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Дисертаційна робота присвячена зниженню частоти рецидивів 

патологічних процесів ендометрія у жінок постменопаузального віку на 

основі удосконалення та впровадження алгоритму діагностичних та 

лікувально-профілактичних заходів. Завдання дослідження включали: 

показати частоту, терміни розвитку та рівень малігнізації доброякісної 

патології ендометрія у жінок постменопаузального віку; з’ясувати 

ефективність скрінінгового ультразвукового дослідження та гістеро-

скопії с подальшим морфологічним дослідженням у жінок постмено-

пазуального періоду з доброякісною патологією ендометрія; розглянути 

основні патогенетичні аспекти рецидиву патології ендометрія у жінок 

постменопаузального віку; представити роль імуногістохімічних марке-

рів в діагностиці та ефективності лікування доброякісної патології 

ендометрія у жінок постменопаузального віку; удосконалити та 

показати ефективність алгоритму діагностичних та лікувально-профі-

лактичних заходів у жінок постменопаузального віку із доброякісною 

патологією ендометрія. Об’єкт дослідження – доброякісна патологія 

ендометрія. Предмет дослідження – перебіг постменопаузального 

періоду. Методи дослідження – клінічні, ехографічні, морфологічні, 

імуногістохімічні та статистичні. Автором проведено клініко-лабора-



торне і функціональне обстеження 144 жінки із доброякісною пато-

логією ендометрія у постменопаузальному віці. Встановлено нові 

аспекти патогенезу доброякісної патології ендометрія у жінок 

постменопаузального віку, які полягають у тому, що у ґенезі рецидиву 

патології ендометрія у жінок постменопаузального віку в 90,5% мають 

місце непрямі, а у 9,5% – прямі ознаки тривалої персистенції хроніч-

ного запалення (периваскулярна лімфо-макрофагальна з домішкою 

плазмоцитів інфільтрація ендометрія) та порушення диференціювання 

епітелію залоз ендометрія. Показано, що при рецидивах патології 

ендометрія в менопаузальному періоді достовірно нижче експресія 

рецепторів естрогенів і прогестерону у епітеліальних і стромальних 

клітинах. Різниця в експресії маркера проліферації Кі-67 не визначена 

(крім її підвищення в стромальних клітинах), але підвищення експресії 

bcl-2 в поєднанні зі зниженням – Вах вказує на пригнічення апоптозу. 

Крім того, з'являється експресія ароматази цитохром 450, що вказує на 

можливість локального підвищення концентрації естрогенів, посилю-

ючих проліферацію клітин. В умовах придушення апоптозу це 

підвищує ризик неопластичної трансформації. Отримані дані дозволили 

науково обґрунтувати необхідність удосконалення алгоритму діагнос-

тичних та лікувально-профілактичних заходів у жінок із доброякісною 

патологією ендометрія у жінок постменопаузального віку. Вивчено 

частоту та структуру рецидивів патології ендометрія у жінок пост-

менопаузального віку, а також рівень малігнізації. Показано найбільш 

інформативні методи діагностики доброякісної патології ендометрія 

у жінок постменопаузального віку крім ультразвукового скрінінгу є 

гістероскопія із подальшим морфологічним дослідженням. Удоскона-

лено та впроваджено алгоритм діагностичних та лікувально-профілак-

тичних заходів щодо зниження частоти рецидивів та попередження 

малігнізації доброякісної патології у жінок постменопаузального віку 



з використанням ендоскопічних втручань та індивідуально направленої 

гормональної корекції. Для ефективної діагностики рецидиву патології 

ендометрія у жінок постменопаузального віку, крім ультразвукового 

дослідження, необхідно використовувати гістероскопію з подальшим 

морфологічним дослідженням. З метою зниження частоти рецидиву та 

попередження малігнізації необхідно використовувати дифереційо-

ваний підхід до проведення внутрішньоматкових втручань (гістеро-

резектоскопія або абляція) та індивідуально направленої гормональної 

корекції під контролем імуногістохімічних показників проліферації: Ki-

67; bcl-2; Bax та ароматаза цитохрома 450. Використання удосконале-

ного нами алгоритму в жінок постменопаузального віку із патологію 

ендометрія дозволяє знизити частоту рецидиву в 2,1 рази (з 14,6 до 

7,0%), а також попередити розвиток ендометріальної аденокарциноми.  
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Kyiv, 2021. 

