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Н
а сучасному етапі, 

не зважаючи на 

вдосконалення діагнос-

тичних, терапевтичних 

і хірургічних методів, проблема 

лікування гіперпластичних 

процесів ендометрію (ГПЕ) зали-

шається актуальною. Складність 

і неоднорідність патогенезу 

захворювання, різноманіття 

у тлумаченнях окремих його 

ланок, неоднозначність тактич-

них підходів (з/без урахування 

індивідуальних особливостей 

гормональних зрушень) ство-

рюють певні труднощі у виборі 

патогенетично обґрунтованого 

лікування, особливо гормональ-

ної терапії, що викликає неабиякі 

труднощі в лікуванні. Саме цими 

обставинами зумовлений підви-

щений науковий і практичний 

інтерес до даної проблеми.

Згідно з протоколом, затверд-

женим Наказом МОЗ України 

від 31.12.2004 р. №676 [11], лікуван-

ня пацієнток з гіперплазією ендо-

метрію (ГЕ) включає наступні етапи:

І етап – видалення зміне-

ного ендометрія з наступним 

морфологічним дослідженням 

та визначенням деталей подаль-

шої тактики лікування залежно 

від виду патології ендометрія.

На думку провідних вітчизняних 

та зарубіжних фахівців, методом 

вибору на цьому етапі є панорам-

на гістероскопія + роздільне 

діагностичне вишкрібання 

(РДВ) з наступним, за можливості, 

доповненням морфологічних до-

сліджень одержаного матеріалу 

імуногістохімічними, з метою виз-

начення маркерів апоптозу (bcl-2, 

p-53) і рівня експресії судинного 

ендотелільного фактора росту 

(VEGF), що дозволяє більш точно 

визначити тип ГЕ (проста з/без 

атипії, комплексна з/без атипії, 

чи аденокарцинома ендометрія) 

[7, 10, 23]. Підтвердженням цього 

стало проведене у 2009 р. дос-

лідження, що встановило факт 

неповної діагностики раку після 

традиційного РДВ у 30% випадків, 

тобто практично третина випадків 

раку ендометрія була пропущена 

при проведенні повного кюретажу 

цервікального каналу і порож-

нини матки загальноприйнятим 

способом, без додаткових імуно-

гістохімічних досліджень [3,10].

ІІ етап – гормональна терапія, 

спрямована на супресію ендомет-

рія із застосуванням гестагенів і/

або агоністів гонадотропних релі-

зинг-гормонів (аГнРГ). Тривалість 

терапії – 6 місяців з повторним 

гістологічним дослідженням кож-

ні 3 місяці (у випадках простої ГЕ 

можливо гістологічне дослідження 

через 6 місяців за відсутності УЗ-

критеріїв гіперплазії). За умови 

гістологічного підтвердження ти-

пової (простої чи комплексної) ГЕ 

через 3 місяці терапії проводиться 

корекція лікування, а при атипо-

вих формах – метод лікування 

погоджується з онкогінекологом. 

ІІІ етап – оптимізація гор-

монального статусу з ме-

тою попередження розвит-

ку гіперестрогенемії.

Жінкам репродуктив-

ного віку показано:

• відновлення 2-фазного 

менструального цик-

лу за наявності репро-

дуктивних планів;

• за відсутності останніх 

застосування комбінова-

них гормональних конт-

рацептивів із гестагеном, 

що має виражений анти-

проліферативний ефект 

на ендометрій і високу се-

лективність до рецепторів 

прогестерону (монофазні 

естроген-гестагенні препа-

рати, де в якості гестагена 

присутній левоноргестрел, 

дезогестрел чи гестоден);

• локальна гестагенна 

гормонотерапія (внут-

рішньоматкова система 

з левоноргестрелом).

В клімактеричний період 

проводиться меностаз, за не-

обхідності – з використанням 

аГнРГ, а за наявності показань 

до замісної гормональної терапії 

(ЗГТ) використовують гестаген 

з вираженим проліферативним 

ефектом, або проводиться ЗГТ 

на фоні локальної гормонотерапії.

