відміну 

від пацієнток групи порівняння спостерігається зниження кількості тромбоцитів 

(174,0±17,1×109/л проти 281,0±28,1×109/л) та тромбокриту (0,147±0,01 % проти 

0,179±0,02 %) на тлі тенденції до підвищення анізоцитозу тромбоцитів (8,6±0,8 fL 

проти 6,3±0,6 fL) та достовірного зростання значень тромбоцитопоезу (18,4±1,8 % 

проти 11,5±1,2 % відповідно). 

У пацієнток з патологією ендоцервіксу виявлені схожі показники, але менш 

виражені. Так, відмічається тенденція до зменшеного рівня тромбоцитів до 

219,0±26,2×109/л і тромбокриту до 0,156±0,02 % зростання показників анізоцитозу до 

7,8±0,9 fL та тромбоцитопоезу до 14,9±1,8 %.  

Не була виявлена достовірна різниця у обстежених між показниками 

прокоагулянтної ланки гемостазу (табл. 4.6).  

Однак, слід відмітити тенденцію до гіперкоагуляції по внутрішнтому шляху у 

пацієнток основної групи, більш виражене у жінок з патологією ендометрія (АЧТЧ 

28,4±3,4 в І групі та 26,4±2,6 в ІІ групі проти 34,0±3,4 в групі порівняння). 

Отримані дані аналізу висвітлюють активацію судинно-тромбоцитарної ланки 

системи гемостазу, що підтверджується підвищенням агрегаційної властивості 

тромбоцитів та, відповідно, зростанням споживання тромбоцитів, про що свідчить 

тенденція до зниження кількості тромбоцитів та тромбокриту на тлі зростання їх 

анізоцитозу та тромбоцитопоезу. 

Таким чином, у більшості пацієнток з AGC-NOS (65,0 %) наявне інфікування 

ВПЛ. При цьому виявляється перевага визначення 18 і йому подібних (45 і 

39) - 38,7 %, 16 і йому подібних (31, 33, 35, 52, 58) - 9,6 % та 45 - 18,3 % типів ВПЛ. 
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Таблиця 4.5 

Стан судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу  

у обстежених жінок 

Показник Основна група 

(n=173) 

Група 

порівняння 

(n=100) 
Група Іо 

(n=70) 

Група ІІо 

(n=103) 

Тр, ×109/л 219,0±26,2 174,0±17,1* 281,0±28,1 

MPV, fL 7,8±0,9 8,6±0,8 6,3±0,6 

PDW, % 14,9±1,8 18,4±1,8* 11,5±1,2 

PCT, % 0,156±0,02 0,147±0,01 0,179±0,02 

АДФ, % 61,0±7,3* 64,0±6,3* 39,0±3,9 

А, % 39,0±4,7* 41,0±4,0* 23,0±2,3 

К, % 34,0±4,1 42,0±4,1* 25,0±2,5 

Примітка. * - різниця відносно показника жінок групи порівняння достовірна 

(р < 0,05). 

 

Таблиця 4.6 

Стан прокоагулянтної ланки системи гемостазу у обстежених жінок 

Показник Основна група 

(n=173) 

Група 

порівняння 

(n=100) Група І 

(n=70) 

Група ІІ 

(n=103) 

Ф, г/л 3,8±0,4 4,1±0,4 3,1±0,3 

АЧТЧ, сек. 28,4±3,4 26,4±2,6 34,0±3,4 

Пр по Квіку, % 118,4±14,2 123,2±12,1 97,3±9,7 

МНВ 1,2±0,1 1,2±0,1 1,0±0,1 

Примітка. * Статистичної різниці між групами не виявлено (p > 0,05) 
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Величина вірусного навантаження ВПЛ знаходиться в межах 3 – 5 Lg ВПЛ/10۸5 

кл у 58,3 % жінок, вірусне навантаження > 5 Lg ВПЛ/10۸5 кл спостерігається тільки у 

обстежених з AGC-NOS і виявляється у 25,0 % пацієнток. 

Моно-інфікування ВПЛ спостерігається у 25,0 % жінок, тоді як асоціація ВПЛ 

та ІПСШ діагностована у 40,0 %. 

Після проведеного етіопатогенетичного лікування AGC-NOS залишився у 

72,1 % пацієнток.  

Цікавим фактом є те, що атипові залозисті клітини неясного значення 

визначались у 63,1 % досліджуваних з раніше діагностованими ІПСШ, 87,5 % жінок 

з мікст-інфікуванням ІПСШ з ВПЛ та 60,0 % з моно-інфікуванням ВПЛ. 

У 60,7 % результатами цитоморфологічного дослідження ядер атипових 

залозистих клітин неясного значення були залозисті клітини з атиповим ядром малих 

розмірів з одним та двома поліморфними ядерцями, що свідчить про патологію 

ендометрію, у 39,3 % жінок - великі атипові ядра з наявністю від трьох до п'яти і 

більше поліморфних макроядерець, що є ознакою ендоцервікальної патології. 

При гістологічному дослідженні, патологію ендометрію визначено у 59,5 % 

пацієнток, залозистого епітелію цервікального каналу у 40,5 % жінок.  

У 83,5 % жінок основної групи з патологією ендометрію спостерігається 

вогнищева навколо залоз та судин або дифузна лімфо-макрофагальна інфільтрація, 

фіброз та склероз строми, склероз спіральних артерій ендометрію та наявність 

клубків спіральних судин в стромі. 

У 16,5 % обстежених виявлена гіперплазія ендометрію (35,3 % - поліпи 

ендометрію, 23,5 % - залозисто-кістозна гіперплазія ендометрію змішаного типу, 

29,4 % - гіперплазія ендометрію з поліпозом, 11,8 % - гіперплазія ендометрію з 

дисплазією залоз). 

Експресія CD138 виявлена у 83,5 % пацієнток з патологією ендометрію. 

У пацієнток з патологією ендоцервіксу в 91,4 % випадках діагностовано 

дисплазію залозистого епітелію цервікального каналу різного ступеня тяжкості 

(65,6 % - дисплазія легкого ступеня, 29,7 % - дисплазія середнього ступеня, 4,7 % - 

дисплазія важкого ступеня), в 2,9 % досліджуваних виявлена гістологічна картина 
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хронічного ендоцервікозу та у 5,7 % - залозисті та залозисто-фіброзні поліпи 

цервікального каналу. 

Слід відмітити, що дані гістологічного та цитомофологічного заключень 

стосовно локалізації патологічних процесів ендометрію та ендоцервіксу мають 

співпадіння у 103 (98,1 %) та 68 (97,1 %) випадках відповідно. 

Дані результати свідчать, що метод цитоморфологічного дослідження ядер 

атипових залозистих клітин неясного значення дозволяє провести верифікацію 

локалізації патологічної ділянки, є простим у виконанні, безпечним та економічно 

доступним для використання в широкій клінічній практиці діагностичним методом. 

При аналізі стану імунної системи виявлені певні зміни у пацієнток основної 

групи, більш виражені у жінок з патологією ендометрія. Так, у цих обстежених 

спостерігаються супресія клітинної ланки (зниження як абсолютної 771,1±92,9*106/л, 

так і відносної 33,8±4,0 % кількості Т-лімфоцитів CD3+ у пацієнток з патологією 

ендометрія і 682,6±67,3*106/л та 31,8±3,1 % відповідно у обстежених з патологією 

ендоцервіксу, достовірне зниження абсолютної кількості Т-хелперів CD4+ у жінок І 

групи - 573,2±68,5*106/л та ІІ групи - 521,6±51,4*106/л, та тенденція до зниження 

відносної кількості даного показника - 36,1±4,3 % та 34,2±3,4 % відповідно). 

Т-супресори CD8+, що мають здатність пригнічувати гуморальну та клітинну 

ланки імунної відповіді достовірно підвищені у жінок основної групи, як з патологією 

ендоцервіксу (486,8±58,2*106/л та 26,6±3,2 %), так і з патологією ендометрія 

(498,6±49,1*106/л та 31,9±3,1 %). Відповідно, рівень індексу (CD-4/CD-8) складає 

1,4±0,2 в І групі та 1,1±0,1 в ІІ групі. 

Саме у пацієнток з патологією ендометрію виявлено більш виражене 

пригнічення цитотоксичної (CD-16 - 189,3±18,7*106/л та 9,7±0,9 %) та фагоцитарної 

(фагоцитарне число - 23,2±2,3 %) властивостей імунної системи, тоді як у обстежених 

з патологією ендоцервіксу дані показники були достовірно нижчими (CD-16 - 

316,5±37,8*106/л та 16,1±1,9 %, фагоцитарне число - 53,6±6,4 %). 

Виявлено зниження рівня фагоцитарного індексу у обстежених основної групи 

проти групи порівняння (4,2±0,5 % в І групі та 3,7±0,4 % в ІІ групі). Відносна кількість 

В-лімфоцитів CD-22+ у обстежених з патологією ендометрію склала 27,6±2,7 % 
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проти 19,1±2,3 % в групі з ендоцервікальною патологією. Схожа картина відмічається 

стосовно ЦІК (118,6±11,7 % в ІІ групі проти 62,1±7,4 %), IgG (18,2±1,8 % проти 

8,3±0,9 %) та IgA - 5,7±0,6 % та 4,4±0,5 % відповідно. 

Зміни імунної системи, а саме гальмування клітинної ланки та активація 

гуморальної ланки у пацієнток основної групи, на нашу думку, пов’язані з наявністю 

хронічних запальних процесів органів малого тазу, що відповідно призводить до 

перманентної активації імунної системи та її дезінтеграції.  

На наш погляд, саме посилення гуморальної ланки імунної системи, зокрема, 

підвищення рівня ЦІК є причиною підвищення активності судинно-тромбоцитарної 

ланки внаслідок можливого ЦІК-залежного ушкодження ендотелію.  

При дослідженні стану судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу 

відмічено, що у жінок основної групи з патологією ендометрія зниження кількості 

тромбоцитів (174,0±17,1×109/л) і тромбокриту (0,147±0,01 %) на тлі тенденції до 

підвищення анізоцитозу тромбоцитів (8,6±0,8 fL) та достовірного зростання значень 

тромбоцитопоезу (18,4±1,8 %). У пацієнток з патологією ендоцервіксу визначені схожі 

показники, але менш виражені (відмічається тенденція до зменшеного рівня 

тромбоцитів до 219,0±26,2×109/л і тромбокриту до 0,156±0,02 % зростання показників 

анізоцитозу до 7,8±0,9 fL та тромбоцитопоезу до 14,9±1,8 %). При аналізі агрегаційної 

функції тромбоцитів виявлене достовірне підвищення агрегаційної властивості 

тромбоцитів у обстежених з патологією ендометрія до АДФ - 64,0±6,3 %, адреналіну (А) 

- 41,0±4,0 % та колагену (К) - 42,0±4,1 % та тенденція до підвищеної активації 

агрегаційної функції тромбоцитів у жінок з патологією ендоцервіксу (до АДФ - 

52,0±6,2 %, до адреналіну - 32,0±3,8 % та колагену - 34,0±4,1 %). 

Отримані дані аналізу висвітлюють активацію судинно-тромбоцитарної ланки 

системи гемостазу, що підтверджується підвищенням агрегаційної властивості 

тромбоцитів та, відповідно, зростанням споживання тромбоцитів, про що свідчить 

тенденція до зниження кількості тромбоцитів та тромбокриту на тлі зростання їх 

анізоцитозу та тромбоцитопоезу.  

Не дивлячись на те, що не була виявлена достовірна різниця у обстежених між 

показниками прокоагулянтної ланки гемостазу, слід відмітити тенденцію до 
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гіперкоагуляції у пацієнток основної групи, більш виражену у жінок з патологією 

ендометрія.  
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РОЗДІЛ 5 

КОЛЬПОСКОПІЧНА, КОЛЬПОЦЕРВІКОСКОПІЧНА, ЕХОГРАФІЧНА 

ТА ГІСТЕРОСКОПІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЖІНОК З ДОБРОЯКІСНИМИ ТА ПЕРЕДПУХЛИННИМИ 

ПРОЦЕСАМИ ЗАЛОЗИСТОГО ЕПІТЕЛІЮ ГЕНІТАЛІЙ  

З АТИПІЄЮ КЛІТИН НЕЯСНОГО ҐЕНЕЗУ ТА БЕЗПЛІДДЯМ 

 

5.1. Кольпоскопічна, кольпоцервікоскопічна діагностика у жінок 

досліджуваних груп 

 

У всіх обстежених жінок при проведенні кольпоскопічного дослідження в 

ділянці ектоцервіксу патологічних процесів не виявлено . 

Інша картина відмічалась при проведенні кольпоцервікоскопічного дослідження 

(табл. 5.1). У пацієнток Іо групи достовірно частіше виявлені кольпоцервікоскопічні 

ознаки патології ендоцервіксу. 

Так, різноманітність кольору епітелія  спостерігався у жінок цієї групи в 57,2 %, 

що в 8,4 та 19,1 рази частіше, ніж в ІІо групі та групі порівняння (р < 0,05).  

Ацетобілий гроноподібний епітелій зустрічався в 11,4 %, що в 6 разів 

перевищує дану кольпоцервікоскопічну картину в ІІо групі та не виявлений у 

пацієнток в групі порівняння. 

Нерівний рельєф цервікального каналу відмічався у 72,9 % обстежених 

основної групи з патологією ендоцервіксу, що в 18,7 та 36,5 разів частіше відповідно 

(р < 0,05). 

Поліпи ендоцервіксу, виражена складчастість залозистого епітелію та наявність 

запальних судин на тлі ацетобілого епітелію зустрічались у обстежених як з 

патологією ендоцервіксу (5,7 %, 67,1 % та 22,9 %), так і у жінок з патологією 

ендометрія (1,9 %, 5,8 % та 3,9 % відповідно). 

Атипові судини спостерігались лише у пацієнток основної групи з патологією 

ендоцервікса - 10,0 %. 
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Таблиця 5.1 

Кольпоцервікоскопічна картина  

у обстежених жінок, n (%) 

Показник Основна група 

(n=173) 

Група 

порівняння 

(n=100) 
Група Іо 

(n=70) 

Група ІІо 

(n=103) 

Різноманітність кольору 

епітелія  

40 (57,2)*# 7 (6,8) 3 (3,0) 

Ацетобілий гроноподібний 

епітелій 

8 (11,4) # 2 (1,9) - 

Поліпи ендоцервіксу 4 (5,7) 2 (1,9) - 

Нерівний рельєф  51 (72,9)*# 4 (3,9) 2 (2,0) 

Виражена складчастість 

залозистого епітелію 

47 (67,1)# 6 (5,8) - 

Запальні судини на тлі 

ацетобілого епітелію 

16 (22,9)# 4 (3,9) - 

Атипові судини 7 (10,0) - - 

Примітки. # - різниця відносно показника жінок ІІо групи достовірна (р < 0,05); 

* - різниця відносно показника жінок групи порівняння достовірна (р < 0,05). 
 

5.2 Ехографічна характеристика ендоцервіксу у жінок з доброякісними та 

передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій з атипією клітин 

неясного ґенезу та безпліддям 

При проведенні УЗД в основній групі виявлені структурні зміни ендоцервіксу 

та ендометрію (табл. 5.2). Так, товщина ендоцервіксу >5 мм (рис. 5.1, 5.2) 

діагностована в 61,4 % випадках серед обстежуваних з патологією ендоцервіксу, що 

в 21,2 рази частіше, ніж у пацієнток з патологією ендометрію та в 15,4 разів частіше 
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в групі порівняння (p < 0,05). Неоднорідна структура ендоцервіксу та наявність 

гіперехогенних субендоцервікальних включень відмічена у 97,1 % і 41,4 % жінок з 

патологією ендоцервіксу проти 1,9 % і 4,9 % у пацієнток з патологією ендометрію та 

3,0 % і 6,0 % в групі порівняння (p < 0,05). Поліпи цервікального каналу діагностовані 

у 5,7 % пацієнток Іо групи та у 1,9 % обстежених з патологією ендометрія.  

У обстежуваних з патологією ендометрію при УЗД достовірно частіше 

визначались як потоншення ендометрію (15,5 % проти 2,9 % у жінок з патологією 

ендоцервіксу та 4,0 % в групі порівняння), так і його потовщення (73,8 % проти 5,7 % 

та 9,0 % відповідно). Нерівний контур ендометрію зустрічався у цих пацієнток в 4,3 

рази частіше, ніж у жінок з патологією ендоцервіксу та в 7,4 разів, ніж в групі 

порівняння, а його неоднорідна ехоструктура (рис. 5.3) відмічалась в 13,5 разів та в 

8,7 разів частіше відповідно. Гіперехогенні включення в ділянці серединного М-еха 

виявлені в когорті з патологією ендометрію в 78,6 % проти 5,7 % з патологією 

ендоцервіксу та 7,0 % в групі порівняння; гіперехогенні включення в проекції 

базального шару - 36,9 % проти 1,4 % та 2,0 % відповідно (p < 0,05). 

Аналіз результатів доплерометричного дослідження виявив у жінок з 

патологією ендометрію зміни кровотоку в маткових артеріях (табл. 5.3). В правій 

матковій артерії ІР у цих обстежених становив 0,93±0,9 проти 0,76±1,0 в Іо групі та 

0,72±0,8 в групі порівняння; ПІ склав 2,61±1,6 проти 2,7±1,9 та 2,9±1,7; 

Vmax - 13,2±3,3 см/с проти 12,1±3,9 см/с та 11,7±3,2 см/с; Vmin - 2,04±1,4 см/с проти 

2,6±1,9 см/с та 3,2±1,8 см/с відповідно. В лівій матковій артерії також спостерігалась 

тенденція до підвищення ІР в ІІо групі (0,96±0,96) та Vmax (13,6±3,4 см/с) на відміну 

від жінок Іо групи (0,79±1,1 см/с та 13,6±3,4 см/с відповідно) та групи порівняння 

(0,74±0,9 см/с та 11,9±3,2 см/с) і до зниження рівня ПІ (2,66±1,6) та Vmin (2,2±1,4 см/с) 

проти 2,74±1,9 та 2,9±2,0 см/с в Іо групі і 2,78±1,6 та 3,4±1,8 см/с в Іо групі та групі 

порівняння відповідно. 

