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Питання акушерства і гінекології. оригінальне дослідження

Жіноче безпліддя залишається однією з актуаль-
них проблем, що потребує нових методів діа-

гностики та лікування . Серед різноманітних причин, 
що викликають інфертильність, досить велику част-
ку займає хронічний ендометрит, що через мало-
симптомний перебіг викликає недостатнє занепоко-
єння гінекологів, але істотно впливає на можливість 
жінки завагітніти та виносити дитину .

Мета дослідження — аналіз структури причин жі-
ночого безпліддя з подальшим поглибленим вивчен-
ням молекулярно-біологічних характеристик випад-
ків хронічного ендометриту .

Матеріали та методи. Було проаналізовано дані 
медичної документації пацієнток, що звернулися 
до лабораторії «Прайм-тест» після різноманітних 
гінекологічних втручань . Відібрані 521 випадок жі-
ночого безпліддя . Для подальшого комплексного 
гістологічного та імуногістохімічного (ІГХ) дослі-
дження відібрано 145 випадків, з яких у 100 випадках 
діагностовано хронічний ендометрит (ХЕ) з подаль-
шим ІГХ-дослідженням . Використовували первинні 
моноклональні антитіла Invitrogen і eBioscience . 

Результати. Середній вік пацієнток з безпліддям 
склав 35,7 років з дещо нижчою медіаною віку у па-
цієнток, яким встановлено ХЕ . На першому місці 
в структурі причин інфертильності стоять оварі-
ально-менструальні розлади (52,78%), на другому 
(27,83%) — ХЕ, на третьому — безпліддя з невиявле-
ною причиною (8,64%) . Решта причин займають від-
носно невеликі відсоткові частки . ХЕ підтверджено 
гістологічно та ІГХ-методом в 100 випадках, при цьо-
му найбільш інформативним маркером в сумнівних 
випадках виявився CD138 .

Висновки. Проблема хронічного ендометриту за-
ймає досить великий відсоток випадків безпліддя, а 
отже потребує подальшого вивчення з залученням 
широкої панелі ІГХ-маркерів для вироблення діа-
гностичного та прогностичного алгоритму .

Зв’язок публікації з плановими науково-до-
слідними роботами. Публікація є частиною НДР 
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Вступ
Безпліддя залишається актуальною нагальною 

проблемою сучасного людства . За даними різних 
авторів, ця проблема вражає від 8% до 15% пар . [1]
[2][3]В окремих регіонах земної кулі рівень інфер-
тильності сягає 30% . Зокрема, це країни Центральної 
та Східної Європи, південної Азії та частини країн 
Африки .[3] Хоча, на сучасному етапі причина не-
настання вагітності приблизно в половині випадків 
(40–50%) криється в чоловікові[1][4], традиційно 
жінки частіше звертаються до лікувальних установ у 
випадку настання проблем з зачаттям . 

За визначенням Всесвітньої організації охорони 
здоров'я, безпліддя діагностується у випадку нена-
стання вагітності впродовж 12 місяців при незахище-
них регулярних статевих контактах або донорській 
інсемінації у жінок молодше 35 років або впродовж 
6 місяців у жінок, старших за 35 років . [1] Згідно до-
слідження S . Carson [2], в 85% випадків причина без-
пліддя пари встановлена, а в 15% випадків подруж-
жя чує діагноз «безпліддя невстановленої етіології», 
за даними Американської спілки репродуктивної ме-
дицини (ASRM) цей показник сягає 20%, що є досить 
вагомою часткою пар, які намагаються безуспішно 
стати батьками . [5]

Наше дослідження присвячене аналізу структури 
патологій, що призвели до жіночого безпліддя, тому 
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в подальшому розглянемо найпоширеніші причини 
інфертильності жіночої половини пари . Серед фак-
торів, які ASRM вважає найвагомішими у структурі 
безпліддя жінок, визначають:

• вік понад 35 років;
• порушення овуляції та менструації, зокрема син-

дром полікістозних яєчників (СПКЯ), що є досить 
поширеною патологією і зустрічається приблизно в 
5–10% жінок репродуктивного віку . У структурі жіно-
чого безпліддя СПКЯ складає 70% всіх випадків [2];

• ендометріоз;
• ендокринні порушення та поява надмірної 

ваги;[6]
• травматичні пошкодження репродуктивної сис-

теми, в тому числі після оперативних втручань;
• інфекційні та аутоімунні захворювання; [5][7]
• спосіб життя та наявність шкідливих звичок, як 