ІV етап – диспансерне спос-

тереження впродовж 5 років 

після ефективної гормональної 

терапії і впродовж 6 місяців після 

оперативного лікування (УЗД ор-

ганів малого тазу 2 рази на рік).

Згідно з клінічним протоколом, 

зазначеним вище [11], гормональ-
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на терапія проводиться лише 

в репродуктивний період як при 

типових, так і при атипових фор-

мах ГЕ, тоді як в пери- та пост-

менопаузальний період така 

терапія проводиться лише при 

неатипових формах ГЕ (при ати-

пових – оперативне лікування).

Для лікування ГПЕ за 

клінічним протоколом ре-

комендується застосуван-

ня наступних препаратів:

Гестагени:

– дидрогестерон (лише 

при неатиповій ГЕ у пе-

ріод репродуктивного 

віку з 5-го по 25-й день 

менструального цик-

лу в дозі 20–30 мг на 

добу впродовж 6 міс.);

– медроксипрогестерону 

ацетат, або гестонорону 

капроат при атиповій ГЕ 

в осіб віком до 18 років 

(після погодження те-

рапії з онкогінеколо-

гом) і віком 19–40 років, 

причому, в обох гру-

пах – в дозі 200–400 мг 

внутрішньом’язово (в/м) 

1 раз на тиждень впро-

довж 6 місяців. Як ще 

одна альтернатива при 

атиповій ГЕ в цих же віко-

вих групах рекомендуєть-

ся застосування 17-ок-

сипрогестерону капро-

нату (17-ОПК) по 500 мг 

внутрішньом’язово 2 рази 

на тиждень впродовж 

6 місяців. Ці ж самі препа-

рати тільки в дещо біль-

ших дозах (разові не змі-

нюються, збільшується 

частота введення) ре-

комендуються в терапії 

атипової ГЕ у жінок віком 

41–50 років (відповідно 

2 рази на тиждень – гес-

тонорону капроат, або 

медроксипрогестеро-

ну ацетат, або 3 рази 

на тиждень 17-ОПК впро-

довж 6 місяців). (Клінічні 

протоколи з акушерської 

та гінекологічної допо-

моги. Розділ 1.14. Гіпер-

плазія ендометрія. Згідно 

з наказом МОЗ України 

№ 676 від 31.12.2004. – 

Київ – 2004. – С.123) [11].

Агоністи ГнРГ: 

– гозерелін 3,6 мг під-

шкірно 1 раз на 28 днів, 

3–6 місяців;

– бусерелін 3,75 в/м 1 раз 

на 28 днів, 3–6 місяців;

– бусерелін спрей 

назальний 900 мг 

на добу щоденно.

Проте, слід зазначити, що ре-

зультати клінічних та наукових 

досліджень останніх років вия-

вили необхідність перегляду ре-

комендацій клінічного протоколу 

[11] відносно представлених 

препаратів для гормонотерапії 

ГЕ (доцільності їх призначення 

та режимів застосування). 

Так, застосування прогес-

тагену дидрогестерону у па-

цієнток репродуктивного віку 

з неатиповою ГЕ виявило досить 

низьку ефективність лікування: 

рецидиви через рік відмічено 

більше, ніж у 53% випадків, по-

рушення менструального циклу 

зберігались у 27%, реалізація 

репродуктивних планів протягом 

року у зацікавлених жінок на-

стала лише в 47% випадків [19]. 

