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У статті розглянуто основні чинники, що спричинюють хронічний ендометрит
(ХЕ), а також особливості патогенезу та діагностики. Описано механізми впливу
хронічного запального процесу в ендометрії на результат імплантації. Збільшення
частоти порушень репродуктивної функції жінок обгрунтовує пильне вивчення
патологічних процесів, що лежать в їх основі. Останніми роками підвищена увага
в рішенні проблем фертильності приділяється патології ендометрію, в якій важ
ливе місце займає ХЕ. Нині активно ведуться роботи по поглибленому вивченню
етіології і патогенезу хронічного ендометриту. Проте при уявній всебічній вивче
ності проблеми результати досліджень ставлять перед нами нові питання. ХЕ є
однією з причин безпліддя і, можливо, грає роль в розвитку певних ускладнень ва
гітності і пологів (30,3 % – у пацієнток з повторними невдачами екстракорпораль
ного запліднення, 9,3 % – з повторними викиднями, 9,8 % – при безплідді). Клінічно
ХЕ часто є безсимптомним або супроводжується неспецифічними симптомами,
такими як тазовий біль, диспареунія, аномальні маткові кровотечі і білі. Раніше
вчені розглядали порожнину матки як стерильну ємкість. Але команда іспанських
вчених прагнула перевірити наявність внутрішньоматкової мікрофлори, яка від
різняється від вагінальної. В результаті при дослідженні ендометріальної рідини і
вагінальних зразків з одних і тих же пацієнток були виявлені різні бактеріальні
склади. Мікрофлора у внутрішньоматковій рідині була класифікована як Lactobacillus,
при цьому жінки з нелактобацилярною флорою ендометрію мали значно нижчу
частоту імплантації. На початковому етапі запалення ендометрію відбувається
активізація нейтрофільних гранулоцитів і макрофагів, збільшується синтез цито
кінів, деградація позаклітинного матриксу протеолітичними ферментами. Пору
шення мікроциркуляції і склеротичні процеси в зоні ушкодження призводять до
розвитку ішемії і гіпоксії тканини, що активізує процеси склерозування і ангіогенез.
При хронізаціі процесу збільшується експресія хемокінів і молекул адгезії, під впли
вом чого відбувається міграція B-лімфоцитів з кровотоку і їх диференціювання в
плазматичні клітини, підвищується активність матриксних металопротеїназ, змі
нюється локальна експресія естрогенових і прогестеронових рецепторів в ендомет
рії, що призводить до репродуктивних порушень. За рахунок відсутності вираженої
специфічної клінічної картини хронічного ендометриту спостерігається більш піз
нє його виявлення, що обумовлює порушення репродуктивної функції. Несвоєчасна
діагностика та лікування хронічного ендометриту має суттєві наслідки у плані
можливості імплантації плідного яйця в програмах допоміжних репродуктивних
технологій.
Ключові слова: ендометрій; ендометрит; гістероскопія; імплантація; плазматичні
клітини.

Вступ. Запальні захворювання органів малого таза посідають провідне місце в структурі гінекологічної захворюваності та є однією з основних причин
зниження працездатності жінок. Для хронічних запальних захворювань статевих
органів характерна тенденція до малосимптомного і безсимптомного перебігу,
зміни етіологічної структури з превалюванням вірусної й умовно-патогенної
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флори. Ця патологія часто є причиною порушення репродуктивної функції,
невдач програм допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), репродуктивних
втрат.
Актуальність. Збільшення частоти порушень репродуктивної функції жінок
обгрунтовує актуальність вивчення патологічних процесів, що лежать в їх основі. Останніми роками підвищену увагу у вирішенні проблем фертильності приділяють патології ендометрію, в якій важливе місце посідає хронічний эндометрит.
Нині активно проводять дослідження з поглибленого вивчення етіології і патогенезу хронічного эндометриту. Проте при уявній всебічній вивченості проблеми результати досліджень неоднозначні та суперечливі.