Необхідно відмітити достовірне підвищення СДВ у обстежених з патологією 

ендометрію - 8,2±2,7 проти 2,1±1,4 в групі порівняння в правій матковій артерії та 

9,1±2,8 в ІІо групі проти 2,6±1,9 у жінок Іо групи та 2,4±1,5 в групі порівняння. 
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Таблиця 5.2 

Особливості ультразвукового дослідження  

у обстежуваних жінок, n (%) 

Ультразвукова ознака 

Основна группа, 

n = 173 

Група 

порівняння, 

n = 100 
Група Іо 

(n=70) 

Група ІІо 

(n=103) 

Шийки матки 

Різниця товщини 

передньої та задньої стінок 

ШМ 

1 (1,4) 2 (1,9) 2 (2,0) 

Товщина ендоцервіксу 

>5 мм 
43 (61,4)*# 3 (2,9) 4 (4,0) 

Неоднорідна структура 

ендоцервіксу 
68 (97,1)*# 2 (1,9) 3 (3,0) 

Гіперехогенні 

субендоцервікальні включення 
29 (41,4)*# 5 (4,9) 6 (6,0) 

Поліпи цервікального 

каналу 
4 (5,7) 2 (1,9) - 

Ендометрію 

Товщина <3 мм 2 (2,9)# 16 (15,5)*  4 (4,0)  

Товщина 3 – 6 мм 64 (91,4)# 11 (10,7)* 85 (85,0) 

Товщина >6 мм 4 (5,7)# 76 (73,8)* 9 (9,0) 

Нерівний контур 6 (8,6)#  38 (36,9)*  5 (5,0) 

Неоднорідна 

ехоструктура 
5 (7,1)# 99 (96,1)* 11 (11,0) 

Гіперехогенні 

включення в ділянці 

серединного М-еха 

4 (5,7)# 81 (78,6)* 7 (7,0) 

Гіперехогенні 

включення в проекції 

базального шару 

1 (1,4)# 38 (36,9)* 2 (2,0) 

Примітки. # - різниця відносно показника жінок ІІо групи достовірна (р < 0,05); 

* - різниця відносно показника жінок групи порівняння достовірна (р < 0,05). 
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Рис. 5.1. Пацієнтка Р., 35 років. Ультразвукове досдідження. Потовщення 

ендоцервіксу до 9,5 мм, неоднорідність структури ендоцервіксу за рахунок дрібних 

ехо-позитивних включень в ділянці внутрішнього вічка (відмічено стрілкою). 

 

 

Рис. 5.2. Пацієнтка Н., 32 роки. Ультразвукове досдідження. Потовщення 

ендоцервіксу до 10 мм, неоднорідність структури ендоцервіксу. При кольоровому 

доплеровському картуванні візуалізується поодинокий кольоровий локус (відмічено 

стрілкою). 
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Рис. 5.3. Пацієнтка Б., 28 років. Ультразвукове досдідження. Структурні зміни 

ендометрія. Структура ендометрія неоднорідна. При кольоровому доплеровському 

картуванні з інтравогнищевим моносудинним компонентом (відмічено стрілкою). 

Таблиця 5.3 

Доплерометрична картина ендометрію у обстежених жінок 

Показник Основна група 

(n=173) 

Група 

порівняння 

(n=100) 

Група Іо 

(n=70) 

Група ІІо 

(n=103) 

Права маткова артерія 

ІР 0,76±1,0 0,93±0,9 0,72±0,8 

ПІ 2,7±1,9 2,61±1,6 2,9±1,7 

СДВ  2,2±1,8 8,2±2,7* 2,1±1,4 

Vmax, см/с 12,1±3,9 13,2±3,3 11,7±3,2 

Vmin, см/с 2,6±1,9 2,04±1,4 3,2±1,8 

Ліва маткова артерія 

ІР 0,79±1,1 0,96±0,96 0,74±0,9 

ПІ 2,74±1,9 2,66±1,6  2,78±1,6 

СДВ  2,6±1,9# 9,1±2,8* 2,4±1,5 

Vmax, см/с 12,4±3,9 13,6±3,4 11,9±3,2 

Vmin, см/с 2,9±2,0 2,2±1,4 3,4±1,8 

Примітки. # - різниця відносно показника жінок ІІо групи достовірна (р < 0,05); 

* - різниця відносно показника жінок групи порівняння достовірна (р < 0,05). 
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5.3 Гістероскопічна характеристика ендоцервіксу та ендометрію у жінок з 

доброякісними та передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій з 

атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям 

Цервікогістероскопічне дослідження дозволило провести макроскопічну 

оцінку слизової оболонки цервікального каналу (рис. 5.4, рис. 5.5) та порожнини 

матки (рис. 5.6, рис. 5.7), що відображено в таблиці 5.4. 

У обстежуваних з патологією ендоцервіксу груба складчастість слизової 

оболонки цервікального каналу виявлена у 70,0 % жінок проти 3,9 % досліджуваних 

з патологією ендометрію та не зустрічалась в групі порівняння. 

Нерівний рельєф ендоцервіксу візуалізований в 77,1 % випадків проти 2,9 % у 

пацієнток з патологією ендометрію та в 1,0 % випадку в групі порівняння. 

Різноманітність кольору епітелія в 81,4 % випадку проти 3,9 % та 2,0 % 

відповідно. Поліп цервікального каналу діагностований у 5,7 % обстежуваних проти 

1,9 % в ІІо групі (p < 0,05).  

Деформація цервікального каналу зустрічалась у 7,1 % досліджуваних з 

патологією ендоцервіксу проти 2,0 % в групі порівняння та не була виявлена у 

пацієнток з патологією ендометрію.  

У 14,3 % жінок з патологією ендоцервіксу виявлені ацетобілі ділянки епітелію 

цервікального каналу проти 0,92 % в ІІо групі та не зустрічались у пацієнток групи 

порівняння (p < 0,05).  

Гіперплазія ендоцервікса спостерігалась у 37,1 % в Іо групі, що в 4,3 та в 12,4 

разів частіше, ніж в ІІо групі та в групі порівняння відповідно (p < 0,05). 

Гіпертрофію ендометрію виявлено у 33,9 % обстежуваних з патологією 

ендометрію, що в 3,4 рази частіше, ніж у досліджуваних з патологією ендоцервіксу та 

в 5,7 разів, ніж в групі порівняння; нерівномірна товщина ендометрію спостерігалась 

в 4,4 та в 8,0 разів частіше; наявність мікрополіпоподібних розростань в 5,2 та в 3,4 

разів частіше відповідно (p < 0,05). Множинні та поодинокі поліпи ендометрію 

діагностовано у жінок з патологією ендометрію - 4,9 % та 6,8 % відповідно, тоді як у 

обстежуваних інших груп даної гістероскопічної картини виявлено не було. 
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Рис. 5.4. Пацієнтка М., 32 р., Цервікоскопія. Нерівний рельєф залозистого 

епітелію, різноманітність кольору та деформація ендоцервіксу. 

 

 

Рис. 5.5. Пацієнтка М., 27р. Цервікогістероскопія. Деформація ендоцервікса, 

різноманітність кольору епітелія, локальні поліпоподібні розростання цервікального 

каналу.  
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Рис. 5.6. Пацієнтка О., 34 р. Гістероскопія. Слизова ендометрія тонка, яскраво-

рожева, виражений судинний малюнок. 

 

 

Рис. 5.7. Пацієнтка М., 29р. Гістероскопія. Ендометрій яскраво-рожевого 

кольору, нерівномірної товщини,  локальна гіпертрофія ендометрія, поліпоподібні 

розростання, виражений судинний малюнок. 
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У 92,2 % пацієнток з патологією ендометрію слизова ендометрію нерівномірно 

забарвлена (7,1 % в когорті з патологією ендоцервіксу та в 17,0 % випадках в групі 

порівняння), а у 5,8 % слизова яскраво-рожева (1,4 % та 1,0 % відповідно). 

Виражений судинний малюнок спостерігався у 84,5 % жінок з патологією 

ендометрію проти 2,9 % з патологією ендоцервіксу та 8,0 % в групі порівняння. 

Масивні крововиливи слизової оболонки порожнини матки зустрічались в 4,3 рази 

частіше, ніж у досліджуваних з патологією ендоцервіксу та в 3,7 в групі порівняння, 

при цьому множинні крововиливи діагностовано в 11,7 % випадках, що в 4,0 рази 

частіше, ніж у інших пацієнток відповідно.  

Локальна гіперваскуляризація визначалась у 68,9 % обстежених з патологією 

ендометрію проти 7,1 % та 6,0 % у жінок з патологією ендоцервіксу та в групі 

порівняння. Відповідно синдром «полуниці» (ділянка гіперемованого ендометрію з 

білими крапочками) зустрічався у 89,3 % жінок проти 4,3 % та 3,0 % пацієнток. 

Таким чином, кольпоцервікоскопічне дослідження виявило ознаки патології 

ендоцервікса у жінок Іо групи, а саме: різноманітність кольору епітелія (81,4 %), 

ацетобілі ділянки епітелію цервікального каналу (14,3 %), нерівний рельєф 

ендоцервіксу (77,1 %), грубу складчастість слизової оболонки цервікального каналу 

(70,0 %), гіперплазію ендоцервікса (37,1 %), деформацію цервікального каналу 

(7,1 %) та поліпи цервікального каналу (5,7 %).  

При проведенні ультразвукового дослідження відмічені наступні УЗ-ознаки 

патології ендоцервіксу у обстежених Іо групи: товщина ендоцервіксу >5 мм (61,4 %), 

неоднорідна структура ендоцервіксу (97,1 %) та наявність гіперехогенних 

субендоцервікальних включень (41,4 %), а також поліпи цервікального каналу 

(5,7 %). 

У обстежуваних з патологією ендометрію при УЗД достовірно частіше 

визначались як потоншення ендометрію (15,5 %), так і його потовщення (73,8 %), 

нерівний контур ендометрію (36,9 %) та його неоднорідна ехоструктура відмічалась 

(96,1 %), гіперехогенні включення в ділянці серединного М-еха (78,6 %), а також 

гіперехогенні включення в проекції базального шару (36,9 %). 
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Таблиця 5.4 

Результати цервікогістероскопічного дослідження, n (%) 

Гістероскопічна ознака 

Основна группа, 

n = 173 

Група 

порівняння, 

n = 

100 
Група Іо 

(n=70) 

Група ІІо 

(n=103) 

Цервікальний канал 

Груба складчастість слизової  49 (70,0)# 4 (3,9) - 

Гіперплазія епітелія 26 (37,1) 9 (8,7) 3 (3,0) 

Нерівний рельєф ендоцервіксу 54 (77,1)*# 3 (2,9) 1 (1,0) 

Різноманітність кольору 

епітелію 
57 (81,4) *# 4 (3,9) 2 (2,0) 

Ацетобілі ділянки епітелію 

цервікального каналу 
10 (14,3) 1 (0,92) - 

Поліп  4 (5,7)*# 2 (1,9) - 

Деформація ц/каналу 5 (7,1)* - 2 (2,0) 

Ендометрій 

Слизова: - атрофічна - 1 (0,92) 1 (1,0) 

- тонка - 9 (8,7)* 1 (1,0) 

- гіпертрофована 7 (10,0)# 35 (33,9)* 6 (6,0) 

- нерівномірної 

товщини 
9 (12,9)# 58 (56,3)* 7 (7,0) 

Судинний малюнок: 

-  виражений 
2 (2,9)*# 87 (84,5)* 8 (8,0) 

- невиражений 68 97,1)# 16 (15,5)* 92 (92,0) 

Локальна гіперваскуляризація 5 (7,1) 71 (68,9)        6 (6,0) 

Крововиливи:  -   дрібні 67 (95,7) 84 (81,6) 95 (95,0) 

- масивні 3 (4,3)# 19 (18,4)* 5 (5,0) 

- поодинокі 68 (97,1) 91 (88,3) 97 (97,0) 

- множинні 2 (2,9) # 12 (11,7) * 3 (3,0) 

Колір слизової: блідо-рожева 64 (91,4) # 2 (1,9) * 82 (82,0) 

- яскраво-рожева 1 (1,4) # 6 (5,8) * 1 (1,0) 

- нерівномірно забарвлена 5 (7,1) *# 95 (92,2) * 17 (17,0) 

Синдром «полуниці» 3 (4,3) 92 (89,3) 2 (2,0) 

Поліпи: поодинокі 2 (2,9) 7 (6,8) - 

-  множинні - 5 (4,9)  - 

мікрополіпоподібні розростання 5 (7,1) # 38 (36,9) * 11 (11,0) 

Примітки. * – різниця відносно показника жінок групи порівняння достовірна 

(p < 0,05); # – різниця відносно показника жінок з патологією ендометрією достовірна 

(p < 0,05). 
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Доплерометричне дослідження виявило достовірне підвищення СДВ у 

обстежених з патологією ендометрію - 8,2±2,7 в правій матковій артерії та 9,1±2,8 в 

лівій матковій артерії. Визначена тенденція до підвищення ІР до 0,93±0,9 та 0,96±0,96, 

Vmax до 13,2±3,3 см/с та 13,6±3,4 см/с і зниження ПІ до 2,61±1,6 та 2,66±1,6 і Vmin - 

2,04±1,4 см/с та 2,2±1,4 см/с в правій та лівій маткових артеріях відповідно. 

Цервікогістероскопічне дослідження виявило у пацієнток Іо групи 

різноманітність кольору епітелія (81,4 %), ацетобілі ділянки епітелію цервікального 

каналу (14,3 %), нерівний рельєф ендоцервіксу (77,1 %), грубу складчастість слизової 

оболонки цервікального каналу (70,0 %), гіперплазію ендоцервікса (37,1 %), 

деформацію цервікального каналу (7,1 %) та поліпи цервікального каналу (5,7 %). 

У жінок з патологією ендометрію визначено гіпертрофію ендометрію (33,9 %), 

нерівномірну товщину ендометрію (56,3 %), наявність мікрополіпоподібних 

розростань (36,9 %), множинні та поодинокі поліпи ендометрію - 4,9 % та 6,8 % 

відповідно, нерівномірну забарвленість слизової (92,2 %), виражений судинний 

малюнок слизової (84,5 %), масивні крововиливи (18,4 %), множинні крововиливи 

(11,7 %), локальну гіперваскуляризацію (68,9 %) та синдром «полуниці» (89,3 %). 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про раціональність внесення цих 

методів до комплексу діагностичних заходів жінкам з безпліддям та наявністю AGC-

NOS з метою диференційованого підходу до лікування патологічних процесів 

залозистого епітелію геніталій та, відповідно, своєчасного та ефективного лікування 

безпліддя у цих пацієнток. 

 

Результати даного розділу опубліковані в роботах: 

1. Бондарук О.Я. Діагностичні критерії доброякісних та передпухлинних 

патологічних процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин неясного 

ґенезу у жінок з безпліддям. Вісник проблем біології і медицини. 2019. № 4.  2 (154). 

С. 68-71. 

2. Бондарук О.Я. Особливості цитоморфологічного методу дослідження 

атипових залозистих клітин неясного значення ендоцервіксу та ендометрія у жінок з 

безпліддям. Science Review. 2019. № 8 (25). С.19-23. 
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РОЗДІЛ 6 

АЛГОРИТМ ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ЖІНОК З ДОБРОЯКІСНИМИ 

ТА ПЕРЕДПУХЛИННИМИ ПРОЦЕСАМИ  

ЗАЛОЗИСТОГО ЕПІТЕЛІЮ ГЕНІТАЛІЙ З АТИПІЄЮ КЛІТИН 

НЕЯСНОГО ҐЕНЕЗУ ТА БЕЗПЛІДДЯМ 

Відповідно до отриманих результатів проведених досліджень розроблено 

комплексний алгоритм діагностичних та лікувальних заходів (рис. 6.1), що включає: 

І етап – комплексна діагностика, етіопатогенетична консервативна елімінація 

виявлених інфекційних агентів. 

II етап - контрольна комплексна діагностика із додатковим цитоморфологічним 

дослідженням ядер при наявності атипових залозистих клітин неясного значення з 

визначенням локалізації патологічного процесу.  

При виявленні залозистих клітин з атиповим ядром великих розмірів з 

наявністю від трьох до п'яти і більше поліморфних макроядерець (патологія 

ендоцервіксу) - проводиться цервікогістероскопічне дослідження з біопсією та 

гістологічне дослідження, при діагностиці залозистих клітин з атиповим ядром 

невеликих розмірів з одним та двома поліморфними ядерцями (патологія 

ендометрія) - гістероскопічне дослідження з біопсією, гістологічне та 

імуногістохімічне дослідження (СД138). 

ІІІ етап - при наявності дисплазії ендоцервіксу - хірургічне лікування 

(цервікогістероскопія з прицільною ексцизією патологічної ділянки) на тлі 

проведення імунокорегуючої терапії (алокін-альфа), з проведенням комплексної 

післяопераційної терапії (імунокорегуюча, дезагрегантна та ранозаживляюча 

терапія), при визначенні ендометриту - комплексна терапія (ІІ лінія 

антибактеріальної терапії з урахуванням чутливості до інфекційних агентів, 

імунокорегуюча та дезагрегантна терапія, прогестини). 

ІV етап – оцінка результатів лікування: контроль через 6 тижнів, 3 та 6 місяців 

(кольпоцервікоскопічне, цитологічне, бактеріоскопічне дослідження, дослідження на 

ВПЛ, ІПСШ) після лікування дисплазії ендоцервіксу та мікробіоптат з порожнини 

матки на імуногістохімічне дослідження СД138 після лікування ендометриту. 
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Рис. 6.1. Алгоритм діагностичних та лікувальних заходів у жінок з 

доброякісними та передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій з 

атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям. 

Комплексне обстеження: 

кольпоцервікоскопічне, бактеріоскопічне, 

бактеріологічне та цитологічне 

дослідження; ПЛР діагностика ІПСШ, 

обстеження на ВПЛ. 