Застосування дидрогестерону 

в режимі з 5-го по 25-й день 

менструального циклу обумо-

влює ризик появи нерегулярних 

кровотеч і мажучих кров’яних 

виділень, мастодинії, розвитку 

позаматкової вагітності та фолі-

кулярних кіст яєчників, спричи-

нених механізмом пригнічення 

пікового викиду лютеїнізуючого 

гормону (ЛГ) [19]. Було виявлено, 

що не дуже втішні результа-

ти лікування зумовлені тим, 

що дидрогестерон серед усіх 

прогестинів має найбільш ви-

соку мінімальну дозу, необхідну 

для пригнічення трансформації 

ендометрію – 140 мг/цикл (тобто 

найнижчий антипроліфератив-

ний ефект) і досить невелику 

спорідненість до прогестероно-

вих рецепторів – 40% (для порів-

няння: антипроліферативний ін-

декс дезогестрелу (прогестаген 

ІІІ покоління) – 2 мг/цикл (доза 

в 70 разів менша!), спорідненість 

до прогестеронових рецепторів 

його метаболіту – 130% (вища 

в порівнянні з дидрогестероном 

в 3,25 разу) [15]. Тому вважаємо, 

що більш доцільно і обґрунто-

вано у жінок репродуктивного 

віку, особливо з безпліддям для 

лікування простої неатипової 

ГЕ використовувати сучасний 

комбінований оральний контра-

цептив (КОК), що містить (30 мкг 

етінілестрадіолу і 150 мкг дезо-

гестрела) з 1-го дня циклу 1 раз 

на добу з семиденною перервою 

після 21 дня прийому впродовж 

3 місяців (бажано в комбінації 

з препаратом таргетної терапії 

на основі індол-3-карбінолу, 

з розрахунку 200 мг діючої ре-

човини 2 рази на добу впродовж 

3 місяців [19]. Після відміни такої 

терапії настає «рібаунд ефект»: 

відновлюється здатність до ову-

ляції та запліднення, а значить – 

і шлях до реалізації дітородної 

функції. Слід відзначити, що 

сучасні КОК належать до низь-

кодозованих, не чинять неспри-

ятливого впливу на вуглеводний 

і ліпідний обміни, забезпечують 

мінімальну кількість побічних 

ефектів і хорошу переносимість. 

Можливі й інші альтернативні 

методи лікування ГПЕ без атипії 

шляхом відновлення правиль-

ного менструального циклу у 

жінок віком до 45 років похід-

ними прогестеронового ряду – 

аналогами норетистерона: 

перорально по 5–10 мг з 16-го 

по 25-й день менструального 

циклу 3–6 місяців для секретор-

ної трансформації ендометрію, 

або шляхом пригнічення циклу 

у жінок віком після 45 років 

цими ж препаратами в режимі 

5–25 дні, чи гестагенами про-

лонгованої дії за аналогічним 

принципом (до 45 років мед-

роксипрогестерону ацетат, або 

гестонорону капроат по 200 мг 

на 14-й і 21-й дні циклу, після 

45 років – в тій же дозі в безпе-

рервному режимі 1 раз на тиж-

день впродовж 6 місяців) [21].

Курсові дози пролонгованих 

гестагенів, як на нашу думку, 

у протоколі завищені, особливо 

в вікових групах: до 18 років 

і 19–40 років, і власне кажучи, 

до 45 років, оскільки, як зазна-

чено в таблиці 3 протоколу, 

вони ніколи не призначаються 

в ІІ фазу менструального циклу, 

а лише в безперервному режимі 

впродовж 6 місяців у всіх вікових 

групах (до 50 років), причому 

без врахування особливостей 

гормональної дисфункції 

(ан-/овуляторний цикл, абсо-

лютна, відносна чи комбінована 

гіперестрогенія, гіпо-/гіперпро-

гестеронемія), давності захво-

рювання, соматичного статусу, 

інших факторів. Вважаємо за 

необхідне зазначити, що режи-

ми і схеми застосування різних 

прогестагенів визначаються біо-

логічними ефектами різних доз 

препаратів, чутливістю до них 

епітелію і строми ендометрію 

в різні фази циклу і відповідно 

метою, яку ставить перед собою 

лікар, призначаючи корекцію 

того, чи іншого патологічного 

стану ендометрію. В останні 

роки виявлено, що тривала 

монотерапія гестагенами і/або 

тамоксифеном (антиестроген), 

індукуючи атрофію ендомет-

рію, може стимулювати про-

ліферацію ендоцервікальних 

залоз і клітин резерву, спрово-

кувати розвиток певних видів 

метаплазій аж до виникнення 

відповідних їм форм раку: муци-

нозної, світлоклітинної адено-

карцином і серозної карциноми 

[1, 3, 10]. Це змушує фахівців 

більш обережно відноситись 

до застосування даних препа-

ратів у лікуванні ГПЕ, і при ви-

Матеріал розміщено 

за підтримки 

фармацевтичної компанії 

і торгових марок

Гіперпластичні 
процеси 

ендометрію: 
термінологія, 

етіопатогенез, 
діагностика, 

лікування
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явленні певних метапластичних 

змін в ендоцервікальному епітелії 

віддати перевагу іншим методам 

лікування, наприклад, аГнРГ.