Мета дослідження – вивчити сучасні дані про вплив хронічного ендометриту на успішність імплантації в програмах ДРТ.
Етіологія хронічного У вітчизняній науковій літературі наводять таке визначення хронічного ендометриту (ХЕ): клініко-морфологічендометриту
ний синдром, що характеризується комплексом морфофункціональних змін ендометрію запального генезу, а це призводить до
порушення нормальної циклічної трансформації і рецептивності тканини [3]. У
зарубіжній літературі ХЕ вважають морфологічним синдромом, оскільки він
часто безсимптомний, а дослідження клінічних особливостей цієї патології, що
вивчали, привели до суперечливих результатів. Морфологічно хронічний
эндометрит характеризується поверхневим набряком ендометрію, стромальною
інфільтрацією плазматичними клітинами і невідповідністю в дозріванні між епітелієм та стромою [9].
Захворюваність на ХЕ, за даними різних авторів [13, 20], варіює в широких
межах – від 0,2 до 66,3 %. Частіше хворіють жінки репродуктивного віку, середній вік яких становить 36 років. Фактори ризику виникнення хронічного ендомет
риту такі: внутрішньоматкові втручання; інфекційно-запальні ускладення після
пологів; запальні захворювання внутрішніх статевих органів в анамнезі; захворювання сечостатевої системи; гінекологічна патологія (міома матки, гіпер- і гіпопластичні процеси в ендометрії, поліпи ендометрію та цервікального каналу).
Тобто будь-яка причина хронічного «роздратування» ендометрію може стати результатом хронічної запальної реакції з боку ендометрію [6–8]. Отже, крім запалення, викликаного інфекційними агентами, эндометрит може бути асептичним
(неінфекційним).
ХЕ провокують інфекційні агенти, що проникають в порожнину матки. Вважають, що найчастіше запалення ендометрію виникає внаслідок патологічної
активності: гонококів, трепонеми, вірусу герпесу статевих органів, цитомегаловірусу, грибів з роду Candida, хламідій, уреаплазми, мікоплазми, палички
Коха [7]. Іноді патологія може виникати за рахунок стафілококів і стрептококів.
Ці мікроорганізми належать до умовно-патогенних, оскільки вони можуть знаходитись у тілі людини тривалий час і при цьому не викликати будь-яких змін
[17, 19]. Але через деякі причини (зниження реактивності організму, вогнища
інфекції тощо) вони можуть активізуватися та спровокувати запалення ендомет
рію [4].
Вважають, що порожнина матки стерильна, хоча ще 20 років тому було показано, що не менш ніж у 25 % жінок виявлено такі мікроорганізми, як Gardnerella
vaginalis, Enterobacter та Streptococcus agalactiae.
Нове дослідження, опубліковане в американському журМікробіота
налі
акушерства і гінекології [39], може повністю зміниендометрію
ти уявлення про успіхи екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Учені з Іспанії повідомили, що ендометріальна мікрофлора відіграє
важливу роль у визначенні здатності жінка завагітніти за допомогою ЕКЗ. Дослідник Карлос Сімон, доктор медичних наук пояснив, що раніше вчені роз-
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глядали порожнину матки як стерильну. Але він та колеги вирішили перевірити наявність внутрішньоматкової мікрофлори, яка відрізняється від піхви.
Вони оцінювали гормональну регуляцію і проаналізували вплив внутрішньоматкової мікробної флори на репродуктивний результат у пацієнток, які проходять ЕКЗ. Щоб визначити наявність в ендометрії мікробіоти, дослідники
оцінювали парні зразки ендометрію та вагінальної рідини, отримані у жінок
дітородного віку в межах одного менструального циклу [2, 4]. Нарешті, репродуктивний вплив зміненого ендометрію мікробіоти оцінювали шляхом імплантації, за перебігом вагітності і живонароджуваності в 35 безплідних пацієнток,
які проходять ЕКЗ. При дослідженні ендометріальної рідини і вагінальних зразків в одних і тих самих пацієнток виявлено різний вміст бактерій. Мікрофлора
у внутрішньоматковій рідині була класифікована як Lactobacillus. У жінок з
нелактобацилярною флорою ендометрію була значно нижча частота імплантації,
ніж у пацієнток з Lactobacillus.
