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Згідно літературних повідомлень, частка патології екзо-ендоцервіксу у 

жінок репродуктивного віку складає 10-15%, при наявності гінекологічних 

захворювань цей відсоток зростає до 49,2%, а у жінок, які не народжували,  – до 

52-90%. В окремих літературних джерелах зустрічаються повідомлення щодо 

ролі функціональних гормональних порушень у патогенезі захворювань шийки 

матки, які констатують, що у пацієнток з порушеннями менструального циклу 

частка патології екзо-ендоцервіксу є вищою у 5 раз, при ендометріозі цей 

відсоток зростає втричі, а зміни ендоцервіксу – є у 13 раз вищими, ніж у 

популяції. Необхідність проведення додаткових досліджень у даному напрямку 

підтверджується і великою часткою – до 30,0% хірургічних втручань, інколи 

повторних, з метою ліквідації патологічного процесу на шийці матки. Саме 

висока питома вага фонових захворювань шийки матки, поєднаних із 

доброякісними пухлинами яєчників, у структурі гінекологічної захворюваності 

(49-53%), розвиток переважно у молодих жінок віком до 20-25 років (54-90%), 

значимий ризик онкогенезу, а також недостатня ефективність методів лікування 

і обумовили актуальність обраного напрямку дослідження. Метою роботи стало 

підвищити ефективність профілактики та лікування фонових та передракових 

процесів шийки матки у жінок з доброякісними пухлинами яєчників та знизити 
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частоту рецидивів патології екзо-ендоцервіксу шляхом наукового 

обґрунтування та оптимізації діагностичного алгоритму і розробки 

персоніфікованого підходу до вибору засобів терапії. 

Вирішення поставлених завдань здійснювали із використанням 

загальноклінічних, інструментальних, бактеріоскопічних, бактеріологічних, 

морфологічних та імуногістохімічних методів дослідження, а також  методу 

імуноферментного аналізу із оцінкою показників гормонального дисбалансу, 

прозапальних і протизапальних цитокінів та рівня сироваткового SIg A у 

цервікальному слизі), а також виконано математично-статистичні обрахунки. 

На першому етапі було проведено ретроспективний аналіз 466 карт 

амбулаторних хворих за період з 2011 по 2016 роки у жінок з фоновими 

процесами шийки матки, з них у 356 пацієнток – поєднані із доброякісними 

пухлинами яєчників, що дозволило провести оцінку основних патогенетичних 

моментів імовірного рецидивування та хронізації фонових процесів шийки 

матки. Наступним етапом стало обстеження 130 жінок з фоновими процесами 

шийки матки, де першу групу склали 80 жінок з патологією екзо-ендоцервіксу 

на тлі ендокринної дисфункції, зумовленої доброякісними пухлинами яєчників, 

до другої групи увійшло 50 жінок із патологією шийки матки без гінекологічної 

патології, а контрольну групу – 30 здорових жінок.  

За результатами аналізу достовірно значимими факторами ризику 

хронізації запального процесу, тривалого або рецидивуючого перебігу фонових 

захворювань шийки матки, прогресії папіломавірусного інфікування та 

імовірності диспластичних процесів у жінок з доброякісними пухлинами 

яєчників, поряд із загальновідомими, є: власне пухлини яєчників, асоційовані із 

нерегулярним менструальним циклом, запальні захворювання органів малого 

тазу та наявність високого індексу сексуально-трансмісивного інфікування, 

асоціації вірусних інфекцій, зокрема вірусу простого герпесу та 

папіломавірусного інфікування. Відмінною характеристикою у пацієнток із 

патологією шийки матки, поєднаною із доброякісними пухлинами яєчників, є 
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домінування у них мікро- та мезосоматичного соматотипу (65,00%), що слід 

розглядати як спадково-морфологічний кофактор схильності до прогресії 

патології шийки матки та папіломавірусного інфікування. 

Проведений науковий пошук дозволив встановити, що у пацієнток з 

доброякісними пухлинами яєчників та пов’язаною з ними ендокринною 

дисфункцією частка фонових та передракових станів шийки матки становить 

67,97%, причому у третини обстежених пацієнток переважають проліферативні 

форми патології шийки матки, у 1,9 рази частіше діагностовано у динаміці 

прогресування процесу – СIN I-ІІ, у 26,45% спостереженнях виявлено 

комбінацію внутрішньоматкової патології із ураженням шийки матки. 

Порушення мікробіоти піхви пацієнток із фоновими процесами шийки матки та 

доброякісними пухлинами яєчників проявляється значимою часткою вірусних 

асоціацій, зокрема папіломавірусним інфікуванням високо онкогенними 

штамами (у 36,25%), високим індексом інфікованості мікробними асоціаціями з 

перевагою анаеробних мікроорганізмів (56,25%) і зниженням кількості 

мікроорганізмів, які формують нормальну мікрофлору (Lactobacillus species у 

60,00%, Bifidobacterium species у 32,50% пацієнток), зростанням відсотку мікст-

інфекції від 2 до 6 збудників – у 68,75% та  неспецифічного вагініту у половини 

обстеженого контингенту (p<0,05). 

Оцінка гормонального статусу відмітила у пацієнток із фоновими 

захворюваннями шийки матки, поєднаними з доброякісними пухлинами 

яєчників, наявні вторинні гормональні порушення, які проявляються 

достовірним зниженням концентрацій прогестерону (у 2,0 рази), підвищення 

рівня естрадіолу (у 1,6 рази), гіперпролактинемією та гіперкортизолемією (у 

1,9 рази) та зростанням рівня андрогенів (у 2,0 рази). 

Встановлено, що у пацієнток із фоновими процесами шийки матки на тлі 

ендокринної дисфункції втрачається залежність продукування імуноглобулінів 

у цервікальному слизі від фази менструального циклу, що супроводжується 

стабільно низькими концентраціями рівня IgA та IgG при підвищеній 
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концентрації IgМ у 3,25 рази, депресією sIgA, а також зростання у 3,0 рази 

співвідношення IgG/IgA. Активація прозапального ряду цитокінового профілю 

поряд із підвищенням у 5,3 рази рівня TNF-α та IL-6 у пацієнток із стероїдним 

дисбалансом та патологією шийки матки характеризується зниженням 

концентрацій sIgA, депресією IL-1β та інтерфероногенезу (p<0,05), що, 

очевидно, є наслідком хронічного персистуючого інфікування та 

гормонального дисбалансу.  

Отримані результати імуногістохімічного дослідження продемонстрували 

достовірне підвищення проліферативної активності клітин за рахунок індексу 

проліферації та рівня експресії рецепторів до естрогенів у жінок із фоновими 

захворюваннями шийки матки та доброякісними пухлинами яєчників, про що 

вказує перевага помірного рівня та наявність високого рівня експресії Кі-67, що 

корелює із підвищенням ступеня ураження епітелію шийки матки та вірусним 

інфікуванням, і може бути критерієм моніторингу стану епітелію шийки матки.  

Наукові положення, підтверджені даними етапами дослідження, 

створюють необхідність розробки оптимізованого діагностичного алгоритму та 

патогенетично обґрунтованого підходу до лікувально-профілактичних заходів у 

вказаної категорії жінок, які б враховувати усі чинники ризику і, при 

можливості, дозволили б зупинити прогресування захворювання і знизити 

частоту рецидивів. Для оцінки ефективності результатів запропонованих 

програм група із фоновими процесами шийки матки, поєднаними із 

доброякісними пухлинами яєчників (80 пацієнток),  була розділена на основну 

групу (40 пацієнток), яка отримувала запропоновану лікувальну програму та 

групу порівняння (40 пацієнток), які велися згідно існуючих на сьогодні 

стандартів МОЗ України. Запропоновано оптимізований діагностичний 

алгоритм і програму моніторингу та поетапної медичної допомоги, що 

передбачала використання протизапальної та противірусної комплексної терапії 

із використанням антиоксидантів та імуномодуляторів загального і місцевого 

спрямування у поєднанні із гормональною корекцією, які дозволили добитися 
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повного регресу захворювання у 42,50% у основній групі проти 27,5% – у групі 

порівняння. У пацієнток із доброякісними пухлинами яєчників, у разі 

діагностики високого індексу інфікування та вірусних асоціацій рекомендовано 

курс протизапальної противірусної терапії із включенням рослинного 

імуномодулюючого препарату протефлазид, місцевою імуномоделюючою 

терапією та препаратів, спрямованих на корекцію гормонального і 

метаболічного дисбалансу. Подальший кольпоскопічний, цитологічний та 

вірусологічний моніторинг передбачав формування груп пацієнток, які 

спрямовувалися на рутинний скринінг або вимагали активної гінекологічної 

тактики із використанням деструктивних методів лікування патологічного 

вогнища шийки матки. У пацієнток з ФПШМ та доброякісними пухлинами 

яєчників, з рецидивами або недостатнім ефектом попереднього лікування, у 

жінок віком старше 30 років, при відсутності цитологічних та кольпоскопічних 

ознак регресії на протязі 6 місяців, при кольпоскопічній картині ураження 

більше 50%, у разі позитивного HPV-тесту, при ознаках персистенції LSIL 

через 6 місяців, цитологічного заключення LSIL або ASC-US – доцільне 

обстеження на вірусне навантаження, імуногістохімічне дослідження (оцінка 

ступеню експресії білка Кі-67), ексцизійна біопсія та цервікальний кюретаж, із 

гістологічним дослідженням біоптату ендометрію. Тактика залежала від 

результатів гістологічного заключення та передбачала використання 

деструктивних методів у комплексі з імуномоделюючим та 

антипроліферативним впливом Показами до застосування деструктивних 

методів вважали вік жінки старше 35 років, персистенція вірусу папіломи 

людини та високе вірусне навантаження, а також високий ступінь експресії 

білка Кі-67. Слід відмітити, що запропонована лікувально-профілактична 

програма комбінованої аргоноплазмової деструкції та антипроліферативної 

постдеструкційної терапії дозволила досягти завершеної епітелізації у 37 жінок 

(92,50%) проти 28 (70,00%) – у групі порівняння та зменшення відсотку 

рецидивів – у 2,7 рази.  
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ANNOTATION 

Matviykiv N. I. Optimization of the diagnostic and treatment programm of the 

background cervical pathologies for the female patients with benign tumors of the 

ovaries.  

Qualification scientific work on the rights of manuscripts. Thesis for a 

candidate degree in medical sciences (Doctor of Philosophy) in specialty 14.01.01 – 

Obstetrics and Gynecology. Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-

Frankivsk 

Ivano-Frankivsk, 2018. 

Accordingly with the literary reports, the proportion of the pathology of exo-

endocervix for the female patients of the reproductive age is 10-15%, in the presence 

of gynecological pathologies this percentage increases up to 49,2%, and for the wome 

who have not given birth reaches 52-90%. There are informative messages in some 

literary sources about the role of functional hormonal disorders in the pathogenesis of 

cervical diseases, which state that for the patients with disorders of the menstrual 

cycle, the proportion of the pathology of exo-endocervix is 5 times higher, due to 

diagnosed endometriosis, this percentage increases threefold, and due to endocervical 

changes – is 13 times higher than in the population. The need for additional scientific 

research in this sphere is confirmed by a large share – up to 30,0% of the surgical 

interventions, sometimes repeated, with the aim of eliminating the pathological 

process on the cervix. It is the high proportion of background cervical pathologies, 

combined with benign tumors of the ovaries, in the structure of gynecological 

morbidity (49-53%), development mainly for young female patients aged 20-25 years 

old (54-90%), a significant risk of oncogenesis, as well as insufficient effectiveness 

of treatment methods and conditioned relevance selects the direction of this research.  
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The purpose of the work was to increase the effectiveness of prevention and 

treatment of background and precancerous processes of the cervix for the female 

patients with benign tumors of the ovaries and to decrease the frequency of relapse of 

the exo-, endocervical pathology through the scientific substantiation and 

optimization of diagnostic algorithm and development of the personalized approach 

to the choice of treatment methods. 

The solving of such tasks is accomplished by the usage o the general-clinical, 

instrumental, bacterioscopic, bacteriological, morphological and 

immunohistochemical methods of  diagnostics, as well as the method of the 

immunoassay analysis with an estimation of indicators of hormonal imbalance, 

proinflammatory and anti-inflammatory cytokines and serum SIg A levels in cervical 

mucus, as well as mathematical and statistical calculations. 

At the first stage of the scientific research of the 466 patients case histories 

were retrospectively analyzed during the period from 2011 till 2016, mostly for 

women with backgrounds processes of the cervix, among which 356 patients – 

diagnosed with combined benign tumors of the ovaries. It made possible to evaluate 

the basic pathogenetic moments of probable recurrence and background chronization 

of the cervical pathological processes. The next stage was the screening of 

130 women diagnosed with background processes of the cervix, where the first group 

included 80 women with pathology of exo- and endocervix in the context of 

endocrine dysfunction caused by benign tumors of the ovaries. The second group 

included 50 women diagnosed with the pathology of the cervix without gynecological 

pathology, and control group included 30 healthy women. 

According to the results of the analysis, there are significant risk factors for the 

development of the chronic inflammatory process, which prolongates or relapses the 

flowing, course of the background diseases of the cervix, leads to the  progression of 

papillomavirus infection and dysplastic processes of the benign ovarian tumors, along 

with the well-known: actual tumor of the ovaries, associated with irregular menstrual 

cycle, inflammatory diseases of the pelvic organs and the high sex-transmissive index 
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infection, associated with viral infections, in particular the herpes simplex virus and 

papillomavirus infection. A distinctive feature of the patients with pathology of the 

cervix, combined with benign tumors of the ovaries, is the predominance of micro- 

and mesosomatic somatotype (65,00%), which should be considered as a hereditary-

morphological cofactor of propensity to pathology progression of the cervix and 

papillomavirus infection. 

The scientific research made it possible to establish, that patients with benign 

tumors of the ovaries and endocrine diseases associated with the dysfunction of the 

part of the background and precancerous conditions of the cervix is around 67,97% 

and one third of  the examined patients are diagnosed with predominant proliferative 

forms of cervical pathology, in 1,9 times more oftenly diagnosed in the dynamics of 

the process progression such as CIN I-II. The 26.45% of observations revealed a 

combination of intrauterine pathology with lesion of the cervix. The violation of 

vaginal microbiota for the patients with background processes of the cervix and 

benign tumors of the ovaries is manifested by a significant proportion of viral 

associations, in particular, the infection with highly oncogenic strains (36,25%), high 

index of infection with microbial associations with advantage of anaerobic 

microorganisms (56,25%) and a decrease in the number of microorganisms, which 

form normal microflora (Lactobacillus species at 60,00%, Bifidobacterium species in 

32,50% of patients), a growing percentage of mixed- infections from 2 to 6 pathogens 

– in 68,75% and nonspecific vaginitis in the half of the examined contingent 

(p<0.05). 

The assessment of hormonal status was noted for the female patients with 

backgrounds diseases of the cervix, combined with benign ovarian tumors. There are 

secondary hormonal disorders that are manifested as a significant decrease in the 

concentrations of progesterone (2,0 times), an increase of estradiol level (1,6 times), 

hyperprolactinemia and hypercortisolemia (in1,9 times) and an increase in the level 

of androgens (2,0 times). It has been established that the female patients diagnosed 

with background processes of the cervix on the background of endocrine dysfunction 
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loses the dependence of immunoglobulins production in the cervical mucus from the 

phase of the menstrual cycle, which is accompanied by stable low concentrations of 

IgA and IgG levels at increased concentration of IgM in 3,25 times, depression of 

sIgA, as well as growth up to 3,0 times the IgG / IgA ratio. Activation of the 

proinflammatory series of the cytokine profile along with an increase up till 5,3 times 

the levels of TNF-α and IL-6 for the patients with steroid imbalance and pathology of 

the cervix, characterized by a decrease in concentrations of sIgA, depression of IL-1β 

and interferonogenesis (p<0,05), which, obviously, is a consequence of chronic 

persistent infection and hormonal imbalance. 

The obtained results of immunohistochemical research have demonstrated a 

significant increase in proliferative activity of cells, due to the index of proliferation 

and the level of expression of estrogen receptors for the women diagnosed with 

background cervical diseases and benign tumors of the ovaries, as evidenced by the 

advantage of moderate levels and availability of a high level of expression of Ki-67, 

which correlates with increasing degree damage to the cervical epithelium and viral 

infection, and maybe a criterion for monitoring the state of the cervical epithelium. 

The scientific provisions confirmed by these stages of the study created the 

need to develop an optimized diagnostic algorithm and a pathogenetically grounded 

approach to therapeutic and prophylactic treatment measures for this category of 

women that take into account all factors of risk and, if possible, would stop the 

progression of the disease and reduce the frequency of relapses. In order to evaluate 

the effectiveness of the results for the group of proposed treatment and diagnostic 

programs for the female patients with cervical background processes, combined with 

benign tumors of the ovaries (80 patients), was divided into the main group 

(40 patients) who received the proposed treatment program and a comparison group 

(40 patients) that were conducted according to existing standards of the Ministry of 

Health of  Ukraine. The proposed optimized diagnostic algorithm and monitoring 

program and phased medical care that involves the use of anti-inflammatory and 

antiviral complex therapy using antioxidants and immunomodulators of general and 
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local direction combined with hormonal correction, which allowed to achieve 

complete regression of the disease in 42,50% in the main group versus 27,5% in the 

comparison group. 

Fot the patients with benign tumors of the ovaries, in the case of diagnosing the 

high infection index and viral associations, the proposed course is recommending to 

take an anti-inflammatory and antiviral therapy with the inclusion of plant 

immunomodulatory drug, named «Proteflazid», a local immunomodulatory therapy 

and drugs aimed to correct hormonal and metabolic imbalance. Further colposcopic, 

cytological and virological monitoring envisaged the formation of groups of patients, 

which went to routine screening or required an active gynecological tactics using 

destructive pathological treatment methods on the cervical tissue of the uterus. For 

the patients diagnosed with FSPHM and benign ovarian tumors, with relapses or 

insufficient effect of pretreatment, in women over the age of 30 years, in the absence 

of cytological and colposcopic signs of regression for 6 months, with colposcopic 

picture of the defeat is more than 50%, in the case of a positive HPV test, with signs 

of LSIL persistence after 6 months, cytological conclusion of LSIL or ASCUS- 

examination of viral load is expedient, immunohistochemical research (evaluation of 

the expression of the protein KI-67), excision biopsy and cervical curettage, with 

histological examination of endometrial biopsy. 

The treatment and diagnostic tactics depend on the results of the histological 

conclusion and predict the usage of destructive methods in combination with 

immunomodulating and antiproliferative effect. The indications for the use of 

destructive methods considered the age of a woman older than 35 years, the 

persistence of the human papillomavirus and high viral load, as well as a high degree 

of Ki-67 protein expression. It should be noted that the proposed therapeutic and 

prophylactic program of combined argonoplasmic destruction and antiproliferative 

post-dislocation therapy allowes to achieve complete epithelization in 37 cases 

(92,50%) versus 28 (70,00%) - in the comparison to reduction group the percentage 

of relapses is 2,7 times. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На даний час проблема захворювань шийки матки 

залишається однією з самих значимих у сучасній гінекології та найбільш 

актуальних медико-соціальних проблем [13, 99, 115]. У комплексі 

характеризуючи соціальне та демографічне неблагополуччя суспільства, фонові 

та передракові процеси шийки матки продовжують займати провідне місце у 

структурі захворювань жіночої статевої сфери [50, 66, 85]. Згідно літературних 

повідомлень, частка патології екзо-ендоцервіксу у жінок репродуктивного віку 

складає 10-15%, при наявності гінекологічних захворювань цей відсоток 

зростає до 49,2%, а у жінок, які не народжували, – до 52-90% [30, 63]. 

На даний час велика увага приділяється стану шийки матки при 

різноманітній інфекційній патології, зокрема при папіломавірусній інфекції, у 

повній мірі визначена роль даного інфекційного чинника в етіології 

передракових процесів та методи терапії, які спрямовані на санацію 

цервіковагінального біотопу [21, 113, 185]. Реалізація дії інфекційних чинників 

безпосередньо залежить від стану захисних систем жіночого організму і 

передусім від стану локального імунного захисту, проте оцінка ролі 

гормонального дисбалансу у реалізації місцевих імунологічних процесів 

залишається суперечливою та дискутабельною [12, 99].  

Необхідність проведення додаткових досліджень у даному напрямку 

підтверджується і великою часткою – до 30,0% хірургічних втручань, інколи 

повторних, з метою ліквідації патологічного процесу на шийці матки [60, 63, 

101]. Причиною такої радикальності, очевидно, є відсутність чітких критеріїв 

до вибору лікарської тактики, яка повинна базуватися не тільки на візуальній 

картині патології, але і на об’єктивних показниках експресії специфічних 

біомаркерів та впровадження нових ефективних прогностично значимих 

доказів.  

В окремих літературних джерелах зустрічаються повідомлення щодо ролі 
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функціональних гормональних порушень у патогенезі захворювань шийки 

матки, які констатують, що у пацієнток з порушеннями менструального циклу 

частка патології екзо-ендоцервіксу є вищою у 5 раз, при ендометріозі цей 

відсоток зростає втричі, а зміни ендоцервіксу – є у 13 раз вищими, ніж у 

популяції [58]. Проте залишаються недослідженими клініко-параклінічні та 

морфофункціональні особливості передракових процесів у жінок з патологією 

шийки матки та доброякісними пухлинами яєчників, а також пов’язаної з даним 

клінічним статусом  гормональної дисфункції. При лікуванні у таких пацієнток не 

враховуються біологічні особливості слизової шийки матки, такі як ексцинції 

естрогенових та прогестеронових рецепторів, що приводить до зростання відсотку 

рецидивів та небажаних результатів у віддалені періоди [105].  

Приймаючи до уваги надзвичайну актуальність проблеми своєчасної 

діагностики та адекватної корекції патології ендо-екзоцервіксу, вивчення 

взаємозв’язку стану слизової оболонки цервікального каналу з супутньою 

гінекологічною патологією, зокрема пухлинними утворами яєчників, у 

перспективі розробки персоніфікованого діагностичного та тактичного 

алгоритму представляє досить значимий практичний та науковий інтерес.   

Це викликає необхідність пошуку нових підходів до дослідження даної 

проблеми і є чітким підтвердженням актуальності вибраного напрямку. 

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

Дисертаційна робота виконувалася як фрагмент комплексної науково-дослідної 

роботи Івано-Франківського національного медичного університету «Клінічне і 

медико-соціальне обґрунтування ефективних методів збереження та 

відновлення репродуктивного здоров’я жінки при акушерській та 

гінекологічній патології» (№ державної реєстрації 0114U005593, терміни 

виконання 2014-2018 рр.), де дисертант є співвиконавцем.  

Мета роботи – підвищити ефективність профілактики та лікування 

фонових та передракових процесів шийки матки у жінок з доброякісними 

пухлинами яєчників та знизити частоту рецидивів патології екзо-ендоцервіксу 
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шляхом наукового обґрунтування та оптимізації діагностичного алгоритму і 

розробки персоніфікованого підходу до вибору засобів терапії. 

Для вирішення даної мети були поставлені наступні завдання: 

1. Визначити структуру фонових захворювань шийки матки у жінок з 

доброякісними пухлинами яєчників та вcтановити провідні чинники хронізації 

інфекційного процесу і ризику рецидивуючого перебігу патології екзо-

ендоцервіксу у даної категорії пацієнток.  

2. З’ясувати основні особливості гормонального гомеостазу у 

взаємозв’язку зі станом інфекційного профілю у пацієнток з доброякісними 

пухлинами яєчників та фоновими процесами шийки матки.  

3. Провести оцінку та дати характеристику локальних факторів 

місцевого імунітету та цитокінового статусу у жінок з доброякісними 

захворюваннями шийки матки, поєднаними із пухлинами яєчників.  

4. Дати порівняльну оцінку цитологічних та імуноцитохімічних 

проявів, а також ступеню проліферації у епітелії шийки матки у даної категорії 

пацієнток. 

5. Доповнити та впровадити персоніфіковані підходи до 

діагностичного алгоритму, корекції гормонального дисбалансу, позитивного 

імуномоделюючого впливу та застосування сучасних методів деструктивної та 

постдеструктивної терапії патології шийки матки у даної категорії пацієнток.   

6. Розробити і впровадити практичні рекомендації по зниженню 

частоти рецидивів, профілактиці передракових станів та покращенню 

репаративних процесів у жінок з фоновими процесами шийки матки та 

пухлинними утворами додатків, а також оцінити ефективність індивідуальних 

підходів в залежності від вибору запропонованої лікувальної програми.  

Об'єкт дослідження. Доброякісні захворювання шийки матки, поєднані 

із ендокринною дисфункцією на тлі пухлинних утворів яєчників. 

Предмет дослідження. Патологія екзо-ендоцервіксу, папіломавірусне 

інфікування, інфекції, що передаються статевим шляхом, соматотипи 
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тілобудови, гормональний фон, імунологічний та цитокіновий профіль, методи 

лікування.  

Методи дослідження: загальноклінічні, бактеріоскопічне, 

бактеріологічне дослідження (для оцінки мікробіоценозу біотопу піхви), 

інструментальні (кольпоцервікоскопія, ультразвукові), морфологічні 

(цитологічне, гістологічне дослідження матеріалу шийки матки та ендометрію), 

імуноферментний аналіз (визначення рівня гормонів гіпоталамо-гіпофізарно-

яєчникової системи, стан цитокінового профілю, рівень секреторного SIg A), 

метод полімеразно-ланцюгової реакції (інфекційний профіль біотопа), 

імуногістохімічне дослідження (оцінка індексу проліферації (Кі-67)), 

математично-статистичні методи. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження. У результаті 

наукового дослідження встановлено частоту поєднання фонових захворювань 

шийки матки з доброякісними пухлинами додатків та проведено оцінку 

гормонального дисбалансу, особливостей мікробіоценозу шийково-піхвової 

екосистеми та стану місцевого імунного захисту у патогенезі фонових 

захворювань шийки матки. Вперше виділено основні чинники хронізації 

запального процесу шийки матки у пацієнток з доброякісними пухлинами 

яєчників, розширено уявлення про фактори ризику можливої прогресії процесу 

та папіломавірусного інфікування, що дозволило обґрунтувати критерії 

формування груп ризику імовірності рецидивів та проведення профілактичних 

заходів. 

Вперше обґрунтована доцільність антропометричної оцінки типу 

тілобудови із визначенням габаритних та компонентних характеристик та 

вперше встановлено зростання частки вірусних асоціацій та прогресії вірусу 

папіломи людини, асоційованих із інтраепітеліальними цервікальними 

ураженнями легкого ступеню у жінок групи ризику – мікросомного та 

мікромезосомного соматотипів.  

Більш глибоко оцінено місцевий імунологічний профіль та зміни окремих 
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показників імунореактивності на локальному рівні з урахуванням 

гормонального дисбалансу та оцінкою інфекційного профілю у жінок з 

фоновою патологією шийки матки, поєднаною з пухлинними утворами 

яєчників. Вперше встановлено глибокі порушення продукції інтерлейкіну-1β та 

інтерферону-γ, що супроводжується різким пригніченням їх синтезу, а також 

збільшення продукції фактору некрозу пухлин-α. Встановлено, що саме 

супресія інтерфероногенезу та основного медіатору клітинної взаємодії 

інтерлейкіну-1β підтверджують формування стану імунодепресії у даної 

категорії пацієнток, особливо виражене на тлі вірусного та папіломавірусного 

інфікування.  

Вперше виділено патогенетичні критерії, згідно яких жінкам із фоновою 

патологією шийки матки було рекомендовано ретельний моніторинг і/або 

активну тактику із застосуванням деструктивних методів, на основі чого 

розроблено і запропоновано оптимізований діагностичний алгоритм та 

поетапну систему медичної допомоги та супроводу таких пацієнток. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

дозволили представити клініко-анамнестичну та соматотипологічну 

характеристику, оцінку цитологічного скринінгу та імуноцитохімічного 

дослідження пацієнток з фоновими процесами шийки матки та доброякісними 

пухлинами яєчників, аналіз яких визначає стратифікацію ризику прогресії 

захворювання при первинному консультуванні. На основі оцінки ролі 

імунологічних та гормональних порушень у розвитку фонових захворювань 

шийки матки обґрунтована необхідність проведення тестування на 

папіломавірусне інфікування та імуноцитохімічне визначення індексу 

проліферації, що дозволяє оптимізувати спрямованість, об’єм та терміни 

проведення лікувально-профілактичних та деструктивних міроприємств.  

Доповнено алгоритм діагностики, який передбачає персоналізований 

вибір лікарської тактики, кратність скринінгових та спеціальних досліджень, а 

також розроблено й апробовано в клінічних умовах необхідний обсяг 
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обстеження пацієнток. Оптимізовано та впроваджено 4-х етапну діагностично-

лікувальну програму при фонових захворюваннях шийки матки, з урахуванням 

ступеню інфікованості вірусними асоціаціями, гормонального дисбалансу, 

стану локального імунітету та комбінованим використанням гормональної 

корекції, імуномоделюючої та антиоксидантної терапії.  

Запропонований комплекс дозволяє своєчасно передбачити імовірність 

розвитку диспластичного процесу, досягати адекватної діагностики на 

цитологічному та гістологічному рівні дослідження, персоніфікувати підхід до 

моніторингу і/або методу деструкції патологічного вогнища, а також скоротити 

репаративні терміни, зменшивши частку рецидивів у 2,7 рази.  

Особистий внесок здобувача. Дисертантом виконано клінічні та 

інструментальні дослідження, проведено аналіз вітчизняної та закордонної 

літератури по темі дисертації, статистичний аналіз первинного матеріалу. У 

роботах, виконаних у співавторстві, реалізовано наукові ідеї здобувача. 

Співавторами здійснювалась допомога в зборі матеріалу, надана консультація 

при проведені імунологічних досліджень. Дисертантом не були використані 

результати та ідеї співавторів публікацій. Аналіз літератури за темою дисертації, 

планування і проведення всіх досліджень автором виконано за період 2012-

2017 рр. особисто. Разом з науковим керівником визначено мету і завдання 

дослідження, сформовано групи жінок, які підлягають обстеженню, методи 

вирішення поставлених задач, напрямки проведення наукових досліджень і 

формування груп, обрано об'єм і адекватні методи обстеження, проведено 

обробку матеріалу. Разом з науковим керівником описано, проаналізовано, 

узагальнено отримані результати. Автором написано всі розділи дисертації, 

разом з науковим керівником сформульовано висновки і практичні 

рекомендації, а також підготовлено наукові матеріали до публікації, проведена 

статистична обробка даних із застосуванням комп'ютерних програм і 

узагальненням отриманих результатів, інтерпретовано наукові положення, 

розроблено практичні рекомендації, підготовлено для друку наукові роботи. 
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Впровадження результатів роботи в практику. Одержані результати 

досліджень, схеми діагностичного і лікувального алгоритмів у пацієнток із 

доброякісними процесами шийки матки та пухлинними утворами яєчників 

впроваджені в лікувальну практику гінекологічних відділень міського 

пологового будинку (затв. 25.09.17), центру планування сім'ї обласного 

перинатального центру (затв. 15.09.17) м. Івано-Франківськ, лікувальних 

закладів Тернопільської (затв. 25.09.17), Чернівецької (затв. 12.09.17) 

Вінницької областей (затв. 14.09.17). Положення, викладені в матеріалах 

дисертаційної роботи, використані при підготовці лекцій у педагогічному 

процесі кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти Івано-

Франківського національного медичного університету. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації та її фрагменти 

були викладені і обговорені на науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Репродуктивне здоров’я молоді» (Чернівці, 2015), науково-практичних 

конференціях з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивного 

здоров’я молоді. Ендокринологічні аспекти» (Київ, 2015р.), науково-практичній 

конференції «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології» 

(Тернопіль, 2015, 2016, 2017), Пленумі асоціації акушерів-гінекологів України 

(Одеса, 2017), регіональній науково-практичній конференції «Гінекологічна 

ендокринологія: досягнення та перспективи» (м. Івано-Франківськ, 2012), на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» 

(Івано-Франківськ, 2017).  

Публікації результатів дослідження. За темою дисертації опубліковано 

8 наукових робіт, із яких 7 статей – 5 у наукових фахових виданнях України, 1 – 

в іноземних періодичних виданнях (Індія), 1 – у наукових журналах і 1 тези – у 

матеріалах науково-практичних конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

197 сторінках комп’ютерного тексту (основний обсяг 170 сторінки). 
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Складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 

дослідження, п’яти розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів роботи, висновків і практичних рекомендацій. Перелік 

використаної літератури налічує 205 джерел (з них 132 – кирилицею і 73 – 

латиницею). Роботу ілюстровано 25 таблицями і 23 рисунками. 
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РОЗДІЛ І 

 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ ТА МЕТОДИ 

ЛІКУВАННЯ ФОНОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЙКИ МАТКИ; ВИСОКИЙ 

ІНФЕКЦІЙНИЙ ІНДЕКС, ЕНДОКРИННА ДИСФУНКЦІЯ ТА 

КАНЦЕРОГЕНЕЗ 

 

1.1. Сучасні погляди на етіопатогенез фонових захворювань шийки 

матки та провідні чинники канцерогенезу  

  

Очевидно, що ні один рак так багатосторонньо не вивчено в плані 

профілактики та ранньої діагностики як рак шийки матки (РШМ). Встановлено 

роль патогененних штамів вірусів, досліджено фактори ризику, розроблено 

системи скринінгу, отримано Нобелівські премії [85, 89]. Проте пригнічуючі 

показники свідчать про неухильний ріст поширеності РШМ: якщо у 2011 році, 

за даними Міжнародного агентства по вивченню раку, у світі реєстрували 

371 тисячу нових випадків РШМ та 190 тисяч смертей від нього, то, за даними 

ВООЗ, уже у 2012 р. зафіксували 529,4 тисяч знову виявлених епізодів 

захворювання та 274,9 тисячі летальних наслідків [39, 51, 152]. Найбільш часто 

РШМ виявляють у старшій віковій групі (60–70 років та більше), однак в 

останні роки появилося немало публікацій, що описують випадки частого 

виникнення даного захворювання у жінок репродуктивного віку [2, 17, 25, 51, 

57, 79]. Так, серед молодих жінок у віці 15-24 роки відмічають ріст 

захворюваності на РШМ у 4 рази; 25-34 роки – у 25 разів [26, 46, 49, 92-94, 

131], на жаль, у значної частини – вже на пізніх стадіях, коли ефективність 

сучасних методів лікування різко знижується [17, 51, 54, 62, 85, 86].  

Високим залишається даний показник у розвинутих країнах зарубіжжя. 

Так, у Фінляндії рак шийки матки (ШМ) зареєстровано на рівні 2,4 на 100 тис. 

жіночого наслення, а у Південній Африці даний показник перевищує 30 на 
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100 тис. населення. Без сумніву, така різниця є вагомим свідченням 

профілактичного спрямування та високого рівня спеціалізованої допомоги у 

розвинутих країнах світу [188]. Вагомим досягненням стало використання 

сучасних наукових досягнень, серед яких вакцинація проти онкогенних 

штаммів вірусу папіломи людини (ВПЛ), як одного з методів первинної 

профілактики [24]. Важливим аспектом вторинної профілактики є не тільки 

використання цитологічного скринінгу, розширеної кольпоскопії та 

неінвазивних методів, а, перш за все, своєчасна діагностика фонових процесів 

(ФПШМ) та передракових станів ШМ [15, 41, 54, 58].  

Фонові захворювання ШМ (ФЗШМ) відносять до факультативних 

передракових процесів, несвоєчасна діагностика та неефективне лікування яких 

є загрозливим з огляду на імовірність трансформації патологічно змінених 

тканин у передракові та пухлинні процеси [79, 89, 92]. За даними літератури, 

поширеність патології ШМ складає майже 50% серед гінекологічних хворих 

[4], а доброякісні процеси у структурі патології ШМ складають біля 80%, 

найбільш частими причинами їх виникнення є пологова, або пов’язана із 

абортами травма (розрив, виворіт ШМ), інфікування, рідше – гормональні 

розлади [93, 132, 179, 195]. На думку багатьох дослідників, вогнища 

доброякісної патології є лише фоном, на якому при несвоєчасному та 

неадекватному лікуванні виникають передпухлинні процеси в епітелії 

(дисплазії), у зв’язку з цим вони розглядаються як фонові, або як 

«факультативний передрак» [94, 102, 118, 121, 141]. Велика частина ФЗШМ 

представлена ендоцервіцитами, ендоцервікозами, деформацією шийки та 

поєднанням цих патологій. Запальні процеси ШМ – цервіцити складають 

значну частку запальних захворювань жіночих статевих органів та поділяються 

на екзоцервіцити (запалення слизової оболонки вагінальної частини ШМ) та 

ендоцервіцити (запалення слизової оболонки каналу ШМ). Цервіцити рідко 

бувають ізольованим станом, як правило, вони поєднуються з вульвітами, 

вагінітами, оскільки статеві органи жінки утворюють єдину екосистему [113, 
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157]. Найчастіше цервіцити виявляють у жінок репродуктивного віку (до 70%), 

рідше – в період перименопаузи. Увагу клініцистів перш за все привертають 

хронічні цервіцити як основа малігнізації, зумовлена порушеннями процесів 

репаративної регенерації, що, у свою чергу, зумовлюється динамікою 

запального процесу [65, 175, 178]. 

До передракових станів відноситься дисплазія епітелію, яка у структурі 

патології ШМ складає 17-20% [54, 58, 64]. Диспластичні зміни різного ступеню 

тяжкості та преінвазивна карцинома ШМ об’єднані у групу плоскоклітинних 

інтраепітеліальних уражень, так званої цервікальної інтраепітеліальної 

неоплазії (cervical intraepithelial neoplasia – CIN). Виділяють CIN I (відповіддає 

слабкій дисплазії), CIN II (помірна дисплазія) та CIN III (тяжка дисплазія і 

преінвазивна карцинома) [87, 90]. На сьогоднішній день встановлено, що всі ці 

стани є послідовними етапами єдиного злоякісного процесу [58, 79, 93, 101]. 