Етіопатогенетична 

консервативна елімінація 

виявлених інфекційних агентів  

Контрольне комплексне обстеження із 

додатковим цитоморфологічним дослідженням 

ядер при наявності атипових залозистих клітин 

неясного значення з визначенням локалізації 

патологічного процесу 

Залозисті клітини з атиповим ядром 

великих розмірів з наявністю від трьох 

до п'яти і більше поліморфних 

макроядерець 

 

Цервікогістероскопічне дослідження з 

біопсією та гістологічне дослідження 

Залозисті клітини з атиповим ядром 

невеликих розмірів з одним та двома 

поліморфними ядерцями 

 

Гістероскопічне дослідження з біопсією, 

гістологічне та імуногістохімічне 

дослідження (СД138) 

 

Дисплазія ендоцервіксу 

Хірургічне лікування на тлі проведення 

імуномодулюючої терапії (Алоферон): 

цервікогістероскопія з прицільною 

ексцизією патологічної ділянки 

 

Комплексна післяопераційна терапія 

(імунокорегуюча, дезагрегантна та 

ранозаживляюча терапія) 

 

 

 
 

Ендометрит 

Комплексна терапія (ІІ лінія 

антибактеріальної, імуномодулююча та 

дезагрегантна терапія, прогестини). 

 

Контроль лікування через 6 тижнів, 3 

та 6 місяців (кольпоцервікоскопічне, 

цитологічне, бактеріоскопічне 

дослідження, дослідження на ВПЛ) 

 

Контроль лікування (мікробіоптат з 

порожнини матки на 

імуногістохімічне дослідження 

СД138) 
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В якості етіопатогенетичної консервативної терапії виявлених інфекційних 

агентів застосовували комплексне лікування з використанням антибактеріальної 

терапії з урахуванням чутливості, противірусної, антимікотичної, 

гепатопротекторної, пре- та пробіотичної терапії. 

При лікуванні бактеріального вагінозу, кандидозу та мікст-інфекцій 

застосовували капсули вагінальні, що містять неоміцину сульфат 35000 МО, 

поліміксину В сульфат 35000 МО та ністатин 100000 МО один раз на добу протягом 

дванадцяти днів.  

Неоміцин відноситься до групи аміноглікозидів, які мають загальну структуру 

з двох або більше аміносахарів, з’єднаних глікозидним зв’язком з гексозним ядром, 

зв’язуються з рибосомами бактерій і блокують синтез білка. Неоміцин має мінімальну 

пероральну абсорбцію, і його застосування не пов’язане з випадками гострого 

пошкодження печінки. Пероральна і місцева терапія неоміцином не пов’язана з 

підвищенням рівня лужної фосфатази або амінотрансферази в сироватці крові. 

Поліміксин B є поліміксином, який застосовується в клінічній практиці для лікування 

інфекцій, викликаних грамнегативними бактеріями з множинною лікарською 

стійкістю. Поліміксин В порушує осмотичну резистентність мембран бактерій, а 

також активний відносно збудників, які знаходяться в стадії спокою. Ністатин є 

протигрибковим засобом, що виявляє активність проти багатьох видів дріжджів і 

Candida albicans. Ністатин є полієнмакролідним антибіотиком, який діє шляхом 

зв’язування зі стеринами в плазматичних мембранах грибів, викликаючи витік вмісту 

клітин, що в кінцевому підсумку призводить до загибелі грибкових клітин.  

Таким чином, даний препарат демонструє високу ефективність щодо більшості 

грамнегативних і грампозитивних бактерій, а також проти дріжджоподібних грибів 

роду Candida та не спричиняє негативного впливу на вагінальні Lactobacillus і, отже, 

може бути рекомендований для лікування різних вагінальних інфекцій. 

З метою визначення оцінки ефективності розробленого нами алгоритму 

діагностичних та лікувальних заходів у жінок безпліддям та наявністю доброякісних 

та передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин 

залозистого епітелію неясного ґенезу методом рандомізації виділено групи жінок. 
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Так, ІА група - 30 пацієнток з патологією ендоцервіксу, яким проводилась 

запропонована лікувальна схема та група ІВ - 31 пацієнтка з патологією ендоцервіксу, 

ведення яких проводилось за традиційною методикою, ІІА група - 45 жінок з 

патологією ендометрія, яким проводилась запропонована лікувальна схема та ІІВ 

група - 44 пацієнтки з патологією ендометрія, ведення яких проводилось за 

традиційною методикою. 

У цих обстежених не було діагностовано раніше виявлених ІПСШ та значно 

зменшилась кількість пацієнток з ВПЛ (табл. 6.1). 

Отже, після проведеного лікування зменшилась частота виявлення 18 типу ВПЛ 

і йому подібних (45 і 39) та 16 типу ВПЛ і йому подібних (31, 33, 35, 52, 58) в 2,2 та 

2,1 рази, інші високоонкогенні типи та низькоонкогенні типи ВПЛ в 2,3 та 7,5 разів 

менше відповідно (p<0,05). Змішаних типів ВПЛ після терапії виявлено не було. 

Таблиця 6.1 

Типи ВПЛ у обстежених жінок, n (%) 

Типи ВПЛ 

До лікування 

(n = 156) 

Після лікування 

(n = 156) 

абс.ч. % абс.ч. % 

18 тип і йому подібні (45 і 

39) 

93 59,6# 43 27,6 

16 тип і йому подібні (31, 

33, 35, 52, 58) 

23 14,7# 11 7,1 

Інші високоонкогенні 21 13,5# 9 5,8 

Змішані типи 12 7,7 - - 

Інші низькоонкогенні 

типи 

7 4,5# 1 0,6 

Примітка. # - різниця достовірна між показниками до та після лікування, 

(p<0,05). 

 

При аналізі результатів вірусного навантаження ВПЛ (табл. 6.2) спостерігалась 

аналогічна ситуація, а саме: прослідковується достовірне зниження кількості ВПЛ - 
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вірусне навантаження > 5 Lg ВПЛ/10۸5 кл зменшилось в 3,0 рази, 3 – 5 Lg ВПЛ/10۸5 кл 

– в 2,2 рази та < 3 Lg ВПЛ/10۸5кл, відповідно, в 2,9 разів (p<0,05). 

Таблиця 6.2 

Вірусне навантаження ВПЛ-інфікованих жінок, n (%) 

Показник 

До лікування 

(n = 156) 

Після лікування 

(n = 156) 

абс.ч. % абс.ч. % 

> 5 Lg ВПЛ/10۸5 кл 39 25,0# 13 8,3 

3 – 5 Lg ВПЛ/10۸5 кл 91 58,3# 42 26,9 

< 3 Lg ВПЛ/10۸5кл 26 16,7# 9 5,8 

Примітка. # - різниця достовірна між показниками до та після лікування, 

(p<0,05). 

 

При цитоморфологічному дослідженні у 105 (60,7 %) пацієнток виявлені 

залозисті клітини з атиповим ядром малих розмірів з одним та двома поліморфними 

ядерцями, що свідчить про патологію ендометрію, у 68 (39,3 %) жінок - великі атипові 

ядра з наявністю від трьох до п'яти і більше поліморфних макроядерець, що є ознакою 

ендоцервікальної патології. 

За допомогою гістологічного дослідження діагностовано патологію ендометрію 

у 103 (59,5 %) жінок. 

Так, у 86 (83,5 %) жінок спостерігались вогнищева навколо залоз та судин або 

дифузна лімфо-макрофагальна інфільтрація, фіброз та склероз строми, склероз 

спіральних артерій ендометрію та наявність клубків спіральних судин в стромі; у 17 

(16,5 %) обстежених виявлена гіперплазія ендометрію (залозисто-кістозна гіперплазія 

ендометрію змішаного типу - 4 (23,5 %) випадки, гіперплазія ендометрію з поліпозом 

- 5 (29,4 %) випадків, гіперплазія ендометрію з дисплазією залоз - 2 (11,8 %) випадки, 

поліпи ендометрію зустрічались у 6 (35,3 %) жінок). 

У 89 (83,5 %) пацієнток діагностований хронічний ендометрит при 

імуногістохімічному дослідженні (маркер CD138). 

Патологію залозистого епітелію цервікального каналу виявлено у 70 (40,5 %) 

пацієнток з безпліддям.  
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Отже, у пацієнток з патологією ендоцервіксу в 64 (91,4 %) випадках 

діагностовано дисплазію залозистого епітелію цервікального каналу різного ступеня 

тяжкості (дисплазія легкого ступеня - 42 (65,6 %) випадки, дисплазія середнього 

ступеню - 19 (29,7 %) випадків та дисплазія важкого ступеню - в 3 (4,7 %) випадках). 

У 2 (2,9 %) досліджуваних з патологією ендоцервіксу виявлений хронічний 

ендоцервікоз та у 4 (5,7 %) - залозисті та залозисто-фіброзні поліпи ендоцервіксу. 

З метою визначення ефективності комплексного лікування методом 

рандомізації 150 пацієнток з доброякісними та передпухлинними процесами 

залозистого епітелію геніталій з атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям 

розподілено на 2 групи: І група – 61 жінка з дисплазією ендоцервіксу легкого та 

середнього ступенів, яка включала підгрупу ІА – 30 пацієнток, яким проведено 

лікування за запропонованою схемою та ІВ – 31 жінка, яким проведена традиційна 

терапія; група ІІ – 89 пацієнток з хронічним ендометритом, які, в свою чергу, були 

розподілені на групу ІІА – 45 пацієнток, яким проведено лікування за 

запропонованою схемою та ІІВ – 44 жінки, яким проведена традиційна терапія. 

Запропонована схема комбінованої терапії дисплазії ендоцервіксу у жінок з 

атипією залозистих клітин неясного ґенезу та безпліддям полягає в наступному: 

1. Імуномодулююча терапія за допомогою препарату, що містить Алоферон 

по 1 мг підшкірно через день № 6 - в 2 етапи: I – 3 ін'єкції до оперативного лікування, 

II – 3 ін'єкції після оперативного лікування. 

2. Проведення цервікогістероскопії з прицільною ексцизією патологічної 

ділянки. 

3. Післяопераційна терапія (імуномодулююча терапія, дезагрегантне лікування 

за допомогою ацетилсаліцилової кислоти 100 мг на ніч та ранозаживляюча терапія - 

вагінальні супозиторії, що містять: гіалуронову кислоту - 5 мг, екстракт календули - 

60 мг, екстракт алое - 60 мг, екстракт олії чайного дерева - 2 мг, екстракт центелли 

азіатської - 20 мг на ніч 10 днів). 

Запропонована схема комбінованої терапії хроничного ендометриту у жінок з 

атипією залозистих клітин неясного ґенезу та безпліддям: ІІ лінія антибактеріальної 

терапії, імуномодулююча терапія за допомогою препарату, що містить Алоферон по 
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1 мг підшкірно через день № 6, дезагрегантна терапія за допомогою 

ацетилсаліцилової кислоти 100 мг на ніч, прогестини - дидрогестерон 10 мг 2 рази на 

день з 14 по 26 день менструального циклу. 

Алоферон - олігопептид, є ефективним індуктором синтезу ендогенних альфа- 

і гамма-інтерферонів та активатором системи природних кілерів. Засіб стимулює 

розпізнавання і лізис дефектних клітин цитотоксичними лімфоцитами.  

Алоферон не спричиняє загальної токсичності, алергічних реакцій, не чинить 

мутагенної, канцерогенної та ембріотоксичної дії, не впливає на репродуктивну 

функцію. Після проникнення у системний кровотік взаємодіє з імунокомпетентними 

клітинами, після чого виявлення алоферону утруднене внаслідок значної структурної 

подібності його метаболітів до білків сироватки крові.  

Підвищення рівня інтерферону спостерігається через 2 години після введення 

препарату і зберігається на високому рівні (2,5 раза вище звичайного фонового) 

протягом 6 - 8 годин з поверненням початкових значень до кінця доби.  

Підвищена функціональна активність природних кілерів спостерігається 

протягом 7 днів після введення препарату. 

Ацетилсаліцилова кислота є антитромботичним засобом. Ацетилсаліцилова 

кислота пригнічує агрегацію тромбоцитів шляхом блокування синтезу тромбоксану 

А2. Механізм її дії полягає у незворотній інактивації ферменту циклооксигенази - 1. 

Зазначений інгібуючий ефект особливо виражений для тромбоцитів, оскільки вони не 

здатні до ресинтезу вказаного ферменту. 

Визнають також, що ацетилсаліцилова кислота виявляє й інші інгібуючі ефекти 

на тромбоцити. Завдяки зазначеним ефектам її застосовують при багатьох 

васкулярних захворюваннях.  

Також, ацетилсаліцилову кислоту застосовують при гострих та хронічних 

запальних захворюваннях. 

Після прийому внутрішньо кислота ацетилсаліцилова швидко і повністю 

всмоктується зі шлунково-кишкового тракту. Під час та після абсорбції вона 

перетворюється на основний активний метаболіт - кислоту саліцилову.  
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Максимальна концентрація кислоти ацетилсаліцилової в плазмі крові 

досягається через 10-20 хв, саліцилової кислоти - через 20-120 хв відповідно. Завдяки 

кишковорозчинній оболонці таблеток Аспірин Кардіо по 100 мг вивільнення активної 

речовини відбувається не в шлунку, а в лужному середовищі кишечнику.  

Тому абсорбція ацетилсаліцилової кислоти уповільнюється до 3-6 годин після 

застосування таблетки, вкритої кишковорозчинною оболонкою, порівняно зі 

звичайною таблеткою ацетилсаліцилової кислоти. 

Вагінальні супозиторії, що містять гіалуронову кислоту - 5 мг, екстракт 

календули - 60 мг, екстракт алое - 60 мг, екстракт олії чайного дерева - 2 мг, екстракт 

центелли азіатської - 20 мг - комбінація природних речовин з достатньо вираженою 

регенеративною, антисептичною, протизапальною, імуностимулюючою дією. 

Використовується для швидкого відновлення слизової оболонки піхви. 

Гіалуронова кислота (гіалуронат) - це природний полісахарид, який покриває 

слизову оболонку піхви.  

Гіалуронат сприяє загоєнню, усуває запальні реакції (зменшує гіперемію та 

роздратування), створює захисний бар’єр, зміцнює стінки піхви після 

діатермокоагуляції, лазерної терапії та кріотерапії шийки матки або піхви, 

зволожуючи стінки піхви в разі їх сухості. 

Екстракт календули (Calendula officinalis extract) прискорює процеси 

відновлення, забезпечує протизапальний ефект, володіє антимікробною, 

протигрибковою, захисною, імуностимулюючою дією. 

Екстракт алоє (Aloe vera extract) посилює локальний імунітет, стимулює обмін 

речовин в тканинах, завдяки чому виявляє загоювальну, протимікробну та 

протизапальну дію, усуває запалення та подразнення, стимулює відновлення слизової 

оболонки піхви.  

Алоє містить вітамін C, який пригнічує ріст патогенних бактерій, знижує pH 

піхви, сприяє відновленню показників pH та підтримці нормальної мікрофлори піхви. 

Екстракт олії чайного дерева (мелалеукі) (Tea tree oil extract) виявляє потужну 

протизапальну, протигрибкову, бактерицидну дію. Біологічно активні речовини 

чайного дерева зволожують слизову оболонку піхви. 
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Екстракт центелли азіатської (Centella asiatica extract) володіє 

антиоксидантною, регенеративною та антисептичною дією, стимулює синтез 

колагену, сприяє епітелізації та зміцненню стінок піхви. 

Вагінальні супозиторії, що містять гіалуронову кислоту - 5 мг, екстракт 

календули - 60 мг, екстракт алое - 60 мг, екстракт олії чайного дерева - 2 мг, екстракт 

центелли азіатської - 20 мг застосовують при довготривалому застосуванні 

глюкокортикостероїдних препаратів, протимікробних препаратів, схильності до 

запальних процесів у випадках травмування слизової оболонки піхви, необхідності 

відновлення функціонального стану слизової оболонки при запальних процесах піхви 

(бактеріальний вагіноз, неспецифічний кольпіт), атрофічних/дистрофічних кольпітах, 

ерозії шийки матки, стані після пологів, після агресивних методів лікування 

(діатермокоагуляції, лазерної/кріотерапії шийки матки або піхви, аборту, введення 

сторонніх предметів), після вагінальних/інтравагінальних оперативних втручань 

(випадіння стінок піхви, шийки та тіла матки, неспроможності тазового дна). 

Дидрогестерон - селективний гестаген. Як гестагендидрогестерон винятково 

впливає лише на ендометрій, слизову оболонку піхви та цервікального каналу, не 

пригнічує овуляції. Дидрогестерон і його метаболіти не виявляють термогенних 

властивостей. Циклічне додавання дидрогестерону жінкам, у яких ендометрій був 

стимульований естрогеном, переводить його у фазу секреції.  

Дидрогестерон не має маскулінізуючих або вірилізуючих властивостей, не 

зумовлює анаболічних або кортикоїдних властивостей. На відміну від прогестерону, 

дидрогестерон не екскретується із сечею у вигляді прегнандіолу.  

Таким чином, зберігається можливість визначити секрецію ендогенного 

прогестерону за екскрецією прегнандіолу. При пероральному застосуванні у 

середньому 63,0 % дози виводиться із сечею. Повне виведення відбувається через 72 

годин. Основним метаболітом є 20α-дигідродидрогестерон, який виділяється із сечею 

у зв’язаному з глюкуроновою кислотою стані. Загальною властивістю усіх 

метаболітів є збереження структури 4,6-дієн-3-она вихідної речовини і відсутність 

17α-гідроксилювання, що пояснює відсутність у дидрогестерону естрогенного та 

андрогенного ефектів.  
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Після перорального застосування дидрогестерону концентрація у плазмі крові 

ДГД значно вища, ніж вихідної речовини. Співвідношення AUC становить близько 

30. Дидрогестерон швидко абсорбується. Cmax дидрогестерону і ДГД досягається 

через 0,5–2,5 год.  

Після проведеного лікування при ультразвуковому дослідженні шийки матки 

виявлені відмінності ехо-структури ендоцервіксу між групами порівняння (табл. 6.3). 