У природі практично відсутні чисті культури мікрооргаБіоплівки
нізмів у так званій планктонній формі, тобто у вигляді
циркуляції окремих клітинних елементів. В організмі людини до 90–95 % мікробів існують у формі біоплівок [31, 41]. Біоплівка – численні мікроорганізми,
розташовані на будь-якій поверхні розділу середовищ, клітини яких прикріплені одна до одної та занурені у позаклітинну полімерну речовину [5, 21]. Ця
речовина є продуктом синтезу тих самих бактерій та включає позаклітинну ДНК,
полісахариди і білки; має 3D структуру. Дана біоплівка утворюється за допомогою кількох стадій: адгезії, фіксації, дозрівання, зростання, дисперсії (рис. 1).

Рис. 1. Етапи формування біоплівки:
1 – адгезія; 2 – фіксація; 3 – дозрівання; 4 – зростання; 5 – дисперсія

В організмі людини виявлено біоплівки, сформовані одним видом і різними
неродинними мікроорганізмами. Бактерії всередині біоплівок різняться за життєздатністю, наявністю капсул, розмірами, рухливістю та швидкістю зростання.
У біоплівках виявлено групи клітин, під назвою персистери, які знаходяться у
стані резистентності до всіх відомих антибіотиків [10, 22, 27].
Сукупність мікроорганізмів у біоплівці утворює єдину генетичну систему у
вигляді плазмід – кільцевих ДНК, що несуть код поведінки для членів біоплівки, на основі якого визначаються їх трофічні, енергетичні та інші зв’язки між
собою і навколишнім середовищем. Реакція мікроорганізмів на зміни умов цього середовища у біоплівці суттєво відрізняється від реакції кожного окремого
виду в монокультурі [2, 26, 29, 34].
Компоненти матриксу і поверхнева оболонка біоплівок є одним з бар’єрів між
клітинами та навколишним середовищем. Вони беруть участь у захисті мікроорганізмів від факторів імунної системи, а також можуть зв’язувати молекули антибіотиків. Для багатьох бактерій та грибів у складі біоплівок характерна виживаність
за наявності кількості антибіотиків у 5000 разів більшої, ніж їхня мінімальна
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інгібуюча концентрація. Можливо, антибіотики взагалі не можуть повністю знищити бактерії біоплівок через персистери. Виникнення хронічного ендометриту
та надзвичайно складне його лікування пов’язують саме з цим механізмом [1, 38].
Існують природні механізми захисту ендометрію, до яких
Патогенез хронічного
належать цервікальний слиз, епітеліальні клітини ендоендометриту
мертію, імунні клітини ендометрію (нейтрофільні гранулоцити, макрофаги, натуральні кіллери), антимікробні пептиди ендометрію [24,
33, 35].
Патогенетично, на початковому етапі запалення відбувається активація нейтрофільніх гранулоцитів і макрофагів, збільшується синтез цитокінів, активних
форм кисню перекису водню, відбувається деградація позаклітинного матриксу
протеолітичними ферментами. Порушення мікроциркуляції і склеротичні процеси в зоні ушкодження призводять до розвитку ішемії та гіпоксії тканини, що,
у свою чергу, активізує процеси склерозувания і ангіогенез. Тривала антигенна
стимуляція імунної системи призводить до розвитку аутоіммунних реакцій, що
ще більше посилює ушкодження тканин [3]. При хронізаціі процесу збільшується експресія хемокінів CXCL1, CXCL13 і молекул адгезії (селектин Е), під впливом чого відбувається міграція B-лімфоцитів з кровообігу та їх в плазматичні
клітини [9, 23, 30]. При хронічному єндометриті підвищується активність мат
риксних металопротеїназ, а також змінюється локальна експресія естрогенових
і прогестеронових рецепторів в ендометрії, що також впливає на характерні для
даного стану репродуктивні порушення.