Разом з тим є суперечливі точки зору відносно онкогенності різних форм 

дисплазії. Так, за даними Я. В. Бохмана та співавторів (1991), інтервал між 

виявленням слабкої дисплазії та розвитком Cr in situ у середньому складає 6 

років, помірної – 3 роки, а тяжкої – всього 1 рік. Інші автори вказують, що 

вірогідність розвитку РШМ при легкій та помірній дисплазії не перевищує 

вірогідності розвитку раку на фоні незміненого епітелію [77, 79, 89, 90]. 

У наш час велику увагу приділяють стану ШМ при різній інфекційній 

патології, особливо при ПВІ [1, 6, 47, 98, 99]. Серед пацієнток з патологією ШМ 

хламідії виявляють у 40-49% випадках, цервіцит при трихомоніазі виникає у 15-

25 % жінок, при гонореї – у 2%, близько 80% жінок з хронічним цервіцитом 

інфіковано ПВЛ [50, 77, 88]. Саме на тлі генітальної інфекції розвиваються 

запальні захворювання ШМ, що набувають хронічного рецидивуючого 

перебігу. У останні роки спостерігається зміна етіології запальних захворювань 

нижнього відділу статевого тракту: частіше виявляють грамнегативні аероби 

(кишкова паличка, протей, клебсієла, ентерококи) і неклостридіальні анаероби 

(пептококи, бактероїди) [7, 91, 96], а запальні захворювання статевих шляхів у 
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жінок характеризуються поліетіологічністю та варіабельною структурою 

асоціативних форм інфікування з домінуючою роллю умовно-патогенних 

мікроорганізмів, анаеробів та бактероїдів [95, 97].  

Захворюваність населення інфекціями, що передаються статевим шляхом 

(ЗПСШ) складає біля 0,8%, а за останні роки зареєстровано біля 2-х млн. 

пацієнтів, із них жінок у 2 рази більш, ніж чоловіків [123, 124]. Так, рівень 

захворюваності хлімідіозом збільшився на 40%, кількість хворих 

трихомоніазом зросла у 5 разів, уреаплазмозом та мікоплазмозом – у 3,5 раза 

[169], а ріст захворюваності реєструється серед жінок різних вікових груп [164]. 

У жінок із цервікальною інтраепітеліальною неоплазією, у порівнянні із 

пацієнтками, що не страждають даною проблемою, більш часто виявляють 

Gardnerella vaginalis, Candida species, Mуcoplasma hominis та Chlamуdia 

trachomatis (серотип G). За даними літератури, у 28% пацієнток з 

перерахованими інфекціями виявляються клітинні атипії [11, 14]. Найбільш 

частими супутниками є бактеріальний вагіноз (26,6%), вульвовагінальний 

кандидоз (32 %), герпесвірусна (18,4%), мікоплазмова (18,1%) та хламідійна 

(18%) інфекції, що уражають генітальний тракт на тлі змін вагінальної 

мікрофлори та характеризуються надмірним ростом умовно-патогенних 

мікроорганізмів піхвового біоценозу [92, 94, 100].  

За даними окремих публікацій ПВІ у вигляді мікс-асоціацій зустрічається 

у 71% спостережень. Статистичні дані Центру інфекційних захворювань в 

Атланті продемонстрували, що ПВІ зустрічається не рідше, ніж гонорея, і у 3 

рази частіше, ніж генітальний герпес. Найбільший ризик представляють ті типи 

вірусів папіломи людини, чий зв’язок з канцерогенезом є доведеним [6, 183]. 

Неінтегрована форма інфекції характеризується продукцією непошкоджених 

вірусних часточок, і саме тоді ПВІ буває безсимптомною та надзвичайно 

патогенною. На сьогодні доведено, що вірусна інфекція може залишатися 

латентною протягом декількох років, при цьому її наявність підвищує ризик 

розвитку РШМ у середньому у 300 разів за персистенції штамів високого 
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канцерогенного ризику [173, 187, 190]. У 10% хворих з ФЗШМ діагностують 

ПВІ. Тому питання стосовно ПВІ заслуговує особливої уваги, оскільки 

наявність вірусного чинника відносить хворих до групи підвищеного ризику з 

розвитку РШМ, так як у 50–84 % випадків є поєднання даних станів [183, 184].  

Щодо поширеності ВПІ, то сьогодні вона є найбільш поширеною у 

всьому світі – глобальний показник становить 11,7%. За останнє десятиріччя 

поширеність ПВЛ в світі зросла більше ніж у 10 разів. Понад 90% людей, які 

живуть статевим життям, заражені одним або кількома типами ВПЛ. Від 30% 

до 60% сексуально активного населення репродуктивного віку інфіковано ВПЛ 

без будь-яких клінічних проявів: процес перебігає латентно або субклінічно. 

[52, 145, 205]. Згідно з епідеміологічними дослідженнями, щонайменше 95% 

випадків плоскоклітинного РШМ містять ДНК ПВЛ, а у світовому масштабі 

близько 630 млн осіб інфіковані ВПЛ [141, 152]. Важливо наголосити, що пік 

ПВІ припадає на вікову групу 20-25 років, тобто на період репродуктивної та 

статевої активності жінок. При цьому найчастіше виявляють 

5 високоонкогенних генотипів ВПЛ: ВПЛ-16 (47%), ВПЛ-18 (29%), ВПЛ-52 

(9%), ВПЛ-31 (8%) і ВПЛ-58 (7%) [150], а інфікованість ВПЛ збільшує ризик 

розвитку дисплазії у 10 разів [174]. При цьому особливо високою є чутливість 

епітелію ШМ до ВПЛ під час вагітності, що пов’язано з гормональною 

перебудовою та зростаючим впливом естрогенів та прогестерону, які 

збільшують експресію ВПЛ 16 типу у цервікальному епітелії [151], а також із 

особливостями імунного гомеостазу під час вагітності [54].  

Із тих ВПЛ, які є предикторами виникнення раку аногенітальної зони, 

найбільш онкогенним потенціалом володіє ВПЛ-16 та ВПЛ-18 (близько 70% 

всіх випадків РШМ). Високим та середнім потенціалом онкогенності володіють 

також 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 та 68-й типи ВПЛ. При плоскоклітинному 

РШМ найчастіше ідентифікують ВПЛ-16 (більше 50% випадків) і ВПЛ-18 (від 

15% до 20% випадків). Прослідковується чіткий взаємозв’язок між 

інфікуванням ВПЛ-18 та вірогідністю розвитку аденокарциноми ШМ [140, 
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146]. Відмічено, що ВПЛ-позитивні жінки з CIN мають більш молодий вік і 

більше число статевих партнерів, ряд авторів вказують на досить короткий 

період персистенції. Так, при порівнянні двох груп жінок до 44 років і після 

45 років, виявилося, що ризик виникнення CIN та РШМ у присутності ВПЛ 

16 та 18 типів у 8 раз вищий у більш молодих жінок, що підтверджує 

необхідність тестування всіх молодих пацієнток з атипічними змінами на ШМ 

[138, 147]. У окремих літературних джерелах проведено аналіз виявлення 

сексуально-трансмісивних інфекцій у жінок з ПВІ геніталій у порівнянні з 

пацієнтками, які є від’ємними на ДНК-ВПЛ [109, 125, 139]. Кандидоз 

зустрічається у 3,5 рази частіше у пацієнток з ВПЛ, ніж у групі здорових жінок, 

хламідійна інфекція – у 4 рази, мікоплазмоз – у 3 рази, уреаплазмоз – у 4 рази, 

цитомегалвірус (ЦМВ) - у 2,5 раза, ніж у групі здорових жінок, вірус простого 

герпесу (ВПГ) 2 типу – у 2 рази частіше. Тобто ряд вчених розглядають супутні 

ЗПСШ як фактор ризику розвитку онкологічної патології у пацієнток з ВПЛ [6, 

110, 122].  

Згідно багаточисленних літературнх джерел, на сьогодні основними 

патогенетичними факторами розвитку РШМ є ранній початок статевого життя, 

сексуальна активність, перенесені травми ШМ, дисфунція яйників, ЗПСШ, 

гіповітаміноз, куріння. Провідна роль, без сумніву, відданна ВПЛ. На думку 

В. І. Новика, фактором ризику розвитку неоплазій є часта зміна статевих 

партнерів. Зокрема, при п’яти партнерах і більше зростає ризик розвитку 

бластом ШМ [79, 80]. Крім того, підвищення сексуальної активності молоді 

привело до широкого розповсюдження ВПІ [11, 24]. Даний факт підтверджено 

у багатьох дослідженнях: проміскуітет, незахищений статевий акт та статевий 

акт з партнером, що має генітальні конділоми, – це фактори ризику інфікування 

ВПЛ та розвитку РШМ [182, 184]. На думку ряду дослідників, фактором 

ризику, пов’язаним із статевим партнером, може бути дія смегми на епітелій 

ШМ. Доказом даної теорії є дані, отримані на основі клінічних досліджень, 

зокрема Castellsague Х. та співавторів, які вказують на зниження поширеності 



31 

 

РШМ у жінок, у яких статеві партнери були піддані циркумізації [148]. Існує 

також думка, що роль у канцерогенезі  відіграє не смегма, а безпосередньо 

сперма, так як її білковий вміст (гістон та протамін) у культурі тканин 

викликають атипію багатошарового плоского епітелію [149]. 

У окремих епідеміологічних дослідженнях велику увагу надають 

значенню куріння, як етіологічного фактору розвитку неоплазій ШМ [189]. При 

обгрунтуванні результатів епідеміологічних та експериментальних досліджень 

робочою групою МАІР визнано, що куріння тютюну є канцерогенним 

фактором для людини, здійснюючи негативний вплив на організм, і є фактором 

ризику для виникнення раку будь-якої локалізації [135]. Вплив тютюнового 

диму пов’язують з його можливістю знижувати імунний захист організму, а 

також бути коканцерогеном в реалізації негативного впливу вірусної інфекції, 

оскільки нікотин та котінін володіють здатністю перетворюватися в 

канцерогенні нітрозаміни в присутності специфічної бактеріальної інфекції 

[14]. Дослідники встановили, що нікотин накопичується у цервікальному слизі 

пропорційно його вмістові у крові. Його звичайні концентрації не 

спричинюють патологічного впливу, але відзначений селективний мітогенний 

ефект нікотину на клітини ектоцервіксу, а особливо, коли вони ураженні ВПЛ 

[80, 169, 189]. Куріння відіграє роль промотора канцерогенезу в епітелії шийки 

матки, інфікованому ВПЛ, особливо для плоскоклітинного раку. 

Дискусійним залишається питання впливу тривалого прийому оральних 

контрацептивів. Оральна контрацепція, особливо в присутності цервікальної 

інфекції, позитивно корелює з ектопією ШМ. Узагальнюючи накопичений на 

даний час великий світовий досвід, варто відмітити, що єдиної думки так і не 

сформовано. Ще у 1992 році експерти ВООЗ прийшли до висновку, що тривале 

(5 років та більше) застосування комбінованих оральних контрацептивів (КОК) 

може приводити до деякого збільшення ризику РШМ [117]. Представлені 

пізніше дані ВООЗ по питаннях медичних критеріїв доцільності методів 

контрацепції свідчать, що тривале застосування КОК збільшує можливість 
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переходу CIN в мікроінвазивну карциному [136]. Знайомство з результатами 

досліджень Оксфордскої асоціації планування сім’ї та з серією публікацій, 

присвячених взаємозв’язку РШМ з прийомом КОК, дозволяє прийти до думки 

щодо потенціального збільшення ризику розвитку цервікальних неоплазій при 

застосуванні КОК [5, 68, 117]. При цьому особливо негативним фактором 

вважають поєднання ВПЛ з тривалим використанням КОК [136]. Окремі 

автори, об’єднавши результати клінічних спостережень 12531 жінки, довели, 

що сумарний відносний ризик для ВПЛ-позитивних жінок складає 0,9 (95%-й 

довірчий інтервал (ДІ): 0,7–1,2) у випадку застосування КОК не більше 5 років; 

1,3 (95%-й ДІ: 1,0–1,9) та 2,5 (95%-й ДІ: 1,6–3,9) при прийомі КОК протягом 5-9 

років та більше відповідно [143]. Однак, треба вказати, що автори досліджень 

не враховували вихідний гінекологічний статус пацієнток, не оцінювали їх 

сексуальну активність, і як наслідок, ними не було представлено результати 

використання бар’єрної контрацепції, а також дані щодо вихідного інфікування 

ВПЛ, що обумовлює не тільки статистичну різнорідність, але і складність 

однозначної інтерпретації отриманих результатів [7]. Інше когортне 

дослідження 3187 жінок за період з 1998 по 2002 рр., навпаки, вказує на 

використання КОК як незалежного фактору, а сексуальна поведінка жінок, що 

використовували негормональні методи контрацепції та КОК, має принципові 

відмінності, які створюють передумови до розвитку ВПЛ-інфекції, CIN та 

РШМ [166]. У 2007 р. міжнародне товариство епідеміологічних досліджень 

РШМ опублікувало результати 24 епідеміологічних досліджень, у яких було 

проаналізовано показники 35509 здорових жінок і 16573 хворих РШМ. 

Встановлено, що відносний ризик РШМ підвищується по мірі збільшення 

тривалості використання КОК: при їх прийомі більше 5 років складає 1,90 

(95%-й ДІ:1,69-2,13). Ризик знижується після припинення використання КОК, а 

через 10 років показники повертаються до значень, характерних для жінок, що 

ніколи не викриствували дані препарати [46, 204]. 

На думку A. Berrington de Gonzalez та співавторів, прийом КОК 
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приводить до підвищення ризику як аденокарциноми ШМ, так і РШМ [135, 

136]. За результатами 10 досліджень ризик РШМ у ВПЛ-інфікованих пацієнток, 

що приймали КОК протягом 5-9 років, у 4 рази вищий, ніж у інфікованих ВПЛ 

жінок, які ніколи не використовували дані препарати [69]. Показано, що КОК 

діють як промотри ВПЛ-індукованого канцерогенезу [188]. Цей висновок 

підтверджують також результати досліджень, які предоменстрували, що при 

тривалому використанні КОК у пацієнток з інфікуванням ВПЛ 

високоонкогених типів, є підвищення 16-α-гідроксилювання естрогенів з 

утворенням агресивного метаболіту 16-α-ОН, що приймає участь в 

цервікальному канцерогенезі [152, 156]. Крім того, багаточисленні дослідження 

in vitro продемонстрували, що стероїдні гормони (естрогени і прогестерон) 

підвищують рівень експресії генів Е6 та Е7 ВПЛ, а вивчення дії КОК in vitro 

виявило їх зв’язок зі зростанням частоти діагностики ВПЛ [9, 10, 109]. 

Разом з тим, існують як вітчизняні, так і іноземні клінічні епідеміологічні 

дослідження, в яких зв’язок між прийомом КОК та ризиком розвитку 

цервікальних неоплазій не визначений [43, 142]. Результати проспективного 

дослідження 1070 жінок репродуктивного віку, проведеного в Тайланді, 

дозволяють зробити висновок, що використання КОК може впливати на 

збільшення ризику ВПЛ-інфекції будь-якого типу (ОР=1,88; 95% ДІ:1,21–2,90). 

При цьому, використання монопрогестагенних контрацептивів, як ентеральних, 

так і парентеральних, не веде до підвищення ризику розвитку цервікального 

раку [129]. У ряді робіт продемонстровано, що у більшості випадків відносний 

ризик виникнення CIN та РШМ при прийомі КОК більше 10 років збільшується 

[69, 70, 123, 136, 155], особливо відмічається підвищення ризику 

аденокарциноми цервікального каналу. Хоча дану обставину пов’язують не так 

з прямою дією КОК, як з відсутністю бар’єрної контрацепції у жінок, що 

використовують КОК [155]. Л. М. Берштейн не виключає, що поєднання 

естрогенного компоненту КОК з впливом тютюнового диму здатне (у тому 

числі і за рахунок генотоксичної дії) підвищувати ризик розвитку РШМ [9, 10]. 



34 

 

Вважається, що смертність від РШМ зростає як від прямого контакту складових 

КОК з клітинами цервікального епітелію, так і від поєднання ефектів цих 

препаратів із впливом інших факторів ризику, зокрема ВПЛ та тютюнового 

диму [5, 10]. Суперечливість існуючих даних диктує необхідність проведення 

подальших досліджень [154].  

Залишається дискутабельною проблемою значення посттравматичних 

змін на ШМ, перенесених на ній операцій, що зумовлюють трофічні зміни в 

стромі та епітелії. Існує думка, що власне вони можуть стати предикторами 

РШМ. У літературі подано дані, що демонструють відносний ризик розвитку 

РШМ у часто народжуючих жінок. Однак, противники даної теорії не виявили 

прямого кореляційного зв’язку частих пологів та травм ШМ із ризиком 

цервікальних неоплазій [92].  

На сьогоднішній день не існує також і єдиної думки щодо ролі дієти у 

розвитку бластом та неоплазій ШМ. Так, D. A. Grimes та K. E. Economy 

висунули гіпотезу, згідно якої, дієта з підвищеним вмістом вітаміну С знижує 

ризик РШМ [160], тоді як L. Kjellberg звертає увагу на неоднозначність даної 

позиції та необхідність подальшого вивчення даної проблеми, так як за 

вказаними дослідженнями не підтверджено однозначно протекторний вплив 

властивостей дієти з високим вмістом аскорбінової кислоти [165].  

На даний час в літературі існують відомості, що хвороби 

мультифакторної природи, до яких відноситься і інтраепітеліальна неоплазія, 

складають 90-95 % всіх захворювань та пов’язані із особливостями тілобудови. 

[59, 174, 176]. Багато робіт присвячено визначенню зв’язку соматотипу, 

зокрема з такими акушерсько-гінекологічними захворюваннями, як синдром 

полікистозних ячників (СПКЯ), прееклампсія, гіперандрогенія, гіперплазія 

ендометрію [35, 36, 38, 126, 127].  

Порушення імунної системи, що виникають при різних захворюваннях, за 

даними ряду авторів можуть бути пов’язані не тільки з можливим 

пошкоджуючим впливом зовнішніх факторів, таких як ВПЛ при захорюваннях 
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ШМ, але і з спадковою обумовленістю та дефектами біохімічних реакцій [61, 

65]. Соматотип є клінічним проявом конституції та генетично детермінованою 

ознакою, яка визначає подібність варіантів перебігу захворювання та їх 

прогресії [44, 45]. Дані обставини особливо важливі для проблем, наслідком 

яких є самостійне виздоровлення, а прогресування тільки у невеликої кількості 

пацієнтів. Існує кілька методик соматотипування, кожна із яких індивідуальна 

[61]. Використовуючи їх, можна прогнозувати перебіг захворювання у 

індивідууму, персоніфіковано призначати терапію, формувати групи ризику, 

доступні для первинної профілактики до появи клінічних ознак. Все більше 

підтвердження отримують дані щодо залежності соматотипологічних 

особливостей від етнічної та територіальної належності пацієнтки [45, 59]. 

Практично відсутні в доступній літературі дані по соматотипологічних 

особливостях у пацієнток із патологією ШМ, зокрема цервікальною 

інтраепітеліальною дисплазією легкого ступеню, та тактики ведення, прогнозу 

перебігу захворювання в залежності від виявленого соматотипу.   

Для реалізації ефекту канцерогенного фактору необхідним є ряд 

додаткових впливів, і кінцевий результат взаємодії канцерогену з організмом 

залежить від ряду відомих та невідомих екзо-ендогенних чинників [40, 41, 133]. 

Захворюваність на ВПЛ та диспластичну патологію ШМ корелює з рівнем 

освіти [131], сексуальною поведінкою [181] та ефективністю скринінгових 

програм [22, 31]. Ко-факторами у їх розвитку є також обтяжена спадковість, у 

першу чергу – наявність доброякісних та злоякісних захворювань у родичів по 

материнській та батьківській лінії, а також порушення менструального циклу. 

Таким чином, не дивлячись на широке розповсюдження РШМ в світі і в 

Україні зокрема, фактори ризику його розвитку залишаються предметом 

суперечок, що обумовлено не тільки розумним консерватизмом, але часто і 

недостанім обговоренням стану даної проблеми. Причини виникнення та 

розвитку захворювань ШМ до кінця чітко не встановлені, але сукупність 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища відіграють суттєве значення 
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в патогенезі патологічних процесів слизової ШМ.  

 

1.2. Медичні аспекти доброякісних пухлин яєчників, ендокринна 

дисфункція, гормональний дисбаланс та зміни місцевого імунного захисту 

як одні із факторів розвитку та рецидивування фонових процесів шийки 

матки.  

 

Доброякісні пухлини яєчників (ДПЯ) є найбільш поширеною органічною 

патологією малого тазу у жінок, причому органічні зміни у випадку кистозних 

утворів яєчників є результатом дисгормональних станів на фоні запальних та 

метаболічних порушень [3, 37]. У випадку розвитку хронічних запальних 

захворювань розвивається дисфункція гіпоталамо-гіпофізарної системи, 

порушення базальної та циклічної секреції лютеінізуючого (ЛГ) та 

фолікулостимулючого гормону (ФСГ), зниження рівня естрадіолу, зміна 

співвідношення естрогенів та андрогенів, естрогенів та кортизолу. Крім 

порушення гормонального фону та ендокринної дисфункції слід вказати на 

часті аборти, ранню менструацію, порушення функції щитовидної залози 

запальні процеси та високу частку статевих інфекцій у випадку пухлинних 

утворів додатків. Фолікулярні кисти (ФК) і кисти жовтого тіла відносяться до 

функціональних пухлиноподібних утворень яєчників та представляють собою 

найбільш часто діагностовану об’ємну патологію яєчників, яка виявляється у 

7,8% клінічно здорових пацієнток та у 52,3% жінок із скаргами на болі внизу 

живота та порушення менструального циклу (МЦ). Тривале існування кист 

поряд із порушенням гормонального профілю є небажаною прогностичною 

ознакою розвитку патологічних станів ендометрію, що зустрічається у 63% 

випадках [3, 27, 28]. Основною причиною появи ФК вважають запальні 

інфекційні процеси додатків матки та порушення гормональної функції 

яєчників, а саме дисфункцію у гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниковій регуляції 

процесів фолікулогенезу та овуляції [42]. Серед них виділяють: одинична ФК, 

одинична киста жовтого тіла, поверхневі епітеліальні кисти, прості кисти, 
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запальні процеси яєчників та вторинна мультикистозна трансформація 

яєчникової тканини [55].  

Слід вказати, що за останнє десятиліття відмічено зростання частоти 

кистозних оваріальних утворень у 2 рази, що обумовлено збільшенням частоти 

оперативних втручань (кесаревий розтин, оперативне лікування безпліддя, 

ендометріозу), впровадженням допоміжних репродуктивних технологій та 

широким використанням гонадотропної стимуляції яєчників, збільшенням 

кількості овуляторних циклів у сучасних жінок, значним поширенням 

внутрішньоматкової контрацепції та запальних захворювань органів малого 

тазу, збільшення кількості абортів у першовагітних жінок, зростанням числа 

перших пізніх пологів [57, 60, 79]. Констатація росту у світі частоти ДПЯ, які 

негативно впливають на стан репродуктивного здоров’я жіночого населення, 

привела до коливання у структурі гінекологічних захворювань їх питомої ваги, 

за даними різних авторів, від 25% до 40%, серед яких частка ФК складає від 22-

31% до 90% і кисти жовтого тіла – від 5% до 15%. Зростання частки в останні 

десятиліття пухлин яєчників, за даними різних літературних джерел, 

знаходиться в межах від 6-11% до 19-25%, їх частота у підлітковому віці 

складає 5-10%, у репродуктивному віці – до 80%, причому тільки у ¼ – з 

клінічними проявами, у перименопаузальному віці – від 3 до 18% [83].  

Згідно даних літератури, основними причинами формування ФК 

залишаються психічні та фізичні стреси, нейроінфекція, зміна клімату, 

метаболічний синдром, спайковий процес як наслідок перенесених запальних 

процесів органів малого тазу, хірургічні втручання на органах малого тазу, 

резекція яєчників, однобічна оваріектомія, гістеректомія без додатків, 

зовнішній генітальний ендометріоз. З моменту появи теорії самопрограмування 

загибелі клітини на генетичному рівні – апоптоз, спеціалісти розпочали вивчати 

зв’язок гормональних порушень, порушення функції яєчників та апоптозу як 

основних причин росту новоутворів у жінок. Так появилася ще одна теорія 

причин виникнення кист яєчників – теорія  гормонально-генетичних порушень 
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[120], серед провідних патогенетичних факторів якої відмічають патологічний 

перебіг вагітності матері, наявність пухлин яєчників у матері, пізнє менархе, 

пізня менопауза, хронічний стрес, хронічні запальні захворювання жіночих 

статевих органів, належність до нульової чи другої групи крові [3, 78]. 

При дослідженні гормонального статусу у пацієнток з ФК окремими 

авторами виявлено збільшення співвідношення ЛГ до ФСГ при нормальному 

вмісті ФСГ, ЛГ та нормопролактинемії, гіперандрогенії яєчникового генезу, 

зниження концентрації прогестерону у другій фазі МЦ (р<0,05). У пацієнток з 

кистами жовтого тіла достовірних змін концентрації гормонів не було 

виявлено, що суперечить результатам інших наукових пошуків. Тобто характер 

гормональних порушень при ФК яєчників описаний неоднозначно в існуючих 

літературних джерелах [154, 155, 203]. У кількох дослідженнях отримано 

достовірні дані про зниження прогестерону, збільшення ЛГ/ФСГ та 

тестостерону у сироватці крові у пацієнток з кистами і продемонстровано, що 

концентрація естрадіолу у жінок з ФК вища 100 пг/мл, тоді як вміст естрадіолу 

у сироватці крові жінок молодого репродуктивного віку при ановуляції складає 

(103±11) пг/мл та достовірно нижчий норми [9, 69, 107].  

Літературні повідомлення останніх років акцентують увагу науковців на 

гормональній теорії генезу ФЗШМ [10], де провідна роль належить належить 

гіперестрогенемії. Одні автори вважають провідним фактором локальну 

гіперестрогенію, а інші – системну [20, 103]. Згідно даних доступної нам 

літератури, саме порушення в гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниковій системі, що 

супроводжується відносною або абсолютною гіперестрогенемією, можуть бути 

однією із вагомих чинників розвитку ФЗШМ, про що свідить високий відсоток 

яєчникової дисфункцій, активація гіперпроліферативного синдрому міометрію, 

ендометрію та екто-ендоцервіксу у даної категорії пацієнток [19]. Крім того, 

авторами встановлено пряму залежність між ступенем важкості морфологічних 

змін ШМ та рівнем гормональних порушень у жінок. [30, 154. Також, згідно 

даних Вишнякової С. В., гіпофізарно-яєчникова дисфункція розвивається у 
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пацієнток перед виникненям ерозії ШМ, що є ще одним доказом гормонального 

походження ФЗШМ [20]. Також, ФЗШМ часто асоціюються із проявами 

гормонального дисбалансу, що супроводжують СПКЯ – 51% випадків, 

недостатністю лютеїнової фази – у 18%, гіперпролактинемією – у 9%, дещо 

рідше – гіпоталамо-гіпофізарною дисфункцією, яєчниковою недостатністю, 

порушення функції щитовидної залози [9, 10, 155]. У останні роки появились 

дані щодо ролі функціональних гормональних порушень у патогенезі 

захворювань ШМ, які встановили, що частота патології ШМ у хворих з 

порушенням МЦ у 5 раз вища, ніж у популяції [30, 155]. Вище вказане 

підтверджується і тим фактом, що у вагітних достовірно частіше, ніж у 

невагітних, діагностується патологія ШМ інфекційно-запального генезу, в тому 

числі, асоційована із ВПЛ високоонкогенних типів. [11, 34, 39, 167]. Також, 

Beruchashvili та співавтори вважають, що ФПШМ є наслідком зниження 

чутливості до естрогену при низькому рівні Т3 і Т4 та підвищеному рівні 

тиреотропного гормону в сироватці крові [142].  

Згідно даних літературних джерел, частота патології ШМ більш вірогідно 

частіше, ніж у загальній популяції, зустрічається у жінок, хворих на 

генітальний ендометріоз, де доброякісні процеси ШМ виявляють у 72%, а 

диспластичні зміни епітелію – у 12% хворих. [39]. Також було показано, що при 

ендометріозі частота патології екзоцервіксу була у 3 рази, а ендоцервіксу – у 

13 раз вищою, ніж у популяції. Крім того, існують дані, що при порушенні 

ритму секреції яєчниками стероїдних гормонів може спостерігатися дисплазія 

багатошарового епітелію ШМ [10, 34, 37].  

У жінок із ендокринним безпліддям частота патологічних змін ШМ 

складає 43,1%, що у 3 рази перевищує популяційні показники. Автори 

пропонують відносити до групи ризику щодо розвитку патологічних процесів 

ШМ пацієнток із безпліддям, обумовленим гіпепролактинемією, 

гіперандрогенією, гіпофункцією яєчників, пов’язаною з недостатністю 

лютеїнової фази. Причому у даних роботах відмічено, що структура 
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захворювань ШМ при різних формах ендокринного безпліддя може бути 

різноманітною. За результатами дослідження при безплідді, обумовленому 

гіперандрогенією, найбільш часто діагностується лейкоплакія (25,8%), у 

пацієнток із гіперпролактинемією частіше зустрічаються ектопії в поєднанні із 

екзоцервіцитами (33,3%), при безплідді та гіпофункції яєчників переважно 

виявляють екзо-ендоцервіцити (22,2%) [78].  

Частота доброякісної патології ШМ у жінок з міомою матки перевищує у 

2 рази аналогічні показники у жінок без патології тіла матки і складає 83,3%, а 

структура представлена в основному доброякісними процесами, серед яких – 

хронічні екзоцервіцити та ретенційні кисти ШМ, лейкоплакія. У пацієнток 

після субтотальної гістеректомії частота патологічних процесів ШМ достовірно 

вища, ніж у пацієнток диспансерної групи, поряд із зростанням тяжкості 

практично до розвитку CIN I-III (до 5,2%) та РШМ (до 4,2%) [108].  

Патофізіологія та морфологія репродуктивної системи жінок у різні вікові 

періоди знаходиться під строгим контролем ендокринної, нервової та інших 

систем організму. Рядом вітчизняних та зарубіжних авторів проведена чітка 

паралель між станом ШМ, піхви та зовнішніх статевих органів у пацієнток від 

підросткового віку до глибокої менопаузи [9, 10]. Характеризуючи особливості 

патології ШМ в перименопаузальному періоді, автори вказують на характерні 

гормональні зміни із певною реакцією слизової піхви, зміщенням стику між 

багатошаровим плоским епітелієм та циліндричним епітелієм у глибину каналу 

ШМ, появою атрофічних та дистрофічних змін в епітеліальному та 

сполучнотканинному пластах, що характеризується зменшенням їх товщини, 

зниженням кількості клітин, що містять глікоген, згладжуванням та зникненням 

сполучнотканинних сосочків, редукцією судинних петель [9, 10, 12]. 

Що стосується антиінфекційного гуморального захисту слизових 

статевого тракту, то слід відмітити, що він відбувається на трьох основних 

рівнях. Перші два рівні – це так званий неспецифічний захист: пасивний – у 

вигляді синтезу протективного слизу, зміни рН і епітеліального бар’єра; та 



41 

 

активний – у вигляді секреції гуморальних розчинних факторів, таких як 

лактоферин, а також у вигляді конститутивного та індуктивного синтезу 

цитокінів. Коли ж інфекція долає перші два рівні, прогресивно розвивається 

третя лінія захисту – специфічна [135]. Гуморальними факторами специфічного 

імунного захисту слизових репродуктивного тракту є антитіла, більша частина 

яких продукується локально і лише невеликий відсоток потрапляє у слизові з 

циркуляції. Секреторні імуноглобуліни (Ig) A та G, що продукуються локально, 

становлять більшість всіх антитіл, що утворюються в організмі за добу. Крім 

IgA і IgG, секрети репродуктивного тракту містять полімери IgM. Синтез 

імуноглобулінів у статевому тракті перебуває під контролем статевих гормонів, 

тому рівні антитіл у цервіко-вагінальних секретах варіюють у залежності від 

стадії МЦ. Гормональна регуляція антитілопродукції опосередковується 

впливом статевих стероїдів на продукцію інтерлейкіну (IL)-6: естрогени 

посилюють його синтез, а прогестерон – пригнічує. Тому максимальний рівень 

локальної антитілопродукції у статевому тракті спостерігається у 

проліферативну фазу МЦ, а мінімальний – у секреторну [110, 118]. 

З точки зору формування імунітету у статевому тракті особливої уваги 

заслуговує жирова тканина, наприклад парні гонадальні жирові депо, 

прикріплені до яєчників тощо. Жирова тканина цих депо належить до білої 

жирової тканини і є не лише джерелом ліпідних ресурсів, що забезпечують 

енергією лімфоїдні клітини. Вона постачає також адипокіни, які модулюють 

імунні реакції, і містить цілу низку ефекторних клітин імунної системи. Останні 

за необхідності надходять в організований лімфоїдний утвір для участі в 

імунній відповіді. Серед адипокінів слід відмітити медіатор прозапальної 

спрямованості лептин і протизапальний медіатор резолвін. Така жирова 

тканина збагачена поліненасиченими жирними кислотами (ПНЖК), які 

утворюються шляхом ліполізу триацилглі церолів і захоплюються 

активованими лімфоїдними клітинами. Активовані лімфоїдні клітини у свою 

чергу здатні активувати процес ліполізу триацилгліцеролів. Омега-3 і омега-6 
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чинять імуносупресивну дію, впливаючи на текучість мембран клітин імунної 

системи і формування сигнальних ланцюгів. У такий спосіб ПНЖК виконують 

функцію фізіологічних регуляторів запальних імунних реакцій. Порушення цієї 

функції жирової тканини супроводжується розвитком хронічних запальних 

захворювань на слизових оболонках. Гонадальна жирова тканина чутлива до дії 

цитокінів. Отже, на додачу до продукції естрогенів адипоцити виконують 

важливі функції у перебігу імунних реакцій у статевому тракті й у такий спосіб 

– у регуляції феноменів репродуктивної функції [132, 151, 163].  

Таким чином, представництво імунної системи у репродуктивному тракті 

являє собою напівавтономний компартмент у межах MALT, відособлений 

гормональною регуляцією і циклічним характером функціональної активності. 

Глибоке знання механізмів перебігу та регуляції клітинних і гуморальних 

імунних реакцій у репродуктивному тракті необхідне для прогнозування, 

профілактики та лікування розладів репродуктивної функції та 

проліферативних процесів. 

 

1.3. Сучасні піходи до методів лікування доброякісних пухлин 

яєчників, корекція гормонального дисбалансу, профілактика рецидивів 

 

Лікування ДПЯ нерідко і помилково розпочинається з оперативного 

втручання, що виконується у неоправдано великому об’ємі і не тільки не веде 

до оздоровлення, не зменшує епізоди рецидиву, але й негативно впливає на 

репродуктивну функцію, знижуючи оваріальний резерв яєчника та 

обумовлюючи неефективність корекції МЦ та лікування непліддя. Існуючі на 

сьогодні методи консервативного лікування ДПЯ приводять до регресу 

кистозних утворень у 50-55% випадків, проте також не виключають рецидиву 

[1, 3, 30, 37, 107].  

Виходячи із механізмів формування кист (гіпергонадотропна стимуляція), 

стає очевидним, що патогенетичною терапією є пригнічення гонадотропної 

функції яєчників, а препаратами вибору є КОК останнього покоління у 
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циклічному режимі [5]. Епідеміологічні дослідження 1970–1990-х рр. 

продемонстрували суперечливі дані щодо зв’язку між прийомом КОК та 

регресом ФК. Прийнято вважати, що застосування коротких курсів КОК є 

ефективним методом лікування ФК на ранніх етапах [104], хоча згідно останніх 

результатів недавніх матааналізів, різниці між застосуванням оральних 

контрацептивів та плацебо немає [106, 136]. Аналіз восьми рандомізованих 

контрольованих досліджень (n = 686) показав, що лікування КОК не 

прискорювало зникнення кист яєчників, як самовільних, так і тих, що виникли 

після індукції овуляції [136]. За результатами даного метааналізу була 

рекомендована очікувальна тактика протягом 2-3 циклів [107, 192]. При 

неускладнену перебігу та явних клінічних ознаках запального процесу 

проводиться базисна терапія з використанням антибіотиків, нестероїдних 

протизапальних препаратів, циклічної вітамінотерапії, фізіотерапевтичного 

впливу, метаболічної та імуномоделюючої терапії [27, 28, 83, 106]. 

Цілком очевидно, що для ефективного лікування проводиться пошук 

нових підходів, які базуються на застосуванні гормональних препаратів з 

мультифокальною цільовою (таргетною) корекцією сигнальних механізмів 

виникнення патологічного клітинного росту [42, 67]. Теоретичним 

обґрунтуванням для лікування та профілактики кистоутворення може бути 

використання препаратів, що блокують клітинну проліферацію, володіють 

рецепторкоригуючою антиестрогеновою активністю, здатні вибірково 

індукувати процеси програмованої клітинної загибелі – апоптоз. 

Перспективними у цьому відношенні є фітонутрієнти з доведеним 

антипроліферативним (протипухлинним) механізмом дії, причому особливо 

успішним є їх поєднання, оскільки окремі протипухлинні властивості даних 

речовин є взаємодоповнюючими та взаємопідсилюючими [3]. Такими 

альтернативними засобами в аспекті лікування та профілактики рецидиву ФК 

та розвитку полікистозної дегенерації яєчників є таргетні фітонутрієнти індінол 

(indol-3-carbinol) та епігаллат (epigallocatechin-3-gallate). Описана в літературі 
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антипроліферативна, антиестрогенна, апоптозіндукуюча дія фітопрепарату 

індол-карбінол дозволила клінічно довести її високу ефективність при лікуванні 

таких захворювань як мастопатія, ендометріоз, дисплазія та РШМ, асоційовані 

із ВПЛ. Одним із показів до використання даного препарату є і кісти яєчників 

[15, 54, 117]. Як вказують літературні джерела, індол-3-карбінол має 

антиоксидантну дію, нормалізує обмін естрогенів у тканинах-мішенях в бік 

менш агресивних метаболітів, блокує внутрішньоклітинні шляхи передачі 

сигналів від ростових факторів, цитокінів; відзначається здатністю індукувати 

апоптоз в пухлинних клітинах через систему BAX-Bcl; впливає на регуляцію 

процесів проліферації, ангіогенезу та стромоутворення [1]. Епігаллокатехін-3-

галлат здійснює вплив на ряд патологічних молекулярних процесів, зокрема 

викликає вибірковий апоптоз пухлинних та пухлиноподібних клітин шляхом 

посилення прооксидантної активності; вибірково антипроліферативно діє по 

відношенню до клітин, що активно діляться; блокує неоангіогенез; інгібує 

патологічні процеси інвазії [1, 15]. Представлений у окремих літературних 

повідомленнях аналіз результативності використання нових методичних 

підходів та таргетних фітонутрієнтів дозволив покращити генеративну функцію 

у 87,8% та відновити репродуктивну - у 66,0% пацієнток із ДПЯ, а також дав 

змогу уникнути рецидивів захворювання у 96% обстежених, загальна 

ефективність проведеної поетапної терапії зросла на 38% [15, 60]. 