У пацієнток ІВ групи товщина ендоцервіксу>5 мм зустрічалась в 2,2 рази 

частіше, ніж в групі ІА, неоднорідна структура ендоцервіксу - в 2,3 рази та 

гіперехогенні субендоцервікальні включення - в 2,4 рази частіше відповідно. 

Таблиця 6.3 

Особливості ультразвукового дослідження шийки матки 

у обстежених жінок І групи, n (%) 

Показник ІА група (n=30) ІВ група (n=31) 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Товщина 

ендоцервіксу>5 мм 
29 (96,7)  7 (23,3) * 24 (77,4)  

16 (51,6) 

 

Неоднорідна структура 

ендоцервіксу, % 
24 (80,0)  8 (26,7)* 28 (90,3)  

19 (61,3)  

 

Гіперехогенні 

субендоцервікальні 

включення 

19 (63,3)  7 (23,3)* 22 (70,9)  
17 (54,8) 

 

Примітка. * – різниця відносно показника групи ІВ після лікування достовірна 

(p < 0,05) 

 

Стан судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу у обстежених жінок ІА 

групи (табл. 6.4) після проведеного лікування висвітлює зниження агрегаційної 

функції тромбоцитів на відміну від пацієнток групи ІВ (при індукції АДФ - 36,0±6,6 % 

проти 78,0±14,0 %, адреналіну - 21,0±3,8 % проти 47,0±8,4 % та колагену - 12,0±2,2 % 

проти 26,0±4,7 %) (p < 0,05).  

Таблиця 6.4 
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Стан судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу у обстежених 

жінок І групи, n (%) 

 ІА група 

(n=30) 

ІВ група 

(n=31) 

До лікування Після 

лікування 

До лікування Після 

лікування 

Тр, ×109/л 219,0±39,9 231,0±42,2 219,0±39,3 226,0±40,6 

MPV, fL 7,8±1,4 7,2±1,3 7,8±1,4 8,2±1,5 

PDW, % 14,9±2,7 11,5±2,1 14,9±2,7 17,6±3,2 

PCT, % 0,156±0,03 0,179±0,03 0,156±0,03 0,143±0,03 

АДФ, % 89,0±16,2 36,0±6,6* 84,0±15,1 78,0±14,0 

А, % 49,0±8,9 21,0±3,8* 51,0±9,2 47,0±8,4 

К, % 34,0±6,2 12,0±2,2* 32,0±5,7 26,0±4,7 

Примітка. * – різниця відносно показника групи ІВ після лікування достовірна 

(p < 0,05) 

 

Аналіз системного імунітету у жінок ІА групи виявив збалансованість клітинної 

та гуморальної ланки після проведення рекомендованого нами лікування (табл. 6.5). 

Так, при дослідженні клітинної ланки звертало на себе увагу достовірне підвищення 

абсолютної кількості CD3+- 1476,7±269,6*106/л у пацієнток ІА групи проти 

672,6±120,8*106/л в групі ІВ, абсолютної кількості CD-16 –452,5±82,6*106/л проти 

184,9±33,2±82,6*106/л, відсоток CD-16 –23,9±4,4 % проти 10,2±1,8 %, фагоцитарного 

числа -7 9,4±14,5 % проти 24,6±4,4 % та фагоцитарного індекса – 9,1±1,7 % проти 

5,1±0,9 % відповідно. 

Абсолютна кількість CD8+ у цих досліджуваних навпаки була знижена 

(224,1±40,9*106/л), в порівнянні з жінками групи ІВ - 492,5±88,5*106/л (р< 0,05). В 

результаті лікування достовірно знизилась активність гуморальної ланки в групі ІА в 

порівнянні із групою ІВ, а саме: знизився рівень абсолютної (261,2±47,7*106/л проти 

547,1±98,3*106/л) та відносної (14,2±2,6 % проти 26,1±4,7 %) кількості CD-22+, ЦІК - 
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51,1±9,3 U проти 106,3±19,1 U, IgG - 7,7±1,4 % проти 16,3±2,9 % та IgA - 1,7±0,3 % 

проти 3,9±0,7 % відповідно.  

Таблиця 6.5 

Показники імунної системи у обстежених жінок І групи, n (%) 

Показник ІА група (n=30) ІВ група (n=31) 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Фагоцитарне 

число, % 

24,8±4,5 79,4±14,5* 22,9±4,1 24,6±4,4 

Фагоцитарний 

індекс, % 

4,1±0,7 9,1±1,7* 4,8±0,9 5,1±0,9 

CD3+, 106/л 617,3±112,7 1476,7±269,6* 631,4±113,4 672,6±120,8 

CD3+, % 32,8±5,9 58,2±10,6 31,8±5,7 34,9±6,3 

CD4+, 106/л 521,5±95,2 814,1±148,6 524,2±94,1 541,9±97,3 

CD4+, % 33,9±6,2 40,2±7,3 32,4±5,8 36,1±6,5 

CD8+, 106/л 489,3±89,3 224,1±40,9* 478,8±85,9 492,5±88,5 

CD8+, % 34,2±6,2 21,9±3,9 35,2±6,3 31,1±5,6 

CD-4/CD-8 1,0±0,2 2,4±0,4 0,9±0,2 1,2±0,2 

CD-16, 106/л 183,4±33,5 452,5±82,6* 186,1±33,4 184,9±33,2 

CD-16, % 11,1±2,0 23,9±4,4* 10,2±1,8 10,2±1,8 

CD-22+, 106/л 572,3±104,5 261,2±47,7* 561,2±100,8 547,1±98,3 

CD-22+, % 30,1±5,5 14,2±2,6* 32,7±5,8 26,1±4,7 

ЦІК, U 116,3±21,2 51,1±9,3* 111,2±19,9 106,3±19,1 

IgM, % 1,7±0,3 1,4±0,3 1,9±0,3 1,6±0,3 

IgG, % 16,8±3,1 7,7±1,4* 17,1±3,1 16,3±2,9 

IgA, % 5,1±0,9 1,7±0,3* 4,9±0,9 3,9±0,7 

Примітка. * – різниця відносно показника групи ІВ після лікування достовірна 

(p < 0,05) 
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Проведення контрольних кольпоцервікоскопій через 6 тижнів, 3 та 6 місяців 

виявили наступні ознаки (табл. 6.6): різноманітність кольору епітелія  спостерігався 

у 2 (6,7 %) пацієнток ІА групи лише через 6 тижнів, тоді як у жінок ІВ групи дана 

картина виявлена у 11 (35,5 %) обстежуваних через 6 тижнів, 7 (22,6 %) через 3 місяці 

та 3 (9,7 %) через 6 місяців; нерівний рельєф ендоцервіксу визначався в ІА групі через 

6 тижнів у 9 (30,0 %) пацієнток та у 4 (13,3 %) через 3 місяці, відповідно в групі ІВ - 

у 21 (67,7 %), 16 (51,6 %) та у 8 (25,8 %) обстежуваних через 6 місяців; виражена 

складчастість залозистого епітелію визначена у 7 (23,3 %) жінок через 6 тижнів, у 3 

(10,0 %) через 3 місяці та у 1 (3,3 %) через 6 місяців, тоді як в групі ІВ дані 

кольпоцервікоскопічні ознаки зустрічались у 19 (61,3 %), 14 (45,2 %) та 9 (29,0 %) 

відповідно; запальні судини на тлі ацетобілого епітелію діагностовані лише через 6 

тижнів у пацієнток обох груп, а саме в 2 (6,7 %) випадках в ІА групі та в 3 (9,7 %) в 

групі ІВ; атипові судини діагностовано лише в групі ІВ через 3 місяців - 3 (9,7 %) та 

через 6 місяців - 1 (3,2 %). 

Таблиця 6.6 

Кольпоцервікоскопічна картина у обстежених жінок І групи, n (%) 

Показник Група Через 6 

тижнів 

Через 3 

місяці 

Через 6 

місяців 

Різноманітність 

кольору епітелія  

ІА група (n=30) 2 (6,7) - - 

ІВ група (n=31) 11 (35,5) 7 (22,6) 3 (9,7) 

Нерівний рельєф ІА група (n=30) 9 (30) 4 (13,3) - 

ІВ група (n=31) 21 (67,7) 16 (51,6) 8 (25,8) 

Виражена 

складчастість 

залозистого епітелію 

ІА група (n=30) 7 (23,3) 3 (10) 1 (3,3) 

ІВ група (n=31) 19 (61,3) 14 (45,2) 9 (29,0) 

Запальні судини на тлі 

ацетобілого епітелію 

ІА група (n=30) 2 (6,7) - - 

ІВ група (n=31) 3 (9,7) - - 

Атипові судини ІА група (n=30) - - - 

ІВ група n=31) 3 (9,7) 1 (3,2) - 

Примітка. * – різниця відносно показника групи ІВ після лікування достовірна 

(p < 0,05) 
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З метою визначення ефективності запропонованого лікування у пацієнток І 

групи проводились контрольні цитологічні дослідження через 6 тижнів, 3 та 6 місяців. 

Дисплазію залозистого епітелію шийки матки виявлено у 1 (3,3 %) пацієнтки ІА 

групи, тоді як в групі ІВ цей патологічний стан діагностований у 15 (48,4 %) жінок. 

Таким чином, ефективність запропонованої нами схеми лікування дисплазії 

ендоцервіксу у жінок з безпліддям з атипією клітин залозистого епітелію неясного 

ґенезу склала 96,7 % проти 51,6 % при застосуванні стандартної схеми лікування 

(p < 0,05). 

Після проведеного лікування у пацієнток ІІ групи при ультразвуковому 

дослідженні ендометрію відмічалась достовірна різниця ехомалюнку ендометрію 

(табл. 6.7). Так, у жінок ІІА групи товщина ендометрію < 3 мм спостерігалась в 7,2 

рази рідше, ніж у обстежуваних ІІВ групи; товщина ендометрію > 6 мм, відповідно, в 

2,7 разів рідше (p < 0,05). Частота виявлення нерівного контуру ендометрію у ІІА 

групі склала 24,4 % проти 81,8 % в ІІВ групі, гіперехогенні включення в ділянці 

серединного М-еха та в проекції базального шару - 15,6 % проти 65,9 % та 17,8 % 

проти 61,4 % відповідно (p < 0,05). 

Таблиця 6.7 

Картина УЗД ендометрію у жінок ІІ групи, n (%) 

 

ІІА група (n=45) ІІВ група (n=44) 

До лікування Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Товщина<3 мм 21 (46,7) 2 (4,4)* 23 (52,3) 14 (31,8) 

Товщина 3 – 6 мм 5 (11,1) 4 (8,9) 6 (13,6) 3 (6,8) 

Товщина>6 мм 9 (20,0) 3 (6,7)* 12 (27,3) 8 (18,2) 

Нерівний контур 41 (91,1) 11 (24,4)* 43 (97,7) 36 (81,8) 

Неоднорідне ехо 42 (93,3) 15 (33,3)* 39 (88,6) 31 (70,5) 

Гіперехогенні 

включення: в 

ділянці серединного М-

еха 

38 (84,4) 7 (15,6)* 36 (81,8) 29 (65,9) 

- в проекції 

базального шару 
34 (75,6) 8 (17,8)* 31 (70,5) 27 (61,4) 

Примітка. * – різниця відносно показника групи ІІВ після лікування достовірна 

(p < 0,05) 
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За даними доплерометрії (табл. 6.8) у жінок ІІВ групи визначались підвищення 

показника СДВ в правій (6,8±1,0) та лівій (7,1±1,1) маткових артеріях в порівнянні із 

пацієнтками групи ІІА - 2,2±0,3 та 2,6±0,4 відповідно (p < 0,05). 

Таблиця 6.8 

Доплерометрична картина ендометрію у обстежених жінок ІІ групи 

 Група ІІА (n=45) Група ІІВ (n=44) 

До лікування Після 

лікування 

До лікування Після 

лікування 

Права маткова артерія 

ІР 0,96±0,1 0,71±0,1 0,96±0,1 0,93±0,1 

ПІ 2,61±0,4 2,6±0,4 2,72±0,4 2,46±0,4 

СДВ  7,4±1,1 2,2±0,3* 7,2±1,1 6,8±1,0 

Vmax, см/с 13,3±1,9 11,8±1,8 13,9±2,1 13,1±1,9 

Vmin, см/с 3,4±0,5 2,9±0,4 3,7±0,6 2,6±0,4 

Ліва маткова артерія 

ІР 0,92±0,1 0,71±0,1 0,99±0,1 0,94±0,1 

ПІ 2,8±0,4 2,46±0,4 2,74±0,4 2,68±0,4 

СДВ  7,4±1,1 2,6±0,4* 7,6±1,1 7,1±1,1 

Vmax, см/с 13,2±1,9 11,9±1,8 13,4±2,0 12,6±1,9 

Vmin, см/с 3,2±0,5 2,7±0,4 3,2±0,5 2,8±0,4 

Примітка. * – різниця відносно показника групи ІІВ після лікування достовірна 

(p < 0,05) 

 

Результати аналізу системного імунітету свідчать про ефективність проведеної 

терапії у пацієнток ІІА групи (табл. 6.9) 

Отже, у цих жінок спостерігається відновлення балансу між клітинною та 

гуморальною ланками імунної системи.  
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Таблиця 6.9 

Показники імунної системи  

у обстежених жінок ІІ групи 

Показник Група ІІА (n=45) Група ІІВ (n=44) 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Фагоцитарне число, 

 % 

33,6±5,0 87,9±13,1* 31,8±4,8 39,6±5,9 

Фагоцитарний індекс, % 3,4±0,5 9,2±1,4* 3,6±0,5 4,4±0,7 

Т-лімфоцити CD3+, 

106/л 

694,3±103,5 1526,8±227,6

* 

701,4±105,7 732,9±110,5 

Т-лімфоцити CD3+,  

% 

36,2±5,4 64,4±9,6* 31,3±4,7 32,1±4,8 

Т-хелпери CD4+,  

106/л 

514,2±76,6 592,4±88,3* 519,1±78,3 525,6±79,2 

Т-хелпери CD4+,  

% 

33,8±5,0 40,6±6,1 31,7±4,8 34,2±5,2 

Т-супресори CD8+, 

106/л 

491,9±73,3 242,2±36,1* 504,1±75,9 499,2±75,3 

Т-супресори CD8+,  

% 

33,4±4,9 16,6±2,5* 34,1±5,1 33,9±5,1 

Індекс (CD-4/CD-8) 1,0±0,1 2,4±0,4* 1,0±0,1 1,1±0,2 

Природні кілери CD-16, 

106/л 

201,3±30,0 492,9±73,5* 213,7±32,2 228,9±34,5 

Природні кілери CD-16, 

% 

10,2±1,5 22,6±3,4* 9,6±1,4 11,2±1,7 

В-лімфоцити CD-22+, 

106/л 

529,2±78,9 228,1±34,0* 532,6±80,3 463,1±69,8 

В-лімфоцити CD-22+, % 24,8±3,7 13,2±1,9* 29,9±4,5 27,6±4,2 

ЦІК, U 111,9±16,7 51,4±7,7* 114,2±17,2 107,6±16,2 

IgM, % 1,6±0,2 1,2±0,2 1,4±0,2 1,7±0,3 

IgG, % 19,8±2,9 9,4±1,4* 20,2±3,0 18,9±2,8 

IgA, % 5,2±0,8 0,9±0,1* 4,6±0,7 3,2±0,5 

Примітка. * – різниця відносно показника групи ІІВ після лікування достовірна 

(p < 0,05) 
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Абсолютна кількість Т-лімфоцитів CD3+ у обстежуваних ІІА групи після 

лікування дорівнює 1526,8±227,6*106/л проти 732,9±110,5*106/л в групі ІІВ, відносна 

кількість Т-лімфоцитів CD3+ склала 64,4±9,6 % проти 32,1±4,8 % відповідно 

(p < 0,05).  

Індекс (CD-4/CD-8) у жінок ІІА групи достовірно підвищився в порівнянні із 

пацієнтками ІІВ групи (2,4±0,4 проти 1,1±0,2 відповідно) за рахунок, насамперед, 

зниження кількості Т-супресорів CD8+ (242,2±36,1*106/л проти 499,2±75,3*106/л 

відповідно). 

Звертає на себе увагу зріст як абсолютної (492,9±73,5*106/л), так і відносної 

(22,6±3,4 %) кількості природних кілерів, фагоцитарного числа (87,9±13,1 %) та 

індекса 9,2±1,4 % в групі ІІА проти аналогічних показників в ІІВ групі 

(228,9±34,5*106/л, 11,2±1,7 %, 39,6±5,9 % та 4,4±0,7 % відповідно) (p < 0,05). 

Разом з тим, в ІІА групі виявлено зниження гіперактивності гуморальної ланки 

системного імунітету, про що свідчать рівні абсолютної (228,1±34,0*106/л) та 

відносної (13,2±1,9 %) кількості В-лімфоцитів CD-22+ проти 463,1±69,8*106/л та 

27,6±4,2 % в ІІВ групі. 

Схожі дані отримані при визначені IgG (9,4±1,4 % проти 18,9±2,8 %) та IgA 

(0,9±0,1 % проти 3,2±0,5 % відповідно) (p < 0,05).  

Необхідно відмітити зниження кількості ЦІК у жінок ІІА групи - 51,4±7,7 U на 

відміну від ІІВ групи - 107,6±16,2 U (p < 0,05). 

Проведене дослідження стану судинно-тромбоцитарної ланки системи 

гемостазу (табл. 6.9) виявило зниження агрегаційної активності тромбоцитів при 

індукції з АДФ - 29,0±4,3 %, адреналіном - 21,0±3,1 % та колагеном - 19,0±2,8 % у жінок 

ІІА групи проти ІІВ групи - 61,0±9,2 %, 45,0±6,8 % та 42,0±6,3 % відповідно (p < 0,05). 