Основні механізми порушення імплантації при хронічному ендометриті полягають в тому, що у зразках ендометрію, отриманого у жінок з ХЕ, має місце
зменшення концентрації натуральних кіллерів, а це призводить до превалювання залишкових клітин ендометрію та формування мікро- і макрополіпів (неповне
вогнищеве відторгнення ендометрію). Спостерігається також збільшення рівня
лімфоцитів В і рівня прозапальних цитокінів (IL-6,IL-1β, TNFα), що також призводить до превалювання THI типу цитокінового профілю. Таким чином, зміна
функції ендометрію при ХЕ виникає за рахунок порушення функції цитокінів,
неповного відторгнення ендометрію, порушення експресії генів, невідповідності фази циклу, порушення імплантації та невиношування [17, 25, 37].
Клінічно ХЕ часто є безсимптомним або супроводжуєтьКлінічні прояви та
ся неспецифічними симптомами, такими як тазовий біль,
діагностика
диспареунія, аномальна маткова кровотеча і білі. Також
він є одним з причин безпліддя і, можливо, відіграє роль в розвитку певних
ускладнень вагітності і пологів (30,3 % – у пацієнток з повторною невдачою
ЕКЗ, 9,3 % – з повторним викиднем, 9,8 % – при безплідді) [11, 36].
Оскільки ХЕ у клінічній практиці залишається діагнозом «виключенням»
через неспецифічні скарги або їх відсутність, а також через доброякісну природу захворювання, обстеження при ХЕ часто починають з діагностики
запальних захворювань органів малого тазу і безпліддя. При обстеженні пацієнтки з підозрою на ХЕ раціональним алгоритмом є такий. На першому етапі
проводять опитування пацієнтки з метою повного збору анамнезу, аналізу симптомів захворювання і виявлення чинників ризику, потім бімануальне дослід
ження і загальноклінічне, бактеріологічне (бактеріоскопія і полімеразна
ланцюгова реакція – ПЦР), імунологічне обстеження. Далі проводять ультра
звукове дослідження органів малого таза, при якому в більшості випадків не
виявляють специфічних ознак [16, 28]. Візуалізується дещо неоднорідний ендометрій (виникнення в зоні М-ехо ділянок підвищеної ехогенності різної величини і форми, всередині яких визначають окремі зони неправильної форми
і зниженої ехогенності), невідповідність фази циклу, мікрополіпоз, рідина в
порожнині матки (розширення порожнини матки до 3–7 мм за рахунок рідин-
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ного вмісту), чіткі гіперехогенні утворення розміром 0,1–0,2 см у базальному
шарі ендометрію (вогнища фіброзу та кальцинозу), пухирці газу в порожнині
матки, іноді з ефектом «хвоста комети» (рис. 2).

Рис. 2. Хронічний ендометрит при ультразвуковому дослідженні

Дослідження показують високу точність та надійність (93,4 %) виявлення
хронічного ендометриту під час гістероскопії порівняно з мікробіологічним та
гістероскопічним дослідженням [12]. Нормальна гістероскопічна картина – надійний предиктор успіху в програмах ДРТ. Враховуючи на високу діагностичну
точність гістероскопії, чітку кореляцію «несприятливого репродуктивного прог
нозу» хронічного ендометриту та ненадійність гістологічного дослідження, деякі автори пропонують рутинне широке застосування цього методу для діагностики хронічного ендометриту. Гістероскопічні критерії діагностики хронічного
ендометриту такі: нерівномірна товщина ендометрію (32 %), нерівномірне забарвлення слизової оболонки (26,7 %), гіперемія слизової оболонки (25,3 %),
поліпоподібні нарости (17,5 %), вогнищева гіпертрофія слизової оболонки (12 %),
точкові крововиливи (6,7 %) [19].