неспецифічний фактор безпліддя .[8]
В останні роки гінекологи та патологи почали 

приділяти більше уваги такому захворюванню як 
хронічний ендометрит (ХЕ) . Довгий час гінеколо-
гічна спільнота не вважала його фактором, що не-
гативно впливає на можливість настання вагітності 
та виношування дитини, адже клінічна картина цієї 
патології не виражена яскраво та може виявлятися 
лише зрідка аномальними матковими кровотечами, 
диспареунією та тазовим болем .[9][10][11] Безпосе-
редня причина виникнення ХЕ досі не знайдена, але 
очевидна його негативна роль у виникненні інфер-
тильності . Сучасні дослідження демонструють до-
сить значні коливання рівня діагностованого ХЕ се-
ред пацієнток: від 2,8% до 46% [12] і навіть до 57,8% 
жінок, що мали в анамнезі 3 або більше випадки не-
виношування вагітності [10][13][14] . 

Діагноз хронічного ендометриту встановлюється 
на основі аналізу діагностичних біопсій з залучен-
ням рутинного гістологічного дослідження та мето-
ду імуногістохімії із використанням широкої панелі 
специфічних маркерів . Як правило, для діагностики 
ХЕ використовуються наступні ІГХ маркери: CD20, 
CD138, Ki-67, рецептори до естрогену і прогестеро-
ну . [10][15][16] Ті самі маркери використовуються в 
якості контролю лікування ХЕ . 

Метою нашого дослідження став аналіз причин, 
що викликали жіноче безпліддя, за даними біопсій-
ного операційного матеріалу пацієнток . 

Матеріали та методи
Матеріалом для дослідження послужила медична 

документація, парафінові блоки та мікропрепарати 
пацієнток, що звернулися до лабораторії «Прайм-
тест» (м . Харків) за період 2014–2021 рр . Загальна 
кількість проаналізованого матеріалу жінок, яким 
були виконані діагностичні гінекологічні операції за 
цей період — 5235 випадків . 

Оскільки нас цікавила проблематика структури 
жіночого безпліддя — для подальшого дослідження 
відібрано 521 випадок з даним діагнозом . У зв’язку 
з відсутністю мікропрепаратів або парафінових бло-
ків, або неналежною якістю та кількістю матеріалу, 
подальші комплексні гістологічні та імуногістохіміч-

ні (ІГХ) дослідження, що потребувалися для поста-
новки діагнозу хронічний ендометрит, виконувались 
у 100 випадках з обраних 145 . З кожного клінічного 
випадку було відібрано 1 парафіновий блок для про-
ведення ІГХ-дослідження .

Для проведення ІГХ-дослідження матеріал фіксу-
вали 10% нейтральним формаліном протягом 24 год, 
заливали в парафін, готували зрізи товщиною 4 мкм, 
які наносили на високоадгезивні скельця Super Frost 
і висушували при температурі 37 °С протягом 18 го-
дин . Демаскуюча термічна обробка була виконана за 
методом кип'ятіння зрізів в цитратному буфері (рН 
6,0) . Для візуалізації первинних антитіл застосову-
валася система детекції UltraVision Quanto Detection 
Systems HRP Polymer (Thermo scientific) . В якості хро-
могену використовувався DAB (діамінобензідін) .

Використовували первинні моноклональні антиті-
ла (МКАТ) фірми Invitrogen і eBioscience . Досліджу-
вали експресію таких маркерів: Ki-67 (Invitrogen), 
CD138 (Syndecan-1, eBioscience), CD56+ (CMSSB, 
eBioscience), CD14+ (61D3, eBioscience), ER (AER311, 
Invitrogen) .

Результати. В ході аналізу 521 випадку медичної 
документації виявлено, що середній вік жінок з діа-
гнозом «безпліддя» становив 35,7 років . Серед вибір-
ки пацієнток з ХЕ медіана віку становила 30,45 років 
з коливаннями значень від 23 років до 41 року у най-
старшої жінки . 

У структурі причин (рис . 1), що викликали без-
пліддя, на першому місці стояли розлади овуля-
торно-менструального циклу із масовою часткою 
52,78% (275 випадків), зокрема у 155 випадках із 275 
(56,36%) в діагнозі зазначався полікістоз яєчників . 
Другою вагомою причиною, що склала 145 випад-
ків (27,83%) виявився хронічний ендометрит . В 37 
випадках (7,1%) в жінок діагностовано внутрішній 
або зовнішній ендометріоз, в 45 (8,64%) випадках 
точної причини безпліддя знайдено не було, під пи-
танням зазначався хронічний ендометрит, однак він 
не знайшов свого морфологічного підтвердження . 
В 4 (0,77%) випадках безпліддя було пов’язано з ау-
тоімунними захворюваннями, в 3 (0,58%) випадках 
вірогідним фактором послужили ендокринні пору-
шення та ожиріння III–IV ступеню та в 2 (0,38%) ви-
падках нова вагітність не наставала після виконано-
го раніше хірургічного переривання вагітності .

