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Обгрунтування вибору теми дослідження. Порушення репродуктивного 

здоров’я та зниження репродуктивного потенціалу у жінок є наслідком великої 

кількості причин, де матковий фактор складає 24-62 %. У структурі 

внутрішньоматкової патології переважає хронічний ендометрит, рідше 

зустрічаються поліпи ендометрію - від 12,3 до 32 %, а доля жінок з 

внутрішньоматковими синехіями складає від 3 до 13 %. Підхід до вибору 

ендоскопічних хірургічних методик зберігає ряд дискусійних та невирішених 

аспектів, зокрема щодо використання офісної гістероскопії та різних видів 

енергії для деструкції патологічних змін. Поряд з деякими успіхами у 

відновленні генеративної функції після гістероскопічної корекції маткової 

патології, зростає частка рецидивів, що диктує необхідність оптимізації 

існуючих програм реабілітації. У результаті літературного пошуку отримані 

окремі повідомлення про поєднання захворювань ендометрію, міометрію та 

яєчників у 55,2 % - 69,4 % спостережень, проте не зустрічали даних щодо впливу 

порушення морфологічно-функціональних особливостей ендометрію на 

структуру та функцію яєчників. Поодинокими є дані щодо перебігу гестації, 

пологів та стану новонароджених у таких жінок, а відсутність чіткої тактики в 

проведенні передгравідарної підготовки та моніторингу вагітності у випадку 

маткового фактору інфертильності не дозволяє істотно знизити частоту 

ускладнень гестаційного процесу. Це викликає необхідність пошуку нових 



підходів до дослідження даної проблеми і є чітким обґрунтуванням актуальності 

вибраного напрямку.  

Метою дослідження стало покращити репродуктивне здоров’я та знизити 

частоту невиношування у жінок з патологією ендометрію шляхом впровадження 

науково-обгрунтованого комплексу лікувально-реабілітаційних заходів та 

оптимізації прегравідарної підготовки. Для досягнення мети дослідження були 

використані загальноклінічні, лабораторні, інструментальні, імуноферментні, 

морфологічні та імуногістохімічні методи з використанням статистичного 

опрацювання отриманих результатів.  

Результати. Виділено найбільш часті форми патології ендометрію, серед 

яких гіперпластичні процеси, поліпоз ендометрію та внутрішньоматкові синехії. 

Встановлено фактори ризику репродуктивних невдач: вік, тривалий запальний 

процес, первинна форма тривалого безпліддя, метаболічні порушення та 

ендокринопатії, поєднання патології ендометрію з міомою матки, запальним 

процесом органів малого тазу, ендометріозом і синдромом полікистозних 

яєчників. Встановлено високу частку синдрому тазового болю, розладів 

менструального циклу, порушення секреторної функції, ановуляції, 

альгодисменореї, аномальних маткових кровотеч, гіпоменструального та 

передменструального синдрому, а також відмітили порушення метаболічного 

гомеостазу: гіперпролактинемію, гіперестрогенемію, зниження рівня секс-

стероїд-зв’язуючого глобуліну та маркери інсулінорезистентності. Проведено 

дослідження морфологічних особливостей ендометрію та встановлено 

структурно-функціональні зміни, зокрема, дисхроноз, витончення ендометрію, 

порушення гемодинаміки перфузії матки та збільшення об’єму яєчникової 

тканини зі зниженням оваріального резерву. Доведено дисбаланс факторів 

неоангіогенезу, підтверджено доцільність розширення діагностичного 

алгоритму оцінкою рівня експресії маркера плазматичних клітин CD 138 та CD 

56. Розроблено та запропоновано використання реабілітаційної програми та 

персоніфікованої щодо терапевтичних опцій преконцепційної підготовки, 

оцінено її ефективність. 



Наукова новизна одержаних результатів. На основі отриманих 

результатів доповнено та розширено наукову концепцію про зміни 

репродуктивного здоров'я молодих жінок із патологією ендометрію, де існує 

чітка залежність від таких параметрів як інфекційний статус, репродуктивна 

поведінка, індекс соматичного здоров'я, метаболічний гомеостаз, стан 

репродуктивної системи. Уточнені наукові дані про фактори ризику виникнення 

маткового чинника безпліддя, що асоціюються з випадками порушення 

вуглеводного обміну, хронічного сальпінгоофориту, бактеріального вагінозу, 

розвитку ретенційних утворів яєчників, високою частотою внутрішньоматкових 

маніпуляцій. 