Dissertation work is devoted to depression of frequency of recurrence 

of pathological processes an endometrium at women of post-menopausal age 

on the basis of improvement and introduction of algorithm of diagnostic and 

treatment-and-prophylactic actions. Research problems included: to show the 



frequency, terms of development and level of malignancy of benign 

pathology an endometrium at women of post-menopausal age; to find out 

efficiency of screening ultrasonic research and hysteroscopy with the 

subsequent morphological research from women of the postmenopause period 

with benign pathology an endometrium; to survey the main pathogenetic 

aspects of recurrence of pathology an endometrium at women of post-

menopausal age; to present role of immunohistochemical markers in 

diagnostics and efficiency of treatment of benign pathology an endometrium 

at women of post-menopausal age; to improve and show efficiency of 

algorithm of diagnostic and treatment-and-prophylactic actions at women of 

post-menopausal age with benign pathology an endometrium. Object of 

research – benign pathology an endometrium. An object of research – 

a current of the post-menopausal period. Research methods – clinical, 

ehografical, morphological, immunohistochemical and statistical. The author 

conducted laboratory and functional examination of 144 women with benign 

pathology an endometrium in post-menopausal age. New aspects of 

pathogenesis of benign pathology an endometrium at women of post-

menopausal age who consist that in genesis of recurrence of pathology an 

endometrium at women of post-menopausal age in 90.5% take place indirect, 

and in 9.5% – direct signs of long persistention of chronic inflammation 

(perivascular lympho-macrofagale with addition of plasmocytes infiltration 

an endometrium) and disturbances of differentiation of an epithelium of 

glands an endometrium are established. It is shown that at pathology 

recurrence the endometrium in the post-menopausal period authentically 

decreases an expression of receptors of estrogens and Progesteronum in 

epithelial and the stromale cells. The difference in an expression of marker of 

proliferation K-67 isn't defined (except its rising in the stromale cells), but 

rising of an expression of bcl-2 in combination to depression indicates Bax 

apoptosis oppression. Besides, there is an aromatase expression cytochrome 



450 that points to possibility of local rising of concentration of the estrogens 

strengthening a proliferation of cells. In the conditions of apoptosis 

oppression it increases risk of neoplastic transformation. The obtained data 

allowed to prove scientifically need of improvement of algorithm of 

diagnostic and treatment-and-prophylactic actions at women with benign 

pathology an endometrium at women of post-menopausal age. Frequency and 

structure of recurrence of pathology an endometrium at women of post-

menopausal age, and also malignancy level is studied. The most informative 

methods of diagnostics of benign pathology an endometrium at women of 

post-menopausal age except ultrasonic screening are shown the hysteroscopy 

with the subsequent morphological research is. The algorithm of diagnostic 

and treatment-and-prophylactic actions for depression of frequency of 

recurrence and the prevention of malignancy of benign pathology at women 

of post-menopausal age with use of endoscopic interventions and individually 

referred hormonal corrections is improved and introduced. For effective 

diagnostics of recurrence of pathology an endometrium at women of post-

menopausal age, except ultrasonic research, it is necessary to use a 

hysteroscopy with the subsequent morphological research. For the purpose of 

depression of frequency of recedive and the prevention of a malignancy it is 

necessary to use the differentiated approach to carrying out endometrial 

interventions (a hysteroresectoscopia or ablyation) and individually referred 

hormonal correction under control of immunohistochemical indicators of a 

proliferation: Ki-67; bcl-2; Bax and cytochrome 450 aromatase. Use of the 

algorithm improved by us at women of post-menopausal age with pathology 

the endometrium allows to reduce the frequency of recurrence 2.1 times 

(from 14.6 to 7.0%), and also to prevent development of endometrial 

adenocarcinoma.  

Keywords: benign pathology endometrium, post-menopausal age, 

diagnostics, treatment, prophylaxis of recurrence.  
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