Щодо рекомендацій призна-

чення аГнРГ бусереліна, то це та-

кож не найкращий вибір, оскільки 

препарат з усіх агоністів має 

найменший період напіврозпа-

ду – 80 хв., відповідно найменший 

антипроліферативний ефект, тоді 

як трипторелін має період напів-

розпаду 420 хв., чим забезпе-

чується більш ефективне лікуван-

ня [19]. Призначається в/м в дозі 

3,75 мг 1 раз на 28 днів впродовж 

3–6 місяців. Крім того, дослід-

ження останніх років показали, 

що застосування цього препа-

рату (на відміну від інших аГнРГ) 

не призводить до запорогового 

падіння концентрації естрадіола в 

сироватці крові (нижче 30 нг/мл), 

тому мінімізуються побічні ефек-

ти (втрата кісткової маси, вира-

жені вегетативні прояви) [10]. 

Основний механізм дії агоністів 

ГнРГ заснований на створенні 

медикаментозної менопаузи шля-

хом зниження продукції естро-

генів і прогестерону в яєчниках 

за рахунок десенситизації рецеп-

торів гіпофіза і зниження його 

гонадотропної функції. Блокада 

гіпоталамо-гіпофізарно-оваріаль-

ної осі під впливом аГнРГ приз-

водить до наступних ефектів:

– гормональна абляція;

– атрофія ендометрію;

– локальне пригнічення 

синтезу ароматази;

– місцевий антиестро-

генний ефект;

– прямий антипроліфера-

тивний ефект в ендомет-

рії і міометрії (включаючи 

лейоміоматозні вузли 

за їхньої наявності);

– зниження кровото-

ку в судинах матки;

– пригнічення активності 

деяких факторів рос-

ту і зменшення експресії 

рецепторів до них (епі-

дермального, трансформу-

ючого, інсуліноподібного, 

судинного ендотеліаль-

ного факторів росту);

– активація апоптоза;

– гальмування захоплен-

ня тимідину міоцитами.

Показання до застосуван-

ня агоністів ГнРГ у жінок з ГЕ:

- проста неатипова ГЕ 

у пери- та постмено-

паузальний період; 

- рецидивуючий перебіг про-

стої неатипової ГЕ у період 

репродуктивного віку після 

монотерапії гестагенами;

- неатипова комплексна ГЕ 

у період репродуктивного 

віку та перименопаузи;

- рецидивуюча комплекс-

на неатипова ГЕ у період 

репродуктивного віку;

- проста і комплексна 

атипова ГЕ у період реп-

родуктивного віку;

- ГЕ у сполученні з лейо-

міомою матки або 

аденоміозом. 

Незважаючи на великий 

клінічний досвід терапії ГПЕ гор-

мональними препаратами, навіть 

із застосуванням дороговартісних 

аГнРГ, ефект від лікування часто 

виявляється неповним або тимча-

совим. В той же час, традиційна 

терапія гормональними препарата-

ми, що діють на системному рівні, 

часто супроводжується значною 

кількістю побічних ефектів, має 

ряд протипоказань, що обмежує 

її застосування у пацієнток із сома-

тичною патологією і метаболічними 

порушеннями, що особливо акту-

ально для жінок у пременопаузаль-

ний період. Все це диктує необхід-

ність пошуку препаратів, що діють 

на молекулярні ланки патогенеза 

ГПЕ, не виявляючи при цьому сис-

темних ефектів, причому вибірково 

лише на клітини з аномально ви-

соким проліферативним потенціа-

лом – це так звані таргетики, або 

препарати таргетної (що означає 

цілеспрямованої, фокусної) тера-

пії, про застосування якої в ком-

плексному лікуванні лейоміоми 

матки ми вже повідомляли [5, 6].