Уперше проведено оцінку перебігу вагітності та пологів у пацієнток та 

доповнено існуючі знання про основні предиктори акушерських та 

перинатальних ускладнень, виділено провідні критерії формування груп ризику, 

а також підтверджено погіршення репродуктивної функції при поєднанні 

патології ендометрію з зовнішньо-внутрішнім генітальним ендометріозом, 

синдромом полікистозних яєчників та запальними процесами органів малого 

тазу.  

Уперше проведено оцінку ранніх і віддалених наслідків 

внутрішньоматкових хірургічних втручань, виявлено особливості порушення 

менструальної та репродуктивної функції, відмічено збільшення частки 

симптомів хронічного тазового болю, передменструального синдрому, 

альгодисменореї. За результатами дослідження встановлено, що ретенційні 

утвори яйників асоціюються із рецидивом гіперпластичного процесу у 34,4 % 

спостережень, виникають до 6 місяців після оперативних втручань і тривало 

персистують.  

Уперше проведено оцінку імуногістохімічних маркерів хронічних 

запальних змін у пацієнток з різними формами патології ендометрію, що, поряд 

з оцінкою інфекційного індексу, дозволило оптимізувати програму 

реабілітаційних заходів із врахуванням індивідуального ризику маніфестації 

запальних ускладнень. Доповнено існуючі дані щодо значимості гормонального 

та дисметаболічного статусу, порушення гемодинаміки органів малого тазу, 



оцінки рівня факторів ангіогенезу та їх значення щодо пролонгації вагітності та 

репродуктивних втрат. 

Розроблений, апробований та впроваджений у практику комплекс 

передгравідарної підготовки, що включає в себе використання офісної 

гістероскопії та лазерної терапії, програму медикаментозної реабілітації та 

преконцепційної підготовки, та дозволяє підвищити функціональну здатність 

репродуктивної системи у жінок з патологією ендометрію, покращити 

репродуктивний прогноз, а також знизити частоту рецидивів.  

Практичне значення отриманих результатів. Науково та практично 

підтверджено доцільність хірургічної корекції з використанням офісної 

ендоскопії та лазерної енергії, визначені покази до даного втручання, що 

дозволяє уникнути травматизації шийки матки, а також моніторувати стан 

цервікального каналу та порожнини матки у  період реабілітації. На основі 

проведених досліджень обрунтовано використання у групі пацієнток з 

нереалізованою репродуктивною функцією стаціонарзамісних хірургічних 

технік як діагностики, так і лікування патології ендометрію, перш за все при 

відсутності її достовірних ехо-ознак.  

Доповнено і оптимізовано діагностичний алгоритм післяопераційного 

супроводу пацієнток з патологією ендометрію, запропоновано реабілітаційні 

заходи щодо профілактики рецидивів, апробовано і впроваджено в практику 

програму преконцепційної підготовки та моніторингу вагітності, підтверджено 

її ефективність щодо пролонгації вагітності, зменшення частки гестаційних 

ускладнень та репродуктивних втрат.  

Ключові слова: гіперплазія ендометрію, внітрішньоматкові синехії, 

хронічний ендометрит, безпліддя, офісна гістероскопія, реабілітаційна терапія, 

преконцепційна підготовка.   
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Rationale for choosing a research topic. Reproductive disorders and reduced 

reproductive potential in women are the result of a large number of causes, where the 

uterine factor is 24-62 %. The structure of intrauterine pathology is dominated by 

chronic endometritis, endometrial polyps are less common – from 12.3 to 32 %, and 

the proportion of women with intrauterine synechiae is from 3 to 13 %. The choice of 

endoscopic surgical techniques is characterized by a number of debatable and 

unresolved aspects, in particular the use of office hysteroscopy and different types of 

energy to destroy pathological changes. Along with some successes in the restoration 

of generative function after hysteroscopic correction of uterine pathology, the 

proportion of recurrences is growing and this dictates the need to optimize existing 

rehabilitation programs. A literature review showed some cases of a combination of 

diseases of the endometrium, myometrium and ovaries (55.2 % - 69.4 %) but there 

were no data on the influence of morphological and functional disorders of the 

endometrium on ovarian structure and function. There is a single record of the course 

of gestation, childbirth and the condition of newborns in such women; the lack of clear 

strategy in conducting preconception care and monitoring of pregnancy in case of 

uterine infertility does not significantly reduce the frequency of complications of 

gestation. This necessitates the search for new approaches to the study of this problem 

and is a clear justification for the relevance of the chosen direction. 

The aim of the study was to improve reproductive health and reduce the 

incidence of miscarriage in women with endometrial pathology by introducing a 



science-based set of treatment and rehabilitation measures and optimizing 

preconception care. To achieve the goal of the study, general clinical, laboratory, 

instrumental, enzyme-linked immunosorbent, morphological and 

immunohistochemical methods were used using statistical processing of the obtained 

results. 