Для постановки діагнозу «хронічний ендометрит» 
всі відібрані скельця було досліджено спершу мето-
дом світлової мікроскопії із забарвленням мікропре-
паратів гематоксиліном-еозином (ГЕ) . При цьому в 
стромі ендометрія у всіх випадках були знайдені 
плазматичні клітини, але подекуди через щільну мо-
ноцитарну інфільтрацію ендометрія помітити їх було 
досить важко . Також відмічалася висока проліферат-
вина активність стромальних клітин із мітозами, що 
також змушувало ставити під сумніви наявність мо-
ноцитів у гістологічних зразках . Для підтвердження 
діагноза використовувалася ІГХ, для якої відібрано 
100 зразків .

В результаті ІГХ-дослідження з використанням 
маркера синдекан-1 (CD138) у 81 випадку (81%) спо-
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стерігалася помірна (++) або виражена (+++) пози-
тивна реакція . CD138 давав +++ у випадках, коли за 
забарвленням лише ГЕ було складно диференціюва-
ти наявність плазмоцитів від інших клітин інфіль-
трату в стромі ендометрія .

Маркер проліферативної активності Кі-67 давав 
помірну або виражену реакцію у всіх випадках спо-
стереження та його ступінь експресії тісно корелю-
вав (р <0,01) із ступенем експресії маркеру рецепто-
рів до естрогену (ER) . 

Експресія маркера NK-клітин CD56+ 25 випадках 
була високою та у 15 випадках помірною, в решті ви-
падків відмічалася слабка експресія або її відсутність . 

ІГХ-маркер макрофагів CD14+ подібно до мар-
кера CD56+ експресувався не у всіх випадках . У 19 
випадках експресія була +++, у 17 — помірною та у 
решті випадках зафарбовувалися поодинокі клітини 
або реакція була відсутня зовсім . При цьому обидва 
маркера імунних клітин прямо корелювали у своїй 
експресії (р <0,001) . 

Обговорення. У нашому дослідженні середній вік 
жінок із діагнозом «безпліддя» різноманітної етіо-
логії становив 35,7 років, що збігається з віком, що 
визнаний фактором ризику для настання інфертиль-
ності .[11][4] 

У частковому співвідношенні причин безпліддя в 
нашому дослідженні перше місце займають оварі-
ально-менструальні розлади, що не протирічить да-
ним літератури . На другому місці в ході проведення 
аналізу виявлено таку причину, як хронічний ендо-
метрит, що склав 27,83% усіх випадків безпліддя . Тут 
інформація багатьох дослідників є досить супереч-
ливою, адже відсоткова частка може сягати від 19,1% 
до 65,2%, виносячи ХЕ, як головну причину жіночої 
інфертильності .[17][3] На нашу думку, такі розбіж-
ності можуть характеризуватися різноманітністю 
досліджуваних популяцій, специфічністю виборок 
та навіть географічним положенням, адже за даними 
літератури, дещо вищий рівень безпліддя реєстру-

ється в європейських, азіатських країнах та деяких 
країнах Африки . [3]

У нашому дослідженні найбільш специфічним 
маркером, що дозволив встановити діагноз ХЕ у 
спірних випадках, став СD138, що підтверджує свою 
ефективність у дослідженнях інших авторів . [13]
[16][17] Маркер Кі-67 не є специфічним саме для 
ХЕ і служить лише для виявлення проліферативної 
активності, тому може використовуватися лише в 
комплексі з іншими специфічними ІГХ-маркерами . 
Маркери імуноклітинної інфільтрації CD56+ та 
CD14+ можуть вказувати на наявність активного за-
палення та погіршують прогноз щодо лікування та 
настання вагітності в майбутньому . [17]

Висновки 
1 . На першому місці серед причин інфертильності 

у жінок стоять оваріально-менструальні розлади .
2 . На другому місці серед причин жіночого без-

пліддя стоїть хронічний ендометрит .
3 . Рутинна гістологічна техніка в багатьох випад-

ках є недостатньою для постановки діагнозу ХЕ, по-
трібно використовувати ІГХ-дослідження, як золо-
тий стандарт діагностики .