Залишається актуальним пошук шляхів терапії ДПЯ, покращення 

кровообігу малого тазу, ліквідація наслідків злукового процесу тощо. Тому 

доцільним є застосування методів та препаратів, що відновлюють 

мікроциркуляцію, зменшують об’єм злукового процесу. З даною метою 

успішно використовують ферментні препарати місцевого впливу 

(гіалуронідаза, лонгідаза) та системної дії (вобензим, флобензим), реологічні 

препарати та венотоніки (гінкор-форте, нормовен). Препаратом вибору, що 

об’єднує вказані вимоги, є дистрептаза – комбінований середник, що містить 

стрептокіназу та стрептодорназу [50, 56]. Відомий спосіб лікуваня кіст 
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яєчників, що включає протизапальне лікування (вольтарен), антибактеріальну 

та противірусну терапію (вільпрафен, метронідазол). 

Розвиток фундаментальної та прикладної імунології привели до того, що 

появився новий клас фармакологічних препаратів – імунотропні препарати, що 

здатні впливати на різні ланки імунної системи, і, як наслідок, змінювати силу, 

характер та спрямованість імунних реакцій [23, 33]. Універсальним фактором 

як неспецифічної резистентності, так і імунорегуляції є система інтерферонів, 

функціональна недостатність та порушення синтезу яких обумовлюють 

патогенетичну основу великої кількості процесів – запалення, імунопатологічні 

реакції, репарація [23]. Інтерферони пригнічують ріст внутрішньоклітинних 

інфекційних агентів вірусної та бактеріальної природи, антипроліферативну 

активність, забезпечують антитуморогенний ефект, антитоксичну дію тощо, а 

представлені ефекти дозволяють розглядати їх в якості важливих компонентів 

імунокоригуючої терапії при комплекному лікуванні жінок з кистами та 

доброякісними пухлинами яєчників [66, 67].  

На даний час патогенез та методи лікування ДПЯ до кінця не встановлені. 

Традиційний поділ ФК на гормональні та запальні вимагає суттєвого 

доповнення, а поєднання та спільність патогенетичних аспектів та провідних 

чинників проліферативних процесів у яєчниках та епітелії ШМ обумовлюють 

уточнення наукових знань та практичних підходів до механізмів, які є 

ініціюючими у розвитку ФЗШМ та передракових процесів ШМ на тлі 

порушення фолікулогенезу та овуляції [55, 57, 60].  

 

1.4. Сучасні методи діагностики та профілактики фонових та 

передракових захворювань шийки матки, програма лікування та 

профілактика рецидивів 

 

Філософія цервікального скринінгу базується на «трьох китах»: цитології 

з HPV-тестуванням, кольпоскопії та гістології. На жаль, до цього часу 
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недостатньо застосовуються можливості цитологічного скринінгу, оскільки він 

надалі залишається опортуністичним, тобто обстеженням за зверненням. 

Систематичний скринінг дозволяє попередити до 80% випадків РШМ, як 

доведено у багатьох країнах Євросоюзу. У 1996 р. у США була вперше 

представлена методика рідинної цитології (liquid based cytology – LBC) [188].  

Кольпоскопія дає клініцисту можливість огляду статевих шляхів (тканин) 

під збільшенням від 8 до 40 разів. Використання тесту з 3% оцтовою кислотою 

забезпечує виявлення атипового ацетобілого епітелію – це важливий 

кольпоскопічний тест, який використовується в останніх Міжнародних 

кольпоскопічних термінологіях (Ріо–де-Жанейро, 2011). Певні епітеліальні 

зміни у пошкоджених зонах епітелію, тобто субклінічні зміни (пошкодження), 

які містять добре окреслені білі плями, зернисті або гладенькі поверхні та 

судинні зміни, допомагають знайти місце для подальшого цитологічного 

обстеження та біопсії [196]. Про наявність ПВІ свідчать наступні зміни 

кольпоскопічної картини: ацето-білий епітелій; гострокінцеві та плоскі 

кондиломи; залози з обідками (там, де розташовуються вивідні протоки залоз, 

з’являються обідки ацето-білого (диспластичного метаплазованого) епітелію, 

що може свідчити про персистенцію ВПЛ), атипові судини і атипові зони 

трансформації; мозаїка; пунктація; кератоз; йоднегативні ділянки епітелію. 

На сьогодні існує кілька класифікацій:  для цитологічного обстеження за 

Папаніколау (класифікація CIN) використовується термінологічна система 

Бетесда (The Bethesda system, TBS). Класифікація прийнята у 1988 р. у місті 

Бетесда (Меріленд, США). Доповнена та частково змінена у 2001, 2006, 

2012 рр. Остання редакція проведена у 2014 р. Дана класифікація 

рекомендована в усьому світі як найбільш оптимальна система видачі 

цитологічних заключень. Вона визначає дворівневу систему обліку для 

плоскоклітинних інтраепітеліальних уражень (LSIL і HSIL), які віддзеркалюють 

біологію змін, що відбуваються за наявності ПВІ: продуктивну (епісомальну), 

що відповідає LSIL, та інтегровану, що відповідає HSIL. Для гістологічних 
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препаратів: класифікація ВООЗ, класифікація CIN [152, 175].  

Основними світовими рекомендаціями у цитологічному скринінгу 

рекомендовано видавати цитологічні висновки відповідно до системи Бетесда 

(2014) [54, 175]. Однією з особливостей даної класифікації є визначення 

категорій ASC-US/ASC-H для плоского епітелію і AGC-US/AGC favor 

neoplastic для залозистого епітелію, які дозволяють своєчасно запідозрити 

наявність передракових станів і обґрунтувати необхідність більш поглибленого 

обстеження жінки. Виділення категорій ASC-US/ASC-H для плоского епітелію і 

AGC-US/AGC favor neoplastic дає можливість підвищити діагностичну 

чутливість цитологічного скринінгу. Під час оброблення великих масивів баз 

даних цитологічних досліджень було встановлено, що навіть при ASC-US у 2% 

випадків може бути діагностовано рак in situ (CIS). При LSIL CIS може 

спостерігатися до 10% випадків, а інвазивний рак – у 0,2% [58, 64, 79, 116]. 

Відповідно до рекомендацій американських колег, у таких випадках не 

потрібно застосовувати ні кольпоскопію, ні біопсію, але водночас не потрібно й 

повертатися до рутинного скринінгу пацієнтки. Натомість необхідно повторити 

котестінг через 6 та 12 міс. У тому разі, якщо виявлено атипію або HPV-

позитивний результат, проводиться звичне обстеження методами кольпоскопії, 

біопсії та цервікального кюретажу. За умови відсутності змін у цитологічному 

дослідженні пацієнтку повертають до рутинного скринінгу. Останні 

рекомендації ВООЗ пропонують стратегію screen and treat. Скринінг 

починається з ВПЛ-тесту. Якщо жінка віруспозитивна, то проводять візуальну 

інспекцію. За наявності ацетон-білої плями або йоднегативної ділянки без 

проведення біопсії та кольпоскопії показана деструкція. Проводять 

кріодеструкцію, а не конізацію, за якої вищий ризик виникнення кровотеч та 

передчасних пологів. Однак експерти свідчать про меншу кількість рецидивів 

захворювання при проведенні саме конізації. Такою є експертна рекомендація 

ВООЗ [54, 152, 188].  

Цікавими є рекомендації Американського Товариства кольпоскопістів і 
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цервікальних патологів, які, як і документ ВООЗ, побачили світ у 2013 р. та 

стали переглядом консенсусних рекомендацій 2006 р. За цей період 

проаналізовані і відстежені дані 1,5 млн жінок великого центру у Північній 

Кароліні з дисплазіями залежно від цитологічних матеріалів та біопсій. 

Американська система скринінгу рекомендує його початок з 21 року життя. Від 

21 до 29 років виконується рідинна цитологія кожні три роки. Рідинна 

цитологія дає можливість оцінити не лише морфологію клітини, але й 

дослідити ДНК ВПЛ. У віковій категорії від 30 до 65 років до цитології 

додається ДНК-типування – у літературі позначається терміном «котестінг» – 

цитологія та ВПЛ одночасно. Таке дослідження виконується раз на 5 років. 

Можлива тільки рідинна цитологія кожні три роки [54, 133, 144]. Отже, якщо 

пацієнтка з нормальною цитологією, але інфікована ВПЛ, то вона має 

потрапити у поле зору лікаря із рекомендацією пройти періодичні обстеження 

через півроку та через рік. І лише при повторному підтвердженні наявності 

ВПЛ показане дообстеження, оскільки присутність ВПЛ у такому разі свідчить 

про його персистенцію. 

У практичній діяльності за класифікацією Бетесда досить рідко 

встановлюють діагноз «Атипові клітини плоского епітелію неясного значення», 

тобто такі клітини, які не виключають наявність ураження високого ступеня. 

Але саме у такій категорії хворих досить високою є ймовірність присутності 

тяжкої та помірної форм дисплазії, що потребує кольпоскопії та біопсії. У тому 

випадку, коли кольпоскопія не виявляє вогнища, проводять котестінг із 

наступною кольпоскопією двічі з інтервалом у 6 міс, попередньо застосувавши 

протизапальну терапію. Під час кольпоскопії можуть прицільно бути проведені 

біопсія та гістологічне дослідження [143, 146]. Метод гістологічного 

дослідження у діагностиці ВПЛ має високу прогностичну цінність (більше 

90%), але низьку чутливість (усього 50%). Це пояснює необхідність доповнення 

гістологічного дослідження методом діагностики вірусної інфекції за 

допомогою ПЛР. Даний молекулярно-біологічний метод дає можливість 
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виявити ознаки інфекції ще задовго до появи перших клінічних проявів або 

змін на клітинному рівні і з великою точністю визначає певний тип вірусу 

[150]. Також важливим етапом для визначення інтеграції вірусного геному при 

повторних позитивних результатах щодо ВПЛ є визначення клітинних 

біомаркерів p16 та Ki67. Саме наявність обох цих маркерів підтверджує стадію 

проліферації – необоротну стадію інтеграції ДНК вірусу в геном людини, коли 

самоелімінація практично неможлива [186, 198].  

Тактика при важких формах ураження добре відома і відпрацьована. 

Єдине, на що необхідно звернути увагу, так це на пацієнток, у яких у висновках 

фігурують атипові залозисті клітини, аденокарцинома in situ. Таким жінкам, а 

також у віці від 35 років і пацієнткам з ожирінням, олігоменореєю та 

патологічними матковими кровотечами, окрім цервікального кюретажу під 

контролем кольпоскопії рекомендовано ендометріальний кюретаж. Винятком є 

юні жінки до 24 років, оскільки ризик розвитку у них інвазивного раку є 

низький. 

Очевидно, що термінологія за класифікацією Бетесда відрізняється від 

традиційних типів, якими звикли користуватися: NILM, LSIL, HSIL, ASCUS, 

ASC-H, AGC. Слід зазначити, що при використанні даної класифікації не 

рекомендується використовувати LSIL для опису залозистого епітелію. 

Необхідно зазначити, що «дисплазія циліндричного епітелію» слабопомірного 

ступеня у класифікацію Бетесда не включена, а наявна тільки «тяжка 

дисплазія» (AGC). Також треба звертати увагу на неопластичні клітинні зміни, 

зокрема на плоскоклітинні метаплазії, які ведуть неправильно, які при 

неправильному забарвленні інтерпретуватимуться як кератози. Гіперкератози, 

дискератози, метаплазія, атрофічні зміни – це все варіанти норми, хоча дані 

зміни не виключають інфікування ПВІ. Важливо враховувати, що патологія 

клітин ділиться на два підтипи: патологія клітин (плоского) багатошарового 

сквамозного епітелію та патологія клітин залозистого епітелію. На сьогодні 

відзначено збільшення кількості випадків патології саме залозистого епітелію 
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та ендоцервікального раку [54, 180]. Незакінчена зона трансформації і крипти 

залозистого епітелію в екзо- і ендоцервіксі є найбільш уразливими для 

проникнення ВПЛ і розвитку цервікальної залозистої інтраепітеліальної 

неоплазії – стану, при якому на екзоцервіксі ШМ патології не виявляють, а при 

кольпоцервікоскопії і РАР-тесті в ендоцервіксі виявляють залозисту неоплазію 

і її найбільш тяжку форму – аденокарциному [175]. У скринінгові програми 

США та деяких країн Євросоюзу включені обстеження на ВПЛ у жінок після 

30 років, що пояснюється доведеною роллю ВПЛ у розвитку РШМ. Включення 

типоспецифічного ДНК-тесту дозволяє ідентифікувати разом із цитологічними 

змінами групу жінок із ризиком розвитку цервікальної залозистої 

інтраепітеліальної неоплазії з нормальною цитологією. У частини інфікованих 

ВПЛ відбувається процес самоелімінації вірусу, а у 10–15% (в однієї жінки з 

10–30) інфікованих ВПЛ виявляють цитологічну атипію. Однак здатність до 

елімінації ВПЛ переважно спостерігається у молодих жінок до 25 років. Після 

30 років частіше (все більше) спостерігаються факти персистенції ВПЛ. Слід 

ураховувати, що куріння та імуносупресія подвоюють ризик прогресування 

цервікальної інтраепітеліальної неоплазії до СIN ІІІ у ВПЛ-позитивних жінок. 

Саме тому HPV-тестування лягло в основу останніх рекомендацій ВООЗ зі 

скринінгу, діагностики та лікування ракових уражень ШМ. До цитологічної 

інтерпретації за TBS також входять патогенні мікроорганізми (трихомонади; 

гриби роду Candida; шифт флори, характерний для бактеріального вагінозу; 

бактерії, подібні до актиноміцетів, та клітини, характерні для вірусу простого 

герпесу та цитомегаловірусу) [148].  

Як відомо, мета лікування патології ШМ – ліквідація патологічного 

процесу і тих змін в організмі, які зумовили його виникнення, а основними  

принципами лікування є забезпечення безрецидивності та використання 

органозберігальних методів лікування у жінок репродуктивного віку. Один із 

важливих висновків останніх американських рекомендацій: тактика при СІN І 

має бути щадна. Це пояснюється даними досліджень: 60% легких форм СІN 
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регресують без будь-якого лікування, 32% – без змін, і тільки в 11% – 

відбувається перехід у СІN ІІ, 1% – трансформується в інвазивний рак [144, 

187]. Лікування ПВІ у жінок має проходити одночасно за декількома 

напрямами. Метою терапії є елімінація вірусу з організму, видалення 

патологічного вогнища – ураження та попередження рецидивів. Найбільш 

перспективним вважається комплексне лікування, що включає специфічну 

противірусну терапію та місцевий вплив на змінені ділянки ШМ. Ураховуючи 

можливі етіопатогенетичні механізми виникнення проліферативних процесів 

ШМ, у лікуванні даної патології суттєве значення має проведення терапії, 

спрямованої на ліквідацію етіологічних агентів за допомогою противірусних 

препаратів прямої дії та шляхом стимуляції власних захисних ресурсів 

організму.  

На даний час все більш широким стає застосування у клініці препаратів 

патогенетичного впливу, які регулюючи захисні властивості організму, 

здійснюють певний терапевтичний ефект  [21, 66, 67, 97]. Основними 

противірусними цитокінами є інтерферони, що проявляють 

антипроліферативну та імуномоделюючу функцію, індукують апоптоз  та 

відіграють роль в обмеженні поширення вірусу та підвищенні антивірусного 

статусу інфікованих клітин  [40, 56, 64, 115]. В останні роки для лікування 

генітальної ПВІ та герпесвірусної інфекцій знайшли використання препарати  

α- β- γ-інтерферону, що мають непряму противірусну, імуномодулюючу і 

антипроліферативну дію [3, 66, 67, 95, 96]. Що ж до індукторів ендогенного 

інтерферону, то вони мають низку переваг перед препаратами інтерферону. У 

разі ПВІ та герпесвірусної інфекцій препарати інтерферону підвищують вміст 

лише α-інтерферону в крові пацієнтів і мають низьку імуномодулюючу 

активність; індуктори інтерферону виявляють виражену імуномоделюючу дію, 

стимулюють вироблення α- β- γ-інтерферону, відновлюють баланс 

прозапальних (IL-2, фактор некрозу пухлин-α (TNF-α) та протизапальних (IL -

10) цитокінів [40, 132, 178].  
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Один із найбільш перспективних напрямків у лікуванні та вторинній 

профілактиці ПВІ є застосування прямих противірусних препаратів – 

природних флавоноїдів (одержаних з суміші Herba Deschampsia caespitosa L. та 

Herba Calamagrostis epigeios L.), які одночасно є імуномодуляторами, 

активізують апоптоз та здійснюють антипроліферативну дію на клітину. Слід 

підкреслити, що завдяки здатності безпосередньо впливати на активність 

вірусоспецифічних ферментів ДНК та РНК-полімераз, застосування даної групи 

лікарських засобів чинить виражений прямий віростатичний ефект на віруси 

ДНК- та РНК-груп, включаючи ПВЛ 16, 18 типу. Одночасне комплексне 

системне та місцеве застосування природних флавоноїдів може 

використовуватися для успішного лікування CIN І та CIN ІІ без хірургічного 

втручання [23, 32], а у перед- і післяхірургічному лікуванні (кріо; або лазерна 

коагуляція, радіохвильова хірургія) є незаперечно ефективною підготовкою з 

метою зниження частоти рецидивів [29, 53] та збереження репродуктивного 

здоров’я жінок. Місцеве лікування передбачає видалення змінених ділянок 

епітелію різними методами: кріодеструкцією, радіохвильовим методом, 

лазерним випромінюванням, діатермоексцизією чи конізацією. Останнім часом 

в хірургічній та гінекологічній практиці для проведення деструкції 

патологічних вогнищ почали застосувати метод аргноноплазмової коагуляції 

тканин (АПК) з допомогою апарату «ФОТЕК ЕА 142». Позитивними 

моментами даного методу є відсутність контакту електороду з тканинами, що 

виключає мікробну контамінацію, можливість контролю глибини та площі 

коагуляції, відсутність пошкодження сполучної тканини, а заживлення зони 

впливу проходить у короткі терміни, не утворюютья грубі рубці, що дозволяє 

його використання у молодих жінок [8, 29, 98].  

Не залежно від вибраного методу деструкції, репаративні процеси мають 

єдині закони перебігу постдеструкційного періоду, а умовами ефективної 

епітелізації є відсутність інфекційних ускладнень та достатньо активні 

репаративно-регенеративні властивості ектоцервіксу. Деструктивні методи 
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лікування слід проводити лише при відсутності ефекту від консервативної 

терапії, але обов’язково на фоні прийому гормональних препаратів, так як 

використання хірургічних методів без врахування лютеїнової недостатності, 

може призводити до рецидиву ектопії [8, 17, 53, 82]. При супутніх 

гормонозалежних гінекологічних захворюваннях (ендометріоз, лейоміома 

матки) лікування проводиться відповідно до нозологічних форм [112]. 

Диспансерне спостереження після лікування доброякісних процесів 

проводиться протягом 3 міс, при цьому рекомендується обмежити статеве 

життя та використання місцево свічок з метилурацилом, гіалуронідазою або 

тіотризоліном [4, 16, 17, 52, 119]. Після лікування CIN диспансерне 

спостереження продовжують до 2 років. 

Для профілактики ВПЛ необхідно створити умови для утворення в 

організмі людини специфічних довготривалих циркулюючих антитіл проти 

ВПЛ, що можливо тільки у випадку вакцинації. Класичним прикладом 

первинної профілактики РШМ є вакцинація дівчаток-підлітків до початку 

статевого життя. Близько 30% випадків цервікального раку не будуть 

попереджені вакцинацією (необхідно регулярне проведення РАР-тесту), 

оскільки вакцина не впливає на інші онкогенні штами, також не запобігає 

виникненню у близько 10% випадків статевих папілом і при цьому не 

попереджає інших статевих інфекцій. Вторинна профілактика РШМ полягає у 

ранньому виявленні і лікуванні жінок, які мають передракові зміни на ШМ.  

Не дивлячись на глибокі дослідження даних питань, відсутність чітких 

практичних рекомендацій у вигляді удосконалення стандартів обстеження, а 

також застосування уніфікованих програм прогнозування та профілактики 

онкопатології ШМ не дозволяє добитися вираженого зниження захворюваності 

та смертності від цервікального раку. При всіх патогенетичних варіантах 

захворювань ШМ необхідно проводити лікування, спрямоване на нормалізацію 

імунного стану пацієнтки та стабілізацію і реабілітацію гормональних 

порушень.   
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Групи жінок і лікувально-профілактичні заходи 

 

Дослідження проводились на клінічній базі кафедри акушерства та 

гінекології (обласний перинатальний центр, центр планування сім’ї) Івано-

Франківського національного медичного університету.  

На першому етапі для вивчення особливостей розвитку та хронізації 

ФПШМ, поєднаних із ендокринною дисфункцією, зумовленою ДПЯ, було 

проведено ретроспективний аналіз 466 карт амбулаторних хворих за період з 

2011 по 2016 роки у жінок з фоновими та передраковими процесами ШМ, з них 

у 356 пацієнток – із ДПЯ, які зверталися у центр планування сім’ї обласного 

перинатального центру м. Івано-Франківськ. Для порівняння було проведено 

оцінку обраних критеріїв у 110 пацієнток із ФЗШМ без генітальної патології. 

Контрольну групу склали 30 пацієнток без патологічних змін ШМ.  

Наступним етапом стало обстеження 130 жінок з ФЗШМ. Першу групу 

склали 80 жінок з ФЗШМ, поэднаними із ДПЯ. До другої групи ввійшло 

50 жінок із ФЗШМ без патології органів репродуктивної системи. Контрольну 

групу склали 30 здорових жінок без патологічних змін на ШМ. Групи були 

підібрані із дотриманням принципу рандомізації для адекватної оцінки 

отриманих результатів. 

Критерії включення пацієнток у досліджувані групи: вік від 17 до 

45 років; наявність ДПЯ; патологія ШМ, підтверджена клінічними, 

морфологічними та інструментальними методами дослідження, інформована 

згода на участь в дослідженні. Критеріїї включення до групи контролю: 

від’ємні результати на ВПЛ-інфікування; відсутність гінекологічної та 

соматичної патології, репродуктивний вік.  
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Критерії виключення: тяжкі екстрагенітальні захворювання; гострі 

запальні процеси урогенітального тракту: вагініти, цервіцити, уретрити; 

застосування антибактеріальної терапії, противірусних та імунотропних 

препаратів та місцевих лікарських середників в останні два місяці, CIN ІІІ, 

відмова від участі в дослідженні.  

Первинний скринінг включав збір анамнезу, загальний огляд, обстеження 

молочних залоз, гінекологічний огляд (огляд зовнішніх статевих органів, піхви 

і шийки матки у дзеркалах, бімануальне і ректовагінальне, бактеріоскопічне та 

бактеріологічне обстеження. Цервікальний скринінг базувався на трьох 

дослідженнях: цитологія з HPV-тестуванням (позитивний чи негативний), 

кольпоскопія та гістологія. Тест по Папаніколау (РАР-тест) – найчастіше 

використовується у різних країнах світу як найуспішніший та найдешевший 

тест в історії медицини, що може завчасно попередити всі типи РШМ при 

правильному його виконанні. У 67 пацієнток (51,54%) було проведено також і 

рідинну цитологію. Відмінністю даного методу від традиційного є те, що 

зібрані клітини епітелію ШМ вміщують у спеціальне рідке середовище і 

направляють у лабораторію, де мазок готується спеціальним обладнанням і 

потім проводиться його фарбування. Рідинна цитологія дозволяє усунути деякі 

недоліки традиційної цитології, і, у свою чергу, сприяє підвищенню 

діагностичної чутливості цитологічного скринінгу [188]. Розширений комплекс 

діагностичних заходів передбачав обстеження на ІПСШ, гормональний 

моніторинг у дві фази МЦ, дослідження імунологічного статусу. Відбір 

пацієнток та використання лікувальних програм розпочинали з санації піхви і 

ШМ (етіотропними препаратами) за схемами згідно стандартів  лікування 

ІПСШ [120]. Деструктивне лікування проводили після завершення санації піхви 

на 6-8-й день менструального циклу за традиційними підходами згідно наказу 

МОЗ України [119]. У залежності від результатів проведеного обстеження, 

тактика передбачала персоніфікований відбір пацієнтів для подальшого 

використання лікувально-профілактичних заходів, у результаті чого було 
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виділено групу жінок, що потребувала дообстеження та моніторингу та групу 

пацієнток, які вимагали більш активної тактики та деструкції патологічного 

процесу ШМ. У випадку позитивного HPV-тесту або патологічних ознак 

кольпоскопії та цитології додатково проводили ексцизійну біопсію, 

ітрацервікальний кюретаж, по показах – гістологічне дослідження біоптату 

ендометрію, а також визначення вірусного навантаження та імуногістохімічне 

дослідження для оцінки коефіцієнту проліферації. Кольпоскопію проводили 

через 4-6-12 місяців, повторний РАР-тест через 6 місяців, повторний HPV-тест 

– через 6-12 місяців. Використання деструктивних методів лікування показано 

при відсутності цитологічних та кольпоскопічних ознак регресії та/або 

позитивному HPV-тесту протягом 12-18 місяців у жінок старше 30 років, при 

кольпоскопічно великій картині ураження (більше 50%).  

Таким чином, тактика моніторингу та ведення пацієнток із ФЗШМ і 

доброякісними пухлинами яєчників  передбачала наступне (рис. 2.1). 

Пацієнткам з нормальною цитологічною картиною, кольпоскопією без 

особливостей та негативним HPV-тестом рекомендували додаткове проведення 

оцінки коефіцієнту проліферації, у випадку від’ємного результату - комплекс 

протизапальної противірусної терапії, корекція гормонального дисбалансу, 

локального імунного захисту та рутинне спостереження протягом року (12-18 

місяців), моніторинг без застосування інвазійних методик, повторний HPV тест 

через 6 місяців (не залежно від віку). А протягом цього періоду бажано 

створити умови для елімінації віруса : рекомендація припинити паління,  при 

потребі лікування хронічних інфецій корекція вагінальної мікробіоти (кандідоз, 

баквагіноз, хронічна герпетична інфекція і т. п.). Цій категорії пацієнток 

призначали запропонований комплекс протизапальної терапії, корекція 

гормонального дисбалансу та локального імунного захисту. Через 12 місяців 

при негативному HPV-тесті – рутинний скринінг, при повторному позитивному 

HPV-тесті – ексцизійна біопсія та цервікальний кюретаж, і подальша тактика 

залежала від результату гістологічного дослідження. 
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Рис. 2.1. Алгоритм моніторингу пацієнток із ФПШМ та доброякісними пухлинами яєчників 
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Категорія LSIL об’єднує цитологічні зміни, зумовлені HPV 

(койлоцитоз) та неспецифічні запальні зміни. LSIL часто регресують 

самостійно, тому до цієї групи застосовується динамічне спостереження. 

Слід відмітити, що у 12-25% HPV (+) жінок з LSIL протягом 4 років може 

бути прогресія в HSIL [172], тому при ознаках персистенції LSIL через 18-

24 міс) рекомендована більш активна тактика. 

Жінкам із результатами ASC-US та LSIL і позитивним HPV-тестом 

рекомендували обстеження на вірусне навантаження та коефіцієнт 

проліферації, а у випадку невисокого вірусного навантаження – комплекс 

протизапальної терапії, корекція гормонального дисбалансу, локального 

імунного захисту та повторний РАР-тест та HPV-тестом через 6 міс з 

можливою ексцизійною біопсією та цервікальним кюретажем. Подальша 

тактика залежала від результату гістологічного дослідження.  

Пацієнткам з результатами ASC-US і LSIL і неактивним HPV-тестом 

також рекомендовано комплекс протизапальної терапії, корекція 

гормонального дисбалансу, локального імунного захисту та контрольний 

РАР-тест через 6 міс з можливою ексцизійною біопсією та цервікальний 

кюретаж. Подальша тактика залежала від результату гістологічного 

дослідження. Жінкам із результатами ASC-Н і HSIL і позитивним або 

негативним HPV-тестом проведення ексцизійної біопсії. Подальша тактика 

залежала від результату гістологічного дослідження і проводилася згідно 

діючих стандартів онкогінекологом. Виняток – юнки (молодші 21 року). 

Ризик інвазійного раку в них надзвичайно низький, кольпоскопія та 

цитологія мають бути повторені в них через 3-6 місяців, за умови що 

кольпоскопія адекватна, а ендоцервікальний кюретаж негативний.  

Враховуючи можливі етіопатогенетичні механізми виникнення 

проліферативних процесів ШМ на тлі ендокринної дисфункції, обумовленої 

ДПЯ, у лікуванні суттєве значення має проведення терапії, спрямованої на 

ліквідацію гормонального дисбалансу, усунення впливу інфекційних 

факторів за допомогою антибактеріальної протизапальної терапії, 
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противірусних препаратів прямої дії та шляхом стимуляції власних захисних 

ресурсів організму. Враховучи недостатню ефективність існуючих методів 

лікування, (за даними літератури від 50% до 97%) із значимим відсотком 

рецидивів (25-50%) [50, 54, 156], у нашому дослідженні було запропоновано 

застосування комбінованої лікувальної програми, що поєднує не тільки 

персоніфікований відбір пацієнтів, адекватний підхід  до протизапального 

комплексу, антипроліферативні препарати (епігалін), корекцію імунного 

статусу та гормонального дисбалансу, а також сучасні методи деструктивної 

терапії. Тактика терапії та диференціований відбір пацієнтів, які вимагали 

застосування деструктивного методу, визначалася індивідуально, з 

врахуванням наступних факторів: вік пацієнтки (старше 30 років), схильність 

до рецидивування ДПЯ та ФК, стан вихідних показників локального 

імунітету; наявності супутньої соматичної та генітальної патології, в тому 

числі наявності змішаної та поєднаної урогенітальної інфекції; наявність 

вірусного ураження, особливо ПВІ, високе вірусне навантаження, характер 

патологічного процесу шийки матки (наявність CIN чи її відсутність); 

ефективність попередньої протизапальної та противірусної терапії, також 

враховувався індивідуальний психогенний аспект онкофобії даної категорії 

пацієнток.  

Для оцінки ефективності результатів запропонованих програм група 

жінок із ФПШМ та пухлиноподібними утворами яєчників (80 пацієнток), 

була розділена на дві групи: основну групу (40 пацієнток), яка отримувала 

запропоновану лікувальну програму та групу порівняння (40 пацієнток), які 

велися згідно стандартів МОЗ України [96]. 

Враховуючи високий індекс вірусного інфікування у протизапальну 

лікувальну програму поряд зі стандартними заходамивключали рослинний 

імуномодулюючий препарат протефлазид, який є рідким екстрактом (1:1), 

отриманим із суміші трави Щучки дернистої (Herba Deschampsia caespitosa 

L.) та трави Вейника наземного (Herba Calamagrostis epigeios L.), що містять 

не менше 0,32 мг флавоноїдів у перерахунку на рутин і не менше 0,3 мг суми 
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карбонових кислот у перерахунку на яблучну кислоту. Флавоноїдні 

глікозиди, що містяться в диких злаках Deschampsia caespitosa L. та 

Calamagrostis epigeios L., пригнічують вірусоспецифічні ферменти ДНК-

полімеразу, тимідинкіназу та зворотну транскриптазу у вірусінфікованих 

клітинах. Це призводить до зниження або повного блокування реплікації 

вірусів. Дія препарату на віруси грипу штамів А, В полягає в інгібуванні 

нейромінідазної активності, індукції синтезу ендогенного інтерферону, 

інгібуванні синтезу РНК-вірусу. Одночасно протефлазид викликає 

збільшення продукції ендогенних альфа- та гамма-інтерферонів до 

фізіологічно активного рівня, що підвищує неспецифічну резистентність 

організму до вірусної та бактеріальної інфекції. Клінічними дослідженнями 

встановлено, що за умови тривалого щоденного застосування препарату не 

відбувається рефрактерності імунної системи: не спостерігається 

пригнічення активності альфа- та гамма-інтерферонів, завдяки чому 

нормалізується імунний статус людини [110, 118]. Це і дає можливість 

застосовувати препарат протягом тривалого періоду для лікування 

рецидивуючих хронічних інфекцій. Запропонована стандартна схема 

використання засобу: 1-ий тиждень – по 7 крапель 2 рази на добу; 2 та 3-ій 

тижні – по 15 крапель 2 рази; 4-ий тиждень – по 12 крапель 2 рази на добу із 

підтримуючою дозою протягом 2-х місяців по 10 крапель 2 рази на добу. 

На сучасному етапі виправданим є використання протизапальної 

терапії при неускладненому перебігу кист та явних клінічних ознаках 

запального процесу, стандарти якої передбачають використання 

антибіотиків, нестероїдних протизапальних середників, циклічної 

вітамінотерапії, фізіотерапії, метаболічного та імуномоделюючого впливу 

[22, 27, 28]. Тому вище викладені підходи ґрунтувалися на існуючих даних 

літератури.  На сьогодні існує досить велика кількість наукових даних, щодо 

застосування препарату спеціального екстракту прутняка BNO 1095 у складі 

препарату «Циклодинон» для лікування порушення менструального циклу, 

обумовленого недостатністю жовтого тіла. Спеціальний екстракт Vitex Agnus 
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castus-BNO 1095, стандартизований за вмістом ціклічних дитирпенів 

(Клерододієнолу) сприяє зниженню продукції пролактину, нормалізує 

співвідношення гондотропних гормонів, приводить до ліквідації дисбалансу 

між естрадіолом та прогестероном, стимулює власну продукцію 

прогестерону яєчником, таким чином пролонгуючи неповноцінну другу фазу 

менструального циклу. За даними літератури включення у комплексну 

терапію препарату сприяє підвищенню ефективності лікування та дозволяє 

уникнути гормональної терапії у 60% жінок з ФК яєчників. Також існують 

рекомендації щодо застосування даного середника з профілактичною метою 

при порушенні МЦ після проведенной гормональної корекції [42, 55]. З 

метою корекції гормонального дисбалансу у пацієнток з ФЗШМ на тлі 

доброякісних пухлинних утворів яєчників рослинний препарат екстракту 

BNO 1095 запропоновано використовувати протягом шести МЦ. А при 

наявності порушеного цирхоріального ритму регуляції МЦ та 

гіперполіменореї доцільним вважали призначення КОК із пролонгованим 

режимом застосування (джаз-плюс). Крім того, протизапальний та 

гормонокоригуючий комплекс середників у пацієнток із ДПЯ та ФПШМ був 

доповнений ПНЖК по 1 капсулі на добу 90 днів. 

Враховуючи активацію проліферативних процесів, у лікувальну 

програму як на до деструкційному, так і на постдеструкційного етапі 

включали антипроліферативний препарат (епігалін), який за даними 

літературних джерел продемонстрував високу терапевтичну ефективність 

саме за рахунок комплексу рослинних складників, що містить два активних 

компоненти: індол-3-карбінол та епігалокатехін-3-галат [15]. У механізмах 

дії вказаних компонентів відіграють роль інгібіція естрогенових рецепторів в 

тканинах-мішенях, індукція вибіркового апоптозу проліферуючих клітин. 

Причому рецептор-коригуюча, атиестрогенна, протизапальна та 

апоптозіндукуюча дія впливають не тільки на основні патогенетичні ланки 

проліферативних процесів (в тому числі і формування ФК яєчників), але і 

попереджує проліферативні процеси ендо-екзоцервіксу та їх рецидиви [15].   
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Ключовими моментами програми корекції локального імунного 

захисту були наступні: на етапі протизапальної етіотропної терапії та 

підготовки до деструкції доцільним було включення препарату 

інтерферону-α2 інтравагінально, на постдеструкційному етапі - 

застосування загальної імунотерапії препаратом тіотриазолін 1 таблетка 

тричі на день та у вигляді вагінальних суппозиторіів 1 свічка 1 раз на день 

10 днів; курс тіотриазоліну застосовували, як правило, не раніше 10-го дня 

від моменту деструкції.  

Препарат інтерферону-α2 має виражену противірусну та 

опосередковану антибактеріальну активність, протипухлинний ефект та 

імуномодулюючу дію. Імуномодулюючий ефект обумовлений здатністю 

цитокінів цієї групи підвищувати експресію молекул гістосумісності І 

типу, фагоцитарну активність макрофагів, цитотоксичність 

сенсибілізованих лімфоцитів, активність NK-клітин, стимулювати 

продукцію антитіл і регулювати баланс інших медіаторів міжклітинної 

взаємодії. Важливо відмітити, що недостатній синтез ендогенного 

інтерферону-α2 є передумовою виникнення гострих і розвитку загострень 

хронічних інфекційних запальних захворювань різної етіології. Активація 

лейкоцитів, які містяться у всіх шарах слизової оболонки, забезпечує їх 

активну участь у ліквідації первинних патологічних вогнищ та відновленні 

продукції секреторного імуноглобуліну А та інших факторів місцевого 

захисту [97, 132]. 