Results. The most common types of endometrial pathology were identified, 

including hyperplastic processes, endometrial polyposis and intrauterine synechiae. 

The following risk factors for reproductive failure were identified: age, prolonged 

inflammatory process, primary form and duration of infertility, metabolic disorders and 

endocrinopathies, combination of endometrial pathology with uterine fibroids, pelvic 

inflammatory disease, endometriosis and polycystic ovary syndrome. A high 

proportion of pelvic pain syndrome, menstrual disorders, secretory dysfunction, 

anovulation, algodysmenorrhea, abnormal uterine bleeding, hypomenstrual and 

premenstrual syndrome was revealed, as well as disturbances of metabolic 

homeostasis: hyperprolactinemia, hyperestrogenemia, decreased levels of sex steroid 

binding globulin and markers of insulin resistance were noted. The morphological 

features of the endometrium were studied and structural and functional changes were 

established, in particular, dyschronosis, endometrial thinning, hemodynamic 

disturbances of uterine perfusion and increase in ovarian tissue with a decrease in 

ovarian reserve. The imbalance of neoangiogenesis factors was proved, the expediency 

of expanding the diagnostic algorithm was confirmed by estimating the expression 

level of plasma cell marker CD 138 and CD 56. The program of rehabilitation and 

personalized preconception care was developed and proposed; its effectiveness was 

evaluated. 

Scientific novelty of the obtained results. Based on the results, the scientific 

concept of changes in reproductive health of young women with endometrial pathology 

was supplemented and expanded, where there was a clear dependence on such 

parameters as infectious status, reproductive behavior, somatic health index, metabolic 

homeostasis, and state of the reproductive system. The scientific data on risk factors 

for uterine infertility associated with cases of carbohydrate metabolism disorders, 



chronic salpingo-oophoritis, bacterial vaginosis, development of ovarian retention, 

high frequency of intrauterine manipulations were updated. 

For the first time, the course of pregnancy and childbirth in patients was assessed 

and the existing data about the main predictors of obstetric and perinatal complications 

were supplemented; the leading criteria for the formation of risk groups for their 

occurrence were identified, and deterioration of reproductive function in combination 

of endometrial pathology with external-internal genital endometriosis, polycystic 

ovary syndrome and pelvic inflammatory processes was confirmed. 

For the first time, the assessment of early and long-term consequences of 

intrauterine surgical interventions was carried out, the peculiarities of menstrual and 

reproductive function disorders were revealed, the increase in the share of symptoms 

of chronic pelvic pain, premenstrual syndrome, and algodysmenorrhea was noted. 

According to the results of the study, it was found that retentional ovaries are associated 

with recurrence of the hyperplastic process in 40 % of cases; they occur up to 6 months 

after surgery and persist for a long time (more than a year). The existing data on the 

significance of hormonal and dysmetabolic status, hemodynamic disorders of the 

pelvic organs, assessment of the level of angiogenesis factors and their significance in 

relation to prolongation of pregnancy and reproductive losses were supplemented. 

For the first time, immunohistochemical markers of chronic inflammatory 

changes in patients with various forms of endometrial pathology were evaluated, 

which, along with the assessment of the infectious index, allowed to optimize the 

rehabilitation program taking into account the individual risk of manifestations of 

inflammatory complications. 

A preconception care program, which includes the use of office hysteroscopy, 

laser therapy, and drug rehabilitation was developed, tested and implemented. This 

allows to increase the functional capacity of the reproductive system in women with 

endometrial pathology, to improve the reproductive prognosis, as well as to reduce the 

recurrence rate. 

Practical significance of the results. The possibility of surgical correction 

using office endoscopy and laser energy was scientifically and practically confirmed; 

indications for this intervention were determined to avoid trauma to the cervix, as well 



as to monitor the condition of the cervical canal and uterine cavity during rehabilitation. 

On the basis of the conducted researches, the use of inpatient mini-invasive surgical 

techniques for both diagnosis and treatment of various forms of endometrial pathology 

(primarily, if there are no its reliable echo signs) in the group of patients with unrealized 

reproductive function was substantiated. 

The diagnostic algorithm of postoperative support of patients with endometrial 

pathology was supplemented and optimized; rehabilitation measures for recurrence 

prevention were proposed; the program of preconception care and monitoring of 

pregnancy was tested and implemented, its effectiveness in prolonging pregnancy, 

reducing the proportion of gestational complications and reproductive losses was 

confirmed. 

Key words: endometrial hyperplasia, intrauterine synechiae, chronic 

endometritis, infertility, office hysteroscopy, rehabilitation therapy, preconception 

care. 
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