Не було виявлено достовірної відмінності між групами при вивченні 

прокоагулянтної ланки системи гемостазу (табл. 6.10), однак, у обстежуваних ІІВ 

групи після лікування залишалась тенденція до гіперкоагуляційного стану, про що 

свідчить рівні АЧТЧ - 25,3±3,8 секунд проти 37,2±5,5 секунд в ІІА групі та МНО - 

0,84±0,1 проти 1,05±0,2 відповідно. 
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Таблиця 6.9 

Стан судинно-тромбоцитарної ланки  

системи гемостазу  

у обстежених жінок ІІ групи 

 Група ІІА 

 (n=45) 

Група ІІВ  

(n=44) 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Тр, ×109/л 258,0±38,5 249,0±37,1 234,0±35,3 221,0±33,3 

MPV, fL 9,4±1,4 7,8±0,9 9,9±1,5 8,7±1,3 

PDW, % 18,7±2,8 13,5±1,7 19,4±2,9 18,2±2,7 

PCT, % 0,122±0,01 0,159±0,03 0,127±0,02 0,139±0,02 

АДФ, % 64,0±9,5 29,0±4,3* 68,0±10,3 61,0±9,2 

А, % 46,0±6,9 21,0±3,1* 49,0±7,4 45,0±6,8 

К, % 42,0±6,3 19,0±2,8* 46,0±6,9 42,0±6,3 

Примітка. * – різниця відносно показника групи ІІВ після лікування достовірна 

(p < 0,05) 

 

Таблиця 6.10 

Стан прокоагулянтної ланки  

системи гемостазу  

у обстежених жінок ІІ групи 

 Група ІІА (n=45) Група ІІВ (n=44) 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Ф, г/л 4,9±0,7 3,3±0,5 5,1±0,8 4,9±0,7 

АЧТЧ, сек. 24,1±3,6 37,2±5,5 22,8±3,4 25,3±3,8 

Пр по 

Квіку, % 

116,4±17,4 96,2±14,3 121,2±18,3 116,2±17,5 

МНВ 0,87±0,1 1,05±0,2 0,81±0,1 0,84±0,1 

Примітка. * Статистичної різниці між групами не виявлено (p > 0,05) 
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При проведенні імуногістохімічного дослідження на маркер СД138 

мікробіоптату з порожнини матки була визначена ефективність запропонованого 

способу лікування ендометриту у 42 (93,3 %) пацієнток ІІА групи проти 23 (52,3 %) в 

групі ІІВ (p < 0,05). 

Отримані дані стверджують, що внаслідок лікування хворих з доброякісними 

та передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій з атипією клітин 

залозистого епітелію неясного ґенезу та безпліддям запропонованим нами методом 

відбувається відновлення імунної системи, про що свідчить відновлення балансу 

клітинної та гуморальної ланок за рахунок підвищення захисної функції клітинного 

імунітету та зниження гіперактивності гуморальної ланки з нормалізацією рівня ЦІК, 

що мають здатність ушкоджувати ендотелій судин с наступною активацією судинно-

тромбоцитарної ланки системи гемостазу.  

Відповідно до вищевикладеного, після лікування за нашою методикою значно 

покращується реологічна властивість крові, що підтверджують результати, отримані 

при дослідженні судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу та доплерометрії.  

Застосування цитоморфологічного дослідження ядер при наявності атипових 

залозистих клітин неясного значення з визначенням локалізації патологічного 

процесу допускає проведення цервікогістероскопічного або гістероскопічного 

досліджень з візуалізацією патологічної ділянки та наступною біопсією з метою 

отримання гістологічного діагнозу для подальшої раціональної терапії та, відповідно, 

прискорення початку лікування безпліддя у цієї категорії жінок. 

Саме диференційований підхід до ведення жінок та комплексне лікування з 

доброякісними та передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій з 

атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям дозволив провести своєчасне лікування 

безпліддя у 96,7 % жінок ІА та у 93,3 % пацієнток ІІА груп. 

 

Результати даного розділу опубліковані в роботах: 

1. Спосіб діагностики патологічних процесів слизової оболонки ендоцервікса 

методом цервікогістероскопії при цитологічному виявленні в цервікальному зразку 
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атипових залозистих клітин неясного значення у жінок з безпліддям : пат. 139734 

Україна. № u 201909751 ; заявл. 11.09.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1. 

2. Спосіб діагностики та лікування патологічних процесів ендоцервіксу та 

ендометрію при цитологічному виявленні в цервікальному зразку атипових 

залозистих клітин неясного значення у жінок з безпліддям : пат. 139346 Україна. № u 

2019 09752; заявл.11.12.2019; опубл. 26.12.2019, Бюл. №24. 
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РОЗДІЛ  7 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Онкологічні захворювання жіночої статевої системи залишаються актуальним 

питанням гінекологічної служби. 

Так, РШМ в нашій державі посідає п’яте місце у структурі онкологічних 

захворювань серед жінок [47], рак тіла матки складає 12,1 % [27]. 

Діагностика залозистих неоплазій є технічно важкодоступною, враховуючи 

локалізацію залозистих клітин в середені цервікального каналу.  

Відомо, що неопластичний процес залозистого епітелію шийки матки 

проростає в строму шийки матки і по криптам поширюється вгору по стінці 

цервікального каналу, не розповсюджуючись на екзоцервікс. Отже, гінекологічне 

дослідження, кольпоскопія, біопсія, а також ендоцервікальний кюретаж зазвичай 

недостатньо інформативні в зв'язку з локалізацією, невеликими розмірами ураження 

і труднощами одержання достатньої для дослідження кількості матеріалу [31]. 

На даний час відсутні чіткі рекомендації щодо ведення жінок з AGC-NOS та 

безпліддям, що обґрунтовує пошук діагностичних критеріїв для розробки тактики 

ведення цих жінок, що дасть змогу виявити та провести лікування патологічних 

процесів залозистого епітелію геніталій. 

Саме тому метою нашого дослідження стало зниження частоти виникнення 

передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій шляхом удосконалення 

діагностики та лікування патологічних процесів залозистого епітелію геніталій з 

атипією клітин залозистого епітелію неясного ґенезу у жінок з безпліддям. 

Нами був розроблений дизайн дослідження, який включав три етапи. 

На І етапі проведено загальноклінічне обстеження 3429 жінок з безпліддям, які 

звернулися для лікування безпліддя. 

З 3429 обстежених жінок з безпліддям при цитологічному дослідженні у 240 

(6,9 %) пацієнток виявлені атипові залозисті клітини неясного ґенезу. 

На ІІ етапі було проведене клініко-статистичне дослідження, в результаті чого 

сформовані наступні групи: основна група - 240 жінок з безпліддям та наявністю 

патологічних процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин неясного 
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ґенезу та групу порівняння - 100 жінок з безпліддям без патологічних процесів 

залозистого епітелію геніталій та атипією клітин неясного ґенезу. 

Після отримання результатів гістологічних досліджень основна група 

розподілена на Іо групу - 70 пацієнток з патологією ендоцервіксу та ІІо групу - 103 

обстежуваних з патологією ендометрію.  

Проведений аналіз вікової структури свідчить, що вік більшості жінок 

становить 30 і більше років. Так, віковий діапазон в межах 31-35 років у цих жінок 

склав 31,7 %, що в 2,3 разів більше, ніж в групі порівняння та в межах 36-40 років - 

42,5 % в основній групі, що в 2,2 разів більше відповідно (p < 0,05).  

Пацієнтки з наявністю AGC-NOS віком менше 30 років, навпаки, склали 

достовірну меншість порівняно із жінками групи порівняння. 

Отже, у віці 20-25 років були 5,4 % жінок, що в 3,3 рази менше, ніж в групі 

порівняння, у віці 26-30 років 20,4 %, що в 2,4 рази менше відповідно.  

Зі слів досліджуваних проведений аналіз професійного анамнезу, який виявив 

наявність професійних шкідливих факторів (хімічний або фізичний вплив, 

напруженість праці) з достовірною різницею саме у жінок основної групи - 29,6 %, 

що в 2,7 разів більше, ніж в групі порівняння.  

Серед обстежених, найбільш частіше курять (5 і більше цигарок за день) саме 

пацієнтки з AGC-NOS (37,9 % проти 13,0 % в групі порівняння) (p < 0,05). 

У жінок основної групи спостерігається ранній початок статевого життя в 

порівнянні із пацієнтками групи порівняння. Так, статеве життя у віці<16років 

розпочали 52,9 % досліджуваних в основній групі проти 13,0 % групи порівняння (p 

< 0,05). В 17-21 роки сексуальні відносини розпочали 30,8 % пацієнток проти 68,0 % 

відповідно (p< 0,05). 

При аналізі сексуальної активності виявлено, що у пацієнток основної групи 

кількість партнерів від 7 і більше зустрічається в 39,1 % випадках, що в 3,6 разів 

більше, ніж в групі порівняння (p< 0,05). Кількість партнерів ≤3, навпаки, достовірно 

переважала саме у пацієнток групи порівняння на відміну від жінок основної групи 

(46,0 % проти 12,1 % відповідно). 
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У пацієнток основної групи спостерігались болісні в 34,2 % та рясні менструації 

в 73,8 % випадках, що в 1,4 та 3,5 разів більше, ніж в групі порівняння відповідно 

(табл. 3.7) (р < 0,05) . 

При аналізі соматичних захворювань в анамнезі виявлено, що у пацієнток з 

AGC-NOS достовірно частіше зустрічаються хронічні захворювання органів дихання 

- 48,3 % проти 20,0 % в групі порівняння, органів шлунково-кишкового тракту - 

24,2 % проти 11,0 % та органів сечовидільної системи – 36,2 % проти 16,0 % 

відповідно. 

При аналізі гінекологічних захворювань відмічено, що у 56,7 % жінок основної 

групи були наявні хронічні сальпінгіти та оофорити проти 22,0 % в групі порівняння, 

рецидивуючі кольпіти - 63,3 % проти 29,0 %, а також підгострі та хронічні вульвіти - 

38,8 % проти 14,0 % відповідно (р < 0,05). 

В структурі гінекологічних операцій в анамнезі у пацієнток основної групи 

достовірно переважали лікувально-діагностичні вишкрібання (ЛДВ) порожнини 

матки - 28,3 %, що в 3,5 разів більше, ніж в групі порівняння, артифіціальні 

аборти - 21,3 %, що в 5,3 разів більше, гістероскопії - 7,1 %, що в 3,6 разів більше та 

операції на шийці матки - 10,0 %, що в 3,3 рази більше відповідно. 

Звертало на себу увагу більш частіше застосування в анамнезі гормональних 

препаратів в режимі контрацепції у жінок основної групи.  

Так, гормональні препарати приймали 81 (33,8 %) обстежена основної групи на 

відміну від групи порівняння - 17 (17,0 %) (p < 0,05). Оральні контрацептиви 

отримували 27,9 % жінок з AGC-NOS проти 14,0 % в групі порівняння, 

внутрішньоматкова система була застосована в 4,6 % випадків проти 2,0 % відповідно 

(p < 0,05). 

При аналізі антропометричних даних відмічена достовірна різниця між 

порівнювальними групами. 

Так, середня вага жінок основної групи склала 94,0±6,1 кг проти 63,0±6,3 кг в 

групі порівняння, індекс маси тіла - 33,7±2,2 кг/м2 проти 23,4±2,3 кг/м2 відповідно. 

Вторинне безпліддя зустрічалось саме у жінок основної групи - 63,7 %, що в 2,9 

разів частіше, ніж в групі порівняння (p < 0,05). 



132 

 

Відмічено, що у пацієнток з AGC-NOS безпліддя більше 6 років спостерігається 

достовірно частіше, ніж у жінок групи порівняння. 

Так, безпліддя протягом 6-9 років спостерігається у 55,0 % досліджуваних 

основної групи проти 39,0 % в групі порівняння, ≥10 років - 18,3 % проти 7,0 % 

відповідно. 

Проведений аналіз результатів вагітностей у обстежених жінок виявив, що у 

пацієнток основної групи в 21,3 % випадків проводилось індуковане переривання 

вагітності, що в 5,3 разів частіше, ніж у досліджуваних групи порівняння, завмерла 

вагітність зустрічалась в 19,6 %, що в 3,9 разів частіше, а також самовільний викидень 

- 8,8 %, що в 2,9 разів частіше відповідно. 

Звертала на себе увагу гіперестрогенемія у пацієнток основної групи (рівень 

естрадіолу склав 168,1±10,9 пг/мл проти 62,2±6,2 пг/мл в групі порівняння) та, 

відповідно, тенденція до зниженого рівня фолікулостимулюючого гормону (4,21±0,3 

мМЕ/мл у жінок з AGC-NOS проти 6,82±0,7 мМЕ/мл в групі порівняння) (p < 0,05).  

Концентрація кортизолу також переважала саме у обстежуваних основної 

групи (18,4±1,2 мкг/дл) на відміну від групи порівняння (9,2±0,9 мкг/дл). 

Аналіз обстеження на TORCH-інфекції виявив достовірно підвищений рівень 

IgG до Chlamydia trachomatis у жінок основної групи - 1,28±0,08 на відміну від групи 

порівняння - 0,67±0,067, а також до вірусу простого герпесу 2 типу - 2,48±0,2 проти 

1,64±0,164 відповідно. 

Слід відмітити виявлену первинну відповідь імунної системи у обстежених 

основної групи до Chlamydia trachomatis. 

Так, у цих пацієнток спостерігається підвищення рівня IgM до Chlamydia 

trachomatis (2,493±0,2 проти 0,183±0,0183 в групі порівняння) (p < 0,05). 

При бактеріоскопічному та бактеріологічному дослідженнях вагінального 

секрету у пацієнток з AGC-NOS виявлені дисбіотичні зміни, що зустрічались 

найбільш частіше, ніж в групі порівняння.  

Отже, Candida spp. у жінок цієї групи спостерігалась в 2,3 рази частіше, ніж в 

групі порівняння (p < 0,05).  

Trichomonas vaginalis визначалась в 2,9 разів частіше відповідно (p < 0,05). 
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В структурі грамнегативної та грампозитивної аеробної флори у обстежених 

основної групи достовірно частіше зустрічались Е. faecalis - 20,0 % проти 6,0 % в 

групі порівняння та Enterobacter - 11,7 % проти 4,0 % відповідно. 

Серед грамнегативних та грампозитивних анаеробів у пацієнток основної групи 

превалюють Gardnerella vaginalis (28,8 % проти 12,0 % в групі порівняння), 

Bacteroides spp. - 18,3 % проти 8,0 %, Mobiluncus spp. - 17,9 % проти 6,0%, Clostridium 

spp. - 15,4 % проти 4,0 % та Corynebacterium (дифтероїди) - 17,1 % проти 6,0 % 

відповідно (p < 0,05). 

Результати ПЛР свідчать про достовірну більшість випадків ІПСШ у клінічно 

значимих титрах (більше 104 КУО/мл) у жінок основної групи.  

Так, моно-інфікування U. urealyticum в 4,8 разів перевищує даний показник в 

групі порівняння, M. hominis - в 4,0 рази, C. trachomatis - в 6,7 разів відповідно 

(p < 0,05). 

Майже у половини (43,7 %) обстежуваних основної групи виявлені асоціації 

ІПСШ, тоді як у жінок групи порівняння мікст-інфікування спостерігалось в 3,4 рази 

рідше (p < 0,05).  

Так, поєднання M. hominis та U. urealyticum спостерігалось в 2,6 рази частіше, 

ніж в групі порівняння, контамінація М. genitalium та U. urealyticum відмічена в 3,6 

рази, C. trachomatis та U. urealyticum - в 5,4 разів, а C. trachomatis та М. genitalium в 

3,3 рази частіше відповідно. 

За результатами досліджень ПЛР у 156 (65,0 %) пацієнток основної групи 

виявлено ВПЛ на відміну від жінок групи порівняння - 15 (15,0 %) (p < 0,05). 

Визначена достовірна перевага виявлення 18 і йому подібних (45 і 39) (38,7 %) 

та 16 і йому подібних (31, 33, 35, 52, 58) (9,6 %) типів ВПЛ у пацієнток з AGC-NOS 

проти 6,0 % та 2,0 % в групі порівняння відповідно. Звертає на себе увагу наявність 

45 типу - 18,3 % лише у жінок основної групи. 

При визначенні вірусного навантаження ВПЛ виявлено, що у більшості жінок 

основної групи (58,3 %) величина вірусного навантаження знаходиться в межах 3 – 5 

Lg ВПЛ/10۸5 кл, що в 4,4 рази більше, ніж в групі порівняння (p < 0,05).  
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Рівень вірусного навантаження > 5 Lg ВПЛ/10۸5 кл спостерігається тільки у 

обстежених з AGC-NOS. 

Таким чином, моно-інфікування ВПЛ спостерігається у 25,0 % жінок основної 

групи проти 6,0 % в групі порівняння, тоді як асоціація ВПЛ та ІПСШ діагностована 

у 40,0 % проти 9,0 % відповідно. 

Після проведеного етіопатогенетичного лікування у жінок основної групи 

проведений цитологічний контроль, який виявив AGC-NOS у 173 (72,1 %) пацієнток. 

Слід зауважити, що атипові залозисті клітини неясного значення визначались у 53 

(63,1 %) досліджуваних з раніше діагностованими ІПСШ, 84 (87,5 %) жінок з мікст-

інфікуванням ІПСШ з ВПЛ та 36 (60,0 %) з моно-інфікуванням ВПЛ. 

Цитоморфологічними ознаками атипових залозистих клітин неясного ґенезу 

при доброякісних та передпухлинних процесах залозистого епітелію геніталій були 

поодинокі клітини (46,7 %) або у вигляді малоклітинних двовимірних скупчень 

(53,3 %). Цитоплазма циліндроподібна (100,0 %), залозистоподібна (100,0 %), не 

полігональна (92,08 %), без дистрофічних змін (58,3% ). Ядро збільшене в 2-5 разів 

(96,3 %), часто «голе» (без цитоплазми - 94,6 % ), без дистрофічних змін (100,0 %), 

слабовиражений поліморфізм (97,5 %) та двоядерність (53,75 %). Ядерна мембрана 

без розривів (94,2 %). Хроматин слабоструктурований (98,8 %), нормо (4,6 %), інколи 

гіперхромний (95,4 %). Кількість ядерець збільшена до 1-2 (62,1 %) та до 3-5 (37,9 %), 

поліморфізм ядерець незначний (97,9 %). 