За останні роки даний метод АПК – метод монополярного 

високочастотного впливу на тканини – досить широко використовується в 

ендоскопії, відкритій та лапароскопічній хірургії з метою девіталізації 

поверхневих патологічних процесів. При дії на тканину безконтактним 

способом з допомогою іонізованого газу (аргону) з утворенням плазмового 

факела між електродом та тканиною проходить її локальне нагрівання і 

коагуляція, глибина якої не перевищує трьох міліметрів та залежить від 

тривалості дії, режиму апарату та встановленої потужності [8, 29, 75]. 
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Оцінку ефективності лікування проводили за результатами 

об’єктивного обстеження, розширеної кольпоскопії та цитоморфологічного 

контролю  через 7 днів, через 4 тижні, на 2-му, 6-му, а також через 12-

24 місяці у процесі моніторингу стану ШМ.  

 

2.2. Комплекс використаних методів дослідження  

 

У всіх жінок згідно дизайну дослідження було визначено та піддано 

порівняльному аналізу «домінантні» соматотипи по габаритному (ГРВ), 

пропорціональному (ПРВ) рівням варіації ознак та конституціонально-

антропометричні особливості по компонентному рівню (КРВ). Для 

соматодіагностики та соматотипування була обрана методика  

Р.Н.Дорохова- В.Г.Петрухина (2007), яка широко використовується в 

клінічній практиці та наукових дослідженнях. Методика базується на 

комплексній метричній оцінці морфологічних ознак по трьох основним 

рівням варіацій – габаритному, що характеризує розміри тіла, 

компонентному – що оцінює вираженість жирового, м’язевого та 

кісткового компонентів та пропорційному – характеризує пропорції тіло 

будови. Оцінку ГРВ проводили по довжині та масі тіла.  Виділяли п’ять 

основних соматичних типів: нано- (НаС), мікро-(МіС), мезо-(МеС), макро- 

(МаС) та мегалосомний (МегС) та додаткові або перехідні соматотипи: 

мікромезосомний (МіМеС), мезомакросомний (МеМаС) [38, 44, 45, 59, 61].  

Забір матеріалу для цитологічного дослідження здійснювали 

способом взяття зішкрібу за допомогою шпателя Ейра з ураженої ділянки 

екзоцервіксу ШМ та  спеціальною щіточкою cervicobrush із цервікального 

каналу ШМ; тип мазків оцінювали за класифікацією Папаніколау [158]. 

Цитологічним проявом ПВІ ШМ вважали наявність в мазках койлоцитів і 

дискератоцитів [175]. На сьогодні існує кілька класифікацій, згідно яких 

інтерпретують результати цитологічного дослідження, а у світі для 

цитологічного обстеження за Папаніколау (класифікація CIN) 
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використовується термінологічна система Бетесда (The Bethesda system, 

TBS). Класифікація прийнята у 1988 р. у місті Бетесда (Меріленд, США), 

доповнена та частково змінена у 2001, 2006, 2012 рр., остання редакція 

проведена у 2014 р. Дана класифікація рекомендована в усьому світі як 

найбільш оптимальна система видачі цитологічних заключень. Вона 

визначає дворівневу систему обліку для плоскоклітинних 

інтраепітеліальних уражень (LSIL і HSIL), які віддзеркалюють біологію 

змін, що відбуваються за наявності ПВІ: продуктивну (епісомальну), що 

відповідає LSIL, та інтегровану, що відповідає HSIL. На сьогодні 

основними світовими рекомендаціями у цитологічному скринінгу 

рекомендовано видавати цитологічні висновки відповідно до системи 

Бетесда (2014), у якій виділено наступні категорії змін: NILM (negative for 

intraepithelial lesion or malignancy) – негативні щодо інтраепітеліальних 

уражень і злоякісності. Для оцінювання плоского епітелію ШМ: • LSIL 

(lowgrade squamous intraepithelial lesion) – інтраепітеліальні ураження 

низького ступеня злоякісності; • HSIL (highgrade squamous intraepithelial 

lesion) – інтраепітеліальні ураження високого ступеня злоякісності; • ASC-

US (atypical squamous cells of undetermined significance) – атипові клітини 

плоского епітелію неясного значення; • ASC-H (atypical squamous cells can 

not exclude HSIL) – атипові клітини плоского епітелію, що не дозволяють 

виключити HSIL; • Squamous cell carcinoma – інвазивна плоско клітинна 

карцинома. Для оцінювання циліндричного епітелію ШМ: • AGC favor 

neoplastic (atypical glandular cells, favour neoplastic) – атипові клітини 

залозистого епітелію з підозрою на неоплазію; • AGC-US (atypical glandular 

cells of undetermined significance) – атипові клітини залозистого епітелію 

неясного значення; • AIS (endocervical adenocarcinoma in situ) – 

ендоцервікальна аденокарцинома in situ; • adenocarcinoma – 

аденокарцинома. 

Відеокольпоскопія проводилась всім жінкам, включеним у 

дослідження, при первинному обстеженні і у динаміці моніторингу та  
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лікування з використанням кольпоскопу МК-200 (Україна) за 

загальноприйнятою методикою [99, 102]. Проведення простої та 

розширеної кольпоскопії, а також оцінку зміни кольпоскопічної картини 

оцінювали за загальноприйнятими критеріями. Для реєстрації 

кольпоскопічної картини використана загальновизнана міжнародна 

термінологія кольпоскопичнх термінів, запропонована Номенклатурним 

комітетом Міжнародної федерації по кольпоскопії і цервікальній патології 

(IFCPC), одобрену на 14-му Всесвітньому конгресі  IFCPC, у 2011 г. в Ріо-

де-Жанейро. 

На сьогодні у практичні охороні здоров’я використовують кілька 

класифікацій кольпоскопічної картини [87, 90, 119], згідно яких виділяють 

наступні варіанти кольпоскопічної картини:   

І. Доброякісні (фонові) патологічні процеси: 1. Ектопія 

циліндричного епітелію: а) дисгормональна; б) посттравматична. 

2. Доброякісна зона трансформації (зона доброякісної метаплазії): 

а) незакінчена зона трансформації; б) закінчена зона трансформації. 

3. Запальні процеси шийки матки: а) екзоцервіцит; б) ендоцервіцит. 

4. Справжня ерозія. 5. Доброякісні поліпоподібні утворення. 

6. Ендометріоз шийки матки. 

ІІ. Передракові стани шийки матки: 1. Проста лейкоплакія. 2. Поля 

дисплазії: а) багатошарового сквамозного епітелію; б) метаплазованого 

призматичного епітелію. 3. Папілярна зона дисплазії:а) багатошарового 

сквамозного епітелію; б) метаплазованого призматичного епітелію. 

4. Передпухлинна зона трансформації. 5. Кондиломи. 6. Передракові 

поліпи. 

ІІІ. Преклінічний рак шийки матки: 1. Проліферувальна лейкоплакія. 

2. Поля атипічного епітелію. 3. Папілярна зона атипічного епітелію. 

4. Зона атипічної трансформації. 5. Зона атипічної васкуляризації.  

IV. Клінічно виражений рак: 1. Екзофітна форма. 2. Ендофітна 

форма. 3. Змішана форма. 
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На VII Всесвітньому конгресі з патології шийки матки і кольпоскопії 

(Рим, 1990) була прийнята Міжнародна класифікація кольпоскопічних 

термінів, гідно якої виділяють наступні типи: І. Нормальні кольпоскопічні 

ознаки: 1. Сквамозний багатошаровий епітелій. 2. Циліндричний епітелій. 

3. Нормальна зона трансформації. 

ІІ. Аномальні кольпоскопічні ознаки: А. У межах зони 

трансформації: 1. Ацето-білий епітелій: а) плоский; б) мікропапілярний 

або мікрозвивистий. 2. Пунктація. 3. Мозаїка. 4. Кератоз (лейкоплакія). 

5. Йоднегативний епітелій. 6. Атипові судини. 

Б. Поза зоною трансформації (ектоцервікс, піхва). 1. Ацето-білий 

епітелій: а) плоский; б) мікропапілярний або мікрозвивистий. 2. Пунктація.  

3. Мозаїка. 4. Лейкоплакія. 5. Йоднегативний епітелій. 6. Атипові судини.  

III. Підозра на інвазивний рак при кольпоскопії. 

IV. Незадовільна кольпоскопія: 1. Межа багатошарового плоского 

епітелію не візуалізується. 2. Виражене запалення або атрофія. 3. Цервікс 

не візуалізується. 

V. Змішані ознаки: 1. Ацето-небіла мікропапілярна поверхня. 

2. Екзофітна кондилома. 3. Запалення. 4. Атрофія. 5. Виразка. 6. Інші 

Згідно Міжнародної класифікації кольпоскопічних термінів (IFCPC, 

Ріо-де-Жанейро, 2011) виділять наступні варіанти: 

І. Загальні положення: 1. Адекватна/неадекватна картина (з 

наведенням причини: об’єктивне оцінювання ШМ утруднене через 

запалення, кровотечу, рубцеві зміни та ін.). 2. Межа між багатошаровим 

плоским та циліндричним епітелієм (візуалізується повністю, частково, не 

візуалізується). 3. CIN І, ІІ, ІІІ типу. 

ІІ. Нормальні кольпоскопічні картини: 1. Багатошаровий плоский 

епітелій (зрілий, атрофічний). 2. Циліндричний епітелій (ектопія). 

3. Метаплазований епітелій (наботові кісти, відкриті залози – крипти). 

4. Децидуоз (при вагітності). а) локалізація ураження (у межах чи поза ЗТ 

відповідно до циферблату); б) розміри ділянки ураження (у відсотковому 
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співвідношенні з ендоцервіксом). 

ІІІ. Аномальні кольпоскопічні картини: 

1. Загальні принципи: Ступінь І (слабовиражене ураження): а) тонкий 

ацето-білий епітелій з нерівними нечіткими контурами; ніжна мозаїка; 

ніжна пунктація. Ступінь ІІ (виражене ураження): а) щільний ацето-білий 

епітелій з чіткими контурами; б) швидке побіління; в) ацетон-білий 

щільний обідок навколо відкритих залоз (крипт); груба мозаїка; груба 

пунктація; всередині ураження – контури більш щільної ацето-білої 

ділянки; ознака горбкуватості (гребені). Неспецифічні ознаки: а) 

лейкоплакія; б) ерозія; в) зафарбовані розчином Люголя (проба Шиллера): 

йодпозитивні; йоднегативні.  

ІV. Підозра на інвазію: 

1. Атипові судини. Додаткові ознаки: «ламкі» судини, нерівна 

поверхня, екзофітне ураження, ділянки некрозу та виразок. 

V. Інші кольпоскопічні картини: 1. Вроджена ЗТ. 2. Стеноз. 

Кондиломи. 3. Уроджені аномалії. 4. Поліпи. 5. Наслідки раніше 

проведеного лікування. 6. Запалення. 7. Ендометріоз  

Заключним етапом комплексного обстеження було гістологічне 

дослідження біоптатів із ШМ за показаннями. У даній роботі гістологічний 

висновок формулювали за Гістологічною класифікацією фонових 

захворювань, передракових станів і раку шийки матки (наказ МОЗ України 

№ 676 від 31.12.2004 р.), згідно якої до ФПШМ відносять ендоцервікоз 

(псевдоерозію шийки матки), цервіцити, поліпи, ендометріоз, папіломи, 

просту лейкоплакію, істинну ерозію, ектропіон [119]. 

Інфекційний скринінг у подружжя проводили шляхом 

бактеріоскопічного та бактеріологічного обстеження, а також ідентифікації 

інфекцій методом ДНК-полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). З метою 

вивчення вірусного навантаження ВПЛ було проведено специфічну 

кількісну діагностику ПВІ за допомогою методу ПЛР з гібридизаційно-

флуоресцентною де терцією у реальному часі (Real-Time PCR) 
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звикористанням набору реагентів ( ПЛР комплексу «Амплисенс ВПЧ ВКР 

Скрин-титр FRT» (Росія). Кінцевий результат розраховувався автоматично 

у логарифмах геномних еквівалентів вірусу (Lg ГЕ), нормалізованих на 

100 тисяч (105) геномів людини.   

Імунологічне обстеження пацієнток проводили, використовуючи 

загальноприйняті методи першого та другого рівня оцінки імунного 

статусу [49, 126]. Вивчення вмісту Ig класів А, М та G у піхвових 

виділеннях проводили за допомогою комерційних наборів фірми 

«АВВОТТ», до складу яких входили моноспецифічні антисироватки для 

зазначених класів імуноглобулінів, що при додаванні до зразків, які 

тестуються, утворювали імунні комплекси. Кількісне визначення вивірок 

виконано за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА). 

Рівні ряду цитокінів (ІL-1ß, ІL -4, ІЛ-6, TNF-α, ІFN-γ) у сироватці 

крові та цервікальному слизі визначали методом ІФА на аналізаторі «Stat 

Fax 303 Plus» (США) за допомогою наборів реагентів «ProCon IL-1ß» 

(ООО «Протеиновый контур», Росія), «Accucyte Human IL-8» (Cytimmune 

Sciences Inc., США), «Biotrak IL-10 human ELISA system» (Amersham 

Pharmacia Biotech, Великобританія). 

У всіх 150 обстежених жінок досліджувався вміст у периферичній 

крові гонадотропних та стероїдних гормонів: ФСГ, ЛГ, пролактину, 

естрадіолу, прогестерону та тестостерону. Визначення рівнів гормонів 

проводилося методом ІФА за загальноприйнятими методиками за 

допомогою стандартних наборів системи «DELFIА» на аналізаторі «1420-

Victor-2» фірми Perken Elmer (США) за інструкцією виробника в динаміці 

МЦ в ранню фолікулінову фазу (на 5-7-й день менструального циклу) та у 

лютеїнову фазу (на 20-22-й день). 

Антиген Кі-67 є універсальним маркером клітинної проліферації як 

нормальної, так і пухлинної тканини та застосовується для визначення 

кількості клітин, що діляться. Нами проведено дослідження експресії Кі-67 

в біоптатах ШМ з метою виявлення пулів проліферуючих клітин в 
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цервікальному епітелії жінок без диспластичних та неопластичних 

процесів та оцінки перебігу ФПШМ під впливом гормонального 

дисбалансу. Визначення в епітелії ШМ маркерів проліферації відображає 

наявність порушення контролю над клітинним поділом і дозволяє виявити 

клітини, інфіковані ВПЛ з онкогенною трансформацією.  Матеріалом для 

вивчення були 80 зразків тканини ШМ з різною патологією ектоцервікса, 

які були розподілені на 2 групи: 40 біоптатів цервікального епітелію жінок 

з ФЗШМ, поєднаними з ДПЯ. До другої групи ввійшло 40 зразків епітелію 

жінок із ФЗШМ без патології органів репродуктивної системи. Для 

контролю досліджено біоптати ШМ 10 жінок без патологічних процесів 

репродуктивних органів. У зразках епітелію ми вивчали інтрануклеарну 

реакцію маркеру проліферації Кі-67 та внутрішньоядерну експресію 

рецепторів до естрогену (ER) і прогестерону (PgR).  

Інтерпретацію результатів імуногістохімічного забарвлення 

проводили залежно від типу реакції та оцінювали в балах за 

розповсюдженістю та інтенсивністю імуногістохімічної реакції по шарах 

ектоцервіксу: менше 10% позитивно забарвлених клітин відповідало 1 

балу (слабка експресія маркеру); 10% - 50% позитивно забарвлених клітин 

– 2-м балам (помірна експресія маркеру), а гомогенне забарвлення більше 

50% клітин – 3-м балам (висока експресія маркеру). При відсутності 

забарвлення експресія маркеру вважалась негативною.   

Для оцінки експресії стероїдних рецепторів у епітелії ШМ 

використовували наступну шкалу: негативна реакція – 0-10% позитивно 

забарвлених клітин; позитивна реакція – більше 10 % позитивно 

забарвлених клітин. Ступінь інтенсивності визначали за загально 

прийнятою шкалою: 0 – відсутність експресії, 1 бал – слабка інтенсивність 

експресії; 2 бали – помірна інтенсивність; 3 бали – висока інтенсивність 

експресії.  

Ехографічні дослідження були виконані на ультразвуковому апараті 

«Toshiba».  
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Для порівняння і оцінки ефективності методів лікування пацієнток 

першої і другої груп згідно з сучасними вимогами обчислювали наступні 

показники: відношення шансів з 95% довірчим інтервалом; зниження 

відношення шансів (Odds Ratio Reduction, ORR); кількість хворих, яких 

необхідно лікувати для запобігання одного негативного наслідку (Number 

Needed to Treat, NNT), з 95% довірчим інтервалом. Математичні методи 

дослідження були виконані з використанням комп’ютера «Pentium-IV». 

Достовірність відміни пари середніх обчислювалась за допомогою 

критеріїв Стьюдента та Фішера. Графіки оформлювали за допомогою 

програм «Microsoft Excell 7.0». 
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РОЗДІЛ  3 

 

ОЦІНКА ОСНОВНИХ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ 

ТА ХРОНІЗАЦІЇ ФОНОВОЇ ПАТОЛОГІЇ ШИЙКИ МАТКИ У ЖІНОК З 

ДОБРОЯКІСНИМИ ПУХЛИНАМИ ЯЄЧНИКІВ 

 

Актуальність обраного напрямку дослідження обумовлена високою 

питомою вагою захворювань ШМ у структурі гінекологічної захворюваності 

(49,20%), розвитком їх переважно у молодих жінок (віком до 20-25 років) 

(54-90%), значимим ризиком онкогенезу, а також недостатньою 

ефективністю методів лікування [4, 13, 16, 41,  89]. 

Для вивчення особливостей розвитку та хронізації ФПШМ, а також 

оцінки основних патогенетичних моментів імовірного прогресування 

процесу та його рецидивування було проведено ретроспективний аналіз 

466 карт амбулаторних хворих за період з 2011 по 2016 роки у жінок з 

фоновими та передраковими процесами ШМ, з них у 356 пацієнток – із ДПЯ, 

які зверталися у центр планування сім’ї обласного перинатального центру м. 

Івано-Франківськ. Для порівняння було проведено оцінку обраних критеріїв 

у 110 пацієнток із фоновими процесами шийки матки без генітальної 

патології. Контрольну групу склали 30 пацієнток без патологічних змін 

шийки матки.  

Слід відмітити наступний результат даного аналітичного обстеження. 

У 242 жінок (67,97%) з ДПЯ виявлено  фонову патологію та передракові 

стани шийки матки.  

При проведенні ретроспективного аналізу амбулаторних карт 

відмічено, що середній вік пацієнток складав (24,9±4,3) роки та достовірно 

відрізнявся по групах: (21,6±1,2) у групі жінок з ФПШМ та ДПЯ та (29,9±1,1) 

роки – у пацієнток з ПШМ без генітальної патології відповідно (р>0,05), у 

жінок контрольної групи - (26,4±1,0) років (табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1 

Віковий склад  обстежених жінок (M±m), абс. ч., % 

 

Вік, 

роки 

Досліджувані групи жінок 

Група жінок 

з ДПЯ та ФПШМ 

(n=356) 

Група жінок з 

ФПШМ без 

генітальної патології 

(n=110) 

Контрольна 

група 

(n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

До 19 29 8,15±1,45* 11 10,00±2,86* 8 26,66±8,07 

20-25 186 52,25±2,65*° 21 19,09±3,75 7 23,33±7,72 

26-29 54 15,17±1,90*° 42 38,18±4,63 11 36,66±8,80 

30-35 87 24,44±2,28* 36 32,73±4,47* 4 13,33±6,21 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. ° - різниця достовірна відносно показників групи жінок із 

доброякісними пухлинами яєчників, р<0,05. 

 

Найбільша частка жінок із доброякісними процесами ШМ та ДПЯ – 

215 (60,39%) знаходилася у віці 18-26 років, що створює проблему 

збереження репродуктивного потенціалу у даної категорії пацієнток.  

Спадковість була обтяженою у 77 (21,63%) спостереженнях, де 

відмічено новоутвори різних органів у найближчих родичів, у 99 (27,81%) 

жінок відомості про перенесені матерями або близькими родичками 

онкогінекологічні проблеми були відсутні, у 74 (20,78%) випадках у анамнезі 

були вказівки на доброякісні пухлини матки і додатків, з приводу чого було 

проведено оперативне оздоровлення, у 32 (8,98%) спостереженнях у 

близьких родичів було діагностовано та проведено оперативне втручання з 

приводу раку молочної залози.  

При вивченні соціального статусу встановлено, що частіше патологічні 
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зміни шийки матки спостерігалися в учнів та студентів  навчальних закладів, 

а також службовців  (р<0,05) (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1  Соціальний статус респонденток, (M±m), % 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. ° - різниця достовірна відносно показників групи жінок з ПШМ та 

доброякісними пухлинами яєчників, р<0,05.  

 

Структура діагностованих ДПЯ представлена на рисунку 3.2.  
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Рис. 3.2. Структура доброякісних пухлин яєчників (п=356). 

 

У структурі ДПЯ виділили: епітеліальні кисти – 98 (27,59%), 

муцинозна киста – 37 (10,39%), запальні процеси яєчників та вторинна 

мультикистозна трансформація яєчникової тканини – 52 (14,16%), а також 

пухлиноподібні утвори яєчників, які складають 169 випадків (47,47%), серед 

них: фолікулярні кисти 114 (32,02%), киста жовтого тіла – 22 (6,18%), 

ендометріоз яєчника – 33 (9,27%). 

 При оцінці клінічної картини велика увага надавалась характеру скарг, 

структура яких подана на рис. 3.3.  

Типовими скаргами, характерними для пухлинних утворень яєчників, 

не залежно від того, чи захворювання самостійне чи перебігає на тлі 

супутньої гінекологічної  патології, є наявність болевого синдрому (159 – 

44,66%). та порушення МЦ (169 – 47,47%). 
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Рис. 3.3. Оцінка клінічної картини та характер скарг у пацієнток 

жінок з ФПШМ та доброякісними пухлинами яєчників, п=242, %.  

 

Слід вказати, що пухлини яєчників були діагностовано при зверненні 

до лікаря жіночої консультації з приводу лікування патології ШМ у 58,71% 

випадків (209), у 41,29% випадків (147) – з приводу порушень МЦ чи 

діагностики непліддя, як знахідка в процесі профілактичного огляду – у 

24,44 % випадків (87); у половини пацієнток  пухлинні утвори яєчників були 

діагностовані вперше, у 174 (48,88%) відмічено рецидив процесу.  

Характеризуючи тривалість існування ДПЯ до моменту дослідження, 

необхідно вказати, що з моменту верифікації новоутворів пройшло від 

1 місяця до 10 місяців – у 53 (14,89%) випадках, основна маса ретельно 

спостерігалася протягом року – (87 – 24,43%), до 2-х років – у 60 (16,85%) 

спостереженнях, від 1 до 3-х років – у 89 осіб (25,00%), від 1 до 5 років – 

67 (18,82%), тобто у 43,82% випадках пацієнти відмітили транзиторний 

рецидив доброякісних пухлин яєчників. 

Консервативну терапію отримували 247 (69,38%), з них – гормональні 
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препарати (КОК або гестагени) застосовували у 102 пацієнтки (41,29%), 

протизапальну терапію тільки у 63 осіб (25,51%), при цьому слід відмітити, 

що антибактеріальну терапію проводили препаратами широкого спектру дії, 

проте цілеспрямованого виявлення етіологічного фактору не проводили. 

Протирецидивний лікувальний комплекс застосовано тільки у 45 жінок 

(18,22%), з них у 28 (62,22%) випадків мав місце рецидив процесу. У 16,59% 

спостережень (41) було проведено оперативне втручання в анамнезі з 

приводу ускладненого перебігу ДПЯ (об’єм операції – кистектомія або 

резекція яєчника), де слід вказати на розрив кисти 22 випадках (53,66%) та 

перекрути ніжки кисти – у 19 спостереженнях (46,34%).  

Таким чином, 109 пацієнток (30,62%) з ДПЯ практично не отримували 

комплексної терапії, спрямованої на усунення та корекцію даного стану. 

Тільки у 18,22% випадків було проведено протирецидивну терапію, при 

цьому у 62,22% спостерігався рецидив захворювання, що є свідченням 

низької ефективності стандартних лікувально-профілактичних заходів та 

дозволяє зберігати основні дієві патогенетичні моменти розвитку фонових 

процесів шийки матки (запалення та гормональний дисбаланс), а також 

диктує необхідність перегляду тактики ведення і лікування пацієнток із 

ФПШМ та ДПЯ із врахуванням всіх ланок етіології та патогенезу.  

Слід відмітити, що основна частка порушень МЦ констатована у 

пацієнток із фоновими та передраковими захворюваннями ШМ (табл. 3.2). 

У 299 (83,98%) обстежених пацієнток із ДПЯ менархе наступило у віці 

12-13 років, хоча більшість жінок відмічали відтермінування у встановленні 

регулярного ритму менструацій: протягом першого року МЦ нормалізувався 

у 68 (19,10%) пацієнток, протягом двох років – у 124 (34,83%), у 131 (36,79%) 

жінок зберігався регулярний ритм, а у 225 (63,48%) – нерегулярний.  

Із них, клінічні форми порушення менструальної функції проявлялися у 

вигляді аномальних маткових кровотеч у 28,99% випадків (49), як результату 

ановуляції та відносної гіперестрогенемії, частіше пацієнтки відмічати 

олігоопсоменорею (62 – 36,69%) або короткотривалу вторинну аменорею (33 
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– 19,53%) у результаті сповільненого спаду гормонів першої фази та 

формування монофазного менструального циклу у процесі зворотнього 

розвитку фолікулярних кист, на альгодисменорею та передменструльний 

синдром вказували 86 (50,89%) жінок.  

Таблиця 3.2.  

Особливості менструальної функції у пацієнток з фоновими та 

передраковими захворюваннями шийки матки, абс. ч., % 

 

Показники 

Контрольна 

група 

(n=30) 

Група жінок із 

ФПШМ та ДПЯ 

(n=242) 

Група жінок з 

ФПШМ без 

гінекологічної 

патології (n=110) 

Абс. % Абс. % 

Нормальний  МЦ 28 – 93,33 126 52,07* 84 76,36*° 

Порушення МЦ 2 – 6,67 116 47,93* 26 23,63*° 

Гіперполіменорея – 67 27,69 6 23,07 

Опсоменорея – 89 36,78 7 26,92* 

Дисменорея – 62 25,62* 4 15,38* 

Альгодисменорея 1 – 3,33 66 27,27 5 19,23 

Аменорея – 46 19,01* 4 15,38* 

Передменструальний 

синдром 
1 – 3,33 64 26,45* 5 19,23* 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. ° - різниця достовірна відносно показників групи жінок ПШМ та 

доброякісними пухлинами яєчників, р<0,05. 

 

Тривалість МЦ та маткових кровотеч, що його супроводжують, не 

мають певних особливостей при різних видах пухлинних утворів додатків, 

проте найбільш тривалі менструальноподібні кровотечі спостерігалися при 
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ендометріоїдних кистах, частіше порушення МЦ (від аменореї до метрорагії) 

виявляли при фолікулярних кистах.  

У структурі гінекологічних захворювань, які відмічені у 277 (77,81%) 

пацієнток, переважають запальні захворювання жіночої статевої сфери, 

причому патологія екзо-ендоцервіксу діагностовано у 242 жінок (67,98%).  

Відомо, що перенесені гострі та хронічні захворювання можуть 

викликати дегенеративні зміни фолікулярного апарату яєчників, про що 

свідчить високий відсоток інфекційних захворювань дитинства в анамнезі у 

178 (50,57%) жінок, що ввійшли у досліджувані групи із патологією шийки 

матки, причому відмічені вони були у перший рік менархе або до початку 

статевого життя, дві третини з них відмічають запальні процеси органів 

малого тазу та хронічні тазові болі, кожна третя пацієнтка вказувала в 

анамнезі на післяабортні та післяродові  ускладнення. (табл. 3.3).   

Слід відмітити, що у 289 пацієнток (81,18%) констатовано ІПСШ, 

причому у двох третин – поєднані з патологією ШМ та резистентні до 

антибактеріальної терапії зі схильністю до рецидивування; у пацієнток з ДПЯ 

верифіковано ІПСШ у 1,7 рази частіше, ніж у групі пацієнток із патологією 

ШМ без асоціації із генітальними захворюваннями (р<0,05).  

У пацієнток із ПШМ та ДПЯ більш значимим (у 1,8 рази) був відсоток 

генітального ендометріозу (33,88%), у 2,2 рази гіперпластичних процесів 

ендометрію (14,55%) та у 2,1 рази міоми матки (11,57%), що є свідченням 

переважання проліферативних гіперпластичних процесів у жінок з 

гормональною дисфункцією (р<0,05).  

Наслідком гострих та хронічних запальних процесів органів малого 

тазу стали порушення функції гіпоталамо-гіпофізарної системи, 

стероїдогенезу, метаболічні зміни, що  ініціювали менструально-генеративні 

порушення. 
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Таблиця 3.3  

Особливості гінекологічного анамнезу у пацієнток з фоновими та 

передраковими захворюваннями шийки матки, абс. ч., % 

 

 

Показники 

Контрольна 

група 

(n=30) 

Група жінок із 

ФПШМ та 

пухлинами яєчників 

(n=242) 

Група жінок з 

ФПШМ без 

гінекологічних 

захворювань 

(n=110) 

Абс. % Абс. % 

Запальні 

захворювання 

ОМТ 

2 – 6,66 204 84,29* 49 45,72 * 

Післяабортні 

ускладнення 
- 72 29,75 43 39,09 

ІПСШ 3–10,00 228 94,21* 61 55,45 * ° 

Вульвовагініти 3–10,00 194 80,16* 39 35,45 * ° 

Фіброміома - 28 11,57 6 5,45 

Гіперплазія 

ендометрію 
- 43 17,77 9 8,18 

Генітальний 

ендометріоз 
- 82 33,88* 21 19,09 * ° 

Примітки:  

1. *- різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. ° - різниця достовірна відносно показників групи жінок із ФПШМ та 

пухлинами яєчників, р<0,05. 

 

Частота хронічних сальпінгоофоритів у структурі запальних 

захворювань в обох досліджуваних групах складала 253 (71,87%) випадки, 

при цьому існування стійкого вогнища запалення в малому тазу призвело до 
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виникнення у 142 пацієнток (40,34%) порушень МЦ у вигляді метрорагій, 

олігоменореї, альгодисменореї та передменструального синдрому. У 

92 (26,14%) пацієнток обох порівнюваних груп мали місце специфічні та у 

296 (84,09%) – неспецифічні запальні захворювання геніталій, вульовагініти 

та кольпіти в анамнезі перенесли 233 (66,19%) пацієнтки. 

Структура патології шийки матки у пацієнток дослідних груп подана 

на рисунку 3.4.  

Звертає на себе увагу висока частота патології ШМ в анамнезі у жінок з 

ДПЯ, де домінували ендоцервіцити (50,82%), кондиломи вульви та піхви 

(20,25%), поліпи ендометрію (11,57%) та цервікального каналу (15,71%), а 

також СIN I-ІІ. Слід відмітити більшу частку ендоцервіцитів – у 1,8 рази, 

кондилом вульви та піхви – у 2,5 рази, поліпів ендометрію – у 2,1 рази та 

поліпів цервікального каналу – у 3,5 рази більше проти даних у групі жінок з 

фоновими та передраковими процесами шийки матки без генітальної 

патології (р<0,05).  

Достовірних відмінностей щодо частоти діагностики ектопії по групах 

не спостерігалося, ектропіон – у 1,9 рази частіше верифіковано у групі жінок 

ПШМ без генітальних захворювань (р<0,05).  

Проте необхідно вказати, що у пацієнток з гормональною дисфункцією 

на тлі ДПЯ у 1,9 рази частіше діагностовано СIN I-ІІ (р<0,05), а частка 

диспластичних процесів у вказаної категорії пацієнток становила 33,47% 

(81 спостереження) проти 18,18% у групі з ізольованим патологічним 

процесом ШМ. (р<0,05). У 84 спостереженнях (23,59%) у пацієнток із ДПЯ 

було виявлено комбінацію внутрішньоматкової патології із ураженням 

шийки матки – у 64 (26,45%) проти 10,00% – у групі без генітальних 

захворювань (р<0,05).  

Необхідно вказати, що ефективність попереднього проведеного 

лікування патології ШМ у жінок зі змінами яєчникової тканини, 

обумовленими ДПЯ, виявилася недостатньою та продемонструвала значимий 

відсоток рецидивів, які у  структурі віддалених наслідків складали 87 



81 

 

(35,95 %) випадків, а у 58 (23,97%) – встановлено частковий ефект. 
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Рис. 3.4. Структура патології шийки матки у пацієнток 

порівнюваних груп, % 

Примітки:  

1. *- різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. ° - різниця достовірна відносно показників групи жінок із ПШМ 

та пухлинами яєчників, р<0,05. 

Супутня екстрагенітальна патологія у пацієнток з ДПЯ та ФПШМ 

виявлена у 141 (58,26%) жінки (табл. 3.4).  
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Таблиця 3.4  

Структура екстрагенітальної патології у пацієнток з фоновими та 

передраковими захворюваннями шийки матки, абс. ч., % 

Показники 

Контроль

на група 

(n=30) 

Група жінок із 

ФПШМ та ДПЯ 

(n=242) 

Група жінок з 

ФПШМ без 

гінекологічної 

патології (n=110) 

Абс. % Абс % 

Інфекції дитинства  137 56,61 41 37,27 

Хронічний тонзиліт 2 – 6,66 66 27,27 16 14,55 * 

Серцево-судинні 

захворювання 
- 38 15,70 * 9 8,18 * 

Захворювання сечо-

видільної системи 
1-3,33 64 26,44* 21 19,00*° 

Захворювання ШКТ та 

хвороби печінки 
- 52 21,48* 23 20,90* 

Патологія 

ендокринних органів 
1 –2,00 49 20,25* 11 10,00*° 

Оперативні втручання 

на органах малого тазу 
- 69 28,51* 16 14,55* 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. ° - різниця достовірна відносно показників групи жінок із ПШМ та 

доброякісними пухлинами яєчників, р<0,05. 

 

Детальна оцінка анамнестичних даних обстежених жінок щодо 

перенесених соматичних захворювань виявила наступні відмінності між 

групами. Переважали гострі респіраторні вірусні інфекції й ангіна в різні 

вікові періоди (111 – 31,53%), вагомим був відсоток хронічного тонзиліту 
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(23,29%), причому, за рахунок показників у групі із ФПШМ та ДПЯ  (66 – 

27,27%), р<0,05).  

Виявлено вагому частку захворювань ендокринної системи – у 

60 (17,05%) дослідженнях, причому у пацієнток із ФПШМ та ДПЯ у 2,0 рази 

частіше (р<0,05), у структурі, в основному, представлені еутіреозом – у 

19 (5,39%), гіпертіреозом – у 17 (4,83%), високим індексом маси тіла – у 

98 (27,84%), ознаками гіперандрогенії – у 119 (33,81%). Ці дані дають 

можливість підтвердити ендокринну природу ґенезу ДПЯ.  

Друге за частотою місце займає патологія сечовивідної системи 

(26,44%) та захворювання шлунково-кишкового тракту (ШКТ) – 75 (21,31%), 

у т.ч. гастродуоденіти – у 24 (6,82%), холецистити – у 36 (10,23%), дискінезія 

жовчевивідних шляхів – у 29 (8,24%). Оперативні втручання на органах 

малого тазу встановлено у кожної третьої пацієнтки, у тому числі оперативне 

розродження у 59 випадках (16,57%). Проте, частка супутніх захворювань у 

групі жінок з патологією шийки матки та ДПЯ була більш вагомою, де 

частіше відмічалися захворювання серцево-судинні захворювання та 

патологія ендокринних органів – у 2,0 рази (р<0,05).  

Враховуючи отримані дані щодо частоти рецидивів як пухлинних 

утворів яєчників, так і патологічних змін на ШМ, а також відсутність 

комплексної терапії у третини обстежених пацієнток,  стає очевидним, що у 

таких умовах підвищується ризик розвитку гормонозалежної патології 

репродуктивної системи та зниженого репродуктивного потенціалу 

(табл. 3.5). 

Так, непліддя діагностовано у 154 пацієнток (43,75%) із доброякісними 

пухлинами яєчників, із них у 86 жінок (35,54%) – із поєднаною патологією 

шийки матки на тлі ендокринної дисфункції та ДПЯ, причому у більшої 

половини – вторинна його форма.  
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Таблиця 3.5.  

Особливості репродуктивної функції (M±m), абс. ч., % 

 

 

Показники 

Група жінок із 

доброякісними 

пухлинами 

яєчників 

(n=356) 

Група жінок із 

ФПШМ та 

ДПЯ 

(n=242) 

Група жінок з 

ФПШМ без 

гінекологічної 

патології 

(n=110) 

Абс. % Абс. % 

Безпліддя 154- 43,25* 83 34,29 11 10,00 

Відсутність 

вагітностей 
91 – 25,56 86 35,53* 21 19,09 

Пологи одні 65 -26,86 52 21,48 - - 

Пологи більше двох 54-22,31 34 14,04 20 18,18* 

Пологи три та більше 32-13,22 14 5,78* 69 62,73* 

Інструментальні 

внутрішньоматкові 

втручання 

81-33,47 36 14,87 39 35,45 

Примітки:  

1. * -  різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. ° - різниця достовірна відносно показників жінок з ФЗШМ та 

доброякісними пухлинами яєчників, р<0,05. 

 

У групі пацієнток із наявністю ДПЯ у 91 випадку (25,56%) встановлено 

відсутність пологів в анамнезі, кількість пацієнток, які реалізували свою 

репродуктивну функцію була у 2,0 рази меншою в групі жінок із ФПШМ та 

ДПЯ. Тоді як у групі пацієнток з ФПШМ без гінекологічної патології три та 

більше пологів відмічено у 69 жінок (62,73%), що, без сумніву, вказує на 

травматичний компонент у патогенезі патології ШМ у даної категорії 

пацієнток. Певний інтерес представлять результати приведеної частки 
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внутрішньоматкових втручань, що демонструє зростання їх відсотку в 

2,4 рази у групі пацієнток із ФПШМ без геніальної патології та підтверджує 

їх травматичний генез (р<0,05).  

У зв’язку з тим, що однією із найбільш частих причин розвитку 

запальних процесів малого тазу та функціональних змін яєчникової тканини є 

урогенітальна інфекція [14, 52, 56], нами була проведена оцінка результатів 

дослідження на ступінь інфікованості з метою оцінки ролі вірусних та 

бактеріальних чинників у ґенезі патології ШМ у даної категорії пацієнток.  