4 . Найбільш інформативним ІГХ-маркером для 
встановлення діагнозу ХЕ із використаних нами є 
CD138 .

5 . ХЕ — захворювання, що потребує комплексного 
дослідження ендометрію з залученням широкої па-
нелі ІГХ-маркерів, що дозволять всебічно оцінити 
стан ендометрію, а також контролювати стан ендо-
метрію в процесі лікування .

Перспективи подальших досліджень. В подаль-
шому науковий інтерес наших досліджень полягає в 
розширені ІГХ-панелі для виявлення найбільш опти-
мальних маркерів в діагностичному та прогностич-
ному відношенні з метою оцінки ефективності ліку-
вання пацієнток .

 

Рис 1. Розподіл причин жіночого безпліддя за даними аналізу медичної документації лабораторії «Прайм-тест»
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Структурний аналіз причин жіночого безпліддя у лікувальних 
закладах м. Харкова
Д.Г. Кірія
Харківський національний медичний університет 
Кафедра патологічної анатомії

Жіноче безпліддя в сучасному світі залишається актуальною проблемою, що потребує нових алгоритмів 
діагностики та контролю лікування. За даними різних авторів перше місце серед причин інфертильності 
в жінок посідають оваріально-менструальні розлади та хронічний ендометрит (ХЕ). 

Мета дослідження — аналіз причин настання безплідності в жінок за даними медичної документації 
лабораторії «Прайм-тест» за період 2014–2021 рр. із підтвердженням діагнозу ХЕ методом імуногістохімії 
(ІГХ).

Матеріали і методи. Вивчалися дані медичної документації пацієнток, що звернулися до лабораторії 
«Прайм-тест» після різноманітних гінекологічних втручань. Жіноче безпліддя виявлено в 521 випадку. 
Комплексне гістологічне та імуногістохімічне дослідження проведено в 100 випадках ХЕ. Використовува-
ли первинні моноклональні антитіла Invitrogen і eBioscience. 

Результати. Медіана віку пацієнток з безпліддям склала 35,7 років з медіаною віку 30,45 років  
у пацієнток, яким встановлено ХЕ. На першому місці в структурі причин інфертильності стоять 
оваріально-менструальні розлади (52,78%), на другому (27,83%) — ХЕ, на третьому — безпліддя з не-
виявленою причиною (8,64%). На решту причин припала невелика доля випадків. ХЕ підтверджено 
гістологічно та ІГХ-методом в 100 випадках, при цьому найбільш інформативним маркером в сумнівних 
випадках виявився CD138.

Висновки. Хронічний ендометрит є недостатньо ввченим захворюванням, що потребує оптимізації 
діагностично-прогностичної панелі з виділенням найбільш інформативних маркерів та маркерів, що 
дозволять найбільш повно вивчити стан ендометрію до та після лікування.

Ключові слова: ендометрит, хронічний ендометрит, жіноче безпліддя, імуногістохімія.
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Structural analysis of the causes of female infertility in medical 
institutions of Kharkov
D.H. Kiriia
Kharkiv National Medical University

Female infertility in the modern world remains an urgent problem that requires new algorithms for diagnosis 
and control of treatment. According to various authors, the first place among the causes of infertility in women 
is ovarian and menstrual disorders and chronic endometritis (CE).

The purpose of the study is to analyze the causes of infertility in women according to the medical 
documentation of the "Prime-test" laboratory for the period 2014–2021, with confirmation of the diagnosis of CE 
by the immunohistochemistry (IHC) method.

Materials and methods. Data from the medical records of patients who applied to the "Prime-test" laboratory 
after various gynecological interventions were studied. Female infertility was found in 521 cases. A complex 
histological and immunohistochemical study was conducted in 100 cases of CH. Invitrogen and eBioscience 
primary monoclonal antibodies were used.

The results. The median age of patients with infertility was 35.7 years, with a median age of 30.45 years for 
patients diagnosed with CE. Ovarian-menstrual disorders (52.78%) are in the first place in the structure of the 
causes of infertility, in the second place (27.83%) are CE, and in the third place are infertility with an unknown 
cause (8.64%). The rest of the reasons accounted for a small number of cases. CE was confirmed histologically 
and by the IHC method in 100 cases, while the most informative marker in doubtful cases was CD138.

Conclusions. Chronic endometritis is an understudied disease that requires optimization of the diagnostic 
and prognostic panel with the selection of the most informative markers and markers that will allow the most 
complete study of the state of the endometrium before and after treatment.

Keywords: endometritis, chronic endometritis, female infertility, immunohistochemistry.
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