Як правило, таргетики від-

носяться до фітонутрієнтів – ре-

човин рослинного походження, 

що мають здатність блокувати 

проліферативну активність на 

рівні мембран, цитоплазми і 

ядра клітин-мішеней, модулюю-

чи таким чином сигнальні кас-

кади як на білковому, так і на 

транскрипційному рівнях [8].

На сучасному етапі серед таких 

фітонутрієнтів найбільший інтерес 

викликають епігалокатехін-3-гал-

лат (epigallocatechin-3-gallate), 

представник катехінів зелено-

го чаю [30] і індінол-3-карбінол 

(indole-3-carbinol), що міститься 

в овочах родини хрестоцвітих (ка-

пуста брокколі, білокачанна тощо) 

[31], на основі яких розроблені нові 

засоби таргетної дії. Ефективність 

та безпечність цих сполук дове-

дена не лише експериментально, 

а й у численних клінічних спосте-

реженнях, і хоча дані сполуки поки 

що не увійшли до клінічних прото-

колів, затверджених МОЗ України 

наказами за 2003, 2004 рр., проте 

є досить перспективними, бо вже 

сьогодні зібрана доказова база 

їх патогенетичної доцільності.

Детально про механізми 

дії обох сполук на молеку-

лярно-клітинному рівні пові-

домлялося раніше [5, 6]. 

Підсумовуючи, відзначимо 

лише найголовніше: діючи суміс-

но, ці сполуки впливають на всі 

ланки патогенезу гіперпластичних 

захворювань (на різні сигнальні 

шляхи проліферативних каскадів, 

забезпечуючи різносторонній 

вплив на ключові молекулярні ме-

ханізми розвитку гіперпластичних 

процесів), блокуючи як гормоно-

залежну, так і гормононезалежну 

проліферацію, вдало доповню-

ючи одна одну. Основний сумар-

ний результат дії обох засобів:

– нормалізація співвід-

ношення рівнів мета-

болітів естрадіола:  

2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1, що сут-

тєво зменшує естрогенозалеж-

ний проліферативний сигнал;

– пригнічення основних 

факторів росту та ци-

токінів, що стимулюють 

проліферативні каскади;

– активація апоптоза;

– блокування неоангіогенезу.

Основні відмінності дії тарге-

тиків представлені в таблиці 3.

Щодо пригнічення основ-

них факторів росту та цитокінів, 

впливаючих на проліферативні 

каскади, а також активації апоп-

тозу, то на цих напрямах обидва 

засоби таргетної дії виступають 

синергістами, хоча і через різні 

патогенетичні ланки, взаємно 

посилюючи зазначені ефекти.

 Враховуючи вище сказане, 

розроблені на основі цих двох 

сполук засоби можуть застосо-

вуватись як окремо, так і разом, 

залежно від ситуації можуть ком-

бінуватися з середниками гормо-

нального, чи симптоматичного 

лікування, і навіть використовува-

тись в певних ситуаціях самостій-

но, наприклад, з метою фармако-

логічної корекції гіпер плазії ендо-

метрію без атипії у жінок в період 

пременопаузи при відмові від гор-

монального лікування і відсутності 

показань до хірургічного втручан-

ня. Таке застосування патогене-

тично обґрунтоване і може бути 

альтернативою гормонотерапії.

 Таблиця 3.
Основні відмінності дії засобів таргетної терапії

Індол-3-карбінол Епігалокатехін-3-
галлат

1. Вплив на гормоно-
залежну проліфе-
рацію

+ –

2. Блокування 
неоангіогенезу – +

3. Протизапальна, 
протинабрякова дія – +

4. Антиоксидантна 
дія – +
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Застосування розглянутих 

засобів таргетної дії в лікуванні 

і профілактиці гіперпластич-

них захворювань жіночої реп-

родуктивної системи в тому 

числі і ГПЕ можна рекоменду-

вати в наступних ситуаціях:

– у складі комбінованого 

лікування із засобами 

стандартної (гормо-

нальної та симптома-

тичної) терапії. Такий 

підхід дозволяє нерідко 

скоротити курсові дози 

стандартної гормо-

нальної терапії неати-

пових (простої і комп-

лексної) ГЕ, покращити 

результати лікування, 

особливо у жінок реп-

родуктивного віку [19];

– при переході з гор-

мональної на негор-

мональну консер-

вативну терапію;

– в якості середників про-

тирецидивної терапії 

після гормонального або 

хірургічного лікування.