Слід відмітити високу частку умовно-патогенної флори, частота якої у 

діагностичному титрі була суттєво вищою при ДПЯ -– 101 (41,74%) випадок 

проти 23 (20,91%) – у жінок з ФПШМ без гінекологічних захворювань 

(р<0,001).  

Визначення маркерів значимих інфекцій продемонструвало, що 

провідним інфекційним чинником патології екзо-ендоцервіксу у жінок з ДПЯ 

є уреаплазми (57,02% проти 33,64% відповідно по групах), у третини 

спостережень – Chlamydia trachomatis, а також діагностика Herpes simplex 

virus у половини спостережень (табл. 3.6).  

Необхідно вказати на значиму інфікованість вірусами простого герпесу 

(36,07%) та ВПЛ 16 (36,36%) та 18 тип (40,91%), яка була достатньо високою 

у всіх групах. Також, серопозитивними по відношенню ВПГ були 77 – 

31,82% та 27 – 24,54% жінок, міжгрупових відмінностей у виявленні як Ig G, 

так і Ig M не встановлено.  

Слід вказати, що при умові хронізації інфекційного процесу та 

дисбалансу стероїдогенезу у пацієнток із доброякісними процесами яєчників 

частка інфікування та верифікації вірусних чинників була достовірно вищою 

(у 2,0 рази) проти даних у пацієнток без патологічних змін яєчникової 

тканини (р<0,05).  
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Таблиця 3.6  

Частка маркерів інфекційних захворювань 

та інфікованість пацієнток вірусами герпетичної групи, абс.ч.,% 

Показник 

Група жінок з 

ФПШМ та 

ДПЯ  (п=242) 

Група жінок з ФПШМ 

без генітальних 

захворювань  (п=110) 

Контрольна  

група  (п=30) 

Herpes simplex 

virus 
98 - 40,49 29 - 26,36 1 - 3,33 

Cytomegalovirus 52 - 21,49 13 - 11,82 1 - 3,33 

Chlamydia 

trachomatis 
89 - 36,78 22 - 20,00 

 

- 

Mycoplasma 

genitalium 
29 - 11,98 9 - 8,18 - 

Ureaplasma 

urealyticum 
138 - 57,02 37 - 33,64 3 -10,00 

Умовно 

патогенна 

мікрофлора 

101 - 41,74 23 - 20,91 3 -10,00 

ВПЛ 16 тип 88 - 36,36 21 - 19,49 - 

ВПЛ 18 тип 99 - 40,915 18 - 16,36 - 

ВПГ Ig G 77 - 31,82 27 - 24,54 2 - 6,66 

ВПГ Ig M 6 -  2,48 - - 

ЦМВ Ig G 156 – 64,46 38 – 34,55 1 -3,33 

ЦМВ Ig M 7 – 2,89 3 – 2,73 - 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. ° - різниця достовірна відносно показників групи жінок  з пухлинами 

яєчників, р<0,05. 
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Порівняння маркерів інфекційних чинників та інфікованості різними 

типами вірусів відмітило більш часте носійство ЦМВ (у 1,9 рази) у 

порівнянні з ВПЛ, антитіла класу G до цитомегаловірусу були присутні 

практично у 64,46% жінок з ДПЯ. Так, активна стадія реактивації віруса 

простого герпесу та ЦМВ-інфекції на момент обстеження (присутність Ig М) 

у нашому дослідженні була діагностовано практично з однаковою частотою 

(у 2,89% та 2,73% відповідно по групах). 

Таким чином, з метою виявлення факторів ризику виникнення фонових 

захворювань шийки матки у обстежених жінок проводився детальний аналіз 

імовірних  внутрішніх та зовнішніх значимих чинників.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що серед жінок з 

патологією шийки матки та доброякісними пухлинами яєчників переважають 

пацієнтки молодого репродуктивного віку, а провідну роль у хронізації 

процесу, зростанні відсотку рецидивів патології шийки матки та формуванні 

її структури при наявності яєчникової дисфункції на тлі пухлинних утворень 

додатків відіграють наступні фактори ризику: власне пухлини яєчників, 

асоційовані із нерегулярним менструальним циклом (OR=4,06; 95% CІ: 1,95-

7,27, р<0,05) велика кількість внутрішньоматкових інструментальних 

втручань (OR=3,05; 95% CІ: 1,52-7,68, р<0,05), високий паритет пологів 

(OR=5,12; 95% CІ: 2,94-13,12, р<0,05), запальні захворювання органів малого 

тазу та наявність високого індексу сексуально-трансмісивного інфікування 

(OR=3,15; 95% CІ: 1,84-8,15, р<0,05). Поряд з тим, у обстежених жінок 

достовірно вагомою є частка вірусних інфекцій (OR=5,32; 95% CІ: 1,92-11,62, 

р<0,05), зокрема вірусу простого герпесу та папіломавірусного інфікування 

(OR=7,16; 95% CІ: 3,74-23,8, р<0,05), що опосередковано вказує на 

неспроможність факторів локального імунного захисту та неспецифічної 

резистентності організму (табл. 3.7).  

Тому підходи до лікування патології шийки матки на тлі яєчникової 

дисфункції із використанням існуючих загальноприйнятих методик 

потребують оптимізації, оскільки супроводжуються загостренням запальних 
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процесів, порушенням менструального циклу та високим відсотком 

рецидивів захворювання. 

Тaблиця 3.7 

Вплив чинників ризику хронізації запаленння та імовірності 

передракових процесів у пацієнток із ФЗШМ, асоційованими із 

доброякісними пухлинами яєчників 

Чинник ризику OR (95 % CІ) Х
2
 m p 

Мaлооcвіченіcть 0,98 (0,33-1,94) 0,62 0,17 >0,05 

Жителі міcтa 1,01 (0,50-1,51) 0,1 0,26 >0,05 

Поcтійний пcихологічний 

cтреc 
2,18 (0,98-3,63) 5,43 0,60 <0,05 

Вік жінки cтaрше 30 років 2,89 (1,28-4,62) 9,18 0,75 <0,002 

Внутрішньоматкові 

інструментальні втручання 
3,05 (1,52-7,68) 5,32 1,38 <0,05 

Зaпaльні зaхворювaння 

додaтків тa мaтки 
3,15 (1,84-8,15) 5,10 1,24 <0,05 

Пухлини яєчників, асоційовані 

із розладами МЦ тa 

репродуктивні невдaчі у 

анамнезі 

4,06 (1,95-7,27) 5,74 0,68 <0,05 

Високий паритет пологів 5,12 (2,94-13,12) 12,40 2,38 <0,05 

Високий індекс вірусного 

інфікування 
5,32 (1,92-11,62) 16,84 1,62 <0,002 

Папіломавірусне інфікування 7,16 (3,74-23,8) 25,10 3,88 <0,002 

Приміткa: 1. OR – відношення шaнcів; 

                  2. CІ – довірчий інтервaл. 

 

Вище нaведені дaні обумовлюють пошук діaгноcтично-прогноcтичних 

критеріїв тa розробку лікувaльно-профілaктичних міроприємcтв у даної 
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категорії пацієнток. 
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РОЗДІЛ 4 

 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОК З ФОНОВОЮ 

ПАТОЛОГІЄЮ ШИЙКИ МАТКИ ТА ДОБРОЯКІСНИМИ 

ПУХЛИНАМИ ЯЄЧНИКІВ 

 

4.1. Загальна характеристика досліджуваних груп пацієнток із 

фоновою патологією шийки матки, поєднаною із доброякісними 

пухлинами яєчників 

 

Наступним кроком у реалізації даного наукового дослідження стало 

комплексне обстеження із використанням розширеного діагностичного 

алгоритму 130 жінок із ФПШМ, які були розділені на дві досліджувані групи, 

де перша група – 80 жінок з ФПШМ на тлі ДПЯ та супроводжуючої їх 

ендокринної дисфункції, та друга група – 50 жінок із ФПШМ без супутньої 

гінекологічної патології. Контрольну групу склали 30 здорових жінок. 

Діагноз у всіх хворих відповідав клініко-морфологічним критеріям 

класифікації ВООЗ Х перегляду (1995 р.) Міжнародної статистичної 

класифікаці ї хвороб (МКХ-Х, 1992),  оновлена Міжнародною асоціацією по 

патології ШМ і кольпоскопії у Барселоні 2003 р., відносився до запальних 

хвороб шийки матки – N 72.0 (ерозія,  ектопія з цервіцитом,  ендоцервіцит), 

лейкоплакії  шийки матки (N 88.0). Діагноз був підтверджений за допомогою 

розширеної кольпоскопії, цитологічним і гістологічними дослідженнями 

матеріалу прицільної ексцизійної біопсії: 1) кольпоскопічна картина, 

відповідна «ніжним», «грубим» змінам епітелію; 2) зміна шаруватості і 

диференціювання клітин ектоцервікса.   

Як продемонстрували результати ретроспективного аналізу, 

доброякісні захворювання шийки матки найчастіше зустрічаються у жінок 

активного репродуктивного віку (табл. 4.1).  
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Таблиця 4.1 

Розподіл обстежених жінок за віком (роки), (М±m), абс. число, % 

Досліджувані 

групи 

Вік Середній 

вік 

(М±m) 

18 років 19-29 років 30-35 років 

Абс % Абс. % Абс. % 

Перша група 

(п=80) 
10 12,50* 39 48,75 31 38,75* 

24,60 ± 

4,78 

Друга група 

(п=50) 
3 

6,00 

 
19 38,00 28 56,55*♦ 

28,30 ± 

3,76 

Контрольна 

група (п=30) 
- - 13 43,33 17 56,67 

30,80 ± 

4,72 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, р<0,05; 

2. ♦ - різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 

 

Більшість жінок досліджених груп була у віці від 18 до 35 років, а 

частка хворих до 30 років склала 61,25%. Середній вік хворих у групах 

достовірно не відрізнявся і складав від (30,80±4,72) років у контрольній групі 

до (24,60±4,78) років у першій групі та (28,30 ± 3,76) років – у другій групі 

(р>0,05).  

Звертає на себе увагу, що у першій групі у 12,50% випадків проти 

5,45% – було відмічено вікову категорію 18-19 років, тобто юний вік, який у 

найбільш вагомому відсотковому значенні супроводжує функціональні 

порушення яєчників.  

По соціальному стану більшість жінок у всіх групах відносилася до 

службовців і студентів та учнів (106 – 81,54%), а в решті спостережень були 

домогосподарками (13 – 10,00%) та робітницями (11 – 8,48%). При вивченні 

спадковості щодо онкологічної обтяженості із 130 пацієнток у 31 (23,84%) 

були згадки про наявність гінекологічних онкологічних захворювань у 
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найближчих родичів, вказівки на спадковий анамнез щодо ФЗШМ відмітили 

у 17 (21,25%) жінок першої групи, та у 8 (16,00%) пацієнток другої групи, з 

них у 8 (6,15%) жінок першої групи близькі родички були оперовані з 

приводу раку молочної залози. Також, оцінка даних опитувальника щодо 

поширеності шкідливих факторів та деструктивної поведінки дозволила 

встановити високу частку жінок, які активно палять, 38 (47,50%) – у першій 

групі та 13 (26,00%) – у другій групі (р<0,05). 

Таблиця 4.2 

Особливості статевої функції по групах, абс. число, % 

Особливості статевої 

функції 

Перша група 

(п=80) 

Друга група 

( п=50) 

Контрольна 

група (п=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Регулярне статеве 

життя 
59 73,75* 43 86,00 28 93,33 

Початок статевого життя: 

до 17 років 

з 18 до 25 років 

25 і старші 

9 

48 

23 

11,25* 

60,00 

28,75* 

17 

29 

4 

34,00*♦ 

58,00 

8,00♦ 

4 

25 

1 

13,33 

83,33 

3,33 

Кількість статевих партнерів: 

Один 

Два та більше двох 

29 

27 

36,25* 

33,75* 

31 

10 

62,00* 

20,00* 

27 

3 

90,00 

10,00 

Використання контрацептивних засобів 

презервативи 

сперміциди 

КОК 

ВМС 

не використовують 

9 

- 

29 

11 

25 

11,25 

- 

36,25 

13,75 

31,25* 

10 

9 

8 

13 

10 

20,00 

18,00 

16,00* 

26,00 

20,00 

16 

- 

6 

3 

5 

53,33 

- 

20,00 

10,00 

16,67 

Примітка  * - різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05. 

 



93 

 

Як демонструють дані таблиці 4.2, аналіз сексуальної функції і 

статевого життя обстежених жінок (за даними опитувальника) показав, що 

(33,75%) пацієнток  першої групи та (20,00%) другої групи проти 10,00% у 

контролі мали більше одного статевого партнера (р<0,05). Вивчення 

контрацептивних методів у жінок, включених у дослідження, показало, що із 

102 (73,46%) жінок, які живуть регулярним статевим життям, 35 (34,31%) не 

застосовували жодних методів захисту або вдавались до перерваного 

статевого акту, до захищених статевих зносин (з  використанням 

презервативу) вдавалося тільки 19 (18,63%) жінок, гормональну 

контрацепцію застосовували 37 (36,27%) хворих, внутрішньоматкову спіраль 

– 24 (23,52%) жінки. Таким чином, «безпечна», з огляду на можливість 

інфікування ЗПСШ, статева поведінка притаманна була лише кожній п’ятій 

жінці серед обстежених пацієнток. 

Діагностована патологія шийки матки у жінок досліджуваних груп при 

первинному огляді представлена у таблиці 4.3.  

Таблиця 4.3 

Діагностована патологія шийки матки у жінок досліджуваних груп при 

первинному огляді, абс. число, % 

Фонова патологія шийки матки 

Перша група 

(п=80) 

Друга група 

( п=50) 

Абс.ч. % Абс.ч. % 

Ендоцервікоз 22 27,50 16 32,00 

Еендоцервікоз + ендо-екзоцервіцит 39 48,75 21 42,00 

Поліпи шийки матки 13 16,25 3 6,00* 

Ендометріоз 16 20,00 6 12,00* 

Лейкоплакія 7 8,75 - -* 

Рубцева деформація ШМ та ектропіон 9 11,25 22 44,00* 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників першої групи, 

р<0,05. 
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У досліджуваних групах ендоцервікоз, у тому числі і у поєднанні із 

ендо- та екзоцервіцитом діагностовано без достовірної відмінності по групах, 

у пацієнток першої групи поліпи ШМ верифіковано у 2,7 рази частіше проти 

даних другої групи (16,25% проти 6,00%, р<0,05), тоді як рубцева деформація 

та ектропіон виявлені у 3,9 рази частіше у пацієнток другої групи (11,25% – у 

першій групі проти 44,00% – у другій групі (р<0,05)). Клінічні ознаки ендо- 

або екзоцервіциту у поєднанні з ендоцервікозом шийки матки виявлені у 

60 (46,15%) жінок, що, очевидно, обмовлено інфекційними чинниками у 

пацієнток обох груп (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Кольпофотографія хворої К, 25 р. №  амб. к. 36. 

Екзоцервіцит (суцільна або вогнищева гіперемія, набряк, точкові 

крововиливи у слизовій оболонці шийки матки і піхви, ділянки виразок) 

 

У 31 (23,85%) хворих, переважно другої групи, було виявлено 

посттравматичні деформації та ектропіон шийки матки, що підтверджує 

провідний чинник травматичного ґенезу ФПШМ (рис. 4.2, рис.4.3). 
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Рис.  4.2. Кольпофотографія хворої М., 20 р., №  амб. к. 346. 

Ектропіон шийки матки 

 

 

Рис.  4.3. Кольпофотографія хворої К., 28 р., №  амб. к. 42. Рубцева 

деформація шийки матки 
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Слід також відмітити ендометріоз у кожної п’ятої пацієнтки та 

лейкоплакію – у 7 осіб (8,75%) тільки у першій групі (рис. 4.4, рис.4.5)  

 

 

Рис. 4.4. Кольпофотографія хворої Н., 25 р., № амб. к. 246. 

Лейкоплакія шийки матки 

 

 

 

Рис.  4.5. Кольпофотографія хворої Н., 23 р., № амб. к. 137. 

Ендометріоз шийки матки 

Найбільш вагому частку ФЗШМ діагностовано при тривалості 
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захворювання більше року, у пацієнток другої групи більший відсоток 

ФЗШМ відмічено після трьох років хронізації процесу, причому у третини з 

них відмічалась гіпертрофія шийки матки (табл.4.4).  

Таблиця 4.4  

Тривалість фонових захворювань шийки матки у жінок 

досліджуваних груп, абс.ч., % 

Патологія шийки матки Тривалість захворювання 

До року від 1 до 3 років > 3 років 

Перша група (п=80) 

Ендоцервікоз (п=22) 4 – 18,18 12 – 54,55 6 – 27,27 

Ектопія +  ендо-екзоцервізити 

п=39) 

11 – 28,21 18 – 46,15 10 – 25,64 

Поліпи шийки матки (п=13) 3 – 23,08 7 – 53,85 3 – 23,08 

Ендометріоз (п=16) 4 – 25,00 9 –  56,25 3 – 18,75 

Лейкоплакія (п=7) 2 – 28,57 4 – 57,14 1 – 14,29 

Рубцева деформація шийки 

матки та ектропіон (п=9) 

3 – 33,33 4 – 44,44 2 – 22,22 

Друга група (п=50) 

Ендоцервікоз (п=16) 2 – 12,50 5 – 31,25* 9 – 56,25* 

Ектопія + ендо- екзоцервізити 

(п=21) 

5 – 23,81 6- 28,57* 10 – 

47,62* 

Поліпи шийки матки (п=3) -* 1 – 33,33* 2 – 66,67* 

Ендометріоз (п=6) 1 – 16,67* 2 – 33,33* 3 – 50,00* 

Рубцева деформація шийки 

матки та ектропіон (п=22) 

5 – 22,73 8 – 36,36 9 – 40,91* 

 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників першої групи, 

р<0,05. 

Ефективність лікування представлена на рисунку 4.6.  
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37,50

8,75

25,00

28,75

Вилікування Частковий ефект Рецидиви Ефект відсутній

 

Рис. 4.6.  Ефективність попереднього лікування ФПШМ у жінок з 

ПУЯ (п=80), % 

 

Попередня терапія виявилася недостатньо ефективною, оскільки 

рецидиви у структурі віддалених наслідків складали 23 спостереження 

(28,75%), а у 20 жінок (25,00%) встановлено частковий ефект, у 30 (37,50%) – 

ефект був відсутнім. 

Основними скаргами, які пред'являли жінки при зверненні на 

обстеження та первинний огляд, були порушення МЦ, піхвові виділення 

різноманітного характеру, свербіж та печіння, відчуття дискомфорту в 

ділянці зовнішніх статевих органів, періодичний ниючий біль внизу живота 

та інші психосоматичні прояви (зниження працездатності, швидку втому, 

порушення сну, частий головний біль) (рис. 4.7). 

У 32 пацієнток (24,62%) не було висловлено ніяких скарг, що дозволяє 

підтвердити асимптомність та прихований латентний характер захворювання. 

Наявність скарг у більшої частини жінок можна пояснити порушенням 

мікробіоценозу піхвового біотопу. Слід зазначити, що в обстежених хворих 

практично не спостерігалося  підвищеної  кровоточивості і ранимої  слизової 

шийки матки, яка зазвичай спостерігається, що свідчить про хронізацію 
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процесу.  

           

 

Рис. 4.7.  Частота скарг у жінок дослідних груп,  % 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників першої групи, 

р<0,05. 

 

Таким чином, як свідчать результати проведеної клінічної 

характеристики, групи пацієнток були підібрані відповідно до мети і завдань 

наукового дослідження, що дозволяє отримати об’єктивні результати при 

використанні різних лікувально-профілактичних методик. 
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60,00 

52,00* 
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4.2. Соматотипологічні особливості пацієнток досліджуваних груп 

 

Вивчення проблеми конституції спеціалістами дає можливість 

реалізації антропологічного напрямку анатомії людини в клінічну практику, 

так як конституція включає показові для лікаря спадково стійкі ознаки, які є 

факторами ризику розвитку певної патології  та показниками благополуччя і 

стабільності при впливі патогенних факторів.  

З цих позицій порівняльний аналіз «домінантних» соматотипів у жінок 

з ендокринною дисфункцією на тлі доброякісних пухлин яєчників 

представляє певний науковий та практичний інтерес і даним аспектам 

присвячено наступний етап нашого дослідження.  

З метою вивчення соматометричних параметрів обстеженого 

контингенту пацієнтів першочергово було проведено оцінку індивідуального 

соматотипу практично здорових жінок – 30 пацієнток контрольної груп 

(рис.4.8) .   

10,0

73,33

6,66

6,66

23,33

Мезосомний Мікросомний Мегалосомний

Наносомний Мікромезосомний

 

Рис. 4.8.  Розподіл соматотипів жінок контрольної групи (п=30), % 
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Як демонструють дані рисунку 4.8, співставлення середніх значень ДТ 

та МТ у групі контролю свідчить про те, що представниці крайніх 

соматотипів (жінки наносомного та мегалосомного типів) практично 

відсутні. Відмічено значиму перевагу пацієнток, що належать до 

мезосомного (МеС) типу – 22 (73,33%).  

Для об’єктивної оцінки різних по якості та кількості адаптаційних 

реакцій організму на середовищні впливи, визначення спадкової схильності 

до того чи іншого захворювання необхідно включати в комплекс 

соматодіагностики аналіз компонентного складу тіла [44, 45]. У зв’язку з 

цим, наступним етапом дослідження у жінок контролю було проведення 

оцінки вираженості та характеру взаємовідносин основних 

антропометричних складових тіла – кісткової, м’язевої та жирової маси.  

Дослідження вираженості жирового компоненту (ЖК) соми у 

практично здорових жінок продемонструвало перевагу серед них 

респонденток із середнім ступенем вираженості за долею ЖК (16 – 53,33%) 

та м’язевого компоненту (МК) – (19 – 63,33%).  

Вираженість у жінок контрольної групи кісткового компоненту (КК) 

соми як і двох попередніх анатомічних компонентів (жирового та м’язевого) 

також відповідала середньому ступеню. Спостереження «низького», «вище 

середнього» та «високого» ступеню ЖК, КК та МК соми були співставимі та 

достовірно низькі (p<0,05) у порівнянні з частотою виявлення «середнього» 

ступеню (р<0,05). 

Таким чином, результати дослідження антропометричних 

характеристик жінок контрольної групи по компонентному рівню варіації 

ознак свідчили про відсутність представників крайніх типів вираженості 

анатомічних компонентів тіла. У даній когорті переважали жінки із 

«середнім» ступенем вираженості анатомічних складових соми – жирової 

(53,33%), м’язевої (63,33%) та кісткової (53,33%) маси тіла. 

Отримані результати компонентного складу тіла пацієнток контрольної 
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групи були прийняті нами за референтні для популяційної характеристики 

ступеню вираженості та характеру взаємовідносин основних анатомічних 

компонентів тіла практично здорових жінок. 

Дослідження анатомічного компоненту соматотипу по пропорційному 

рівню варіацій у практично здорових жінок здійснювалася шляхом оцінки 

однієї із соматичних величин, що визначають пропорцію тіла – довжини 

нижньої кінцівки. При цьому виділено п’ять основних та два перехідних 

соматотипи. Отримані результати свідчать, що у досліджуємій групі 

достовірно частіше (17 – 56,67%, p<0,05) зустрічалися  жінки із показником 

довжини кінцівки «нижче середнього». Дана пропорційна характеристика 

визначила перевагу серед жінок групи контролю представниць мікро- та 

мікромезомембрального ( МіМеМб) соматотипу.  

Таким чином, за результатами вивчення анатомічних компонентів 

соматотипу пацієнток контрольної групи по трьом рівням варіації ознак – 

габаритному, компонентному та пропорціональному, було встановлено 

соматотипологічні особливості та популяційну характеристику вираженості і 

характеру взаємовідносин основних анатомічних компонентів та пропорцій 

тіла практично здорових жінок. Так, по габаритному рівні варіацій 

переважаючим є мезосомний (Мес) тип (73,33%). Характеристикою 

практично здорових жінок по конституційному рівню варіацій є «середня» 

вираженість жирового, м’язевого та кісткового компонентів тіла. 

Популяційною особливістю пропорцій тіло будови для жінок контролю є 

МіМеМб соматотип. 

Для уточнення ролі соматотипу – морфологічного вираження характеру 

конституції, у формуванні спадкової схильності до фонових та передракових 

процесів шийки матки та імовірності ВПІ та ризику онкогенезу, проведено 

аналіз габаритних характеристик, ступеню вираженості та характеру 

взаємовідношення основних анатомічних компонентів соми та пропорцій 

тілобудови у двох досліджуваних групах у порівнянні з параметрами, 

характерними для практично здорових пацієнток. Розподіл соматотипів 
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пацієнток досліджуваних груп представлено на рис. 4.9 та рис. 4.10.  
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Рис. 4.9. Розподіл соматотипів пацієнток ІІ групи, п=50, % 
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Рис. 4.10. Розподіл соматотипів пацієнток І групи, п=80, % 

 

Так, серед жінок першої групи представники мезосомного типу 

зустрічалися у 3,0 рази рідше, ніж у групі контролю, а мікросомного та 

мікромезосомного типів – відповідно у 2,0 та 2,5 рази частіше і 
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спостерігалися практично у кожної другої пацієнтки. У другій досліджуваній 

групі частота мезосомного, мікросомного та мікромезосомного соматотипів 

була співставимою з даними у групі контролю.  

При вивченні компонентного рівня варіацій нами оцінено ступінь 

розвитку та  характеру взаємовідносин основних тканевих компонентів соми 

у жінок обох досліджуваних груп. Характерним  у розподілі жирового 

компоненту соми у більшості жінок першої групи була висока частота 

показників вмісту жирової тканини «дуже низького» та « низького» ступеню 

(відповідно 41 – 51,25% та 24 – 30,00%). 

У більшої половини пацієнток другої групи та практично здорових 

жінок вираженість жирової маси як «середня» оцінювалася відповідно у 

52,00% (26 осіб) та 53,33% – у контролі.  

Результати оцінки вираженості м’язевого компоненту соми у жінок як 

першої так і другої групи мали показники «нижче середнього» (відповідно 

34 – 42,50% та 30 – 60,00% відповідно) на відміну від контролю, де 

переважала «середня» ступінь вираженості даного параметру (63,33% ). 

Серед жінок першої та другої групи представниці із «середнім» 

показником м’язевої маси складали достовірно меншу частку (18 – 22,50% та 

9 – 18,00% жінок відповідно) (p<0,05).   

Аналіз отриманих даних продемонстрував, що ні в одній із груп «дуже 

низький» показник вираженості кісткового компонету (КМ) не зустрічався, 

проте у пацієнток першої групи ступінь вираженості КМ «низька» та «нижче 

середнього» зустрічалася достовірно частіше (p<0,05) у порівнянні з другою 

групою. 

«Середня» ступінь вираженості КМ є переважаючою у пацієнток другої 

групи та у жінок контролю. Розподіл інших варіантів вираженості КМ у 

досліджуваних групах достовірних відмінностей не мав.  

Дослідження пропорціональних характеристик жінок основних груп 

статистичних відмінностей також не виявило. Так, у всіх групах переважали 

представники МіМеМб соматотипу (53 – 66,25% у першій групі, 30 – 60,00% 
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– у другій групі та 17 – 56,67% у контролі відповідно). Отримані дані 

характеризували регіональні особливості досліджуваного контингенту жінок 

і залежності їх соматотипу по ПРВ від географічної широти.    

Таким чином, порівняльне дослідження соматотипологічних 

особливостей жінок групи контролю та пацієнток досліджуваних груп 

дозволили найбільш повно представити соматотипологічну приналежність.  

Мікросомний та мікромезосомний соматотипи, взаємовідношення 

основних компонентів маси тіла, що характеризуються «низьким» та «нижче 

середнього» вмістом ЖК та КК соми, поряд із виявленими факторами ризику 

слід розглядати в якості морфологічного кофактору спадкової схильності до 

розвитку фонових та передракових захворювань шийки матки, можливої ВПІ 

та ризику онкогенезу: вказана комбінація чинників збільшує ризик розвиток 

та прогресування патології шийки матки у 13 разів (OR=13,68; 95% СI: 4,26-

26,18, р<0,05). 

Статистично значимі відмінності між соматометричними показниками, 

що визначають соматотип по габаритному та компонентному рівням варіацій 

ознак у пацієнток в залежності від ендокринної дисфункції та високого 

ступеню інфікованості біотопу піхви дозволяють подати їх взаємозв’язок та 

комплексну морфологічну показову характеристику «групи ризику» 

неблагоприємного перебігу патологічних станів шийки матки.  

Таким чином, проведені дослідження підтвердили дані літератури про 

необхідність комплексного застосування різних методів дослідження для 

верифікації патологічного перебігу ФЗШМ і мікробіологічної діагностики 

характеру урогенітального інфікування, а також обґрунтували необхідність 

проведення поглибленого морфологічного дослідження не тільки тканин 

шийки матки, отриманих при біопсії, але і цервікального каналу та 

порожнини матки для більш комплексного підходу до диференціації 

доброякісних і неопластичних уражень шийки матки. 
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4.3. Аналіз інфікованості збудниками, які передаються статевим 

шляхом, обстежених жінок з фоновими захворюваннями шийки матки 

 

Мікробіологічні дослідження у жінок з ФЗШМ, поєднаними з ДПЯ, 

свідчать про значні мікроекологічні порушення, які характеризуються 

розширенням спектру аеробної умовно-патогенної та патогенної флори, 

суттєвим ростом кількості грибів роду Candida, зниженням контамінації 

піхви лактобацилами та приводять до домінування неспецифічного вагініту - 

у 46,25% пацієнток. У дослідному матеріалі пацієнток із вираженим 

дисбіозом за даними бактеріоскопії спостерігається збільшення питомої ваги 

гарднерел до 21,25%, мобілюнкус – до 16,25%, значної кількості 

грампозитивних коків та грамнегативних паличок, зменшення кількості або 

відсутність захисної мікрофлори – до 61,25%. Результати бактеріоскопічних 

досліджень свідчать, що у 112 осіб (86,15%) була виявлена запальна реакція 

слизової оболонки, визначалася значна питома вага грампозитивних коків 

(стафілококи, стрептококи, непатогенні нейсерії) та помірне збільшення грам 

негативних паличок, коринебактерій, дріжджів тощо. У жінок з 

нормоценозом, відсоток яких найбільш значимий у контролі (86,67%), 

бактеріологічно встановлено, що показники нормальної мікрофлори 

(кисломолочні бактерії) були в межах норми (93,33%).  

Таким чином, обстеження жінок методом бактеріоскопії дозволило 

виділити 3 основні варіанти дисбіозу піхви та цервікального каналу: 

адаптаційний – у 19,23% випадків, неспецифічний вагініт – у 37,69% 

спостережень, бактеріальний вагіноз – у 34,62% спостережень (табл. 4.5). 

Причому, у жінок першої групи з практично із однаковою частотою 

виділено два патологічні варіанти дисбіозу з переважанням у відсотковому 

відношенні (46,25%) проявів неспецифічного вагініту, більше, ніж у третини 

жінок (35,00%), було виявлено бактеріальний вагіноз, і тільки у (12,50%) – 

адаптаційний варіант. Тоді, як у другій групі з ФПШМ без гінекологічної 

патології адаптаційний варіант біоценозу виявлено у 2,3 рази частіше – у 
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28,00% випадків, неспецифічний вагініт – практично у 2,0 рази рідше – у 

24,00%, а бактеріальний вагіноз – у 34,00% випадків (р<0,05).  

 

Таблиця 4.5 

Типи дисбіотичних порушень піхви у жінок дослідних груп, (М±m), абс. 

число, % 

Тип дисбіозу 

Перша група 

(п=80) 

Друга група 

(п=50) 

Контрольна 

група (п=30) 

Абс. % Абс. % Абс % 

Нормоценоз 5 6,25* 7 14,00* 26 86,67 

Проміжний тип 11 12,50 14 28,00 4 13,33 

Бактеріальний вагіноз 28 35,00* 17 34,00*♦ - - 

Неспецифічний вагініт 37 46,25* 12 24,00*♦ - - 

Примітки: 

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю, р<0,05; 

2. ♦ - різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 

 

Порушення мікробіоценозу піхви характеризувалися збільшенням 

питомого вмісту патогенних мікроорганізмів і їх асоціацій до 10
4
-10

6
 КУО/мл

 
 

та зниження кількості (10
2
-10

3
 КУО/мл) або суттєвий дефіцит Lactobacillus та 

Bifidobacterium. У першій групі пацієнток лактобацили контамінували піхву 

тільки у 22 (27,50%) обстежених. У 13 (16,25%) жінок була відсутня 

нормальна мікрофлора – лактобацили  не виявлялися або були в незначних 

кількостях Ig 2,2-5,0 КУО/мл  . 

З найбільшою частотою реєструвалася кокова флора (Staphilococcus – 

21 (26,25%), Streptococcus – 14 (17,50%), ентеробактерії (E.colli – 22 (27,50%), 

Enterobacter – 12 (15,00%), Klebsiella – 13 (16,25%), а також гриби роду 

Candida – у 27 спостереженнях (33,75%). Концентрація грибів роду Candida у 

13 (16,25%) пацієнток досягала критичних значень – Ig 6,2-8,1 КУО/мл. У 
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половини обстежених – 41 (51,25%) мікрофлора виявлена у двох або трьох 

видових асоціаціях з колонізацією більше, ніж 10
4
 КУО/мл, що має вагоме 

прогностично несприятливе значення. Представники анаеробної мікрофлори 

– гарднерели – зустрічалися у 15 (18,75%) обстежених.  

Методом ПЛР при аналізі матеріалу, отриманого із цервікального 

каналу у жінок з ФЗШМ , у 33 (25,38 %) жінок були виявлені хламідії, у 

22 (16,92%) випадку – мікоплазми, у 27 (20,77%) – уреаплазми; у 14 (10,76%) 

– трихомонади (табл. 4.6).  

При вивченні частоти моно- та мікст- інфекції при дослідженні 

цервікального вмісту показано, що інфікування одним видом мікроорганізмів 

мало місце у 38 (29,23%) випадках, при цьому найбільш часто виявлялися 

уреаплазма (20,77%) та мікоплазма (16,92%), хламідія в якості монозбудника 

виявлена (25,38%) (р<0,05). 

Частота діагностики хламідіозу у першій групі складала 26 (32,50%), 

що у 2,3 рази переважало показники другої групи (р<0,05). Характерною 

особливістю був високий відсоток уреаплазмозу у першій групі (23,75%) 

проти (16,00%) у другій групі (р<0,05). При наявності функціональних кист 

яєчників та ДПЯ інфікування ВПГ виявлено у 22,50%, а HPV 16,18 – у 

36,25% обстежених пацієнток.  

При огляді зовнішніх статевих органів ознаки ВПЛ – інфекції (16, 

18 тип) були виявлені у 29 пацієнток першої групи (36,25%) і провлялись в 

основному у вигляді поодиноких гострокінцевих кондилом (15 – 51,72%), або 

вестибулярного папіломатозу (8 – 27,58%), великі гострокінцеві кондиломи 

було діагностовано тільки у 2 пацієнток (6,89%), у 4 жінок (5,00%) був 

безсимптомний перебіг. Слід відмітити у 5 пацієнток (3,84%) верифікацію 

тільки ВПЛ тип 16, у 7 осіб (5,38%) тільки ВПЛ 19 тип, і у 21 пацієнток 

першої групи (26,25%) – асоціації ВПЛ. 
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Таблиця 4.6 

Частота інфікування досліджуваних пацієнток ІПСШ 

(методом ПЛР), абс. число, % 

 

Виявлені 

інфекції 

 

Групи жінок 

Перша група 

(n=80) 

Друга група 

(n=50) 

Контрольна група 

(n=30) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Chlamydia 

trachomatis 
26 32,50* 7 14,00*♦ - - 

Ureaplasma 

urealiticum 
19 23,75* 8 16,00*♦ 1 3,33 

Micoplasma 

hominis 
16 20,00* 6 12,00* - - 

Trichomonas 

vaginalis 
11 13,75* 3 6,00*♦ - - 

Gardnerella 

vaginalis 
10 12,50* 5 10,00* 2 6,67 

Candida albicans 21 26,25* 6 12,00*♦ 1 3,33 

Herpes simplex 

virus 1, 2 
18 22,50 9 11,25*♦ 1 3,33 

HPV 16,18 29 36,25* 4 8,00*♦ - - 

         Примітки: 

1. * - різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. ♦ - різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 

 

Таким чином, мікробіоценоз у жінок з ФЗШМ та ДПЯ 

характеризується поліетіологічністю та варіабельністю структури 

асоціативних форм інфікування. Формування асоціацій сприяє не тільки 

кращій адаптації збудників до внутрішньоклітинного паразитування, але і 
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підвищує патогенні властивості кожного з компонентів даної асоціації.  

Структура та частота асоціацій інфекційних агентів, що контамінують 

статеві шляхи, у жінок з ФПШМ досліджуваних груп представлено у 

табл. 4.7. 

Таблиця 4.7. 

Структура та частота асоціацій інфекційних агентів, що контамінують 

статеві шляхи,  у жінок з ФПШМ, абс.ч., % 

Інфекційні фактори 

Досліджувані групи (п=130) 

Перша група 

(п=80) 

Друга група 

(п=50) 

Абс.ч. % Абс.ч. % 

Вірусні інфекції (ВПГ,ЦМВ, ВПЛ) + 

гриби роду Candida 
21 26,25 6 12,00* 

ІПСШ (хламідії, мікоплазма, 

уреаплазма) + гриби роду Candida 
18 22,50 7 14,00* 

Гарднерельоз + гриби роду Candida 15 18,75 6 12,00 

Вірусні інфекції (ВПГ,ЦМВ, ВПЛ) + 

(хламідії, мікоплазма, уреаплазма) 
19 23,75 6 12,00* 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05. 

 

У жінок з ФЗШМ та пухлинами яєчників зміни бактеріального спектру 

мікрофлори характеризуються формуванням суттєвого дисбалансу 

анаеробних складових мікробіоценозу, особливо при ПВІ, зареєстровано 

збільшення частоти вірусних асоціацій, асоціацій гарднерел і грибів роду 

Candida – у 1,5 рази, а вірусних асоціацій та ІПСШ – у 2,0 раза (р<0,05). 