При циоморфологічноу дослідженні ядер атипових залозистих клітин неясного 

значення у 105 (60,7 %) досліджуваних виявлені залозисті клітини з атиповим ядром 

невеликих розмірів з одним та двома поліморфними ядерцями, що свідчить про 

патологію ендометрію і у 68 (39,3 %) жінок атипові ядра великих розмірів з наявністю 

від трьох до п'яти і більше поліморфних макроядерець, що є ознакою 

ендоцервікальної патології. 

Згідно даних гістологічного дослідження, патологію ендометрію визначено в 

103 (59,5 %) випадках, залозистого епітелію цервікального каналу у 70 (40,5 %) 

жінок.  



135 

 

У 86 (83,5 %) жінок основної групи з патологією ендометрію спостерігались 

вогнищева навколо залоз та судин або дифузна лімфо-макрофагальна інфільтрація, 

фіброз та склероз строми, склероз спіральних артерій ендометрію та наявність 

клубків спіральних судин в стромі. 

У 17 (16,5 %) обстежених основної групи виявлена гіперплазія ендометрію. 

З них, у 4 (23,5 %) досліджуваних визначена залозисто-кістозна гіперплазія 

ендометрію змішаного типу, гіперплазія ендометрію з поліпозом у 5 (29,4 %) 

пацієнток та гіперплазія ендометрію з дисплазією залоз в 2 (11,8 %) випадках, поліпи 

ендометрію зустрічались у 6 (35,3 %) жінок. 

У пацієнток з патологією ендоцервіксу в 64 (91,4 %) випадках діагностовано 

дисплазію залозистого епітелію цервікального каналу різного ступеня тяжкості.  

Отже, дисплазія легкого ступеня спостерігалась у 42 (65,6 %) жінок, дисплазія 

середнього ступеню в 19 (29,7 %) випадках та дисплазія важкого ступеню 

зустрічалась у 3 (4,7 %) обстежуваних. 

У 2 (2,9 %) досліджуваних з патологією ендоцервіксу виявлена гістологічна 

картина хронічного ендоцервікозу та у 4 (5,7 %) - залозисті та залозисто-фіброзні 

поліпи цервікального каналу. 

З метою верифікації хронічного ендометриту проведене імуногістохімічне 

дослідження біоптатів з визначенням експресії CD138. За результатами даного 

дослідження, експресія CD138 виявлена у 89 (83,5 %) пацієнток з патологією 

ендометрію. 

З метою визначення стану локальної гуморальної імунної відповіді, нами було 

також досліджено рівень В-лімфоцитів CD20. 

У жінок ІІо групи даний показник мав достовірне підвищення (9,8±0,96 %) 

проти пацієнток Іо (3,7±0,4 %) та контрольної груп (3,2±0,32 %). 

Слід відмітити зниження рівня цитотоксичних Т-лімфоцитів CD8 у цих жінок. 

Так, у досліджуваних ІІо групи СД8 дорівнював 4,1±0,4 % на відміну від жінок Іо та 

контрольної груп (11,6±1,4 % та 12,2±1,2 % відповідно) (р < 0,05). 
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У жінок Іо групи в едоцервіксі прослідковується знижений рівень CD8 до 

17,2±2,1 % проти 29,4±2,9 %  в ІІо та 32,1±3,2 % в контрольній групах та CD20 

7,1±0,8 % проти 33,1±3,3 % та 35,3±3,5 % відповідно (р < 0,05). 

Таким чином, проведений аналіз результатів імуногістохімічного дослідження 

свідчить про наявну дезінтеграцію локальної імунологічної відповіді, як у жінок з 

патологією ендоцервіксу (супресія клітинної та гуморальної імунологічної реакції) 

так і у пацієнток з патологією ендометрія (супресія клітинної ланки на тлі 

підвищенної гуморальної реакції). 

Дана імуногістохімічна картина дає змогу стверджувати про зрив адаптаційних 

механізмів імунологічного гомеостазу у досліджуваних з патологічними процесами в 

ендоцервіксі, що, найбільш вирогідніше, є фактором ризику прогресування 

неопластичних процесів ендоцервіксу. 

Наявний дисбаланс локального імунного стану у жінок з патологією 

ендометрію вказує на гіперактивацію гуморальної та пригнічення клітинної ланок, 

що повязано із перманентною напругою місцевого імунітету на тлі хронічного 

запального процесу. 

При аналізі стану імунної системи виявлені певні зміни у пацієнток основної 

групи, більш виражені у жінок з патологією ендометрія. 

Отже, у обстежених з AGC-NOS спостерігається супресія клітинної ланки, про 

що свідчить зниження як абсолютної, так і відносної кількості Т-лімфоцитів CD3+ в 

Іо (771,1±92,9*106/л та 33,8±4,0 %) і ІІо (682,6±67,3*106/л та 31,8±3,1 %) групах на 

відміну від групи порівняння (1591,2±159,1*106/л та 58,0±5,8 % відповідно) (р < 0,05). 

Відмічається достовірне зниження абсолютної кількості Т-хелперів CD4+ у 

жінок Іо групи - 573,2±68,5*106/л та ІІо групи - 521,6±51,4*106/л проти 

779,1±77,9*106/л в групі порівняння (р < 0,05) та тенденція до зниження відносної 

кількості даного показника - 36,1±4,3 % та 34,2±3,4 % проти 39,2±3,9 % відповідно. 

Т-супресори CD8+, що мають здатність пригнічувати гуморальну та клітинну 

ланки імунної відповіді достовірно підвищені у жінок основної групи, як з патологією 

ендоцервіксу (486,8±58,2*106/л та 26,6±3,2 %), так і -з патологією ендометрія 
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(498,6±49,1*106/л та 31,9±3,1 %) на відміну від групи порівняння (216,9±21,7*106/л та 

18,4±1,8 % відповідно). 

Згідно вищенаведеним результатам, рівень індексу (CD-4/CD-8) склав 1,4±0,2 в 

І групі, 1,1±0,1 в ІІ групі та 2,1±0,2 в групі порівняння (р < 0,05). 

Цікаві дані отримані при аналізі рівнів природних кілерів CD-16, що мають 

цитотоксичну дію та фагоцитарного числа. 

Так, саме у пацієнток з патологією ендометрію виявлено більш виражене 

пригнічення цитотоксичної (CD-16 - 189,3±18,7*106/л та 9,7±0,9 %) та фагоцитарної 

(фагоцитарне число - 23,2±2,3 %) властивостей імунної системи, тоді як у обстежених 

з патологією ендоцервіксу (CD-16 - 316,5±37,8*106/л та 16,1±1,9 %, фагоцитарне 

число - 53,6±6,4 %) та групи порівняння (CD-16 - 483,7±48,4*106/л та 22,1±2,2 %, 

фагоцитарне число - 86,1±8,6 %) дані показники були достовірно нижчими. 

Виявлено зниження рівня фагоцитарного індексу у обстежених основної групи 

проти групи порівняння (4,2±0,5 % в І групі та 3,7±0,4 % в ІІ групі проти 9,2±0,9 % 

відповідно) (р < 0,05). 

Слід відмітити напруження гуморальної ланки імунної системи найбільш 

виражене у жінок з патологією ендометрію, що, на нашу думку, є відображенням 

наявності хронічної інфекційної патології та, відповідно, перманентної активації 

імунної системи.  

Так, відносна кількість В-лімфоцитів CD-22+ у цієї групи обстежених склала 

27,6±2,7 % проти 19,1±2,3 % в групі з патологією ендоцервіксу та 14,9±1,5 % в групі 

порівняння (р < 0,05). 

Схожа картина відмічається стосовно ЦІК (118,6±11,7 % в ІІ групі проти 

62,1±7,4 % в І групі та 56,4±5,6 % в групі порівняння) та IgG (18,2±1,8 % проти 

14,3±1,7 % та 6,4±0,6 % відповідно) (р < 0,05). 

Підвищений рівень сироваткового IgA, що синтезується зрілими В-

лімфоцитами, підтверджує наявність хронічних запальних процесів у пацієнток 

основної групи.  

Так, рівень IgA склав 4,4±0,5 % в І та 5,7±0,6 % в ІІ групах проти 1,1±0,1 % в 

групі порівняння (р < 0,05). 
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При дослідженні стану судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу 

відмічено, що у жінок основної групи з патологією ендометрія на відміну від 

пацієнток групи порівняння спостерігається достовірне підвищення агрегаційної 

властивості тромбоцитів у обстежених з патологією ендометрія до АДФ - 64,0±6,3 % 

проти 39,0±3,9 % в групі порівняння, адреналіну - 41,0±4,0 % проти 23,0±2,3 % та 

колагену - 42,0±4,1 % проти 25,0±2,5 % відповідно. 

У жінок з патологією ендоцервіксу також спостерігається підвищена активація 

агрегаційної функції тромбоцитів (до АДФ - 61,0±7,3 % та адреналіну - 39,0±4,7 %). 

При кольпоцервікоскопії виявлені ознаки патології ендоцервіксу у пацієнток 

Іо групи. 

Так, різноманітність кольору епітелія  спостерігалась у жінок цієї групи в 

57,2 %, що в 8,4 та 19,1 рази частіше, ніж в ІІо групі та групі порівняння (р < 0,05). 

Ацетобілий гроноподібний епітелій зустрічався в 11,4 %, що в 6 разів 

перевищує дану кольпоцервікоскопічну картину в ІІо групі та не виявлений у 

пацієнток в групі порівняння. 

Нерівний рельєф цервікального каналу відмічався у 72,9 % обстежених 

основної групи з патологією ендоцервіксу, шо в 18,7 та 36,5 разів частіше 

відповідно (р < 0,05). 

Поліпи ендоцервіксу, виражена складчастість залозистого епітелію та наявність 

запальних судин на тлі ацетобілого епітелію зустрічались у обстежених як з 

патологією ендоцервіксу (5,7 %, 67,1 % та 22,9 %), так і у жінок з патологією 

ендометрія (1,9 %, 5,8 % та 3,9 % відповідно). 

Атипові судини спостерігались лише у пацієнток основної групи з патологією 

ендоцервікса - 10,0 %. 

При проведенні УЗД в основній групі виявлені патологічні УЗ-ознаки як в 

ділянці ендоцервіксу, так і ендометрію. 

Так, товщина ендоцервіксу >5 мм діагностована в 61,4 % випадках серед 

обстежуваних з патологією ендоцервіксу, що в 21,2 рази частіше, ніж у пацієнток з 

патологією ендометрію та в 15,4 разів частіше в групі порівняння (p < 0,05). 
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Неоднорідна структура ендоцервіксу та наявність гіперехогенних 

субендоцервікальних включень відмічена у 97,1 % і 41,4 % жінок з патологією 

ендоцервіксу проти 1,9 % і 4,9 % у пацієнток з патологією ендометрію та 3,0 % і 6,0 % 

в групі порівняння (p < 0,05). 

Поліпи цервікального каналу діагностовані у 5,7 % пацієнток Іо групи та у 

1,9 % обстежених з патологією ендометрія. 

У обстежуваних з патологією ендометрію при УЗД достовірно частіше 

визначались як потоншення ендометрію (15,5 % проти 2,9 % у жінок з патологією 

ендоцервіксу та 4,0 % в групі порівняння), так і його потовщення (73,8 % проти 5,7 % 

та 9,0 % відповідно). 

Нерівний контур ендометрію зустрічався у цих пацієнток в 4,3 рази частіше, 

ніж у жінок з патологією ендоцервіксу та в 7,4 разів, ніж в групі порівняння, а його 

неоднорідна ехоструктура відмічалась в 13,5 разів та в 8,7 разів частіше відповідно. 

Гіперехогенні включення в ділянці серединного М-еха виявлені в когорті з 

патологією ендометрію в 78,6 % проти 5,7 % з патологією ендоцервіксу та 7,0 % в 

групі порівняння; гіперехогенні включення в проекції базального шару - 36,9 % проти 

1,4 % та 2,0 % відповідно (p < 0,05). 

Аналіз результатів доплерометричного дослідження виявив у жінок з 

патологією ендометрію зміни кровотоку в маткових артеріях. 

Так, в правій матковій артерії ІР у цих обстежених становив 0,93±0,9 проти 

0,76±1,0 в ІІо групі та 0,72±0,8 в групі порівняння; ПІ склав 2,61±1,6 проти 2,7±1,9 та 

2,9±1,7; Vmax - 13,2±3,3 см/с проти 12,1±3,9 см/с та 11,7±3,2 см/с; Vmin - 2,04±1,4 

см/с проти 2,6±1,9 см/с та 3,2±1,8 см/с відповідно. 

В лівій матковій артерії також спостерігалась тенденція до підвищення ІР в ІІо 

групі (0,96±0,96) та Vmax (13,6±3,4 см/с) на відміну від жінок Іо групи (0,79±1,1 см/с 

та 13,6±3,4 см/с відповідно) та групи порівняння (0,74±0,9 см/с та 11,9±3,2 см/с) і до 

зниження рівня ПІ (2,66±1,6) та Vmin (2,2±1,4 см/с) проти 2,74±1,9 та 2,9±2,0 см/с в 

Іо групі і 2,78±1,6 та 3,4±1,8 см/с в Іо групі та групі порівняння відповідно. 
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Необхідно відмітити достовірне підвищення СДВ у обстежених з патологією 

ендометрію - 8,2±2,7 проти 2,1±1,4 в групі порівняння в правій матковій артерії та 

9,1±2,8 в ІІо групі проти 2,6±1,9 у жінок Іо групи та 2,4±1,5 в групі порівняння. 

Цервікогістероскопічне дослідження дозволило провести макроскопічну 

оцінку слизової оболонки цервікального каналу та порожнини матки. 

У обстежуваних з патологією ендоцервіксу груба складчастість слизової 

оболонки цервікального каналу виявлена у 70,0 % жінок проти 3,9 % досліджуваних 

з патологією ендометрію та не зустрічалась в групі порівняння; нерівний рельєф 

ендоцервіксу візуалізований в 77,1 % випадках проти 2,9 % у пацієнток з патологією 

ендометрію та в 1,0 % випадку в групі порівняння; різноманітність кольору епітелія в 

81,4 % випадку проти 3,9 % та 2,0 % відповідно; поліп цервікального каналу 

діагностований у 5,7 % обстежуваних проти 1,9 % в ІІ групі (p < 0,05). Деформація 

цервікального каналу зустрічалась у 7,1 % досліджуваних з патологією ендоцервіксу 

проти 2,0 % в групі порівняння та не була виявлена у пацієнток з патологією 

ендометрію. У 14,3 % жінок з патологією ендоцервіксу виявлені ацетобілі ділянки 

епітелію цервікального каналу проти 0,92 % в ІІо групі та не зустрічались у пацієнток 

групи порівняння (p < 0,05). 

Гіперплазія ендоцервіксу спостерігалась у 37,1 % в Іо групі, що в 4,3 та в 12,4 

разів частіше, ніж в ІІо групі та в групі порівняння відповідно (p < 0,05). 

Гіпертрофію ендометрію виявлено у 33,9 % обстежуваних з патологією 

ендометрію, що в 3,4 рази частіше, ніж у досліджуваних з патологією ендоцервіксу та 

в 5,7 разів, ніж в групі порівняння; нерівномірна товщина ендометрію спостерігалась 

в 4,4 та в 8,0 разів частіше; наявність мікрополіпоподібних розростань в 5,2 та в 3,4 

разів частіше відповідно (p < 0,05). 

Множинні та поодинокі поліпи ендометрію діагностовано у жінок з патологією 

ендометрію - 4,9 % та 6,8 % відповідно, тоді як у обстежуваних інших груп даної 

гістероскопічної картини виявлено не було. 

У 92,2 % пацієнток з патологією ендометрію слизова ендометрію нерівномірно 

забарвлена (7,1 % в когорті з патологією ендоцервіксу та в 17,0 % випадках в групі 

порівняння), а у 5,8 % слизова яскраво-рожева (1,4 % та 1,0 % відповідно). 
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Виражений судинний малюнок спостерігався у 84,5 % жінок з патологією 

ендометрію проти 2,9 % з патологією ендоцервіксу та 8,0 % в групі порівняння.  

Масивні крововиливи слизової оболонки порожнини матки зустрічались в 4,3 

рази частіше, ніж у досліджуваних з патологією ендоцервіксу та в 3,7 в групі 

порівняння, при цьому множинні крововиливи діагностовано в 11,7 % випадках, що 

в 4,0 рази частіше, ніж у інших пацієнток відповідно. 

Локальна гіперваскуляризація визначалась у 68,9 % обстежених з патологією 

ендометрію проти 7,1 % та 6,0 % у жінок з патологією ендоцервіксу та в 

групі порівняння.  

Відповідно, синдром «полуниці» (ділянка гіперемованого ендометрію з білими 

крапочками) зустрічався у 89,3 % жінок проти 4,3 % та 3,0 % пацієнток. 

На ІІІ етапі проведена оцінка ефективності розробленого нами алгоритму 

діагностичних та лікувальних заходів у жінок з безпліддям та наявністю патологічних 

процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин залозистого епітелію 

неясного ґенезу, для чого методом рандомізації виділено 4 групи жінок: ІА група – 30 

пацієнток з патологією ендоцервіксу, яким проводилась запропонована лікувальна 

схема та група ІВ – 31 пацієнтка з патологією ендоцервіксу, ведення яких 

проводилось за традиційною методикою, ІІА група – 45 жінок з патологією 

ендометрію, яким проводилась запропонована лікувальна схема та ІІВ група – 44 

пацієнтки з патологією ендометрію, ведення яких проводилось за 

традиційною методикою. 

В якості етіопатогенетичної консервативної терапії виявлених інфекційних 

агентів застосовували комплексне лікування з використанням антибактеріальної 

терапії з урахуванням чутливості, противірусної, антимікотичної, 

гепатопротекторної, пре- та пробіотичної терапії. 

При лікуванні бактеріального вагінозу, кандидозу та мікст-інфекцій 

застосовували капсули вагінальні, що містять неоміцину сульфат 35000 МО, 

поліміксину В сульфат 35000 МО та ністатин 100000 МО один раз на добу 

протягом 12 діб.  
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Неоміцин відноситься до групи аміноглікозидів, які мають загальну структуру 

з двох або більше аміносахарів, з’єднаних глікозидним зв’язком з гексозним ядром, 

зв’язуються з рибосомами бактерій і блокують синтез білка. Неоміцин має мінімальну 

пероральну абсорбцію, і його застосування не пов’язане з випадками гострого 

пошкодження печінки. Пероральна і місцева терапія неоміцином не пов’язана з 

підвищенням рівня лужної фосфатази або амінотрансферази в сироватці крові. 