Сучасний алгоритм про-

філактики рецидивів гісто-

логічно верифікованої не-

атипової ГЕ із застосуванням 

таргетиків схематично пред-

ставлений на рисунку 3.

З метою лікування ГПЕ 

без атипії у жінок з супутніми 

екстрагенітальними захворю-

ваннями і/або метаболічними 

порушеннями слід використо-

вувати внутрішньоматкову 

левоноргестрел-рилізинг 

систему (локальну гестаген-

ну гормонотерапію), так як 

вона значно розширює мож-

ливості корекції вказаної па-

тології у зв’язку з відсутністю 

системної гормональної дії, 

призводить до високорезис-

тивних гемодинамічних змін, 

характерних для атрофії ен-

дометрію, сприяє нормалізації 

процесів апоптозу [7, 28].

Не слід забувати про те, 

що часто ГПЕ виникають 

на фоні хронічного запален-

ня (підтверд ження наявності 

останнього вимагає відповід-

ного обстеження, бажано до-

слідження ендометріальних 

біоптатів на визначення ДНК 

збудників інфекцій, що переда-

ються статевим шляхом (ІПСШ). 

Проте, чому хронічна персис-

туюча інфекція у слизовій обо-

лонці порожнини матки може 

викликати вогнищеву проліфе-

рацію, вплинути на експресію 

прогестеронових рецепторів 

і стати причиною неефектив-

ної гестагенової терапії, нами 

повідомлялося раніше (див. 

етіопатогенез ГПЕ). Тому в ком-

плексне лікування ГПЕ, що 

виникли на фоні хронічного ен-

дометриту обов’язково повин-

на бути включена етіотропна 

протизапальна терапія [7, 10]. 

Паралельно з гормо-

нотерапією за клінічними 

показаннями проводиться 

корекція обмінно-ендокрин-

них порушень, нормалізація 

стану центральної та веге-

тативної нервової системи, 

корекція імунного статусу.

У випадках неефективності 

консервативної терапії ГЕ пока-

зано хірургічне лікування. При 

неатипових формах ГЕ, особ-

ливо у жінок репродуктивного 

віку в останні роки все частіше 

виконується гістероскопічна 

резекція або абляція ендо-

метрія, тоді як при атипових 

формах перевага надається 

екстирпації матки, проте за 

умови наявності тяжкої со-

матичної патології можливо 

застосування абляції ендо-

метрія і при атипових формах, 

причому у будь-якому віці.

Матеріал розміщено 

за підтримки 

фармацевтичної компанії 

і торгових марок

Примітка: * – таргетики діють на всі ланки патогенезу ГПЕ, блокують як гормонозалежну, 
так і гормононезалежну проліферацію

• Вирішальним методом діагностики ГПЕ є гістоло-
гічне дослідження повного зскрібка ендометрію 
• Видалення патологічно зміненої тканини слизової 
оболонки матки є лікувальним засобом 
• Подальша терапія або хірургія – це профілактика 
рецидивів

Протирецидивна терапія після гістологічного підтвердження діагнозу гіперплазії ендо-
метрію без атипії проводиться не менше ніж 12 тижнів під контролем УЗД (специфічність 
для виключення патології – 94%)

ВИБІР

Таргетики* за на-
явності протипо-
казань або у разі 
відмови пацієнтки 
від гормонотерапії 
• Нормалізація 
рівня метаболітів 
естрадіолу: 
2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 
• Пригнічення ос-
новних факторів 
росту і цитокінів 
• Активація 
апоптозу 
• Блокування 
неоангіогенезу

Прогестини + 
Таргетики*
 • Секторна 
трансформація 
ендометрію 
(вік до 45 років) 
• Пригнічення 
фолікулогенезу 
і овуляції у ве-
ликих дозах (вік 
після 45 років) 