Отримані дані вказують на те, що при ФПШМ, поєднаних із ДПЯ та 

пов’язаною з нею ендокринною дисфункцією, у (81,25%) випадків 

мікрофлора піхви достовірно частіше проявляється бактеріальним вагінозом 

та неспецифічним або кандидозним вагінітом, і тільки у (6,25%) випадків 
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відповідає картині здорових пацієнток. У (53,75%) пацієнток виявлялася 

мікст-інфекція, причому поєднання двох мікроорганізмів спостерігалося у 

(77,50%), трьох – у (21,25%), найчастіше хламідіоз, вірусна та 

папіломавірусна інфекція. 

Проведені дослідження показали високу частоту обсіменіння геніталій 

умовно-патогенними бактеріями в асоціації з хламідіями та уреаплазмами, а 

також значиму ступінь вірусного інфікування як провідного етіологічного 

фактору хронізації запальних процесів, кістозної дегенерації яєчникової 

тканини та створення передумов для рецидивування. Таким чином, аналіз 

характеру урогенітального інфікування ІПСШ у обстежених жінок з ФЗШМ 

та ДПЯ дозволяє визначати індивідуальну тактику подальшого ведення 

хворих і підбір наступної лікувальної програми у кожній групі жінок. 

 

 

4.4 Кольпоскопічна та цитогістологічна характеристика 

отриманих результатів у пацієнток із фоновими захворюваннями шийки 

матки 

 

Інтерпретація кольпоскопічних картин проводилася за Міжнародною 

кольпоскопічною термінологією, прийнятою в 1990 р. на VII Всесвітньому 

конгресі з патології шийки матки і кольпоскопії. Нормальна кольпоскопічна 

картина була виявлена тільки у 48 (36,92%) обстежених жінок (табл. 4.8).  

Серед них, у 36 (27,69%) жінок кольпоскопічна картина була 

представлена ділянками циліндричного епітелію у поєднанні з зонами 

трансформацій.  
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Таблиця 4.8 

Структура кольпоскопічних ознак у обстеження пацієнток, абс. ч., % 

Кольпоскопічний діагноз 

Досліджувані групи 

Перша група (п=80) Друга група (п=50) 

Абс. % Абс. % 

Незакінчена зон трансформації 21 26,25 25 50,00♦ 

Метапластичний епітелій 25 31,25 7 14,00♦ 

Тонкий ацетобілий епітелій з 

нерівними контурами 
18 22,50 4 8,00♦ 

Ніжна мозаїка, ніжна пунктуація 8 10,00 3 6,00 

Щільний ацетобілий епітелій 4 5,00 2 4,00 

Ацетобілий ободок 6 7,5 3 6,00 

Груба мозаїка, груба пунктуація 4 5,00 2 4,00 

Кератоз, гіперкератоз 21 26,25 4 8,00♦ 

Йоднегативна   зона 19 23,75 8 16,00♦ 

Ендометріоз шийки матки 8 10,00 3 6,00 

Проста лейкоплакія 6 7,50 2 4,00 

Поліп 13 16,25 3 6,00♦ 

Ерозований ектропіон 6 7,50 13 26,00♦ 

Поля дисплазії 11 13,75 2 4,00♦ 

Цервіцит 43 53,75 13 26,00♦ 

Наслідки проведеного лікування 19 23,75 16 32,00♦ 

 

Примітка. ♦- різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05. 

 

Найбільш розповсюдженою кольпоскопічною картиною ендоцервікозу 

ШМ була незакінчена доброякісна зона трансформації, частота виявлення 
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якої становила (26,50%) та (50,00%) по групах відповідно (р<0,05), а також 

папілярна зона метаплазії циліндричного епітелію (31,25%) та (14,00%). Слід 

зазначити, що у 92 (70,77%) випадках у пацієнток обох груп при проведенні 

кольпоскопічного дослідження виявлялася поєднана кольпоскопічна картина.   

Крім вище наведених ознак, у 29 (36,25%) жінок першої групи 

виявлялись додаткові кольпоскопічні ознаки – аномальна кольпоскопічна 

картина: ніжна пунктація (8 – (10,00%), ніжна мозаїка (6 – (7,50%), а також у 

21 жінки ознаки кератозу – (26,25%) та лейкоплакія – 6 (7,50%), що 

вважається свідченням порушення диференціювання та дозрівання клітинних 

елементів епітеліального покриву ШМ і сприятливим фоном для виникнення 

малігнізації [98, 133, 196]. При цьому практично не відзначали відношення 

грубих змін епітелію, що відхиляються від норми, до зони трасформації. 

Запальні процеси слизової оболонки ШМ (в основному ендоцервіцити) 

були виявлені у 43 (53,75%) обстежених жінок, причому у пацієнток першої 

групи частіше, ніж у другій (у 2,0 рази) (р<0,05), у 2,7 рази частіше відмічено 

поліпи (р<0,05), у 1,7 рази частіше – ендометріоз ШМ та достовірна різниця 

щодо ознак кератозу (у 3,2 рази), тоді як у другій групі у 3,5 рази частіше 

діагностовано ерозований ектропіон ШМ (р<0,05). У 9 (11,25%) жінок 

першої групи виявлено кольпоскопічну картину епідермізованих поліпів. 

При оцінці кольпоскопічної тканини у 9 пацієнток (11,25%) 

підтверджено підозру на клінічно запідозрений гострий період герпетичної 

інфекції. У 11 (13,75%) жінок першої групи виявлено конділоматозний 

цервіцит, якій кваліфікується як прояв папіломавірусної інфекції.  

Хламідійне інфікування було запідозрено у 33 (25,38%) жінок за 

наявності гіпертрофічного ендоцервікозу з ділянками гіперкератозу та 

гіперемії. У 14 (10,77%) обстежених жінок за наявності характерних 

кольпоскопічних ознак („симптом манної крупи", витончення і набряк 

слизової) запідозрено трихомонадне інфікування. Ці дані були підтверджені 

дослідженням на ДНК-ПЛР та цитологічним дослідженням з виявленням 

специфічних ознак запалення.   
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При обстеженні хворих зверталася увага на різноманітний характер 

поширення та локалізації патологічного процесу епітелію ШМ. При більш 

детальному аналізі цих змін визначено основні типи поширення і локалізації 

уражень ШМ та їх співвідношення з проявами дисплазії. Як свідчать 

отримані дані, у 24,62% обстежених виявлено мультицентричні ураження 

епітелію ШМ, з переходом на склепіння та стінки піхви, і перевагу цього 

типу ураження епітелію ШМ наведено у табл. 4.9.  

 

Таблиця 4.9 

Локалізація патологічних змін на шийці матки, % 

 

Характер ураження шийки матки 

Досліджувані групи 

Перша група (п=80) Друга група (п=50) 

Абс. % Абс. % 

Локально в межах перехідної зони 

трансформації 
17 21,25 6 12,00♦ 

У межах ектоцервіксу 26 32,25 11 22,00 

Мультицентрично із 

розповсюдженям на склепіння і 

піхву 

25 31,25 7 14,00♦ 

Поєднаний 28 35,00 11 22,00♦ 

Примітка. ♦- різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05. 

 

Ураження у більшості відсотків випадків мали поєднаний характер 

поширення на епітелії ШМ (35,00% та 22,00% відповідно). Локалізацію 

патологічного процесу на ШМ у межах перехідної зони трансформації, у 

ділянці зовнішнього вічка ШМ спостерігали у 21,25% та 12,00% відповідно.  

Як зазначалося вище, передраковим та диспластичним процесам, 

зазвичай, передують фонові зміни епітелію ШМ. Встановлено, що у 78,46% 

хворих прогресування процесу виникало на фоні гострого та хронічного 
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цервіциту, який діагностували кольпоскопічно та підтверджували 

морфологічно. У 29 жінок (22,31%) ФЗШМ поєднувалися з поодинокими та 

множинними кондиломами та папіломами різної форми та розміру.  

Кольпоскопічне визначення ознак, притаманних передраковим 

процесам ШМ, залежить від ретельного вивчення судинного рисунка, 

контурів і рельєфу патологічного вогнища на ШМ. Найбільш специфічною 

кольпоскопічною ознакою є наявність атипових судин у вигляді коротких та 

уривчастих утворів, схожих на кому, завиток, лакуни тощо. Предметом 

пошуку були підвищена васкуляризація, збільшена чи нерівномірна 

міжкапілярна відстань, великі розширені судини, чіткий припіднятий край 

патологічного вогнища та виразка [99, 133, 196]. Як продемонстрували 

дослідження, серед кольпоскопічних ознак аномалії легкого ступеня 

виявлено у хворих усіх груп, але вірогідно частіше у пацієнток першої, так як 

і ознаки аномалії тяжкого ступеня. 

Результати цитологічного долідження наведені у таблиці 4.10.  

При проведенні цитологічного дослідження мазків з екзо-ендоцервіксу 

у здорових пацієнток нами було виявлено, що мазки Ι класу (РАР Ι) визначені 

у 28 пацієнток (93,33%), а мазки ΙΙ класу (РАР ΙΙ) – у 2 (6,66%), мазки ΙΙΙ 

класу (РАР ΙΙΙ) у пацієнток даної групи не визначалися, також не зустрічався 

гіпер- чи пара кератоз.  

У 63 (78,75%) жінок першої групи цитологічні мазки були 

класифіковані за II типом цитограми - запальний тип мазка, з них – у 38 

пацієнток (47,50%) у мазках були виявлені проліферативні зміни епітелію, 

що виникли на тлі запального процесу. Тобто, практично основна частина 

досліджених цитологічних мазків демонструє запальний процес, що свідчить 

про провідну роль інфекції та необхідність враховувати даний факт під час 

вибору методу лікування, а також про необхідність проведення 

антибактеріальної та противірусної терапії до та після хірургічного 

втручання.   
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Таблиця 4.10. 

Цитологічна характеристика у обстежених пацієнток, абс.ч., % 

Цитологічний висновок 
Перша група 

(п=80) 

Друга група 

(п=50) 

Контрольна 

група (п=30) 

РАР І 4 5,00* 6 12,00*♦ 28 93,33♦ 

РАР ІІА (запальний процес) 

із них: 

РАР ІІБ (гіперплазія 

залозистого епітелію) 

63 

 

 

38 

78,75* 

 

 

47,50* 

39 

 

 

12 

78,00* 

 

 

24,00*♦ 

2 

 

 

- 

6,67♦ 

 

 

- 

РАР ІІІ А (легка дисплазія) 11 13,75* 5 10,00* - - 

РАР ІІІБ (середня дисплазія) 2 2,50 - - - - 

Примітки: 

1.* - різниця достовірна відносно даних контрольної групи,  р<0,05; 

2 ♦- різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05. 

 

У 13,75% (11 осіб) за цитологічним висновком констатовано РАР ІІІА 

(легка ступінь дисплазії), у 2 пацієнток (2,50%) – було діагностовано середню 

ступінь дисплазії.  

Характеризуючи цитологічну картину у пацієнток другої групи, слід 

відмітити відсутність достовірної різниці щодо частоти діагностики РАР ІІ 

(запальний процес) та РАР ІІІ, проте у 1,9 рази рідше верифіковано 

гіперплазію залозистого епітелію проти даних другої групи (р<0,05).  

Як демонструють дані наступної таблиці ( табл.4.11), у 29 (36,25%) 

випадках на першому плані в цитологічних препаратах верифікували ознаки 

вірусного інфікування (збільшення ядер клітин плоского епітелію з 

гіпохромією та з дезагрегацією, нерівномірність розташування хроматину).  
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Таблиця 4.11 

Порівняльний аналіз даних цитологічного та гістологічного дослідження 

у жінок з ФПШМ, абс. число, % 

 

Показники 

Досліджувані групи 

Перша група (п=80) Друга група (п=50) 

Абс. % Абс. % 

І-й тип цитограми - без 

особливостей 
4 5,00 6 12,00* 

ІІ-й тип цитограми - 

запальний процес 
53 66,25 28 56,00 

Дрібноклітинна запальна 

інфільтрація (цервіцит) 
36 45,00 14 28,00* 

Істинна ерозія 6 7,50 - - 

Залозистий поліп 4 5,00 2 4,00 

Епідермізуючий поліп 9 11,25 1 2,00 

Ендометріоз шийки матки 8 10,00 3 6,00* 

Простий ендоцервікоз 7 6,25 3 6,00* 

Проліферуючий ендоцервікоз 26 32,50 4 8,00* 

Стаціонарний ендоцервікоз 5 10,00 14 28,00 

Акантоз 8 8,75 2 4,00 

Гіперкератоз, паракератоз 6 7,50 - - 

Гостра конділома 17 21,25 - - 

Койлоцитоз 21 26,25 2 4,00* 

CIN I 11 13,75 5 10,00 

CIN II 2 2,50 - - 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників першої групи, 

р<0,05. 

 

Крім того, у 21 (26,25%) жінки першої групи при цитологічному 
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дослідженні мазків виявлялись койлоцитоз, клітини з наявністю 

мультиформенних ядер, пери- та дискератозу, що характерно для 

проліферативної фази ПВІ. 

Як демонструють отримані дані, явища акантозу та паракератозу 

займають одне із провідних місць в гістологічній картині діагностики 

ураження шийки матки у жінок першої групи. Достовірною ознакою 

вірусного ураження у даної категорії пацієнток є наявність койлоцитоатипії у 

26,25% спостереженнях. Слід відмітити її асоціацію з цервікальною 

інтраепітеліальною неоплазією легкого ступеню, що більш характерно для 

пацієнток з пухлиннними утворами яєчників.  

Таким чином, патоморфологічні критерії ураження ШМ у пацієнток із 

ДПЯ та асоційована з даним процессом ендокринна дисфункція, а також 

високий індекс інфікування біотопу піхви, високий процент вірусного 

ураження, зокрема ПВЛ, обумовлюють зростання частки CIN легкого 

ступеню у порівнянні з групою жінок з запальним та посттравматичним 

ураженням шийки матки без гінекологічної патології.  

Гістологічна картина біоптатів ШМ у 49 спостереженнях (37,69%) мала 

патоморфологічні ознаки доброякісних змін (прогресуючий, стаціонарний 

або заживаючий ендоцервікоз та інш.). У 81 випадку (62,31%) відмічалося 

хронічне запалення з вогнищами лімфоїдної інфільтрації, фіброзом строми, 

новоутворенням судин та дистрофічною лейкоплакією. У 11 (13,75%) 

випадках у пацієнтів першої групи описана картина поєднувалася зі слабкою 

базально-клітинною гіперактивністю, у зв’язку з чим дана клінічна  ситуація 

вимагала консультації онкогінеколога та диспансерного спостереження. 

У результаті аналізу гістологічних заключень, слід відмітити 

збільшення у першій групі у 4,0 рази даних за проліферуючий ендоцервікоз, 

тоді як стаціонарний ендоцервікоз реєструвався у 2,8 рази рідше, також 

достовірно відмінним був відсоток ендометріозу ШМ у пацієнток другої 

групи (у 1,7 рази більше)(р<0,05). 

Дані інструментального обстеження  та гістологічного дослідження 
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зішкрібу цервікального каналу та біоптату ендометрію у жінок першої та 

другої досліджуваних груп продемонстрували наступні дані (табл. 4.12). 

 

Таблиця 4.12 

Дані цитологічного заключення зішкрібу із цервікального каналу у 

жінок досліджуваних груп (п=130) 

Показник 
Перша група (п=80) Друга група  (п=50) 

Абс. % Абс. % 

Призматичний епітелій без 

особливостей 
19 23,75 27 54,00* 

Проліферація призматичного 

епітелію 
30 37,50 10 20,00* 

Різко виражена проліферація 

призматичного епітелію 
8 10,00 2 4,00* 

Запалення 21 26,25 11 22,00 

Атипова проліферація 2 2,50 - -- 

 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05. 

 

Отримані результати демонструють підвищення проліферативної 

активності у пацієнток з ФПШМ та ендокринною дисфункцією на тлі ДПЯ, а 

саме: зростання частки проліферації призматичного епітелію у першій групі 

у 1,9 рази, а різко вираженої проліферації – у 2,5 рази (р<0,05). 

Слід відмітити, що для пацієнток із ФПШМ на тлі ендокринної 

дисфункції, пов’язаної із ДПЯ, також характерним зростанням відсотку 

гіперплазії ендометрію – у 1,7 раза, поліпозу ендометрію – у 2,7 раза проти 

даних у пацієнток другої групи (р<0,05) (рис. 4.10). 

Також необхідно вказати на діагностику у жінок першої групи 

фіброміоматозних змін міометрію та зростання частки аденоміозу. 
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Примітка. ♦ - різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05. 

 

Рис. 4.10 Дані ультразвукового обстеження та гістологічного 

дослідження біоптату ендометрію у жінок досліджуваних груп (п=130)  

 

Таким чином, проведені дослідження підтверджують доцільність 

комплексного застосування різних методів дослідження для верифікації 

патологічного перебігу ФЗШМ на тлі ендокринної дисфункції та врахування 

високого індексу інфікованості у пацієнток з ДПЯ. Такий підхід обґрунтував 

необхідність проведення поглибленого морфогістологічного дослідження не 

тільки тканин ШМ, але і матеріалу, отриманого при інтрацервікальному 

зішкрібі та біопсії тканини ендометрію для більш диференційованої 

діагностики доброякісних і неопластичних уражень. 

Мікробіологічні дослідження у жінок з ФЗШМ, асоційованими з 

пухлинними утворами яєчників, свідчать про значні мікроекологічні 
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порушення, які характеризуються розширенням спектру аеробної умовно-

патогенної та патогенної флори, суттєвим ростом кількості грибів роду 

Candida, зниженням контамінації піхви лактобацилами та приводять до 

формування третього варіанту дисбіозу – неспецифічного вагініту – у 46,25% 

спостережень. У жінок з ФЗШМ, поєднаними з ДПЯ, відмічається дисбіоз, 

при якому з високою частотою реєструється асоціативний тип мікробіоти та 

значимий відсоток вірусного інфікування.  

У пацієнток з фоновою ендокринною дисфункцією на тлі ДПЯ та 

ФПШМ у більш значимому відсотковому відношенні діагностують 

ендоцервіцити, ознаки кератозу та лейкоплакію, а за даними гістологічного 

дослідження – проліферуючий ендоцервікоз, що, очевидно пов’язано зі 

значимим відсотком інфікування у даній групі, в тому числі і вірусної 

етіології, а також з тривалими дисгормональними змінами репродуктивної 

сфери жіночого організму. 

Матеріали даного розділу опубліковані в друкованих роботах: 

Матвійків НІ, Макарчук ОМ, Юнгер ВІ (2013) Оцінка ступеня 

інфікованості статевих шляхів у жінок з фоновими захворюваннями шийки 

матки та доброякісними пухлинами яєчників.  Здоровье женщины 6(82): 103-

106 
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Р О З Д І Л  5 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОЛОГІЧНОГО ТА ГОРМОНАЛЬНОГО 

ГОМЕОСТАЗУ  ПРИ ФОНОВИХ ПРОЦЕСАХ ШИЙКИ МАТКИ, 

ПОЄДНАНИМИ З ДОБРОЯКІСНИМИ ПУХЛИНАМИ ЯЄЧНИКІВ 

 

5.1. Особливості гормональних взаємовідношень у пацієнток із 

фоновими процесами шийки матки 

 

У досліджуваних групах пацієнток було проведено оцінку рівнів ФСГ, 

ЛГ, пролактину, естрадіолу та прогестерону з метою характеру 

гормонального дисбалансу гонадотропних та стероїдних гормонів. 

Враховучи взаємозв’язок органів ендокринної системи додатково проведено 

дослідження стану гіпофізарно-адренало-гонадної та тіреоїдної систем та 

рівня пулу андрогенів (оцінка концентрації тиреотропного гормону (ТТГ), 

кортизолу, адренокортикотропного гормону (АКТГ) та рівнів 

дигідротестостерону, андростендіола глюкуроніду, 17-ОНР). Гормональне 

обстеження проводилося усім жінкам на 2-3-й та 21-22-й дні менструльного 

циклу. Варто зазначити, що у всіх 30 жінок групи контролю (100,0%) 

показники гормонального фону були в межах норми.  

Результати стану гонадотропної, тиреоїдної, пролактинергічної функції 

гіпофізу, а також глюкокортикоїдної та андрогенної функції наднирників у 

обстежених жінок представлені  у таблиці 5.1.  

За результатами проведених досліджень встановлено недостовірні 

відхилення рівня гонадотропних гормонів, більше виражені у першій групі: 

концентрація ФСГ перевищувала показники контролю на 22,20%, ЛГ – на 

18,61 %, проте дані показники знаходилися у межах референтних значень; у 

другій групі вагомої різниці не виявлено. Зміни вмісту гормонів щитовидної 

залози у обстежених жінок у достовірних межах не було відмічено.   
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Слід відмітити гіперпролактинемію у пацієнток з доброякісними 

пухлинами яєчників – у першій групі рівень пролактину перевищував 

показники контролю у 1,9 рази (р<0,05), у другій групі – у 1,4 рази, слід 

також відмітити лабораторні ознаки помірної тиреоідної дисфункії із 

недостовірним зростання концентрації ТТГ. 

Таблиця 5.1. 

Концентрація гормонів  гіпофізарно-адренало-гонадної та тіреоїдної 

систем у обстежених жінок, M±m 

Показник 
Перша група 

(п=80) 

Друга група 

(п=50) 

Контрольна група 

(п=30) 

ФСГ (мЕД/мл) 8,42±1,16* 6,41±1,14 6,89±1,10 

ЛГ (мЕД/мл) 6,48±2,10 5,68±1,34 4,92±1,24 

Пролактин (мЕД/мл) 498,82±21,12* 358,28±18,34 264,38±12,18 

 

 

Естрадіол (пМ/л) 

на 3-5-й день менструального циклу 

439,28±18,16* 358,6±22,15 276,26±15,38 

на 21-23-й день менструального циклу 

298,30±43,22 296,20±38,62 262,42±52,39 

 

 

Прогестерон (Нм/л) 

на 3-5-й день менструального циклу 

38,86±3,62* 48,22±3,62 56,28±3,16 

на 21-23-й день менструального циклу 

27,44±3,16* 32,16±3,18 55,12±1,61 

Загальний тестостерон 

(пМ/л) 
2,82±0,06* 1,92±0,08* 1,40±0,08 

ТТГ, ммЕ/мл 1,98±0,83 1,84±0,60 1,76±0,06 

Т4, нмоль/л 13,84±2,09 13,31±1,80 13,12±0,10 

Т3, нмоль/л 2,31±0,37 2,32±0,52 2,24±0,02 

Примітка: * - різниця достовірна відносно даних контролю, р<0,05. 

 

Дослідження та аналіз отриманих результатів концентрації стероїдних 
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гормонів дозволив встановити, що у пацієнток першої досліджуваної групи 

достовірно підвищувався  рівень естрадіолу (у 1,6 рази) та загального 

тестостерону (у 2,0 рази), а також була встановлена гіпопрогестеронемія – у 

2,0 рази у порівнянні з групою контролю (р<0,05).  

Концентрація загального тестостерону в сироватці крові жінок першої 

групи була вищою (у 2,0 рази у порівнянні з контролем, р<0,05), що можна 

пояснити з двох позицій: збільшенням секреції ЛГ та стимуляцією яєчників з 

гіперплазією строми і тека-тканин яєчника, що власне характерно для 

мультикистозної дигенерації яєчникової тканини та ДПЯ.   

У пацієнток другої досліджуваної групи також слід вказати на помірне 

збільшення концентрації пролактину, тестостерону (на 28,8%) та зниження 

рівня прогестерону (у 1,6 рази, р<0,05), проте з менш вираженими 

відхиленнями від показників контрольної групи.  

Найбільш виражені зміни концентрацій гонадотропних та статевих 

гормонів, виявлені у 54 спостереженнях (67,5%) у пацієнток першої групи у 

другу фазу МЦ, де концентрація прогестерону у стадію розвитку жовтого 

тіла була статистично значимою меншою (у 2,0 рази), ніж у контролі 

(р<0,05). Найбільш низька концентрація прогестерону була виявлена у 

пацієнток з ДПЯ, що є свідченням наявності абсолютною або відносної 

недостатності прогестерону (р<0,05) на тлі гіперестрогенемії.  

Таким чином, порівняльний аналіз дослідження гормонів у обох 

клінічних групах дозволив встановити, що пацієнтки з ДПЯ мали підвищення 

середнього рівня естрадіолу (р<0,05) у ранню фолікулінову фазу та відносне 

зниження рівня прогестерону (р<0,002) у середині лютеїнової фази. Крім 

того, оцінюючи отримані результати, можна відмітити, що у 48 пацієнток 

(36,92%) обох клінічних груп спостерігалася помірна активація 

пролактинергічної функції гіпофізу функціонального ґенезу. 

У результаті проведених досліджень встановлено підвищені показники 

пулу андрогенів у 31 пацієнтки (38,75%) першої групи та у 11 жінок (22,00%) 

другої групи, що може бути підтвердженням гіперандрогенного стану у 
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пацієнток із ДПЯ, має тісний зв’язок із мультикистозною дегенерацією 

яєчників, діагностованою у даної категорії пацієнток, та може бути 

підтвердженням впливу гіперандрогенії на розвиток патології екзо-

ендоцервіксу.   

Стан глюкокортикоїдної та андрогенної функції наднирників 

представлено на рис. 5.1  

 

 

 

Рис. 5.1. Стан глюкокортикоїдної та андрогенної функції 

наднирників у жінок досліджуваних груп. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників контрольної 

групи, р<0,05. 

 

Як продемонстрували отримані нами результати дослідження 

глюкокортикоїдної та андрогенної функції наднирників, найбільш вагоме 

підвищення рівня кортизолу (у 1,9 рази) та 17-ОНР (у 1,7 рази) у порівнянні з 

групою контролю (р<0,05) виявлено у пацієнток першої групи.  

Аналізуючи отримані результати, ми прийшли до висновку, що для 

даної категорії пацієнток гіперкортизолемія є характерним станом, оскільки 

зустрічається у даних хворих в межах від 26,25% (26 пацієнтів) у першій 
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групі до 16,00% (8 пацієнтів) – у другій групі, що є статистично значимо, 

також у третини обстежених жінок обох груп (36,92%) було встановлено 

функціональну гіперпролактинемію (р<0,05), що вимагало консультації 

ендокринолога та відповідного лікування. 

 

5.2. Результати функціональної оцінки системи локального 

імунітету у пацієнток досліджуваних груп 

 

Завданням даного дослідження стала оцінка системи локального 

імунітету у жінок із ФПШМ і ендокринними порушеннями, асоційованими із 

ДПЯ, у взаємоз’язку із ступенемінфікування, у тому числі і вірусного, а 

також стероїдним дисбалансом. Для реалізації даного завдання було 

проводено дослідження рівня окремих класів імуноглобулінів, зокрема IgG та 

IgA у змивах із піхви та цервікального каналу, використано діагностичну 

цінність співвідношення IgG/IgA (референте значення якого в нормі = 1).  

Результати обстеження окремих факторів локального імунітету 

представлені в табл. 5.2.  

Як демонструють отримані дані, у цервікальному змиві у пацієнток 

першої групи з ФПШМ та доброякісними пухлинами яєчників вміст окремих 

класів імуноглобулінів складав: sIgA – (26,18±0,02) мг/л, IgA – (38,48±1,18) 

мкг/мл, Ig М – (26,24±0,08) мкг/мл, IgG – (128,64±22,4) мкг/мл. Оцінка 

вказаних показників дозволила припустити, що стан локального 

гуморального імунітету у жінок групи контролю достовірно відрізнявся від 

показників у пацієнток досліджуваних груп (p<0,05). У здорових жінок було 

встановлено високі концентрації IgIg класів A, G та sIgA, а також відсутність 

високих концентрацій IgIg класу М, що можна пояснити підсиленням 

бактерицидних властивостей цервікального слизу та низький індекс 

інфікування статевих шляхів.  
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Таблиця 5.2  

Стан локального імунітету та оцінка співвідношення IgG/IgA у жінок 

обстежуваних груп із патологією шийки матки, M±m 

Показники локального 

імунітету 

Контрольна група 

(п=30) 

Перша група 

(п=80) 

Друга група 

(п=50) 

IgG, мкг/мл 182,12±0,14 128,64±22,4 112,12±16,2 

IgA, мкг/мл 169,60±0,04 38,46±1,18 52,26±0,82 

Ig М,  мкг/мл 8,02±0,02 26,24±0,08 16,22±0,08 

sIgA, мг/л 58,28±0,06 26,18±0,02 56,32±3,16 

IgG/IgA, ум.од. 1,07±0,11* 3,34±0,11* 2,15±0,03* 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників контролю, 

p<0,05. 

 

Згідно результатів дослідження у жінок з патологією шийки матки та 

стероїдним дисбалансом відмічено різке зниження місцевого імунітету, що 

виражається у депресії синтезу в цервікальному слизі рівня  IgA та IgG при 

підвищеній концентрації IgМ, рівні якого зростали у 3,25 рази проти даних 

контрольної групи (p<0,05). Також, слід відмітити у пацієнток першої групи 

достовірні відхилення співвідношення IgG/IgA (до (3,34±0.11) ум. од.) проти 

(1,07±0,11) ум.од у контролі, p<0,05), що вказує на локальний  імунний 

дисбаланс та пригнічені захисні властивості організму у цілому, очевидно 

зумовлені мікс-інфікуванням та негативним впливом ендокринних порушень 

на стан локального імунітету.  

На фоні доброякісних пухлинних утворів яєчників та супроводжуючого 

їх стероїдного дисбалансу у цервікальному слизі спостерігаються достовірні 

змиви всіх ізотопів, причому набільш характерним є вкрай низька продукція 

sIg A (26,16±0,06 мг/л) та високий рівень Ig М (26,27±0,09), які слід 

розглядати як маркери запалення.  

У динаміці менструального циклу, у фолікулярну фазу відмічена 
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тенденція до зниження рівня sIg A (31,42±2,12 мг/л), в периовуляторний 

період  концентрація  sIg A зростала (до 48,14±1,06 мг/л), у лютеїнову фазу 

показники sIg A підвищувалися у 2,4 рази до (76,26±10,06) мг/л (р<0,05), що 

демонструє наявність циклічних змін рівня sIg A в динаміці МЦ. 

Поряд із тим, при вивченні рівня sIg A у жінок контрольної 

досліджуваних груп встановлено наступне. У динаміці менструального циклу 

індивідуальні величини sIg A у цервікальному слизі коливалися в значних 

межах та в середньому складали (56,32±3,16) мг/л. Найбільш достовірні 

відхилення відмічено у пацієнток першої групи (до 26,18±8,06 мг/л), що 

демонструє факт порушення адаптації місцевого імунного захисту у 

пацієнток зі стероїдним дисбалансом.  

Констатуючи відхилення від референтних меж, слід вказати, що у 

пацієнток першої групи середній рівень sIg A був знижений у 2,2 рази – 

проти показників у контролі (p<0,05), причому у третини пацієнток (26 – 

32,50%) він зазнає суттєвих відхилень від референтних значень (до 

(16,42±5,06 мг/л), демонструючи депресію локального імунного захисту.  

Заслуговує на увагу той факт, що найбільш низькими показники sIg A 

виявлені у жінок з папіломавірусним інфікуванням та мікс інфекцією із 

домінуванням уреаплазмозу та хламідіозу. Також слід відмітити зниження 

імунітету та адаптації у половини пацієнток із тривалістю фонових процесів 

шийки матки більше трьох років, де середній рівень sIg A у жінок був 

надзвичайно низьким (від (9,18±1,04) мг/л до (24,20±0,16 мг/л), причому 

низькі рівні sIg A асоціювалися у 93,1 % випадків із ВПЛ-інфекцією.  

У більшої половини пацієнток другої групи показники локального 

захисту достовірно не відрізняються від референтних значень, проте у 

13 спостереженнях (26,00%) навпаки отримано високі показники рівня sIg A 

(до 58,28±0,06 мг/л), на основі чого можна зробити висновок щодо 

достовірного напруження місцевого імунітету у даної категорії жінок. 

Таким чином, вміст sIg A як одного із показників місцевого імунітету 

суттєво не відхиляється від референтних значень у пацієнток другої групи, 
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знижується при хронічному тривалому мікст-інфікуванні та підвищується у 

випадку гострих місцевих запальних процесів. У випадку гормональної 

дисфункції при хронічній вірусній інфекції, хламідіозі, уреаплазмозі та 

дисбіозі показники sIg A відображають пригнічення місцевого імунітету, 

особливо значиме у жінок на фоні ВПЛ-інфікування. Слід відмітити, що у 

жінок обох груп зміна локального імунітету проявлялася підвищенням 

прозапальної активності із зростанням концентрації ряду прозапальних 

цитокінів (IL-1β, IL-8, TNF-α та IFN -γ) та зниженням протизапального IL-10.  

Встановлено, що у жінок з хронічним мікст-інфікуванням, частка яких 

переважає у першій групі, на тлі ендокринного та стероїдного дисбалансу 

розвиваються процеси активації механізмів у сторону прозапального (Th-1) 

типу імунної відповіді, проте у 18 спостереженнях (22,50%) рівень IL-1β 

продемонстрував пригнічення його синтезу до вкрай низьких показників (до 

(22,23±2,12) пг/мл).  

Слід вказати, що у жінок першої групи ці результати співпадають зі 

зниженням резерву функціональної активності IFN-γ (даний показник у 

1,5 рази нижчий від контрольних значень, та у 2,3 рази – від результатів 

другої групи, p<0,05), і можливості забезпечувати елімінацію збудників, що 

посилює персистенцію та хронічний перебіг інфекції нижнього поверху 

репродуктивного тракту. Необхідно підкреслити, що дефіцит клітинних 

реакцій, залежних від IFN-γ, підтверджується високим відсотком супутнього 

вірусного інфікування у даній групі проти показників контролю.  

Зміни показників локального імунітету представлені у таблиці 5.3.  

Як було відмічено, у першій групі виявлена висока частота носійства 

ВПЛ 16 та 18 типу (36,25% проти 8,00% у другій групі, р<0,05). Очевидно, 

недостатньо високий рівень продукції IFN-γ у пацієнток першої групи не 

забезпечує ефективного захисту проти вірусів, чим і пояснюється їх 

персистенція в статевих шляхах таких пацієнток. Самий низький рівень 

(20,12±1,18) пг/мл виявлено у 22 жінок першої групи (27,50%), що 

супроводжується реалізацією онкогенного ризику ВПЛ, де частота дисплазій 
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шийки матки була достовірно вищою (р<0,05). 

 

Таблиця 5.3 

Характеристика показників місцевого імунітету у жінок досліджуваних 

груп, M±m 

 

Показник 

Перша група, 

(п=40) 

Друга група, 

(п=40) 

Контрольна 

група, (п=20) 

IL-1β, пг/мл 42,50±6,20 64,9±6,25 23,64±3,37 

IL-4, пг/мл 28,12±5,15 39,18±1,21 53,41±1,33 

IL-6, пг/мл 87,1±9,98 100,7±13,5 39,53±3,81 

IL-8, пг/мл 110,16±10,32 83,23±10,14 23,12±2,10 

IL-10, пг/мл 43,18±7,06 56,67±4,61 78,12±7,19 

IFN –γ, пг/мл 23,82±4,38 53,12±6,93 35,75±4,24 

TNF-α , пг/мл 48,52±4,27*,** 36,1±3,31* 9,48±0,85 

Примітки: 

1. *- різниця достовірна відносно показників контролю, p<0,05; 

2. **- різниця достовірна відносно показників першої групи, p<0,05. 

 

За результатами проведених досліджень також встановлено, що у 

більшості пацієнток з патологічними змінами шийки матки проходить 

активація запального процесу, що веде до різких коливань прозапальних 

цитокінів. Відмічено значне підвищення рівня локальної продукції основних 

цитокінів прозапального ряду: так, рівень TNF-α у цервікальному слизі склав 

(48,52±4,27) пг/мл, також відмічено підвищення IL-8 (до (110,16±10,32) 

пг/мл) та пониження IL-4 (до (28,12±5,15) пг/мл), що є ознакою 

імунопатологічного процесу та активації запального процесу. Вміст TNF-α, 

як вказують літературні джерела, є позитивним регулятором запальної 

реакції та пусковим фактором у ланцюзі продукції цитокінів запального 

процесу, і у жінок першої групи даний трансмітер знаходився на рівні 
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(48,5±4,27) пг/мл, що у 5,3 рази перевищувало дані контролю (p<0,05).  

 

Рис. 5.2. Зміни вмісту інтерлейкінів та цитокінів у секреті 

цервікального каналу у жінок досліджуваних групу випадку асоціації із 

поліпозом та гіперплазією ендометрію, % 

 

Як демонструють дані рисунку 5.2., у проведених дослідженнях у 

пацієнток з пухлинними утворами яєчників, виявленою гіперплазією 

ендометрію та проліферацією епітелію цервікального каналу  та встановлено 

підвищення вмісту TNF-α – на 64,0% проти середніх зведених даних 

вказаного показника у першій групі. Слід відмітити також у даної категорії 

пацієнток тенденцією до підвищення рівня прозапальних цитокінів  (IL-1β, 

IL-6, IL-8) різного ступеню вираженості, причому найбільш вагомі 

відхилення від референтних значень встановлено для класичних 

прозапальних цитокінів: рівень IL-6 перевищував норму у 5,9 рази, а рівень 

IL-8 – у 2,5 рази. 

Отримані результати дозоляють стверджувати, що мікст-інфікування, 

ендокринний дисбаланс та високий відсток перситстенції ВПЛ обумовлюють 

розвиток патологічних процесів шийки матки із прогресуванням та 
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хронізацією процесу, а ступінь ураження знаходить в прямій залежності від 

тривалості патологічного вогнища ШМ, папіломавірусного інфікуванні та 

вірусного навантаження, в той час як депресія факторів локального захисту 

носить вторинний характер, і, як правило, обумовлено вірусним 

інфікуванням.   