Варіанти забору зразка ендометрію такі: біопсія (сліпа або під контролем
гістероскопії), вакуум-аспірація або діагностичне вишкрібання. Ці варіанти різні за способом забору зразка, за об’ємом отриманого матеріалу і за товщиною
отриманого шару ендометрію. Необхідне додаткове дослідження для визначення
рівнозначної цінності цих методів діагностики хронічного ендометриту. Традиційно вважають, що забір тканин слід проводити на 5–8-й день проліферативної
фази менструального циклу [39].
Нині відомо, що слизова оболонка жіночого репродуктивного тракту має
здатність протистояти інфекційним агентам як «майданчик» для індукування і
реалізації імунної відповіді. Доведено, що в нормі в ендометрії людини має
місці багато імунокомпетентних клітин, таких як Т-клітини, нейтрофільні гранулоцити, макрофаги, дендритні клітини і NK-клітини. Їх кількість варіює залежно від фази менструального циклу, і зміна співвідношення лейкоцитарних
популяцій відіграє важливу роль у перебудові ендометрію під час менструації
та імплантації.
В-лімфоцити і плазматичні клітини, у свою чергу, дуже рідко зустрічаються в межах слизової оболонки нормального ендометрію і тому наявність плазматичних клітин є на сьогоднішній день головною ознакою хронічного ендометриту [14, 15].
Виявлення плазматичних клітин при забарвленні гематоксиліном і еозином
має складнощі, для цього запропоновано забарвлення метиловим зеленим піро-

18

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

ISSN 1019-5297. «Лік. справа=Врачеб. дело». 2019, № 7–8

ніном, а також імуногістохімічне дослідження з використанням маркера syndecan-1
(Cd-138). Імуногістохімічне забарвлення вважають найбільш чутливим і специфічним для виявлення плазматичних клітин. Чутливість та специфічність метилового зеленого піроніну становить відповідно 78 і 65 % при використанні Сd
138 як золотого стандарту [39].
Для лікування хронічного ендометриту обов’язково призначають антибіотики широкого спектра дії, враховуючи наявність специфічного збудника, а також
протигрибкові препарати, місцеві вагінальні свічки.
Висновок. З урахуванням відсутності вираженої специфічної клінічної
картини хронічного ендометриту спостерігають більш пізнє його виявлення, що
призводить до порушень репродуктивної функції. Крім того, проблема
діагностики та лікування хронічного ендометриту замовлює значні наслідки
щодо можливості імплантації плідного яйця в програмах ДРТ.