Агоністи ГнРГ + 
Таргетики* 
• Гормональна 
абляція 
• Атрофія ендо-
метрія 
• Локальне пригні-
чення ароматази 
• Місцевий антиес-
трогенний ефект 
• Прямий антипролі-
феративний ефект 
• Пригнічення 
факторів росту 
та їх рецепторів 
в ендометрії 
• Активація апоптозу

КОК (з геста-
геном, що має 
високий анти-
проліферативний 
потенціал, жінкам 
віком до 40 років) 
+ Таргетики* 
• Монотонність 
гіпоталамо-гіпо-
фізарно-яєчнико-
вої системи 
• Пригнічення 
овуляції та фолі-
кулогенезу 
• Децидуоподібна 
трансформація 
ендометрію

Рис. 3. Сучас-
ний алгоритм 
профілактики 

рецидивів гісто-
логічно верифі-

кованої неати-
пової гіперплазії 

ендометрію

етики* за на- Прогес Агоністи ГнРГ + КОК (з гесАгоністи ГнР

ІР

естини +

ІВИБ

Рис. 4. Тактика 
лікування гі-

перплазії ендо-
метрію залежно 
від генетичного 

обстеження

Мікросателітна стабільність Мікросателітна 
нестабільність

Лікування гестагенами і аГнРГ. 
Оцінка ефективності лікування

Перевага надається 
хірургічному лікуванню

Ефективне Неефективне

Продовжувати Переглянути тактику 
лікування

Гіперпластичні 
процеси 

ендометрію: 
термінологія, 

етіопатогенез, 
діагностика, 

лікування

Продовження статті на стор. 11
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17. Етіопатогенетичним ме-

ханізмом виникнення фіб-

розних та залозисто-фіб-

розних поліпів ендометрію 

є вогнищева проліфера-

ція строми, індукована:

а)  локальною гіпере-

строгенемією;

б)  локальною прогес-

теронемією;

в)  хронічною персисту-

ючою інфекцією.

18. Чи обов’язково робити 

роздільне діагностичне 

вишкрібання (РДВ) при 

незначних кров’янистих 

виділеннях із матки в пе-

ріод менопаузи?

а)  так;

б)  ні.

19. Яке лікування показано при 

діагностованих аденоматоз-

них поліпах з ядерною ати-

пією в ендометрії у жінок 

в період постменопаузи?

а)  видаленя мат-

ки з придатками;

б)  призначення тера-

пії андрогенами;

в)  спостереження після РДВ 

стінок порожнини матки 

і за необхідності – повтор-

не РДВ через 6 місяців; 

г)  допустимі інші методи лі-

кування (гістерорезектек-

томія, абляція ендометрію 

з призначення гестагенів 

та таргетиків) при тяжкій 

соматичній патології.

20. При цитологічному дос-

лідженні аспірату з порож-

нини матки пацієнтки 38 

років із групи ризику ГПЕ 

і РЕ виявлені поодинокі 

атипові клітини. Яка Ваша 

тактика ведення хворої?

а)  почати гормональ-

ну терапію;

б)  рекомендувати гіс-

теректомію;

в)  провести РДВ, при мож-

ливості під контролем 

панорамної гістероскопії

г)  провести гістерографію.

д)  провести аспірацій-

ну біопсію ендометрію 

за допомогою Pipelle.

21. Жінці 46 років на 18-й день 

менструального циклу 

у зв’язку з метрорагією 

зроблено РДВ, виявле-

на залозисто-кістозна 

гіперплазія. Що доціль-

но призначити для про-

філактики рецидивів?

а)  гестагени;

б)  КОК;

в)  антигонадотропіни;

г)  аналоги ГнРГ.

22.  Прогестерон у ве-

ликих дозах:

а)  стимулює апоптоз 

клітин гіперплазова-

ного ендометрію;

б)  пригнічує апоптоз;

в)  не впливає на апоптоз.

23.  При лікуванні гіпер-

пластичних процесів 

ендометрію контроль-

ну біопсію проводять:

а)  в першій фазі менстру-

ального циклу (МЦ); 

б) в другій фазі МЦ.