Таким чином, імунодепресія локальних факторів захисту, нерідко на 

тлі розбалансованості механізмів загальної імунологічної реактивності 

організму, приводить до вторинного імунодефіциту, який створює 

передумови для хронізації запальних процесів репродуктивного тракту, 

активації деструктивних змін та рецидивуванні фонових та передракових 

процесів шийки матки. Вважаємо, що отримані результати дають змогу 

визначитися з патогенетично обґрунтованим методом лікування та 

критеріями ефективності проведеного лікування у даної категорії жінок. 

Тісний взаємозв’язок реактивних процесів імунної відповіді організму 

контролюється нейроендокринною системою, тому ендокринний та 

стероїдний дисбаланс у пацієнток із ДПЯ, при поєднанні із ФПШМ, 

проявляється відносним підвищенням концентрації естрадіолу в ранню 

фолікулінову фазу, зменшенням рівня прогестерону в середині лютеїнової 

фази, та слабким позитивним корелятивним взаємозв’язком між 

прогестероном та IL-1 (r=-0,42). 

Тісний зв’язок між інфекційним індексом, молекулярно-біологічними 

та імунологічними факторами дозволяє стверджувати про складні 

взаємообумовлені та мінливі взаємодії у системі «інфекційний фактор – 

клітина – тканина» на різних стадіях морфологічних змін цервікального 

епітелію. Множинні взаємозв’язки показників: ВПЛ 16, 18 тип, стан дисбіозу 

із домінування ознак неспецифічного вагініту, цитокіновий дисбаланс 

дозволяють стверджувати про прогностичну, клінічну значимість та 

актуальність даних лабораторних тестів як маркерів прогресії цервікального 

ураження комплексного інфекційного та дисгормонального ґенезу.  

Наукові положення, підтверджені даним етапом дослідження, 
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створюють необхідність розробки оптимізованого діагностичного алгоритму 

та патогенетично обґрунтованого підходу до лікувально-профілактичних 

заходів у даної категорії жінок, яке б враховувати усі чинники ризику і, при 

можливості, дозволило б зупини прогресування захворювання і знизити 

частоту рецидивів. 
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Р О З Д І Л  6 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОГІСТОХІМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

БІОПТАТІВ ШИЙКИ МАТКИ У ЖІНОК З ФОНОВИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ ШИЙКИ МАТКИ, ПОЄДНАНИМИ З 

ДОБРОЯКІСНИМИ ПУХЛИНАМИ ЯЄЧНИКІВ 

 

Актуальність проблеми лікування фонових і передракових захворювань 

шийки матки визначається їх широким розповсюдженням, недостатньою 

ефективністю існуючих методів лікування та значною частотою злоякісного 

переродження процесу. Сучасна діагностика, раціональна терапія і 

попередження малігнізації є найважливішою ланкою в системі 

профілактичних заходів щодо зниження захворюваності та смертності від 

онкопатології цієї локалізації.  Особливої актуальності ця проблема набуває у 

жінок з ФЗШМ, асоційованими з ДПЯ через істотний вплив гормонального 

дисбалансу на стан цервікального епітелію.  

Аналізуючи результати дослідження біоптатів ШМ контрольної групи 

за результатами імуногістохімічного дослідження встановлено невисоку 

проліферативну активність клітин плоского і залозистого епітелію, що вказує 

на збалансованність цих процесів і узгоджується з даними літератури [79, 

198]. Дослідивши і проаналізувавши рівень експресії Кі-67 у жінок обидвох 

груп з ФЗШМ, ми виявили позитивну інтрануклеарну експресію у всіх 

зразках епітелію. Низька експресія маркера (<10) спостерігалась у 22 

(55,00%) жінок другої групи та у 10 (25,00%) досліджуваних пацієнток 

першої групи. Від 10,00% до 50,00% забарвлених клітин було виявлено у 

біоптатах ШМ у 16 (40,00%) пацієнток другої групи та у 24 (60,00%) 

обстежених першої групи. У 6 (15,00%) зразках цервікального епітелію 

першої групи виявлено високий рівень проліферативного маркера, у другій 

групі – у 2 жінок (5,00%).  
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Явна перевага помірного рівня та наявність високого рівня експресії  

Кі-67 свідчить про зростання мітотичної активності та корелює зі ступенем 

ураження епітелію ШМ.  

Індекс клітинної проліферації (ІП) вираховувався за показниками 

антигену Кі-67 та зростав паралельно підвищенню ступеня ураження 

епітелію ШМ. Середнє значення ІП у першій групі склало (58,61±4,9) ум.од. 

на відміну від другої групи із середнім показником ІП (29,14±4,3) ум.од., 

(р<0,05), що свідчить про високий рівень проліферативної активності клітин 

цервікального епітелію у жінок з ФЗШМ3, порівняно із контролем.  

 

ФЗШМ + ПУЯ І група

60,00

25,00
15,00

Низький Помірний Високий

ФЗШМ ІІ група

40,00

5,00

55,00

Низький Помірний Високий

 

Рис.  6.1. Розподіл ступеню експресії маркера проліферації Ki-67 у 

досліджуваних групах 

Примітка. * – коефіцієнт вірогідності випадкових міжгрупових 

розбіжностей р<0,05. 

 

Як видно на рис. 6.1, більш прогностично несприятливими є показники 

у першій групі, що доводить негативний вплив гормонального дисбалансу на 

ступінь проліферації цервікального епітелію у жінок з ФЗШМ, поєднаними з 

ДПЯ.  

Частими причинами виникнення доброякісних патологічних процесів 
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ШМ є гормональні розлади. На думку багатьох дослідників, осередки 

доброякісної патології є лише фоном, на якому при несвоєчасному і 

неадекватному лікуванні виникають передпухлинні процеси в епітелії [4, 79]. 

Численні дослідження вказують на те, що злоякісні новоутворення жіночої 

репродуктивної системи у більшості випадків є гормонозалежними [198]. 

Особливе місце в цьому процесі займають естрогени, що відіграють важливу 

роль у стимуляції клітинної проліферації в органах-мішенях. 

Для імуногістохімічних реакцій у групі контролю характерною була 

слабка (до 1 балу) експресія антигену до ER в ядрах епітеліальних клітин, до 

PgR – виявлено негативну експресію, що відповідало фазі менструального 

циклу.  

Аналіз отриманих даних пацієнток із ФЗШМ свідчить про те, що в 

цитоплазмі клітин епітелію і в ядрах стромальних клітин виявляється 

помірна експресія ER у 19 (47,5%) жінок першої та 20 (50,00%) пацієнток 

другої групи. У 10,00 % зразків першої та у 15,00 % біоптатів ШМ другої групи 

спостерігались випадки з негативною експресією стероїдних гормонів (<10%). 

Слід звернути увагу, що у 17,5% зразків першої групи та 22,5% другої групи 

встановлено високу інтенсивність інтрануклеарного забарвлення маркеру ER. 

У середньому ступінь експресії ЕR в ядрах клітин епітелію ШМ був від 

помірного до виразного і становив (2,04+0,12) бали. Представлені дані 

вказують на високий рівень естрогенів у клітинах плоского епітелію 

цервікального каналу у жінок з ФЗШМ, порівняно з групою контролю 

(р<0,05).  

У порівнянні з контролем, експресія PgR в ядрах епітеліальних клітин 

ШМ жінок другої групи дослідження була слабкою і у середньому становила 

(0,72+0,04) балів. Однак, у пацієнток з ФЗШМ, асоційованими з пухлинними 

утворами яєчників, очевидно, на тлі гіперестрогенемії та стретоїдного 

дисбалансу, в ядрах стромальних клітин ми спостерігали помірний ступінь 

експресії, що потрібно враховувати при виборі оптимальної схеми лікування. 

Отже, визначення експресії Кі-67 є об’єктивним критерієм моніторингу 
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стану епітелію ШМ, дає змогу підвищити якість діагностики та прогнозувати 

перебіг патологічного процесу епітеліоцитів цервікального каналу. Отримані 

результати імуногістохімічного дослідження продемонстрували достовірне 

підвищення проліферативної активності клітин, індексу проліферації та рівня 

експресії рецепторів до естрогенів та прогестерону у жінок із ФЗШМ 

(р<0,05). Особливо високий рівень проліферації на фоні високого рівня 

рецепторів до естрогенів в клітинах епітелію ШМ у жінок з ФЗШМ, 

асоційованими з доброякісними пухлинними утворами яєчників має 

негативний прогноз через посилення проліферативної дії естрогенів на 

органи-мішені репродуктивної системи.  

Матеріали даного розділу опубліковані в друкованих роботах: 

Матвійків НІ (2017) Особливості муногістохіміного дослідження 

біоптатів ийки матки у жінок з фоновими захворюваннями шийки матки, 

асоційованими із пухлиноподібними утворами яєчників. Тези доп. 

Всейукраїнської науково-практичної конференції «Іноваційні технології в 

акушерстві та гінекології: від науки до практики», Івано-Франківськ: 41-42 
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РОЗДІЛ 7 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ФОНОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЙКИ 

МАТКИ У ЖІНОК З ДОБРОЯКІСНИМИ ПУХЛИНАМИ ЯЄЧНИКІВ 

 

На підставі отриманих результатів, детальний аналіз яких був поданий 

у попередніх розділах, враховуючи кофакторність патологічних процесів, 

обумовлену ендокринною дисфункцією та запальним чинником, при фоновій 

патології шийки матки та функціональних порушеннях стероїдогенезу, що 

супроводжують доброякісні пухлинні утвори яєчників, для підвищення 

ефективності репаративних терапевтичних заходів доцільним є застосування 

запропонованого алгоритму моніторингу та комбінованої лікувально-

профілактичної програми, що поєднує не тільки методи деструктивної 

терапії, але і корекцію гормонального дисбалансу та локальних захисних 

процесів.  

Враховуючи основні патогенетичні моменти ФПШМ, поєднаних із 

ДПЯ, а саме: запальний фактор та ендокринний дисбаланс - було сформовано 

власний алгоритм комплексної діагностики захворювань ШМ,поєднаних із 

ДПЯ, який дозволив діагностувати імовірність ПВІ та передракового стану, 

достовірно оцінювати потенціал дисплазії відносно розвитку раку ШМ і 

відповідно вибирати більш консервативну або активну тактику лікування. 

Діагностичний алгоритм, критерії спостереження та активної 

гінекологічної тактики, а також етапність медичної допомоги у даному 

науковому дослідженні полягала в наступних моментах (рис. 7.1).  

Тактика передбачала персоніфікований відбір пацієнтів для 

подальшого використання лікувально-профілактичних заходів.  

Первинний скринінг передбачав оцінку провідних чинників ризику 

хронізації запального процесу. 
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Рис. 7.1. Етапи діагностики, моніторингу та лікувально-

профілактичних заходів. 

 

Первинний скринінг - оцінка провідних чинників ризику; 

оцінка соматотипу, цервікальний скринінг, цитологія, 

кольпоскопія, гістологія - формування груп ризику. 

Розширений діагностичний алгоритм: гормональний 

моніторинг у ІІ фази МЦ, обстеження на ІПСШ, HPV-

тестування, оцінка факторів локального імунітету 

I-а етап 

Формування групи жінок, які вимагали дообстеження та 

моніторингу та групи пацієнток, які вимагали активної 

тактики та деструкції патологічного вогнища ШМ 

Моніторинг на протязі 6 місяців, комплексна протизапальна 

терапія (з включення препарату протефлазид та місцевої 

інтереферонотерапії, корекція вагінальної мікробіоти), 

корекція гормонального дисбалансу (з використанням 

екстракту прутняка, при нерегулярному МЦ та 

гіперполіменореї – КОК з пролонгованим режимом),  

метаболічні та антиоксиданті середники (тіатриазолін, 

поліненасичені жирні кислоти)    

II етап 

1. Повторний РАР-тест, HPV-тест, кольпоскопія  

2. У пацієнток з ДПЯ, зі схильністю до рецидивування,  у 

жінок старше 30 років, при відсутності цитологічних та 

кольпоскопічних ознак регресії на протязі 6 місяців, при 

кольпоскопічній картині ураження більше 50 %, у разі 

позитивного HPV-тесту, цитологічного заключення LSIL 

або  ASC-US – доцільне обстеження на вірусне 

навантаження, імуногістохімічне дослідження,  

ексцизійна біопсія та цервікальний кюретаж                     

3. Подальша тактика із врахуванням результату 

гістологічного дослідження, деструкція вогнища з 

використання АПК у поєднанні із  антиоксидантною 

(тіотриазолін) та антипроліферативною терапією  

III етап 

Впровадження в практику та оцінка ефективності 

діагностичного алгоритму, програми лікувально-

профілактичних заходів та постдеструкційної терапії, оцінка 

віддалених результатів IV етап 



140 

 

Цервікальний скринінг включав оцінку результатів наступних 

досліджень: цитологія з інтерпретацєю одержних результатів за 

класифікацією Betesda, HPV-тестування (позитивний чи негативний), 

кольпоскопія та гістологія, а також додаткове дообстеження: дослідження на 

ІПСШ, гормональний моніторинг у дві фази МЦ, та оцінку локального 

імунологічного статусу. 

Враховуючи встановлений високий індекс вірусного інфікування у 

пацієнток із доброякісними пухлинними утворами яєчників, у разі 

діагностики вірусних асоціацій рекомендовано проведення курсу 

протизапальнї противірусної етіотропної терапії із включенням рослинного 

імуномодулюючого препарату протефлазид, який є рідким екстрактом (1:1), 

отриманим із суміші трави Щучки дернистої (Herba Deschampsia caespitosa 

L.) та трави Вейника наземного (Herba Calamagrostis epigeios L.). На етапі 

протизапальної етіотропної терапії у медикаментозний комплекс також 

включали препарат інтерферону-α2 інтравагінально, а також метаболічні та 

антиоксидантні середники – ПНЖК та тіотриазолін. 

На даному етапі, всім пацієнткам із ФПШМ та ДПЯ при виключенні 

доцільності оперативного втручання, комплекс етіотропної протизапальної 

терапії доповнили препаратами, спрямованими на корекцію гормонального 

дисбалансу, а саме: рослинний препарат екстракту Прутняка (BNO 1095), а у 

разі порушеного цирхоріального ритму регуляції МЦ та гіперполіменореї – 

комбіновані оральні контрацептиви із пролонгованим режимом застосування. 

Протягом цього періоду бажано  створити умови для елімінації віруса: 

рекомендація припинити паління,  при потребі лікування хронічних інфекцій, 

корекція вагінальної мікробіоти (кандідоз, баквагіноз, хронічна герпетична 

інфекція і т. п.). 

Моніторинг на даному етапі рекомендували завершити повторною 

кольпоскопією, повторним РАР-тестом та повторним HPV-тест через 

6 місяців, після чого було виділено групу жінок, що потребувала 

дообстеження та моніторингу та групу пацієнток, які вимагали більш 
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активної тактики та деструкції патологічного процесу шийки матки. 

У юних пацієнток (віком до 25 років), при відсутності рецидивів в 

анамнезі, у випадку цитологічного висновку NILM, негативного HPV-тесту 

та відсутності патологічних кольпоскопічних ознак по завершенню 

протизапальної терапії та гормональної корекції рекомендували рутинний 

скринінг на протязі 12-18 місяців. 

У пацієнток з ФПШМ та доброякісними пухлинами яєчників, з 

рецидивами або недостатнім ефектом попереднього лікування,  у жінок віком 

старше 30 років, при відсутності цитологічних та кольпоскопічних ознак 

регресії на протязі 6 місяців, при кольпоскопічній картині ураження більше 

50%, у разі позитивного HPV-тесту, при ознаках персистенції LSIL  через 

6 місяців, цитологічного заключення LSIL або  ASC-US – доцільне 

обстеження на вірусне навантаження, імуногістохімічне дослідження, 

ексцизійна біопсія та цервікальний кюретаж.  

Враховуючи активізацію проліферативних процесів ( у тому ислі при 

високому вірусному навантаженні, вираженому ступеню експресії білка Кі-

67) на тлі пухлинних утворів яєчників всім жінкам поряд із прицільною 

ножовою біопсією шийки матки проводили діагностичний цервікальний 

кюретаж та гістологічне дослідження біоптату ендометрію.  

Подальша тактика залежала від результатів гістологічного заключення 

та передбачала використання деструктивних та ексцизійних методів. 

Процедура аргоноплазмової коагуляції (АПК) виконувалася на апараті Arco 

3000 «Soering» (Німеччина) у режимі СПРЕЙ (26-30 Вт) рівномірним стійким 

факелом аргону [8, 29, 53, 82]. 

Враховуючи активацію проліферативних процесів, у лікувальну 

програму як на до деструкційному, так і на постдеструкційного етапі 

включали антипроліферативний препарат (епігалін), загальну імунотерапію 

забеспечували за рахунок використання препарату тіотриазолін у 

таблетованій формі та у вигляді вагінальних суппозиторіів. 

Для оцінки ефективності результатів запропонованих програм група 



142 

 

жінок із ФПШМ та ДПЯ (80 пацієнток), була розділена на дві групи: основну 

групу (40 пацієнток), яка отримувала запропоновану лікувальну програму та 

групу порівняння (40 пацієнток), які велися згідно існуючих на сьогодні 

стандартів МОЗ України.  

Оцінку ефективність лікування проводили за результатами 

об’єктивного обстеження, розширеної кольпоскопії та  цитоморфологічного 

контролю на 5-7-й день після закінчення протизапальної терапії та локальної 

імунокорекції, через 7 днів, через 4 тижні, на 6-му, а також через 12-18-

24 місяці у процесі моніторингу стану шийки матки. 

Оцінка інфекційного статусу у пацієнток, які отримували 

запропонований комплекс терапії (основна група), продемонструвала 

корекцію більшості показників мікробіоценозу статевих шляхів.  

Результати бактеріоскопічного дослідження у динаміці лікування через 

1 місяць представлені на рис. 7.2. 

Елімінацію патогенів за результатами бактеріологічного та 

вірусологічного дослідження відмітили у 33 спостереженнях (82,50%) 

зменшилася частота верифікації умовно-патогенних грам-позитивних коків, 

суттєво зменшився відсоток грибів роду Candida, частота реєстрації різних 

асоціацій умовно-патогенної мікрофлори зменшилася з 72,50% (29) до 

42,50% (17). У 34 спостереженнях (85,00%) відновилася контамінція стетевих 

шляхів латоктобацилами. Крім того, розроблений комплекс терапії сприяв 

зменшенню частоти гарднерельозу до 12,5%, хламідіозу до 7,5%, 

уреаплазмозу – до 12,5 %, ВПГ-2 та цитомегаловірусу – до 10,00%. 

Таким чином, у основній групі  частота асоціацій інфекційних чинників 

зменшилась у 2,6 рази, сумарне інфікування вірусами – у 4,0 рази, 

хламідіями, кандидами та гарднерелами – в 2,5 рази проти даних групи 

порівняння.  
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Рис. 7.2. Результати бактеріоскопічного дослідження у динаміці 

лікування через 1 місяць, % 

Примітка. * різниця достовірна у порівнянні з вихідними даними, 

р<0,05. 

 

Що стосується змін гормонального статусу, то слід відмітити після 

використання запропонованої програми тенденція (р>0,05) до нормалізації 

продукції гонадотропних та стероїдних гормонів (табл. 7.1).  
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Таблиця 7.1 

Показники гормонального статусу у сироватці крові на 21-23-й день 

менструального циклу через 6 місяців після лікування (M±m) 

Групи пацієнток 

Концентрація гонадотропних гормонів 

ЛГ (МОg/л) ФСГ (МОg/л) ЛГ/ФСГ 
Пролактин 

(пМОg/л) 

Контрольна (n=30) 
10,14±0,24 

 

5,84±0,26 

 

1,8 

 

312,4±20,4 

 

Показники до лікування 

(n=40) 
24,62±0,12* 8,18±0,04 2,9 496,8±22,1 

Основна група (n=40) 14,28±0,06*
 

6,92±0,12 2,2 366,2±20,2 

Група порівняння (n=40) 18,16±0,12 7,82±0,05 2,6 490,22±12,6 

Групи пацієнток 

Концентрація статевих гормонів 

Естрадіол 

(пмоль/л) 

Прогестерон 

(нмоль/л) 
Е2/Пр 

Контрольна (n=30) 228,60±12,2
 

29,10±1,12 7,8 

Показники до лікування 

(n=40) 
328,22±28,22 8,86±0,14* 40,5 

Основна група (n=40) 268,24±10,12*
 

28,60±0,12*
 

10,0 

Група порівняння (n=40) 290,12±10,16 19,82±0,10
 

15,36 

Примітка. * - різниця достовірна в порівнянні з показниками групи 

порівняння, р<0,05. 

 

Ефективність першого етапу лікування відзначилася повним регресом 

захворювання у 17 осіб основної групи (42,50%), частковим ефектом – у 

9 жінок (22,5%) проти 11 пацієнток (27,5%) у групі порівнянння (р<0,05) 

(рис. 7.3).   
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Рис.  7.3. Кольпофотографія хворої М., 27 р., №  амб. к. 366. Шийка 

матки після консервативного лікування. Частковий ефект 

 

Також встановлено достовірне цитологічне зменшення дегенеративних 

та проліферативних цитологічних проявів ВПЛ-інфекції до 12,5%: достовірно 

зменшилися випадки виявлення ацето-білого епітелію (до 12,5%), регресію 

йоднегативних ділянок (до 32,5%), мозаїки ( до 22,5%), ендоцервікозу (до 

12,5%), пунктаціх (до 15,0%). 

У разі неефективності або часткового ефекту першого етапу терапії 

після повторного обстеження (рідинна цитологія, кольпоскопія, повторний 

HVP-тест, оцінка вірусного навантаження, ексцизійна біопсія, 

ендоцервікальний кюретаж при наявності проліферативних процесів ендо-

міометрію – гістологічне дослідження біоптату ендометрію) переходили до 

наступного етапу лікування із використанням деструктивним методів.  

На постдеструкційному етапі (після відторгнення коагуляційного 
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струпу) використовували препарат тіатриазолін у таблетованій формі та у 

вигляді вагінальних суппозиторіїв у комплексі з антипроліферативним 

середником – епігаліном, під кольпоскопічним моніторингом. Ефективність 

репаративних процесів та запропонованої програми оцінювали впродовж 1 

місяця, 6 місяців та 12-18 місяців. 

 Застосована терапія через 12 місяців продемонструвала достатню 

ефективність у 37 жінок основної групи (92,50%), у 3 (7,5%) – рецидив 

фонових процесів шийки матки (табл. 7.2).      

 

Таблиця 7.2 

Динаміка термінів завершення епітелізації (в тижнях) після 

запропонованих лікувальних програм (M±m), абс. ч., % 

Терміни 

спостереження 

Група пацієнток з ФЗШМ та ДПЯ Група пацієнток з 

ФЗШМ без 

генітальної 

патології (n=50) 

Група порівняння 

(n=29) 

Основна група 

(n=23) 

 Абс. % Абс. % Абс. % 

4 тиждень 11 37,93 16 69,58* 26 52,00* 

2 місяці 16 55,17 17 73,91* 32 64,00 

Ефект 

лікування до 

6-12 місяців 

17 58,62 20 88,95* 34 68,00* 

Неповноцінна 

епітелізація 
8 27,59 3 13,04* 12 24,00 

Результат 

відсутній 
4 13,79 0 0* 4 8,00* 

Примітка. *  – різниця достовірна в порівнянні з показниками групи 

порівняння, р<0,05. 
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При контрольному огляді у наступному циклі після АПК у 16 (69,58%) 

пацієнток основної групи шийка матки мала звичайний вигляд, характерний 

для здорових жінок, до 2 місяців – повний ефект від лікування відмічено у 

17 жінок (73,91%), до року після деструкції – у 20 (88,95%), а у 4 (17,39%) 

епітелізація шийки матки залишалася неповноцінною.  

У пацієнток групи порівняння у наступному циклі повна епітелізація 

шийки матки констатована у 11 (37,93%) жінок, до 2 місяців – у 16 (55,17%) 

пацієнток, до року – у 17 осіб (58,62%), у 8 (27,59%) відзначалася неповна 

епітелізація, та у 4 жінок (13,79%) ефект був відсутнім (p<0,05). Таким 

чином,  до 12 місяців після запропонованої поетапної лікувальної програми 

та комбінованої АПК із 40 пацієнток основної групи, включених у 

дослідження, у 37 жінок (92,50%) була цілком завершена епітелізація проти 

28 (70,00%) – у групі порівняння, відсутнім ефект був тільки у групі 

порівняння – у 4 пацієнток (10,00%), де також у 2,7 рази частіше відмічена 

неповна епітелізація – у 3 жінок основної групи (7,50%) проти 8 (20,00%) – у 

групі порівняння.  

Характеризуючи терміни відторгнення коагуляційного струпу, слід 

відмітити вкорочення до (7,9±0,2) днів – у основній групі проти (13,2±0,4) 

днів –- у групі порівняння. Також, слід відмітити зменшення тривалості 

лімфореї у пацієнток основної групи до (10,2±0,4) днів проти (14,6±0,2) у 

групі порівняння. Отримані нами результати особливостей перебігу 

постдеструкційного періоду дозволили відмітити значимий стимулюючий 

вплив комплексної метаболічної антипроліферативної та імунокорегуючої 

терапії та гормональної корекції на процеси природної метаплазії 

циліндричного епітелію в зоні патологічних змін ШМ у даної категорії 

жінок, причому найбільш яскравий вплив відзначено при неускладнених 

запальними реакціями ФЗШМ.  

Аналізуючи отримані дані у пацієнток групи порівняння та групи жінок 

з ФЗШМ без гінекологічної патології слід відмітити, що поєднання 

гормональних та запальних чинників у пацієнток групи порівняння, 
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характеризуюється більш вираженими патологічними реакціями тканин, а 

початкові процеси регенерації багатошарового плоского епітелію на фоні 

кофакторного впливу залишаються уповільненими, що дозволило ліквідувати 

запалення тільки у 28 випадках (70,00%).  

Підвівши підсумки, слід вказати наступне: процеси регенерації тканин 

ектоцервіксу після деструкції з аргоноплазмовим впливом та імуно-

антипроліферативної терапії  перебігають значно інтенсивніше, ніж у 

випадку загальноприйнятих підходів, проте ліквідація запалення у зоні 

ураження залишається більш сповільненою у пацієнток із ДПЯ, що вимагає 

диференційованого підходу до корекції репаративних процесів.   
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Рис. 7.4. Частота ускладнень і рецидивів у жінок досліджуваних 

груп, % 

 Примітка. * – різниця достовірна в порівнянні з показниками групи 

порівняння, р<0,05.  

 

Як демонструють дані рисунку 7.4, спостереження пацієнток основної 

групи та групи порівняння протягом 12 місяців після лікування 
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продемонстрували низьку частку рецидивів у основній групі – у 2,7 рази у 

порівнянні із загальноприйнятим лікуванням (р<0,05), тобто 

продемонструвала стійкий ефект.  

Отримані результати підтверджують, що рекомендована комплексна 

диференційована система діагностики та персоніфікований підхід до 

поетапних лікувально-профілактичних заходів у жінок з ФПШМ на тлі 

ендокринної дисфункції, поєднаної із ДПЯ дозволяє підвищити ефективність 

діагностики прогресуючої патології ШМ, зменшити частоту передракових 

процесів та рецидивів захворювань, пришвидшити репаративні терміни та 

підвищити ефективність лікування доброякісних процесів ШМ. 

 

 Таблиця 7.3 

Динаміка показників рівня цитокінів крові та піхвового вмісту в 

досліджуваних групах (M±m),  % 

Показники 
Прозапальні цитокіни у піхвовому вмісті 

IL-1β TNF-α IL-4 

Контрольна група (n=30) 4,88 ±0,24 7,24 ±0,12 1,28 ±0,10 

Основна група 

До лікування (n=40) 2,92 ±0,06* 56,02 ±2,12* 0,48 ±0,02* 

Через 1 міс. після 

лікування (n=40) 
4,22 ±0,12° 12,16 ±1,10*° 1,52±0,02° 

Група порівняння 

До лікування (n=40) 2,89 ±0,04* 58,96 ±2,10* 0,56 ±0,02* 

Через 1 міс. після 

лікування (n=40) 
3,02±0,02* 34,12±0,04* 0,48±0,02* 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. ° - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, р<0,05. 
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Як демонструють дані таблиці 7.3, оцінка лабораторних результатіа у 

динаміці запропонованої лікувальної програми відмітила більш швидке 

наближення до референтних значень порушених показників цитокінового 

статусу. Слід відмітити корекцію локального імунного статусу за рахунок 

нормалізації в референтних межах показників прозапальних цитокінів в 

піхвовому вмісті, однак у групі порівняння зберігався знижений рівень IL-1β 

і тільки дані TNF-α наближалися до нормальних значень, що, очевидно, і 

обумовлювало зростання частки рецидивів.    
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Рис. 7.5. Концентрація SIgА  у цервікальному секреті в обстежених 

пацієнток у фазі секреції (M±m), г/л 

Примітка. *  – різниця достовірна проти вихідних даних, р<0,05. 

 

Що стосується нормалізації рівня SIgA, то отримані результати 

співставими із нормалізацією показників бактеріологічного дослідження, де 

виявлено зниження частки мікробних асоціацій у 35 (87,50%) пацієнток 
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основної групи та зростання відсотку Lactobacillus species – до 

37 спостережень (92,50%) – порівняльні дані представлено на рисунку 7.5. 

Таким чином, застосування запропонованої програми з локальною та 

загальною імунокорекцією у комплексі з нормалізацією гормонального 

дисбалансу здійснювало позитивний вплив на фактори локального захисту з 

ефективністю комплексної терапії у основній групі у 33 спостереженнях 

(82,50)% пацієнток проти даних у групі порівняння – у 19 (47,50)% жінок.  

Моніторинг лабораторних показників дозволив відмітити у 25 (62,50)% 

випадків нормалізацію гормонального дисбалансу, і у 33 (82,50±5,55) 

випадків – показників локального імунітету. Статистичні обрахунки 

дозволили вказати, що застосування розробленого нами лікувально-

профілактичного комплексу у пацієнток досліджуваних груп , сприяло 

зниженню у основній групі рецидивів у 2,7 рази (NNT= 2,7; 95% СI: (3,13-

9,85), р<0,002).  

Гормональними та імунологічними критеріями ефективності є 

нормалізація досліджуваних показників і приведення їх до рівня референтних 

значень. 

Оцінка вище викладених результатів досліджень дозволяє вважати, що 

підхід до діагностики та лікування ФПШМ у жінок із ДПЯ та пов’язаною з 

ними ендокринною дисфункцією залежить від її морфо-ендоскопічних 

характеристик, від наявності запальних захворювань геніталій, ПВІ, ступеню 

та характеру порушення гормонального балансу, тривалості патології ШМ та 

хронізації процесу, що визначає диференційований підхід до підбору методу 

лікування та моніторингу у таких пацієнток. 

Впровадження розроблених комплексних лікувально-профілактичних 

заходів у практику роботи жіночих консультацій, денних стаціонарів 

поліклінік та гінекологічних відділень призвело до скорочення термінів 

лікування ФЗШМ  та зниженню кількості ускладнень у 2,5 рази, при цьому 

первинне видужання пацієнток склало 37 (92,50)% у основній групі проти 

28 (70,00%) осіб – у групі порівняння (р<0,05). 
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АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Не дивлячись на певні успіхи в діагностиці та лікуванні патології ШМ, 

захворювання даної локалізації продовжують складати значну питому вагу в 

структурі гінекологічної патології. Останнє пояснюється не тільки 

різноманітністю патологічних станів ШМ, але і, головним чином, 

потенційним ризиком їх злоякісної трансформації та різноманітністю 

клініко-морфологічних особливостей даного органу при різних станах 

репродуктивної системи. Доступність для вивчення, морфологічна 

унікальність ШМ формують постійну зацікавленість наукового та 

діагностичного пошуку.   

Етапи дослідження передбачали комплексне клініко-лабораторне та 

інструментальне обстеження, що дозволило визначити провідні фактори 

хронізації запального процесу, та створити можливості  для формування груп 

і диференційованого підбору патогенетично обґрунтованої програми 

моніторингу та деструкції патологічного вогнища ШМ, а також 

впровадження і оцінки ефективності персоніфікованого лікувального 

підходу.  

На першому етапі для вивчення особливостей розвитку та хронізації 

ФПШМ, а також оцінки основних патогенетичних моментів імовірного 

прогресування патології та її рецидивів було проведено ретроспективний 

аналіз 466 карт амбулаторних хворих за період з 2011 по 2016 роки у жінок з 

фоновими та передраковими процесами ШМ, з них у 356 пацієнток – із ДПЯ, 

які зверталися у центр планування сім’ї обласного перинатального центру м. 

Івано-Франківськ. Для порівняння використана оцінка обраних критеріїв у 

110 пацієнток із ФПШМ без генітальної патології. У ході роботи визначено 

та піддано порівняльному аналізу «домінантні» соматотипи пацієнток по 

габаритному, пропорціональному рівням варіації ознак та 

конституціонально-антропометричні особливості по компонентному рівні. 
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Для соматодіагностики та соматотипування була обрана методика 

Р.Н.Дорохова- В.Г.Петрухина (2007). Встановлені чинники ризику хронізацї 

процесу та імовірного прогресування та розвитку передракових станів 

дозволили формувати групи ризику і розширити науковий пошук.  

 Наступним етапом стало обстеження 130 жінок з ФПШМ, де першу 

групу склали 80 жінок з ФПШМ на тлі ендокринної дисфункції, зумовленої 

ДПЯ, до другої групи ввійшло 50 жінок із ФЗШМ без гінекологічної 

патології. Контрольну групу склали 30 здорових жінок. 

До діагностичного алгоритму включали cтaндaртне гінекологічне 

обcтеження, цервікальний скринінг, який базувався на трьох дослідженнях: 

цитологія (тест по Папаніколау) з HPV-тестуванням (позитивний чи 

негативний), кольпоскопія та гістологія. Розширений комплекс 

діагностичних заходів передбачав обстеження на ІПСШ, гормональний 

моніторинг у дві фази МЦ, оцінка факторів місцевого мунологічного статусу. 

Інфекційний скринінг у подружжя проводили шляхом бактеріоскопічного, 

бактеріологічного обстеження та ідентифікації TORCH-групи інфекцій 

методом ІФА та ДНК-полімеразно-ланцюгової реакції. Гормональний 

дисбаланс оцінювали за рівнем у периферичній крові гормонів: ФСГ, ЛГ, 

пролактину, кортизолу, естрадіолу, прогестерону, тестостерону методом ІФА 

за загальноприйнятими методиками за допомогою стандартних наборів 

системи «DELFIА» на аналізаторі «1420-Victor-2» фірми Perken Elmer (США) 

за інструкцією виробника. Оцінка вмісту прозапальних та протизапальних 

цитокінів - IL-1β, IL-4, IL-6, TNF-α та ІFN-γ у цервікальному слизі методом 

ІФА. Проста і розширена відеокольпоскопія проводилася за допомогою 

кольпоскопа МК-200 (Україна). 

У випадку позитивного HPV-тесту або патологічних ознак кольпоскопії 

та цитології додатково проводили ексцизійну біопсію, ітрацервікальний 

кюретаж, по показах – гістологічне дослідження біоптату ендометрію, а 

також визначення вірусного навантаження та імуногістохімічне дослідження 

для оцінки коефіцієнту проліферації. Моніторинг проводився під контролем 
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кольпоскопії, РАР-тесту через 6 місяців, HPV-тесту – через 6-12 місяців.  

У залежності від результатів проведеного комплексного обстеження 

тактика передбачала персоніфікований відбір пацієнтів для подальшого 

використання лікувально-профілактичних заходів, у результаті чого було 

виділено групу жінок, що потребувала дообстеження та моніторингу та групу 

пацієнток, які вимагали більш активної тактики та деструкції патологічного 

процесу шийки матки. Використання деструктивних методів лікування було 

показано при відсутності цитологічних та кольпоскопічних ознак регресії 

та/або позитивному HPV-тесту протягом 12 місяців, високому вірусному 

навантаженню, у жінок старше 30 років, при кольпоскопічно великій картині 

ураження (більше 50%), у пацієнток із ендокринною дисфункцією на тлі 

ДПЯ, із рецидивами ФПШМ та недостатнім ефектом попереднього 

лікування. Також враховано індивідуальний психологчний аспект онкофобії 

у даної категорії пацієнток. Статистичну обробку проводили за допомогою 

програми Microsoft Excel та пакету «STATISTICA – 6,0» із визначенням 

відношення шансів (OR) з 95% довірчим інтервалом та показника кількості 

хворих, яких необхідно лікувати для запобігання одного негативного 

наслідку (Number Needed to Treat, NNT).  

Констатація росту у світі частоти кистозних уражень яєчників, які 

негативно впливають на стан репродуктивного здоров’я жіночого населення, 

привела до коливання у структурі гінекологічних захворювань їх питомої 

ваги, за даними різних авторів, від 25% до 40%. У останні десятиліття 

вдімічено зростання частки пухлин яєчників, і, за даними різних 

літературних джерел, вона знаходиться в межах від 6-11% до 19-25%, 

причому у підлітковому віці – до 5-10%, у репродуктивному віці – до 80% у 

перименопаузальному віці – від 3 до 18% [37, 42, 55, 57]. З них найбільш 

часто зустрічаються ДПЯ, серед яких частка ФК складає від 22-31% до 90% і 

кисти жовтого тіла – від 5% до 15%. Фолікулярні кисти і кисти жовтого тіла 

відносяться до функціональних пухлиноподібних утворень яєчників та 

представляють собою найбільш часто діагностовану об’ємну патологію 
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яєчників, виявляються у 7,8% клінічно здорових пацієнток та у 52,3% жінок 

із скаргами на болі внизу живота та порушення МЦ. Тривале існування кист 

поряд із порушенням гормонального профілю є небажаною прогностичною 

ознакою розвитку патологічних станів ендометрію, що зустрічається у 63% 

випадках [55, 60, 81]. 