Конфлікту інтересів немає.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ КАК ФАКТОР НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК
ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
О. В. Ониско, О. А. Корчинская (Ужгород), Стефания Андрашчикова,
Сильвия Жултакова, Алëна Шлоссерова (Прешов, Словакия)
Увеличение частоты нарушений репродуктивной функции женщин обосновывает пристальное изучение патологических процессов, лежащих в их основе. В последние годы повышенное внимание в решении проблем фертильности уделяется патологии эндометрия, в
которой важное место занимает хронический эндометрит. В настоящее время активно ведутся работы по углубленному изучению этиологии и патогенеза хронического эндометрита
(ХЭ). Однако при кажущейся всесторонней изученности проблемы результаты исследований
ставят перед нами новые вопросы. ХЭ является одной из причин бесплодия и, возможно,
играет роль в развитии определённых осложнений беременности и родов (30,3 % – у пациенток с повторным неудачным экстракорпоральным оплодотворением, 9,3 % – с повторными
выкидышами, 9,8 % – при бесплодии). Клинически ХЭ часто бессимптомный или сопровож
дается неспецифическими симптомами, такими как тазовая боль, диспареуния, аномальные
маточные кровотечения и бели. Ранее учёные рассматривали полость матки как стерильную
полость. Испанские учёные изучали наличие внутриматочной микрофлоры, отличающейся
от вагинальной. В результате при исследовании эндометриальной жидкости и вагинальных
образцов у одних и тех же пациенток был выявлеы различный бактериальный состав. Микрофлора во внутриматочной жидкости была классифицирована как Lactobacillus, при этом у
женщин с нелактобациллярной флорой эндометрия отмечалась значительно более низкая
частота имплантации. На начальном этапе воспаления эндометрия происходит активизация
нейтрофильных гранулоцитов и макрофагов, увеличивается синтез цитокинов, деградация
внеклеточного матрикса протеолитическими ферментами. Нарушение микроциркуляции и
склеротические процессы в зоне повреждения приводят к развитию ишемии и гипоксии
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ткани, активизирует процессы склерозирования и ангиогенеза. При хронизации процесса
увеличивается экспрессия хемокинов и молекул адгезии, под влиянием которых происходит
миграция B-лимфоцитов из кровотока и их дифференцировка в плазматические клетки, повышается активность матриксных металлопротеиназ, меняется локальная экспрессия эстрогеновых и прогестероновых рецепторов в эндометрии, что приводит к репродуктивным нарушениям. За счёт отсутствия выраженной специфической клинической картины ХЭ
наблюдается более позднее его выявление, что обусловливает нарушение репродуктивной
функции. Несвоевременная диагностика и лечение ХЭ существенно отражается на возможности имплантации плодного яйца в программах вспомогательных репродуктивных технологий.
Ключевые слова: эндометрий; ендометрит; гистероскопия; имплантация; плазматические клетки.
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Increase in frequency of disorders of women’s reproductive function justifies a careful study
of the underlying pathological processes. In recent years, increased attention in solving fertility
problems is paid to endometrial pathology when chronic endometritis plays an important role.
Current worksarefeeding an in-depth study of the etiology and pathogenesis of chronic endometritis. However, results of research pose new questions with an imaginary comprehensive study of
this problem. Chronic endometritis is one of the causes of infertility and may play a role in certain
complications of pregnancy and childbirth (30.3 % in patients with repeated failures of in vitro
fertilization, 9.3 % with recurrent miscarriages, 9.8 % in infertility). Clinically, chronic endometritis is often asymptomatic or accompanied by nonspecific symptoms such as pelvic pain, dyspareunia, abnormal uterine bleeding, and discharges. Previously, scientists considered the uterine
cavity as a sterile container. But a team of Spanish scientists sought to test for the presence of
intrauterine microflora, which differs from the vaginal. As a result, the study of endometrial fluid
and vaginal samples from the same patients revealed different bacterial compositions. Microflora
in the intrauterine fluid was classified as Lactobacillus, and women with non-lactobacillary flora
of the endometrium had a significantly lower frequency of implantation. At the initial stage of
endometrial inflammation is an activation of neutrophils and macrophages, increased cytokines
synthesis, extracellular matrix degradation by proteolytic enzymes. Disorders of microcirculation
and sclerotic processes in the area of injury

lead to the ischemia and tissue hypoxia, which activates
the processes of sclerosis and angiogenesis. Chronization of the process increases the expression
of chemokines and adhesion molecules, that is lead to migration of B-lymphocytes from the bloodstream and their differentiation into plasma cells, increases the activity of matrix metalloproteinases, changes local expression of estrogen and progesterone receptors. Lack of a pronounced
specific clinical picture of chronic endometritis, its later detection causes impaired reproductive
function. Untimely diagnosis and treatment of chronic endometritis has significant consequences
in terms of the possibility of implantation of a fertilized egg in the programs of assisted reproductive technologies.
Key words: endometrium; endometritis; hysteroscopy; implantation; plasma cells.