Поліміксин B є поліміксином, який застосовується в клінічній практиці для лікування 

інфекцій, викликаних грамнегативними бактеріями з множинною лікарською 

стійкістю. Поліміксин В порушує осмотичну резистентність мембран бактерій, а 

також активний відносно збудників, які знаходяться в стадії спокою. Ністатин є 

протигрибковим засобом, що виявляє активність проти багатьох видів дріжджів і 

Candida albicans. Ністатин є макролідним антибіотиком, який діє шляхом зв’язування 

зі стеринами в плазматичних мембранах грибів, викликаючи витік вмісту клітин, що 

в кінцевому підсумку призводить до загибелі грибкових клітин.  

Таким чином, даний препарат демонструє високу ефективність щодо більшості 

грамнегативних і грампозитивних бактерій, а також проти дріжджоподібних грибів 

роду Candida та не спричиняє негативного впливу на вагінальні Lactobacillus і, отже, 

може бути рекомендований для лікування різних вагінальних інфекцій. 

Після проведеного етіопатогенетичного лікування у 240 жінок основної групи 

проведений цитологічний контроль, який виявив AGC-NOS у 150 (62,5 %) пацієнток.  

У цих обстежених не було діагностовано раніше виявлених ІПСШ та значно 

зменшилась кількість пацієнток з ВПЛ. 

Отже, після проведеного лікування зменшилась частота виявлення 18 типу ВПЛ 

і йому подібних (45 і 39) та 16 типу ВПЛ і йому подібних (31, 33, 35, 52, 58) в 2,2 та 

2,1 рази, інші високоонкогенні типи та низькоонкогенні типи ВПЛ в 2,3 та 7,5 разів 

менше відповідно (p<0,05). Змішаних типів ВПЛ після терапії виявлено не було. 

При аналізі результатів вірусного навантаження ВПЛ спостерігалась аналогічна 

ситуація, а саме: прослідковується достовірне зниження кількості ВПЛ - вірусне 

навантаження > 5 Lg ВПЛ/10۸5 кл зменшилось в 3,0 рази, 3 - 5 Lg ВПЛ/10۸5 кл - в 2,2 

рази та < 3 Lg ВПЛ/10۸5кл, відповідно, в 2,9 разів (p<0,05). 
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При цитоморфологічному дослідженні у 105 (60,7 %) пацієнток виявлені 

залозисті клітини з атиповим ядром малих розмірів з одним та двома поліморфними 

ядерцями, що свідчить про патологію ендометрію, у 68 (39,3 %) жінок - великі атипові 

ядра з наявністю від трьох до п'яти і більше поліморфних макроядерець, що є ознакою 

ендоцервікальної патології. 

За допомогою гістологічного дослідження діагностовано патологію ендометрію 

у 103 (59,5 %) жінок. 

Так, у 86 (83,5 %) жінок спостерігались вогнищева навколо залоз та судин або 

дифузна лімфо-макрофагальна інфільтрація, фіброз та склероз строми, склероз 

спіральних артерій ендометрію та наявність клубків спіральних судин в стромі; у 17 

(16,5 %) обстежених виявлена гіперплазія ендометрію (залозисто-кістозна гіперплазія 

ендометрію змішаного типу - 4 (23,5 %) випадки, гіперплазія ендометрію з поліпозом- 

5 (29,4 %) випадків, гіперплазія ендометрію з дисплазією залоз - 2 (11,8 %) випадки, 

поліпи ендометрію зустрічались у 6 (35,3 %) жінок). 

У 89 (83,5 %) пацієнток діагностований хронічний ендометрит при 

імуногістохімічному дослідженні (маркер CD138). 

У 70 (40,5 %) пацієнток виявлено патологію залозистого епітелію 

цервікального каналу.  

Отже, у пацієнток з патологією ендоцервіксу в 64 (91,4 %) випадках 

діагностовано дисплазію залозистого епітелію цервікального каналу різного ступеня 

тяжкості (дисплазія легкого ступеня - 42 (65,6 %) випадки, дисплазія середнього 

ступеню - 19 (29,7 %) випадків та дисплазія важкого ступеню - в 3 (4,7 %) випадках). 

У 2 (2,9 %) досліджуваних з патологією ендоцервіксу виявлений хронічний 

ендоцервікоз та у 4 (5,7 %) - залозисті та залозисто-фіброзні поліпи 

цервікального каналу. 

З метою визначення ефективності комплексного лікування методом 

рандомізації 150 пацієнток з доброякісними та передпухлинними процесами 

залозистого епітелію геніталій з атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям 

розподілено на 2 групи: І група - 61 жінка з дисплазією ендоцервіксу легкого та 

середнього ступенів, яка включала підгрупу ІА - 30 пацієнток, яким проведено 
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лікування за запропонованою схемою та ІВ - 31 жінка, яким проведена традиційна 

терапія; група ІІ - 89 пацієнток з хронічним ендометритом, які, в свою чергу, були 

розподілені на групу ІІА - 45 пацієнток, яким проведено лікування за 

запропонованою схемою та ІІВ - 44 жінки, яким проведена традиційна терапія. 

Відповідно до отриманих результатів проведених досліджень розроблено 

комплексний алгоритм діагностичних та лікувальних заходів, що включає: І етап – 

комплексна діагностика, етіопатогенетична консервативна елімінація виявлених 

інфекційних агентів; II етап - контрольна комплексна діагностика із додатковим 

цитоморфологічним дослідженням ядер при наявності атипових залозистих клітин 

неясного значення з визначенням локалізації патологічного процесу. При виявленні 

залозистих клітин з атиповим ядром великих розмірів  з наявністю від трьох до п'яти 

і більше поліморфних макроядерець (патологія ендоцервіксу) - проводиться 

цервікогістероскопічне дослідження з біопсією та гістологічне дослідження, при 

діагностиці залозистих клітин з атиповим ядром невеликих розмірів з одним та двома 

поліморфними ядерцями (патологія ендометрія) - гістероскопічне дослідження з 

біопсією, гістологічне та імуногістохімічне дослідження (СД138); ІІІ етап - при 

наявності дисплазії ендоцервіксу - хірургічне лікування (цервікогістероскопія з 

прицільною ексцизією патологічної ділянки) на тлі проведення імунокорегуючої 

терапії (алокін-альфа), з проведенням комплексної післяопераційної терапії 

(імунокорегуюча, дезагрегантна та ранозаживляюча терапія), при 

визначенні ендометриту - комплексна терапія (ІІ лінія антибактеріальної терапії з 

урахуванням чутливості до інфекційних агентів, імунокорегуюча та дезагрегантна 

терапія, прогестини); ІV етап – оцінка результатів лікування: контроль через 6 

тижнів, 3 та 6 місяців (кольпоцервікоскопічне, цитологічне, бактеріоскопічне 

дослідження, дослідження на ВПЛ) після лікування дисплазії ендоцервіксу та 

мікробіоптат з порожнини матки на імуногістохімічне дослідження СД138 після 

лікування ендометриту. 

Запропонована схема комбінованої терапії дисплазії ендоцервіксу у жінок з 

атипією залозистих клітин неясного ґенезу та безпліддям полягає в наступному: 
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1. Імуномодулююча терапія за допомогою препарату, що містить Алоферон по 

1 мг підшкірно через день № 6 - в 2 етапи: I - 3 ін'єкції до оперативного лікування, II 

- 3 ін'єкції після оперативного лікування. 

2. Проведення цервікогістероскопії з прицільною ексцизією 

патологічної ділянки. 

3. Післяопераційна терапія (імуномодулююча терапія, дезагрегантне лікування 

за допомогою ацетилсаліцилової кислоти 100 мг на ніч та ранозаживляюча терапія – 

вагінальні супозиторії, що містять: гіалуронову кислоту - 5 мг, екстракт календули - 

60 мг, екстракт алое - 60 мг, екстракт олії чайного дерева - 2 мг, екстракт центелли 

азіатської - 20 мг на ніч 10 днів). 

Запропонована схема комбінованої терапії хронічного ендометриту у жінок з 

атипією залозистих клітин неясного ґенезу та безпліддям: ІІ лінія антибактеріальної 

терапії, імуномодулююча терапія за допомогою препарату, що містить Алоферон по 

1 мг підшкірно через день № 6, дезагрегантна терапія за допомогою 

ацетилсаліцилової кислоти 100 мг на ніч, прогестини - дидрогестерон 10 мг 2 рази на 

день з 14 по 26 день менструального циклу. 

Алоферон - олігопептид, є ефективним індуктором синтезу ендогенних альфа- 

і гамма-інтерферонів та активатором системи природних кілерів. Засіб стимулює 

розпізнавання і лізис дефектних клітин цитотоксичними лімфоцитами. Алоферон не 

спричиняє загальної токсичності, алергічних реакцій, не чинить мутагенної, 

канцерогенної та ембріотоксичної дії, не впливає на репродуктивну функцію. Після 

проникнення у системний кровотік взаємодіє з імунокомпетентними клітинами, після 

чого виявлення алоферону утруднене внаслідок значної структурної подібності його 

метаболітів до білків сироватки крові. Підвищення рівня інтерферону спостерігається 

через 2 години після введення препарату і зберігається на високому рівні (у 2 - 2,5 

рази вище звичайного фонового) протягом 6 - 8 годин з поверненням початкових 

значень до кінця доби. Підвищена функціональна активність природних кілерів 

спостерігається протягом 7 днів після введення препарату. 

Ацетилсаліцилова кислота є антитромботичним засобом. Вона пригнічує 

агрегацію тромбоцитів шляхом блокування синтезу тромбоксану А2. Механізм її дії 
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полягає у незворотній інактивації ферменту циклооксигенази - 1. Зазначений 

інгібуючий ефект особливо виражений для тромбоцитів, оскільки вони не здатні до 

ресинтезу вказаного ферменту. Визнають також, що ацетилсаліцилова кислота 

виявляє й інші інгібуючі ефекти на тромбоцити. Завдяки зазначеним ефектам її 

застосовують при багатьох васкулярних захворюваннях. Також, ацетилсаліцилову 

кислоту застосовують при гострих та хронічних запальних захворюваннях. 

Після прийому внутрішньо кислота ацетилсаліцилова швидко і повністю 

всмоктується зі шлунково-кишкового тракту. Під час та після абсорбції вона 

перетворюється на основний активний метаболіт - кислоту саліцилову. Максимальна 

концентрація кислоти ацетилсаліцилової в плазмі крові досягається через 10-20 хв, 

саліцилової кислоти - через 20-120 хв відповідно. Завдяки кишковорозчинній 

оболонці таблеток Аспірин Кардіо по 100 мг вивільнення активної речовини 

відбувається не в шлунку, а в лужному середовищі кишечнику. Тому абсорбція 

ацетилсаліцилової кислоти уповільнюється до 3-6 годин після застосування таблетки, 

вкритої кишковорозчинною оболонкою, порівняно зі звичайною таблеткою 

ацетилсаліцилової кислоти. 

Вагінальні супозиторії, що містять гіалуронову кислоту - 5 мг, екстракт 

календули - 60 мг, екстракт алое - 60 мг, екстракт олії чайного дерева - 2 мг, екстракт 

центелли азіатської - 20 мг - комбінація природних речовин з достатньо вираженою 

регенеративною, антисептичною, протизапальною, імуностимулюючою дією. 

Використовується для швидкого відновлення слизової оболонки піхви. 

Гіалуронова кислота (гіалуронат) - це природний полісахарид, який покриває 

слизову оболонку піхви. Гіалуронат сприяє загоєнню, усуває запальні реакції 

(зменшує гіперемію та роздратування), створює захисний бар’єр, зміцнює стінки 

піхви після діатермокоагуляції, лазерної терапії та кріотерапії шийки матки або піхви, 

зволожуючи стінки піхви в разі їх сухості. 

Екстракт календули (Calendula officinalis extract) прискорює процеси 

відновлення, забезпечує протизапальний ефект, володіє антимікробною, 

протигрибковою, захисною, імуностимулюючою дією. 
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Екстракт алое (Aloe vera extract) посилює локальний імунітет, стимулює обмін 

речовин в тканинах, завдяки чому виявляє загоювальну, протимікробну та 

протизапальну дію, усуває запалення та подразнення, стимулює відновлення слизової 

оболонки піхви. Алое містить вітамін C, який пригнічує ріст патогенних бактерій, 

знижує pH піхви, сприяє відновленню показників pH та підтримці нормальної 

мікрофлори піхви. 

Екстракт олії чайного дерева (мелалеукі) (Tea tree oil extract) виявляє потужну 

протизапальну, протигрибкову, бактерицидну дію. Біологічно активні речовини 

чайного дерева зволожують слизову оболонку піхви. 

Екстракт центелли азіатської (Centella asiatica extract) володіє 

антиоксидантною, регенеративною та антисептичною дією, стимулює синтез 

колагену, сприяє епітелізації та зміцненню стінок піхви. 

Вагінальні супозиторії застосовують при довготривалому застосуванні 

глюкокортикостероїдних препаратів, протимікробних препаратів, схильності до 

запальних процесів у випадках травмування слизової оболонки піхви, необхідності 

відновлення функціонального стану слизової оболонки при запальних процесах піхви 

(бактеріальний вагіноз, неспецифічний кольпіт), атрофічних/дистрофічних кольпітах, 

ерозії шийки матки, стані після пологів, після агресивних методів лікування 

(діатермокоагуляції, лазерної/кріотерапії шийки матки або піхви, аборту, введення 

сторонніх предметів), після вагінальних/інтравагінальних оперативних втручань 

(випадіння стінок піхви, шийки та тіла матки, неспроможності тазового дна).  

Дидрогестерон - селективний гестаген. Як гестаген дидрогестерон винятково 

впливає лише на ендометрій, слизову оболонку піхви та цервікального каналу, не 

пригнічує овуляції. Дидрогестерон і його метаболіти не виявляють термогенних 

властивостей. Циклічне додавання дидрогестерону жінкам, у яких ендометрій був 

стимульований естрогеном, переводить його у фазу секреції. Дидрогестерон не має 

маскулінізуючих або вірилізуючих властивостей, не зумовлює анаболічних або 

кортикоїдних властивостей. 

На відміну від прогестерону, дидрогестерон не екскретується із сечею у вигляді 

прегнандіолу. Таким чином, зберігається можливість визначити секрецію 
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ендогенного прогестерону за екскрецією прегнандіолу. При пероральному 

застосуванні у середньому 63,0 % дози виводиться із сечею. Повне виведення 

відбувається через 72 години. Основним метаболітом є 20α-дигідродидрогестерон, 

який виділяється із сечею у зв’язаному з глюкуроновою кислотою стані. Загальною 

властивістю усіх метаболітів є збереження структури 4,6-дієн-3-она вихідної 

речовини і відсутність 17α-гідроксилювання, що пояснює відсутність  

дидрогестеронестрогенного та андрогенного ефектів. Після перорального 

застосування дидрогестерону концентрація у плазмі крові ДГД значно вища, ніж 

вихідної речовини. Співвідношення AUC становить близько 30. Дидрогестерон 

швидко абсорбується. Cmax дидрогестерону і ДГД досягається через 0,5-2,5 год. 

Після проведеного лікування при ультразвуковому дослідженні шийки матки 

виявлені відмінності ехо-структури ендоцервіксу між групами порівняння. 

У пацієнток ІВ групи товщина ендоцервіксу>5 мм зустрічалась в 2,2 рази 

частіше, ніж в групі ІА, неоднорідна структура ендоцервіксу - в 2,3 рази та 

гіперехогенні субендоцервікальні включення - в 2,4 рази частіше відповідно. 

Аналіз системного імунітету у жінок ІА групи виявив збалансованість клітинної 

та гуморальної ланки після проведення рекомендованого нами лікування. 

Так, при дослідженні клітинної ланки звертало на себе увагу достовірне 

підвищення абсолютної кількості CD3+- 1476,7±269,6*106/л у пацієнток ІА групи 

проти 672,6±120,8*106/л в групі ІВ, абсолютної кількості CD-16 - 452,5±82,6*106/л 

проти 184,9±33,2±82,6*106/л, відсоток CD-16 –23,9±4,4 % проти 10,2±1,8 %, 

фагоцитарного числа -79,4±14,5 % проти 24,6±4,4 % та фагоцитарного індекса – 

9,1±1,7 % проти 5,1±0,9 % відповідно. 

Абсолютна кількість CD8+ у цих досліджуваних навпаки була знижена 

(224,1±40,9*106/л), в порівняння із жінками групи ІВ - 492,5±88,5*106/л (р< 0,05). 

В результаті лікування достовірно знизилась активність гуморальної ланки в 

групі ІА в порівнянні з групою ІВ, а саме: знизився рівень абсолютної 

(261,2±47,7*106/л проти 547,1±98,3*106/л) та відносної (14,2±2,6 % проти 26,1±4,7 %) 

кількості CD-22+, ЦІК - 51,1±9,3 U проти 106,3±19,1 U, IgG - 7,7±1,4 % проти 

16,3±2,9 % та IgA - 1,7±0,3 % проти 3,9±0,7 % відповідно. 
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Стан судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу у обстежених жінок ІА 

групи після проведеного лікування висвітлює зниження агрегаційної функції 

тромбоцитів на відміну від пацієнток групи ІВ (при індукції АДФ - 36,0±6,6 % проти 

78,0±14,0 %, адреналіну - 21,0±3,8 % проти 47,0±8,4 % та колагену - 12,0±2,2 % проти 

26,0±4,7 %) (p < 0,05). 