24.  Протирецидивна терапія 

після гістологічного під-

твердження діагнозу гі-

перплазії ендометрію без 

атипії проводиться під ди-

намічним контролем УЗД:

а)  впродовж 4 тижнів;

б)  впродовж 8 тижнів;

в)  впродовж 12 і біль-

ше тижнів.

25.  У випадках неефектив-

ної консервативної тера-

пії неатипових форм ГЕ 

у жінок репродуктивного 

віку перевага надається:

а)  гістеректомії;

б)  гістероскопічній резекції, 

або абляції ендометрію.

26.  У випадках неефек-

тивної консервативної 

терапії атипових форм 

ГЕ перевага надається:

а)  гістеректомії в будь-

якому віці;

б)  гістеректомії тільки в пост-

менопаузальний вік, 

а у жінок репродуктивного 

і пременопаузального віку – 

гістероскопічній резекції 

або абляції ендометрію;

в)  гістеректомії в репродук-

тивному і пременопау-

зальному віці лише при 

виявленні мікросателітної 

нестабільності геному, 

при стабільному геномі – 

гістероскопічна резекція, 

чи абляція ендометрію;

г)  у постменопаузі – незалеж-

но від стану геному метод 

вибору – гістеректомія, 

але при тяжкій соматичній 

патології можлива резек-

ція, чи абляція ендометрію 

з призначенням засобів 

таргетної дії на 6 місяців 

і регулярним ехоскопічним 

контролем 2 рази на рік. 

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
частина 2

ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
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Показання 
до оперативного 
лікування хворих 
із гіперпластичними 
процесами 
ендометрію 

У репродуктивний вік:

– атипова комплексна ГЕ 

за умови відсутності ефек-

ту від консервативної 

терапії через 3 місяці;

– атипова проста або ком-

плексна неатипова ГЕ 

за умови неефективної 

терапії через 6 місяців.

У клімактеричний період:

– атипова комплекс-

на ГЕ – після вста-

новлення діагнозу;

– атипова проста та не-

атипова комплексна 

ГЕ – за умови відсутності 

ефекту від консерватив-

ної терапії через 3 місяці.

Звертаємо увагу на недоціль-

ність необґрунтованого розширен-

ня показань до гістеректомії при 

ГЕ без попередньої консерватив-

ної терапії, особливо у пацієнток 

віком до 45 років. Разом із тим 

вважаємо за необхідне підкрес-

лити важливість індивідуального 

підходу до оцінки показань для 

хірургічного втручання з ураху-

ванням ступеня ризику малігнізації 

ГПЕ в кожному конкретному ви-

падку. Сьогодні вже є можливості 

органозберігаючого хірургічного 

лікування ГЕ – резекція ендометрію 

із застосуванням електрохірур-

гічної і радіохвильової енергії. 

Генетичні дослідження, що доз-

воляють об’єктивно оцінити ступінь 

ризику малігнізації ГПЕ тут вкрай 

доречні. Так, при виявленні ста-

більного геному у жінок з простою 

атиповою або комплексною ГЕ 

перспективною є консервативна 

терапія (так як мікросателітно-ста-

більні гіперплазії мають низький 

рівень прогресїї і високий рівень 

регресії на фоні ендо- і екзогенної 

прогестеронової стимуляції), а у ви-

падках його мікросателітної неста-

більності доцільно схилятися до 

хірургічного лікування, враховуючи 

100% ризик прогресування про-

цесу в інвазивну карциному [10].

Схематично тактику ліку-

вання ГЕ залежно від резуль-

татів генетичного обстеження 

представлено на рисунку 4. 

Цей тактичний підхід особ-

ливо доцільний у жінок реп-

родуктивного віку, які ще не 

відмовилися від реалізації сво-

го дітородного потенціалу.

На жаль, на даний час ге-

нетичний скринінг із застосу-

ванням ДНК-чіпової технології 

для виявлення мікросателітної 

стабільності чи нестабільності 

геному ще не знайшов широкого 

впровадження у практику, але 

є дуже перспективним, оскіль-

ки дозволяє об’єктивно оцінити 

ризик малігнізації ГПЕ, вибрати 

оптимальну тактику лікування, 

суттєво покращити його ре-

зультати та віддалений прогноз.
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