У результаті проведених досліджень у 242 жінок (67,97%) із 

365 обстежених з ДПЯ виявлено фонову патологію та передракові стани 

шийки матки, причому найбільша частка жінок (60,39%) знаходилася у віці 

18-26 років. Спадковість була обтяженою у 21,63% спостереженнях, де 

відмічено перенесені матерями або близькими родичками онкогінекологічні 

проблеми у  20,78% випадках. У структурі ДПЯ виділили: епітеліальні кисти 

– 27,59%, муцинозна киста – 10,39%, запальні процеси яєчників та вторинна 

мультикистозна трансформація яєчникової тканини – 14,16%, а також 

пухлиноподібні утвори яєчників, які складають 169 випадків (47,47 %), серед 

них: фолікулярні кисти 32,02%, киста жовтого тіла – 6,18%, ендометріоз 

яєчника – 33 (9,27%).    

Слід відмітити, що 109 пацієнток (30,62%) з ДПЯ практично не 

отримували комплексної терапії, спрямованої на усунення та корекцію 

даного стану, тільки у 18,22% випадків було проведено протирецидивну 

терапію, у 62,22% спостерігався рецидив захворювання, що дозволяє 

зберігати основні дієві патогенетичні моменти розвитку ФПШМ (запалення 

та гормональний дисбаланс), а також  диктує необхідність перегляду тактики 

ведення і лікування таких пацієнток. 

Серед соматичних захворювань переважали гострі респіраторні вірусні 

інфекції й ангіна (31,53%), хронічний тонзиліт (23,29%), захворювання 

ендокринної системи (17,05%), високий індекс маси тіла (27,84%), також слід 

відмітити ознаки гіперандрогенії (33,81%), що підтверджує ендокринну 

природу ґенезу ДПЯ. У структурі гінекологічних захворювань, які відмічені у 

77,81% пацієнток, переважають запальні захворювання жіночої статевої 

сфери, кожна третя пацієнтка вказувала в анамнезі на післяабортні та 
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післяродові  ускладнення. Частота хронічних сальпінгоофоритів у структурі 

запальних захворювань в обох досліджуваних групах складала 71,87% 

випадки, що призвело до виникнення у 40,34% порушень менструальної 

функції у вигляді метрорагій у 28,99% випадків, олігоопсоменорею у 36,69%, 

альгодисменореї та передменструального синдрому у 50,89% спостережень.  

Слід відмітити, що у пацієнток першої групи ІПСШ встановлено у 

1,7 рази частіше, ніж у групі пацієнток із ізольованою патологією ШМ, крім 

того більш значимим (у 1,8 рази) був відсоток генітального ендометріозу 

(33,88%), у 2,2 рази гіперпластичних процесів ендометрію (14,55%) та у 

2,1 рази міоми матки (11,57%), що є свідченням переважання 

проліферативних гіперпластичних процесів у жінок з гормональною 

дисфункцією (р<0,05). 

Необхідно вказати на більшу частку ендоцервіцитів – у 1,8 рази, 

кондилом вульви та піхви – у 2,5 рази, поліпів ендометрію – у 2,1 рази та 

поліпів цервікального каналу – у 3,5 рази більше проти даних у групі жінок з 

фоновими та передраковими процесами шийки матки без генітальної 

патології (р<0,05). Достовірних відмінностей щодо частоти діагностики 

ектопії по групах не спостерігалося, ектропіон – у 1,9 рази частіше 

верифіковано у групі жінок  ФПШМ без генітальних захворювань (р<0,05). 

Проте необхідно вказати, що у пацієнток з гормональною дисфункцією на тлі 

ДПЯ та довготривалим перебігом ФЗШМ у 1,9 рази частіше діагностовано 

СIN I-ІІ (р<0,05), у 23,59% спостереженнях виявлено комбінацію 

внутрішньоматкової патології із ураженням ШМ (у 26,45% проти 10,00% – у 

групі без генітальних захворювань (р<0,05). Недостатньою була ефективність 

попереднього лікування патологічних вогнищ ШМ, яка продемонструвала 

значимий відсоток рецидивів (35,95%).   

Однією з причин, що зумовлює виникнення патології ШМ, є штучні 

аборти, що призводять до травматизації, нейроендокринних порушень та 

інфекцій, які неопосередковано впливають на незрілий (неповноцінний) 

епітелій ШМ. До виникнення патології ШМ можуть призвести й запальні 
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захворювання жіночих статевих органів – одна з актуальних медичних 

проблем, що суттєво впливає на здоров’я мільйонів жінок дітородного віку. Є 

дані, що кожна третя сексуально активна жінка має різноманітні форми 

клінічних проявів ураження ПВІ. Процеси, що сприяють відновленню 

ділянок ШМ та утворенню і росту резервних клітин епітелію, залежать від 

багатьох факторів. Прямо чи опосередковано, але на стан ШМ впливають: 

вік, запальні процеси та їхній характер, інфекції, гормональний та імунний 

стан організму [11, 14]. Крім того, травма ШМ та подальша її деформація 

ведуть до порушення інервації, рецепції та трофіки і є причиною 

пошкодження так званого фізіологічного бар’єру – пробки Кристеллера, яка 

не утримується у каналі, що супроводжується зниженням імунітету та 

проникненням інфекції [52, 79, 105, 124].  

Генітальне інфікування збудниками, які передаються статевим шляхом, 

особливо вірусної етіології, за даними літератури розглядається як вагомий 

фактор ризику виникнення ФК яєчників та ДПЯ, а також рецидиву ФЗШМ. 

Саме тому одним із першочергових завдань було проведення обстеження 

включених у дослідження пацієнток на ступінь інфікованості та видову 

належність інфекційних факторів [14, 52]. 

Захворюваність населення на ІПСШ складає біля 0,8%, а за останні 

роки зареєстровано біля 2-х млн. пацієнтів, із них жінок у 2 рази більш, ніж 

чоловіків [11, 14, 131]. Так, рівень захворюваності хлімідіозом збільшився на 

40%, кількість хворих трихомоніазом зросла у 5 разів, уреаплазмозом та 

мікоплазмозом – у 3,5 раза [169], а ріст захворюваності реєструється серед 

жінок різних вікових груп [171]. У 81,18% спостережень констатовано 

ІПСШ, причому у двох третин  – поєднані з патологією ШМ та резистентні 

до антибактеріальної терапії зі схильністю до рецидивування, у 26,14% мали 

місце специфічні та у 84,09% – неспецифічні запальні захворювання 

статевого тракту, вульовагініти та кольпіти.  

Визначення маркерів значимих інфекцій продемонструвало, домінуючу 

роль таких провідних інфекційних чинників як уреаплазми (57,02%), у 
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третини спостережень – Chlamydia trachomatis,  у половини спостережень – 

Herpes simplex virus, суттєво вищою при ДПЯ була частка умовно-патогенної 

флори (41,74%) (р<0,001). Необхідно вказати на домінування вірусного 

інфікування (у 2,0 рази), а саме: вірусами простого герпесу (36,07%) та ВПЛ 

16  (36,36%) та 18 тип (40,91%) у всіх групах. Поряд із ВПГ, 

цитомегаловірусом, вірусом Епштейна-Барра особливе місце займає ПВІ 

[193]. На сьогодні вона є найбільш поширеною у всьому світі – глобальний 

показник становить 11,7%. За останнє десятиріччя поширеність ПВЛ зросла 

більше ніж у 10 разів, причому понад 90% людей, які живуть статевим 

життям, заражені одним або кількома типами ВПЛ [164, 169].  

Отримані результати дозволили класифікувати фактори ризику у даної 

категорії пацієнток, що створює передумови для оптимізації формування 

груп ризику, дозволяє розраховувати можливості репродуктивної функції, 

попередити або реабілітувати імовірну патологію, а також спланувати 

репродуктивну поведінку дівчини. Встановлено, що серед жінок з патологією 

ШМ та ДПЯ переважають пацієнтки молодого репродуктивного віку, а 

провідну роль у хронізації процесу, зростанні відсотку рецидивів патології 

ШМ та формуванні її структури, яу тому числі і при наявності яєчникової 

дисфункції на тлі ДПЯ відіграють наступні фактори ризику: власне пухлини 

яєчників, асоційовані із нерегулярним менструальним циклом (OR=4,06; 95% 

CІ: 1,95-7,27, р<0,05) велика кількість внутрішньоматкових 

інструментальних втручань (OR=3,05; 95% CІ: 1,52-7,68, р<0,05), високий 

паритет пологів (OR=5,12; 95% CІ: 2,94-13,12, р<0,05), запальні 

захворювання органів малого тазу та наявність високого індексу сексуально-

трансмісивного інфікування (OR=3,15; 95% CІ: 1,84-8,15, р<0,05). Поряд з 

тим, у обстежених жінок достовірно вагомою є частка вірусних інфекцій 

(OR=5,32; 95% CІ: 1,92-11,62, р<0,05), зокрема вірусу простого герпесу та 

папіломавірусного інфікування (OR=7,16; 95% CІ: 3,74-23,8, р<0,05), що 

опосередковано вказує на неспроможність факторів локального імунного 

захисту та неспецифічної резистентності організму. Вище нaведені дaні 
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обумовлюють пошук діaгноcтично-прогноcтичних критеріїв тa розробку 

лікувaльно-профілaктичних міроприємcтв у даної категорії пацієнток. 

Наступним кроком у реалізації даного наукового дослідження стало 

комплексне обстеження із використанням розширеного діагностичного 

алгоритму у 80 жінок із ФПШМ на тлі ДПЯ та супроводжуючої їх 

ендокринної дисфункції (перша група) у порівнянні із 30 здоровими 

пацієнтками (контрольна група) та 50 жінками із ФПШМ без супутньої 

патології репродуктивних органів (друга група). 

Багаточисленні дослідження клініко-коституціональних особливостей 

та закономірностей розвитку різних соматичних захворювань доводять, що у 

рамках кожного конституційного типу може бути визначено характерний 

профіль виникнення патологічних процесів та станів, що має важливе 

діагностичне, прогностичне та терапевтичне значення [38]. Тому не 

втрачають своєї актуальності дослідження по визначенню нормальних 

антропометричних критеріїв порівняння, а також по виявленню певних 

соматичних особливостей, які «приховують» схильність до конкретних 

захворювань [44, 45]. Продемонстровано, що оцінка типу тілобудови із 

визначенням габаритних, компонентних та пропорційних показників високо 

ефективна та може бути використана при вивченні впливу на організм 

людини також і негативних, і позитивних чинників екології, побуту тощо. 

Для уточнення ролі соматотипу – морфологічного вираження характеру 

конституції, у формуванні спадкової схильності до фонових та передракових 

процесів шийки матки, імовірності ВПІ та ризику онкогенезу, проведено 

аналіз габаритних характеристик, ступеню вираженості та характеру 

взаємовідношення основних анатомічних компонентів  соми та пропорцій 

тілобудови у жінок двох основних досліджуваних груп у порівнянні з даними 

параметрами, характерними для практично здорових пацієнток. Габаритні та 

пропорційні характеристики, а також компонентний склад тіла у пацієнток із 

захворюваннями шийки матки на даний час недостатньо вивчені, а окремі 

повідомлення є поодинокі та дискусійні. Дослідження, що розкривають 
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можливий вплив соматотипу, а саме його домінуючих характеристик на 

спадковість та сприйнятливість до виникнення фонових та передракових 

процесів шийки матки при ендокринній дисфункції у доступній літературі 

практично відсутні [38, 44, 45]. Досліджувався габаритний рівень варіації 

ознак, що базувався на встановленні взаємозв’язку мід довжиною та масою  

тіла. При цьому у лінії габаритної (наномегалосомної) варіації виділено п’ять 

основних та два перехідні соматичні типи.  Відсутність достовірних 

міжвікових відмінностей у досліджуваних показниках дозволила здійснити 

соматодіагностику та аналізувати отримані результати обстежених 

респонденток у цілому. Мікросомний та мікромезосомний соматотипи, 

взаємовідношення основних компонентів маси тіла, що характеризуються 

«низьким» та «нижче середнього» вмістом жирового компоненту та 

кісткового компоненту соми, поряд із виявленими факторами ризику слід 

розглядати в якості морфологічного кофактору спадкової схильності до 

розвитку фонових та передракових захворювань шийки матки, можливої ВПІ 

та ризику онкогенезу: вказана комбінація чинників збільшує ризик розвитку 

та прогресування патології шийки матки у  13 разів (OR=13,68; 95% СI: 4,26-

26,18, р<0,05). 

Звертає на себе увагу, що у першій групі у 12,50% випадків проти 

5,45% – було відмічено вікову категорію 18-19 років, тобто юний вік, який у 

найбільш вагомому відсотковому значенні супроводжує функціональні 

порушення яєчників. Аналіз сексуальної функції і статевого життя 

обстежених жінок (за даними опитувальника) продемонстрував високий 

паритет статевих партнерів (33,75%)  пацієнток  першої групи та (20,00%) 

другої групи проти 10,00% у контролі, р<0,05), «безпечна», з огляду на 

можливість інфікування ІПСШ, статева поведінка притаманна була лише 

кожній п’ятій жінці (18,63%). 

Характеризуючи структуру патології ШМ, слід відмітити  поліпи у 

2,7 рази частіше (16,25% проти даних другої групи 6,00%, р<0,05), тоді як 

рубцева деформація та ектропіон виявлені у 3,9 рази частіше саме у 
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пацієнток другої групи (до 44,00%, р<0,05). Клінічні ознаки ендо- або 

екзоцервіциту у поєднанні з ендоцервікозом ШМ виявлені у 46,15% 

спостережень у пацієнток обох груп, ендометріоз у кожної п’ятої пацієнтки 

та лейкоплакію – у 8,75% випадків тільки у першій групі. Найбільш вагому 

частку ФПШМ діагностовано при тривалості захворювання більше року, тоді 

як у пацієнток другої групи більший відсоток ФЗШМ відмічено після трьох 

років хронічного нелакованого процесу, причому у третини з них відмічалась 

гіпертрофія ШМ. Ефективність попереднього лікування виявилася 

недостатньою саме у жінок першої групи, де рецидиви у структурі 

віддалених наслідків складали 28,75% спостережень, а у 25,00% встановлено 

частковий ефект, у 37,50% – ефект був відсутнім. 

Обстеження жінок методом бактеріоскопії дозволило виділити три 

основні варіанти дисбіозу піхви та цервікального каналу: адаптаційний – у 

19,23% випадків, неспецифічний вагініт – у 37,69% та бактеріальний вагіноз 

– у 34,62% спостережень. Причому, у жінок першої групи практично із 

однаковою частотою виділено два патологічні варіанти дисбіозу з 

переважанням у відсотковому відношенні (46,25%) проявів неспецифічного 

вагініту, у третини жінок (35,00%) – бактеріальний вагіноз, і тільки у 12,50% 

– адаптаційний варіант. Порушення мікробіоценозу піхви характеризувалися 

збільшенням питомого вмісту патогенних мікроорганізмів і їх асоціацій до 
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 та зниження кількості (10
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3
 КУО/мл) або суттєвий 

дефіцит Lactobacillus та Bifidobacterium. При наявності ПУЯ інфікування 

ВПГ встановлено у 22,50% спостережень, а HPV 16,18 – у 36,25% 

обстежених пацієнток. Частота діагностики хламідіозу у першій групі у 

2,3 рази переважала показники другої групи (р<0,05), характерною 

особливістю був високий відсоток уреаплазмозу (23,75%), а мікробіоценоз у 

жінок з ФЗШМ та ПУЯ яєчників характеризувася поліетіологічністю та 

варіабельністю структури асоціативних форм інфікування. У (53,75%) 

пацієнток виявлялася мікст-інфекція, причому поєднання двох 

мікроорганізмів спостерігалося у (77,5%), трьох – у (21,25%), найчастіше 
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хламідіоз, вірусна та папіломавірусна інфекція, зареєстровано збільшення 

частоти вірусних асоціацій, асоціацій гарднерел і грибів роду Candida – у 

1,5 рази, а вірусних асоціацій та ІПСШ – у 2,0 раза (р<0,05), що сприяло не 

тільки кращій адаптації збудників до внутрішньоклітинного паразитування, 

але і підвищує патогенні властивості кожного з компонентів даної асоціації.  

У 24,62% обстежених виявлено мультицентричні ураження епітелію 

ШМ, з переходом на склепіння та стінки піхви, поєднаний характер 

поширення на епітелії ШМ відмітили у 35,00% проти 22,00% у групі 

порівняння відповідно, локалізацію патологічного процесу на ШМ у межах 

перехідної зони трансформації, у ділянці зовнішнього вічка спостерігали у 

21,25% та 12,0% відповідно. Заданими цитологічного скринінгу основна  

частина досліджених продемонструвала запальний процес, у 13,75% (11 осіб) 

констатовано РАР ІІІА (легка ступінь дисплазії), у 2 пацієнток (2,50%) – 

середня ступінь дисплазії,  гіперплазію залозистого епітелію у 1,9 рази рідше 

верифіковано проти даних другої групи. Слід відмітити, що у 29 (36,25%) 

випадках у цитологічних препаратах верифікували ознаки вірусного 

інфікування (збільшення ядер клітин плоского епітелію з гіпохромією та з 

дезагрегацією, нерівномірність розташування хроматину тощо), у 

21 (26,25%) жінки першої групи при цитологічному дослідженні мазків 

виявлялись койлоцитоз, клітини з наявністю мультиформенних ядер, пери- та 

дискератозу, що характерно для проліферативної фази ПВІ. 

За результатами гістологічних заключень слід відмітити збільшення у 

першій групі у 4,0 рази даних за проліферуючий ендоцервікоз, достовірно 

відмінним був відсоток ендометріозу ШМ (у 1,7 рази більше), характерним 

було підвищення проліферативної активності у даної категорії пацієнток, а 

саме: зростання у першій групі частки проліферації призматичного епітелію 

у 1,9 рази, а різко вираженої проліферації – у 2,5 рази, а також висока частка 

гіперплазії ендометрію – у 1,7 раза та поліпозу – у 2,7 раза проти даних у 

пацієнток другої групи (р<0,05).  

У пацієнток з ДПЯ достовірних змін концентрації гормонів авторами 
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не було виявлено, що суперечить результатам наукових пошуків інших по 

шукачів, тоді як характер гормональних порушень при функціональних 

кистах яєчників описаний неоднозначно в існуючих літературних джерелах 

[22, 27, 28, 37, 42]. Оцінка гормонального дисбалансу у пацієнток із ДПЯ та 

патологією ШМ представила недостовірні відхилення рівня гонадотропних 

гормонів, підвищення концентрації пролактину у 1,9 рази, лабораторні 

ознаки помірної тиреоідної дисфункії із недостовірним зростання 

концентрації тиреотропного гормону. Дослідження та аналіз отриманих 

результатів концентрації стероїдних гормонів дозволив встановити у 

пацієнток першої групи достовірне підвищення  рівня естрадіолу (у 1,6 рази) 

та загального тестостерону (у 2,0 рази), а також абсолютну або відносну 

гіпопрогестеронемію – у 2,0 рази у порівнянні з групою контролю (р<0,05).  

Концентрація загального тестостерону в сироватці крові жінок першої 

групи була вищою (у 2,0 рази у порівнянні з контролем, р<0,05,а найбільш 

виражені зміни концентрацій стероїдних гормонів виявлені у 

54 спостереженнях (67,5%) у пацієнток першої групи, підвищення пулу 

андрогенів – у 31 пацієнтки (38,75%) першої групи, рівня кортизолу (у 

1,9 рази) та 17-ОНР (у 1,7 рази).  

Оцінка факторів локального імунітету дозволила припустити, що стан 

місцевого імунного захисту у жінок з патологією шийки матки та стероїдним 

дисбалансом характеризується відсутністю коливань у продукції основних 

класів імуноглобулінів в залежності від фази менструального циклу, 

депресією рівня  IgA та IgG при підвищеній у 3,25 рази концентрації IgМ 

(p<0,05), а також достовірні  відхилення співвідношення IgG/IgA (до 

(3,34±0.11) ум. од.) проти (1,07±0,11) ум.од у контролі, p<0,05), що слід 

розглядати як маркери запалення.  

Слід відмітити тенденцію до зниження sIg A від референтних меж, 

перш за все у пацієнток першої групи (у 2,2 рази проти показників у контролі 

(p<0,05), а у третини жінок (32,50%) – депресію продукції даного показника, 

причому низькі рівні sIg A асоціювалися у 93,1% випадків із ВПЛ-інфекцією, 
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а також із тривалістю ФЗШМ більше трьох років. Отримані дані є 

підтвердження того факту, що тривалий перебіг запальних захворювань 

органів малого тазу (бактеріальне і вірусне ураження), часті рецидиви, 

асоціація вірусного ураження ШМ порушуються процеси синтезу 

секреторного захисного компонента та супроводжуються імунодефіцитом – 

обов’язковим  компонентом хронізації та мікс-інфікування [118, 163]. 

Встановлено, що у жінок з хронічним мікст-інфікуванням, частка яких 

переважає у першій групі, на тлі ендокринного та стероїдного дисбалансу 

розвиваються процеси активації механізмів у сторону прозапального Th-1 

типу імунної відповіді, у 22,50% рівень IL-1β продемонстрував пригнічення 

його синтезу до вкрай низьких показників. Слід вказати, що ці результати 

співпадають зі зниженням резерву функціональної активності IFN-γ (даний 

показник у 1,5 рази нижчий від контрольних значень, та у 2,3 рази – від 

результатів другої групи, p<0,05). У пацієнток з комбінацією ПУЯ із 

гіперплазією ендометрію та проліферацією епітелію цервікального каналу 

встановлено достовірне підвищення вмісту TNF-α – у 5,3 рази проти даних 

контролю поряд із підвищення рівня IL-6 – у 5,9 рази. Множинні 

взаємозв’язки оцінених показників: інфікування ВПЛ 16,18 тип, стан 

дисбіозу із домінування ознак неспецифічного вагініту, цитокіновий 

дисбаланс дозволяють стверджувати про прогностичну, клінічну значимість 

та актуальність даних лабораторних тестів як експонентів змін 

внутрішньотканевого матриксу та маркерів прогресії церві кального 

ураження комплексного інфекційного та дисгормонального ґенезу.  

Означені зміни можна трактувати як відповідну реакцію лімфоїдної 

тканини ШМ на антигенну стимуляцію мікрофлори та підвищення 

проникливості судинних стінок за наявності хронічного запального та 

передпухлинного процесу ШМ [11, 52, 148]. Високий ризик висхідного 

шляху інфікування, імовірність висхідного запального процесу ендометрію, 

монофункціональні його зміни при ендокринній дисфункції яєчників 

обумовлюють можливість патологічної аферентації в структури ЦНС, що 
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регулюють діяльність гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникового комплексу, а 

порушення даної системи приводить до вторинної гіпофункції яєчників, 

підтвердженої високим відсотком гіпоестрогенемії, недостатності лютеїнової 

фази та неповноцінної секреторної перебудови ендометрію у даної категорії 

пацієнток. Як вказують літературні дані, цьому також сприяє підвищений 

рівень пулу прозапальних цитокінів, перш за все IL-1β та IL-6, які впливають 

через синтез стероїдної сульфатази на біологічну активність естрогенів, 

посилюючи порушення проліферації та нормальної циклічної трансформації 

тканини [110, 132].  

Отримані результати імуногістохімічного дослідження 

продемонстрували достовірне підвищення проліферативної активності 

клітин, індексу проліферації та рівня експресії рецепторів до естрогенів та 

прогестерону у жінок із ФЗШМ (р<0,05). Так, у пацієнток першої групи була 

виявлена явна перевага помірного рівня (від 10,00% до 50,00% забарвлених 

клітин було виявлено у біоптатах ШМ у 16 (40,00%) пацієнток другої групи 

та у 24 (60,00%) обстежених першої групи) та наявність високого рівня 

експресії Кі-67 у 6 (15,00%) зразках цервікального епітелію першої групи, що  

свідчить про зростання мітотичної активності та корелює зі ступенем 

ураження епітелію ШМ. Отже, визначення експресії Кі-67 є об’єктивним 

критерієм моніторингу стану епітелію ШМ, дає змогу підвищити якість 

діагностики та прогнозувати перебіг патологічного процесу епітеліоцитів 

цервікального каналу. Особливо високий рівень проліферації на фоні 

високого рівня рецепторів до естрогенів в клітинах епітелію ШМ у жінок з 

ФЗШМ, асоційованими з ДПЯ має негативний прогноз через посилення 

проліферативної дії естрогенів на органи-мішені репродуктивної системи.  

Наукові положення, підтверджені даним етапом дослідження, 

створюють необхідність розробки оптимізованого діагностичного алгоритму 

та патогенетично обґрунтованого підходу до лікувально-профілактичних 

заходів у даної категорії жінок, яке б враховувати усі чинники ризику і, при 

можливості, дозволили б зупинити прогресування захворювання і знизити 



167 

 

частоту рецидивів. Для оцінки ефективності результатів запропонованих 

програм група жінок із ФПШМ та ДПЯ (80 пацієнток), була розділена на дві 

групи: основну групу (40 пацієнток), яка отримувала запропоновану 

лікувальну програму та групу порівняння (40 пацієнток), які велися згідно 

існуючих на сьогодні стандартів МОЗ України.  

Враховуючи високий індекс інфікування у пацієнток із ДПЯ, у разі 

діагностики вірусних асоціацій рекомендовано проведення курсу 

протизапальної противірусної етіотропної терапії із включенням рослинного 

імуномодулюючого препарату протефлазид, та препаратів, спрямованих на 

корекцію гормонального дисбалансу, а саме: фітосередника екстракту 

Прутняка або комбінованих оральних контрацептивів з пролонгованим 

режимом використання протягом 6 місяців, а також метаболічної терапії – 

поліненасичені жирні кислоти та тіотриазолін. Ефективність першого етапу 

лікування відзначилася повним регресом захворювання у 17 осіб основної 

групи (42,50%), частковим ефект – у 9 жінок (22,5%) проти 11 пацієнток 

(27,5%) у групі порівнянння (р<0,05), також встановлено достовірне 

цитологічне зменшення дегенеративних та проліферативних цитологічних 

проявів ВПЛ-інфекції до 12,5%. Моніторинг рекомендували завершити 

повторною кольпоскопією, повторним РАР-тестом та повторним HPV-тест 

через 6 місяців, після чого було виділено групу жінок, що потребувала 

дообстеження та ретельного моніторингу та групу пацієнток, які вимагали 

більш активної тактики та деструкції патологічного вогнища шийки матки. 

У юних пацієнток (віком до 25 років), при відсутності рецидивів в 

анамнезі, у випадку цитологічного висновку NILM, негативного HPV-тесту 

та відсутності патологічних кольпоскопічних ознак по завершенню 

протизапальної терапії та гормональної корекції рекомендували рутинний 

скринінг на протязі 12-18 місяців. 

У пацієнток з ФЗШМ та ДПЯ, з рецидивами або недостатнім ефектом 

попереднього лікування, у жінок віком старше 30 років, при відсутності 

цитологічних та кольпоскопічних ознак регресії на протязі 6 місяців, при 
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кольпоскопічній картині ураження більше 50%, у разі позитивного HPV-

тесту, при ознаках персистенції LSIL через 6 місяців, цитологічного 

заключення LSIL або ASC-US – доцільне обстеження на вірусне 

навантаження, імуногістохімічне дослідження (оцінка ступеню експресії 

білка Кі-67), ексцизійна біопсія та цервікальний кюретаж, із гістологічним 

дослідженням біоптату ендометрію за показами. Подальша тактика залежала 

від результатів гістологічного заключення та передбачала використання 

деструктивних та ексцизійних методів. Враховуючи активацію 

проліферативних процесів, у лікувальну програму як на до деструкційному, 

так і на постдеструкційного етапі включали антипроліферативний препарат 

(епігалін), загальну імунотерапію забезпечували використанням препарату 

тіотриазолін перорально та у вигляді вагінальних суппозиторіів. 

Моніторинг лабораторних показників дозволив відмітити у 25 (62,50%) 

випадків нормалізацію гормонального дисбалансу, і у 33 (82,50%) випадків – 

показників локального імунітету. До 12 місяців після запропонованої 

поетапної лікувальної програми та комбінованої імуно-аргоноплазмової 

деструкції із 40 пацієнток основної групи, включених у дослідження, у 

37 жінок (92,50%) була цілком завершена епітелізація проти 28 (70,00%) – у 

групі порівняння, відсутнім ефект був тільки у групі порівняння – у 

4 пацієнток (10,00%), де також у 2,7 рази частіше відмічена неповна 

епітелізація, також слід вказати на низьку частку рецидивів у основній групі 

– у 2,7 рази. Статистичні обрахунки дозволили вказати, що застосування 

розробленого нами лікувально-профілактичного комплексу у пацієнток 

досліджуваних груп, сприяло зниженню у основній групі рецидивів у 

2,7 рази (NNT= 2,7; 95% СI: (3,13-9,85), р<0,002).  

Оцінка вище викладених результатів досліджень дозволяє вважати, що 

підхід до діагностики та лікування ФЗШМ у жінок із доброякісними 

пухлинами яєчників та пов’язаною з ними ендокринною дисфункцією 

залежить від її морфо-ендоскопічних характеристик, від наявності запальних 

захворювань геніталій, папіломавірусного інфікування, ступеню та характеру 
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порушення гормонального балансу, тривалості патології шийки матки та 

хронізації процесу, що визначає диференційований підхід до підбору методу 

лікування та моніторингу у таких пацієнток. 



170 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У науковій роботі вперше проведено теоретичне узагальнення і 

запропоновано нове вирішення важливого наукового завдання гінекології 

щодо підвищення ефективності лікування жінок з фоновими процесами 

шийки матки, поєднаними з доброякісними пухлинами яєчників, шляхом 

оптимізації діагностичного алгоритму, персоніфікованого підходу до вибору 

програми лікувально-профілактичних заходів та індивідуалізації 

терапевтичної тактики із урахуванням гормонального дисбалансу, а також 

механізмів імунореактивності на локальному рівні. 

1. Достовірно значимими факторами ризику хронізації запального 

процесу, тривалого або рецидивуючого перебігу фонових захворювань 

шийки матки, прогресії папіломавірусного інфікування та імовірності 

диспластичних процесів у жінок з доброякісними пухлинами яєчників, поряд 

із загальновідомими, є: власне пухлини яєчників, асоційовані із 

нерегулярним менструальним циклом (OR=4,06; 95% CІ: 1,95-7,27, р<0,05), 

запальні захворювання органів малого тазу та наявність високого індексу 

сексуально-трансмісивного інфікування (OR=3,15; 95% CІ: 1,84-8,15, р<0,05), 

асоціації вірусних інфекцій (OR=5,32; 95% CІ: 1,92-11,62, р<0,05), зокрема 

вірусу простого герпесу та папіломавірусного інфікування (OR=7,16; 95% CІ: 

3,74-23,8, р<0,05). Відмінною характеристикою у  пацієнток із патологією 

шийки матки, поєднаною із доброякісними пухлинами яєчників, є 

домінування (65,00%) у них мікро- та мезосоматичного соматотипу, що слід 

розглядати як спадково-морфологічний кофактор схильності до прогресії 

патології шийки матки та папіломавірусного інфікування (OR=13,68; 95% СI: 

4,26-26,18, р<0,05). 

2. У пацієнток з доброякісними пухлинами яєчників та пов’язаною з 

ними ендокринною дисфункцією частка фонових та передракових станів 

шийки матки становить 67,97%, причому у третини обстежених пацієнток 
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переважають проліферативні форми патології шийки матки, у 1,9 рази 

частіше діагностовано у динаміці прогресування процесу – СIN I-ІІ, у  

26,45% спостереженнях виявлено комбінацію внутрішньоматкової патології 

із ураженням шийки матки. 

3. Порушення мікробіоти піхви пацієнток із фоновими процесами 

шийки матки та доброякісними пухлинами яєчників проявляється значимою 

часткою вірусних асоціацій, зокрема папіломавірусним інфікуванням високо 

онкогенними штамами (у 36,25%), високим індексом інфікованості 

мікробними асоціаціями з перевагою анаеробних мікроорганізмів (56,25%) і 

зниженням кількості мікроорганізмів, які формують нормальну мікрофлору 

(Lactobacillus species у 60,00%, Bifidobacterium species у 32,50% пацієнток), 

зростанням відсотку мікст-інфекції від 2 до 6 збудників – у 68,75% та 

неспецифічного вагініту у половини обстеженого контингенту (p<0,05). 

4. У пацієнток із фоновими захворюваннями шийки матки, поєднаними 

з доброякісними пухлинами яєчників, наявні вторинні гормональні 

порушення, які проявляються достовірним зниженням концентрацій 

прогестерону (у 2,0 рази), підвищення рівня естрадіолу (у 1,6 рази), 

гіперпролактинемією та гіперкортизолемією (у 1,9 рази), та зростанням рівня 

андрогенів (у 2,0 рази). 

5. У пацієнток із фоновими процесами шийки матки на тлі ендокринної 

дисфункції втрачається залежність продукування у цервікальному слизі 

імуноглобулінів від фази менструального циклу, що супроводжується 

стабільно низькими концентраціями рівня IgA та IgG при підвищеній 

концентрації IgМ у 3,25 рази, депресією sIgA, а також зростання у 3,0 рази 

співвідношення IgG/IgA. Активація прозапального ряду цитокінового 

профілю поряд із підвищенням у 5,3 рази рівня TNF-α та IL-6 у пацієнток із 

стероїдним дисбалансом та патологією шийки матки характеризується 

зниженням концентрацій sIgA, депресією IL-1β та інтерфероногенезу 

(p<0,05), що, очевидно, є наслідком хронічного персистуючого інфікування 

та гормонального дисбалансу.  
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6. Отримані результати імуногістохімічного дослідження 

продемонстрували достовірне підвищення проліферативної активності клітин 

за рахунок індексу проліферації та рівня експресії рецепторів до естрогенів у 

жінок із фоновими захворюваннями шийки матки та доброякісними 

пухлинами яєчників, про що вказує перевага помірного рівня та наявність 

високого рівня експресії Кі-67, що корелює із підвищенням ступеня 

ураження епітелію шийки матки та вірусним інфікуванням, і може бути 

критерієм моніторингу стану епітелію шийки матки.  

7. Запропоновано оптимізований діагностичний алгоритм і програму 

моніторингу та поетапної медичної допомоги, що передбачала використання 

протизапальної та противірусної комплексної терапії із використанням 

антиоксидантів та імуномодуляторів загального і місцевого спрямування у 

поєднанні із гормональною корекцією, які дозволили добитися повного 

регресу захворювання у 42,50% у основній групі проти 27,5% – у групі 

порівняння. Подальший кольпоскопічний, цитологічний та вірусологічний 

моніторинг передбачав формування груп пацієнток, які спрямовувалися на 

рутинний скринінг або вимагали активної гінекологічної тактики із 

використанням деструктивних методів лікування патологічного вогнища 

шийки матки.  

8. Запропонована лікувально-профілактична програма комбінованої 

аргоноплазмової деструкції та антипроліферативної постдеструкційної 

терапії дозволила досягти завершеної епітелізації у 37 жінок (92,50%) проти 

28  (70,00%) – у групі порівняння та зменшення відсотку рецидивів – у 

2,7 рази.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. У групу ризику по розвитку диспластичних процесів шийки матки 

слід включати пацієнток із доброякісними пухлинами яєчників, 

асоційованими із нерегулярним менструальним циклом, із запальними 

захворюваннями органів малого тазу та наявністю високого індексу 

сексуально-трансмісивного інфікування, та вірусних асоціації, зокрема вірусу 

простого герпесу та папіломавірусного інфікування, пацієнток із мікро- та 

мезосоматичним соматотипом, а також жінок з раннім початком та 

невпорядкованим статевим життям, високим паритетом пологів та 

відсутністю ефекту від попереднього лікування патології шийки матки.  

2. У комплекс протизапальної, противірусної терапії доцільно 

включати поліненасичені жирні кислоти по 1 капсулі на добу 90 днів, 

комплекс суміші трави Щучки дернистої (Herba Deschampsia caespitosa L.) та 

трави Вейника наземного (Herba Calamagrostis epigeios L.) за схемою: 1-ий 

тиждень – по 7 крапель 2 рази на добу; 2 та 3-ій тижні – по 15 крапель 2 рази 

на добу; 4-ий тиждень – по 12 крапель 2 рази на добу, зберігаючи 

підтримуючу терапію протягом 2-х місяців по 10 крапель 2 рази на добу; 

імуномодулятори загального та місцевого впливу  - комплекс інтерферону-α2 

по 500 000 МО двічі на день 10 днів інтравагінально та препарат тіотриазолін 

по 1 таблетці 30 днів. 

3. У комплекс гормональної корекції у випадку порушення 

менструального циклу та гіперполіменореї рекомендовано включати 

комбіновані оральні контрацептиви з пролонгованим режимом, у випадку 

гіперпролактинемії – препарат екстракту Vitex Agnus castus по 1 таблетці 

2 рази на день 6 місяців. 

4. У юних пацієнток (віком до 25 років), при відсутності рецидивів в 

анамнезі, у випадку цитологічного висновку NILM, негативного HPV-тесту 

та відсутності патологічних кольпоскопічних ознак по завершенню 

протизапальної терапії та гормональної корекції рекомендували рутинний 
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скринінг на протязі 12-18 місяців.  

5. У пацієнток з ФПШМ та доброякісними пухлинами яєчників, з 

рецидивами або недостатнім ефектом попереднього лікування,  у жінок віком 

старше 30 років, при відсутності цитологічних та кольпоскопічних ознак 

регресії на протязі 6 місяців, при кольпоскопічній картині ураження більше 

50%, у разі позитивного HPV-тесту, при ознаках персистенції LSIL через 6 

місяців, цитологічного заключення LSIL або  ASC-US – доцільне обстеження 

на вірусне навантаження, імуногістохімічне дослідження (оцінка ступеню 

експресії білка Кі-67), ексцизійна біопсія та цервікальний кюретаж, із 

гістологічним дослідженням біоптату ендометрію за показами. Показами до 

застосування деструктивних методів вважали вік жінки старше 35 років, 

персистенція вірусу папіломи людини та високе вірусне навантаження, а 

також високий ступінь експресії білка Кі-67. 

6. Використання деструктивних та ексцизійних методів вимагало на 

постдеструкційного етапі використання антипроліферативного комплексу 

індол-3-карбінол та епігалокатехін-3-галат 1 т. тричі на добу 3 місяці, 

загальну імунотерапію забезпечували за рахунок використання препарату 

тіотриазолін у таблетованій формі 30 днів та у вигляді вагінальних 

суппозиторіів 20 днів. 
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