Проведення контрольної кольпоцервікоскопії через 6 тижнів, 3 та 6 місяців 

виявили наступні ознаки: різноманітність кольору епітелія  спостерігався у 2 (6,7 %) 

пацієнток ІА групи лише через 6 тижнів, тоді як у жінок ІВ групи дана картина 

виявлена у 11 (35,5 %) обстежуваних через 6 тижнів, 7 (22,6 %) через 3 місяці та 3 

(9,7 %) через 6 місяців; нерівний рельєф ендоцервіксу визначався в ІА групі через 6 

тижнів у 9 (30,0 %) пацієнток та у 4 (13,3 %) через 3 місяці, відповідно в групі ІВ – у 

21 (67,7 %), 16 (51,6 %) та у 8 (25,8 %) обстежуваних через 6 місяців; виражена 

складчастість залозистого епітелію визначена у 7 (23,3 %) жінок через 6 тижнів, у 3 

(10,0 %) через 3 місяці та у 1 (3,3 %) через 6 місяців, тоді як в групі ІВ дані 

кольпоцервікоскопічні ознаки зустрічались у 19 (61,3 %), 14 (45,2 %) та 9 (29,0 %) 

відповідно; запальні судини на тлі ацетобілого епітелію діагностовані лише через 6 

тижнів у пацієнток обох груп, а саме в 2 (6,7 %) випадках в ІА групі та в 3 (9,7 %) в 

групі ІВ; атипові судини діагностовано лише в групі ІВ через 3 місяці - 3 (9,7 %) та 

через 6 місяців - 1 (3,2 %). 

З метою визначення ефективності запропонованого лікування у пацієнток І 

групи проводились контрольні цитологічні дослідження через 6 тижнів, 3 та 6 місяців. 

Дисплазію залозистого епітелію шийки матки виявлено у 1 (3,3 %) пацієнтки ІА 

групи, тоді як в групі ІВ цей патологічний стан діагностований у 15 (48,4 %) жінок. 

Таким чином, ефективність запропонованої нами схеми лікування дисплазії 

ендоцервіксу у жінок з безпліддям з атипією клітин залозистого епітелію неясного 

ґенезу склала 96,7 % проти 51,6 % при застосуванні стандартної схеми лікування, що 

дозволяє проводити лікування безпліддя методами ДРТ жінкам після 

запропонованого лікування (p < 0,05). 

Після проведеного лікування у пацієнток ІІА групи при ультразвуковому 

дослідженні ендометрію відмічалась достовірна різниця в структурі ендометрію. 
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Так, у жінок ІІА групи товщина ендометрію < 3 мм спостерігалась в 7,2 рази 

рідше, ніж у обстежуваних ІІВ групи; товщина ендометрію > 6 мм, відповідно, в 2,7 

разів рідше (p < 0,05).  

Частота виявлення нерівного контуру ендометрію у ІІА групі склала 24,4 % 

проти 81,8 % в ІІВ групі, гіперехогенні включення в ділянці серединного М-еха та в 

проекції базального шару - 15,6 % проти 65,9 % та 17,8 % проти 61,4 % 

відповідно (p < 0,05). 

За даними доплерометрії у жінок ІІВ групи визначались підвищення показника 

СДВ в правій (6,8±1,0) та лівій (7,1±1,1) маткових артеріях в порівнянні із 

пацієнтками групи ІІА - 2,2±0,3 та 2,6±0,4 відповідно (p < 0,05). 

Результати аналізу системного імунітету свідчать про ефективність проведеної 

терапії у пацієнток ІІА групи. 

Отже, у цих жінок спостерігається відновлення балансу між клітинною та 

гуморальною ланками імунної системи.  

Абсолютна кількість Т-лімфоцитів CD3+ у обстежуваних ІІА групи після 

лікування дорівнює 1526,8±227,6*106/л проти 732,9±110,5*106/л в групі ІІВ, відносна 

кількість Т-лімфоцитів CD3+ склала 64,4±9,6 % проти 32,1±4,8 % 

відповідно (p < 0,05).  

Індекс (CD-4/CD-8) у жінок ІІА групи достовірно підвищився в порівнянні із 

пацієнтками ІІВ групи (2,4±0,4 проти 1,1±0,2 відповідно) за рахунок, насамперед, 

зниження кількості Т-супресорів CD8+ (242,2±36,1*106/л проти 

499,2±75,3*106/л відповідно). 

Звертає на себе увагу зріст як абсолютної (492,9±73,5*106/л), так і відносної 

(22,6±3,4 %) кількості природних кілерів, фагоцитарного числа (87,9±13,1 %) та 

індекса 9,2±1,4 % в групі ІІА проти аналогічних показників в ІІВ групі 

(228,9±34,5*106/л, 11,2±1,7 %, 39,6±5,9 % та 4,4±0,7 % відповідно) (p < 0,05). 

Разом з тим, в ІІА групі виявлено зниження гіперактивності гуморальної ланки 

системного імунітету, про що свідчать рівні абсолютної (228,1±34,0*106/л) та 

відносної (13,2±1,9 %) кількості В-лімфоцитів CD-22+ проти 463,1±69,8*106/л та 
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27,6±4,2 % в ІІВ групі. Схожі дані отримані при визначенні IgG (9,4±1,4 % проти 

18,9±2,8 %) та IgA (0,9±0,1 % проти 3,2±0,5 % відповідно) (p < 0,05). 

Необхідно відмітити зниження кількості ЦІК у жінок ІІА групи - 51,4±7,7 U на 

відміну від ІІВ групи - 107,6±16,2 U (p < 0,05). 

Проведене дослідження стану судинно-тромбоцитарної ланки системи 

гемостазу виявило зниження агрегаційної активності тромбоцитів при індукції з АДФ 

- 29,0±4,3 %, адреналіном - 21,0±3,1 % та колагеном - 19,0±2,8 % у жінок ІІА групи проти 

ІІВ групи - 61,0±9,2 %, 45,0±6,8 % та 42,0±6,3 % відповідно (p < 0,05). 

Не було виявлено достовірної відмінності між групами при вивченні 

прокоагулянтної ланки системи гемостазу, однак, у обстежуваних ІІВ групи після 

лікування залишалась тенденція до гіперкоагуляційного стану, про що свідчить рівні 

АЧТЧ - 25,3±3,8 секунд проти 37,2±5,5 секунд в ІІА групі та МНО - 0,84±0,1 проти 

1,05±0,2 відповідно. 

При проведенні імуногістохімічного дослідження на маркер СД138 

мікробіоптату з порожнини матки була визначена ефективність запропонованого 

способу лікування ендометриту у 42 (93,3 %) пацієнток ІІА групи проти 23 (52,3 %) в 

групі ІІВ (p < 0,05).  

Отримані дані стверджують, що внаслідок лікування хворих з доброякісними 

та передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій з атипією клітин 

неясного ґенезу та безпліддям запропонованим нами методом відбувається 

відновлення імунної системи, про що свідчить відновлення балансу клітинної та 

гуморальної ланок за рахунок підвищення захисної функції клітинного імунітету та 

зниження гіперактивності гуморальної ланки з нормалізацією рівня ЦІК, що мають 

здатність ушкоджувати ендотелій судин с наступною активацією судинно-

тромбоцитарної ланки системи гемостазу.  

Відповідно до вищевикладеного, після лікування за нашою методикою значно 

покращується реологічна властивість крові, що підтверджують результати, отримані 

при дослідженні судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу та доплерометрії. 

Застосування цитоморфологічного дослідження ядер при наявності атипових 

залозистих клітин неясного значення з визначенням локалізації патологічного 
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процесу допускає проведення цервікогістероскопічного або гістероскопічного 

досліджень з візуалізацією патологічної ділянки та наступною біопсією з метою 

отримання гістологічного діагнозу для подальшої раціональної терапії та, відповідно, 

прискорення початку лікування безпліддя у цієї категорії жінок. 

Саме диференційований підхід до ведення жінок та комплексне лікування з 

доброякісними та передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій з 

атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям дозволив провести своєчасне лікування 

безпліддя у 96,7 % жінок ІА та у 93,3 % пацієнток ІІА груп. 

Отримані результати діагностично-лікувальних заходів дозволяє 

рекомендувати їх для широкого впровадження в гінекологічну практику. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальної 

наукової задачі сучасної гінекології - зниження частоти виникнення доброякісних та 

передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій у жінок з атипією клітин 

неясного ґенезу та безпліддям шляхом удосконалення діагностики та лікування цих 

патологічних процесів. 

1. Прогресивне підвищення випадків аденокарциноми шийки матки та 

ендометрію спонукає до удосконалення існуючих методів діагностики та лікування 

патології шийки матки. Головним недоліком традиційних методів діагностики є 

неможливість візуалізувати стан ендоцервіксу та ендометрія в повній мірі, що 

обмежує діагностику патологічних процесів ендоцервіксу та ендометрію. Відсутні 

науково-обгрунтовані рекомендації щодо діагностики та лікування доброякісних та 

передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій з атипією клітин неясного 

ґенезу у жінок з безпліддям. 

2. У жінок з безпліддям доброякісні та передпухлинні процеси залозистого 

епітелію геніталій з атипією клітин неясного ґенезу виявлені з частотою 6,9 %. 

Найбільш суттєвими факторами ризику виникнення цих патологічних станів є: вік>31 

року (74,2 %), куріння (37,9 %), ранній початок статевого життя (52,9 %), 

проміскуітет (39,1 %), хронічні захворювання органів дихання (48,3 %),  хронічний 

сальпінгіт та оофорит (56,7 %), рецидивуючі кольпіти (63,3 %), оперативні втручання 

на матці та шийці матки (66,7 %), тривалість безпліддя>6 років (73,3 %), наявність 

вірусу папіломи людини - 65,0 %, асоціація ВПЛ з інфекціями, що передаються 

статевим шляхом - 40,0 %. 

3. Особливостями стану імунної системи у жінок з доброякісними та 

передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій, атипією клітин 

неясного ґенезу та безпліддям є перманентна активація імунної системи та її 

дезінтеграція, що виражається в супресії клітинної ланки (зниження кількості Т-

лімфоцитів CD3+, Т-хелперів CD4+, підвищення Т-супресорів CD8+ та рівня індексу 

(CD-4/CD-8), пригнічення цитотоксичної та фагоцитарної властивостей імунної 
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системи на тлі активації гуморальної ланки (підвищення відносної кількості В-

лімфоцитів CD-22+, циркулюючих імунних комплексів та IgA і IgG). Активація 

судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу підтверджується підвищенням 

агрегаційної властивості тромбоцитів (АДФ, адреналіну та колагену) та, відповідно, 

зростанням споживання тромбоцитів, про що свідчить тенденція до зниження кількості 

тромбоцитів та тромбокриту на тлі зростання їх анізоцитозу та тромбоцитопоезу. 

Відмічена тенденція до гіперкоагуляції по внутрішньому шляху прокоагулянтної ланки 

системи гемостазу, більш виражена у жінок з патологією ендометрія. 

4. Основним етіопатогенетичним чинником розвитку доброякісних та 

передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій у жінок з атипією клітин 

неясного ґенезу та безпліддям були ВПЛ, особливо, 18 типу і йому подібних (45 і 39) 

- 38,7 %, 16 тип і йому подібних (31, 33, 35, 52, 58) - 9,6 % та 45 тип - 18,3 %. У 

більшості жінок величина вірусного навантаження ВПЛ знаходиться в межах 3 – 5 Lg 

ВПЛ/10۸5 кл (58,3 %). Асоціація ВПЛ та ІПСШ діагностована у 40,0 %. Для 

цервікогістероскопічної картини ендоцервіксу характерно: різноманітність кольору 

епітелія, ацетобілі ділянки епітелію, нерівний рельєф ендоцервіксу, груба 

складчастість та гіперплазія ендоцервікса. Гістероскопічні ознаки патології 

ендометрія: гіпертрофія ендометрія, його нерівномірна товщина ендометрія, 

мікрополіпоподібні розростання, нерівномірна забарвленість слизової, виражений 

судинний малюнок слизової, локальна гіперваскуляризація та синдром «полуниці». 

Доплерометричне дослідження виявило підвищення резистентності кровообігу у 

обстежених з патологією ендометрія в правій та лівій маткових артеріях. Відмічена 

дезінтеграція локальної імунологічної відповіді, як у жінок з патологією ендоцервіксу 

(зниження рівня CD8 та CD20), так і у пацієнток з патологією ендометрія (зниження 

рівня CD8 на тлі підвищення рівня CD20), про що свідчать результати 

імуногістохімічних досліджень. Експресія CD138 виявлена у 83,5 % пацієнток з 

патологією ендометрія. 

5. Цитоморфологічними ознаками атипових залозистих клітин неясного ґенезу 

при доброякісних та передпухлинних процесах залозистого епітелію геніталій були 

поодинокі клітини (46,7 %) або у вигляді малоклітинних двовимірних скупчень 
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(53,3 %). Цитоплазма циліндроподібна (100,0 %), залозистоподібна (100,0 %), не 

полігональна (92,08 %), без дистрофічних змін (58,3% ). Ядро збільшене в 2-5 разів 

(96,3 %), часто «голе» (без цитоплазми - 94,6 % ), без дистрофічних змін (100,0 %), 

слабовиражений поліморфізм (97,5 %) та двоядерність (53,75 %). Ядерна мембрана 

без розривів (94,2 %). Хроматин слабоструктурований (98,8 %), нормо (4,6 %), інколи 

гіперхромний (95,4 %). Кількість ядерець збільшена до 1-2 (62,1 %) та до 3-5 (37,9 %), 

поліморфізм ядерець незначний (97,9 %). 

6. Цитоморфологічне дослідження мало високу діагностичну значимість у 

жінок з доброякісними та передпухлинними процесами залозистого епітелію 

геніталій з атипією клітин неясного ґенезу та безпліддям. Визначення залозистих 

клітин з атиповим ядром невеликих розмірів з одним та двома поліморфними 

ядерцями свідчить про патологію ендометрія (39,3 %), атипових ядер великих 

розмірів з наявністю від трьох до п'яти і більше поліморфних макроядерець - 

ендоцервікальної патології (60,7 %). Дані гістологічного та цитомофологічного 

заключень стосовно локалізації патологічних процесів ендометрію та ендоцервіксу 

мали співпадіння у 98,1 % та 97,1 % випадках. 

7. Доведена ефективність запропонованого комплексу заходів діагностики і 

лікування доброякісних та передпухлинних процесів залозистого епітелію геніталій з 

атипією клітин неясного ґенезу у жінок з безпліддям, які включають наступні етапи: 

І - комплексна діагностика, етіопатогенетична консервативна елімінація виявлених 

інфекційних агентів; II - контрольна діагностика із цитоморфологічним дослідженням 

ядер атипових залозистих клітин неясного значення з визначенням локалізації 

патологічного процесу; ІІІ - хірургічне лікування дисплазії ендоцервіксу на тлі 

імунокорегуючої та післяопераційної терапії, при 

визначенні ендометриту - комплексна терапія; ІV - оцінка результатів лікування. 

Ефективність використання запропонованого комплексу склала 96,7 % при патології 

ендоцервіксу та 93,3 % при патології ендометрія. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

При отримані результату цитологічного дослідження у жінок з безпліддям 

атипію клітин залозистого епітелію неясного ґенезу проводиться комплексна 

діагностика з етіопатогенетичною консервативною елімінацією виявлених 

інфекційних агентів 

В випадку повторного результату атипії клітин залозистого епітелію неясного 

ґенезу при контрольному цитологічному дослідженні здійснюється 

цитоморфологічне дослідження ядер з визначенням локалізації 

патологічного процесу.  

При виявлені залозистих клітин з великим атиповим ядром з наявністю від 

трьох до п'яти і більше поліморфних макроядерець (патологія ендоцервіксу) 

проводиться цервікогістероскопічне дослідження з біопсією та гістологічне 

дослідження, при діагностиці залозистих клітин з атиповим ядром невеликих розмірів 

з одним та двома поліморфними ядерцями (патологія ендометрія) - гістероскопічне 

дослідження з біопсією, гістологічне та імуногістохімічне дослідження (СД138). 

При наявності дисплазії ендоцервіксу - хірургічне лікування 

(цервікогістероскопія з прицільною ексцизією патологічної ділянки) на тлі 

проведення імунокорегуючої терапії (алокін-альфа), з проведенням комплексної 

післяопераційної терапії (імунокорегуюча, дезагрегантна та ранозаживляюча 

терапія), при визначенні ендометриту - комплексна терапія (ІІ лінія 

антибактеріальної терапії з урахуванням чутливості до інфекційних агентів, 

імунокорегуюча та дезагрегантна терапія, прогестини). 

Оцінка результатів лікування проводиться через 6 тижнів, 3 та 6 місяців 

(кольпоцервікоскопічне, цитологічне, бактеріоскопічне дослідження, дослідження на 

ВПЛ, ІПСШ) після лікування дисплазії ендоцервіксу та мікробіоптат з порожнини 

матки на імуногістохімічне дослідження СД138 після лікування ендометриту. 

Запропонована схема комбінованої терапії дисплазії ендоцервіксу з атипією 

залозистих клітин неясного ґенезу у жінок з безпліддям полягає в наступному: 
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1. Імуномодулююча терапія за допомогою препарату, що містить Алоферон по 

1 мг підшкірно через день № 6 - в 2 етапи: I - 3 ін'єкції до оперативного лікування, II 

- 3 ін'єкції після оперативного лікування. 

2. Проведення цервікогістероскопії з прицільною ексцизією 

патологічної ділянки. 

3. Післяопераційна терапія (імуномодулююча терапія, дезагрегантне лікування 

за допомогою ацетилсаліцилової кислоти 100 мг на ніч та ранозаживляюча терапія–

вагінальні супозиторії, що містять: гіалуронову кислоту - 5 мг, екстракт календули - 

60 мг, екстракт алое - 60 мг, екстракт олії чайного дерева - 2 мг, екстракт центелли 

азіатської - 20 мг на ніч 10 днів). 

Запропонована схема комбінованої терапії ендометриту у жінок з атипією 

залозистих клітин неясного ґенезу та безпліддям: ІІ лінія антибактеріальної терапії з 

урахуванням чутливості до інфекційних агентів, імуномодулююча терапія за 

допомогою препарату, що містить Алоферон по 1 мг підшкірно через день № 6, 

дезагрегантна терапія за допомогою ацетилсаліцилової кислоти 100 мг на ніч, 

прогестини - дидрогестерон 10 мг 2 рази на день з 14 по 26 день 

менструального циклу. 
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