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Ендометріоз знаходиться у
центрі медико-соціальних проб-
лем і має більш ніж вікову іс-
торію вивчення. Він залиша-

ється на третьому місці у за-
гальній структурі гінеколо-
гічних захворювань після за-
пальних захворювань органів
малого таза та лейоміоми мат-
ки [1].

У загальній популяції жінок
частота виявлення даної пато-
логії становить від 6,2 до 50 %
випадків захворювання у па-
цієнток репродуктивного віку.
Ендометріоз негативно впли-
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Целью исследования было выявление патоморфологических особенностей соединительно-

тканного компонента ендометрия и переходной зоны матки при аденомиозе у женщин позднего
репродуктивного возраста.

Материалом исследования служили фрагменты эндометрия с подчиненным миометрием.
В зависимости от характера патологического процесса в полученном биопсийном материале

пациентки были разделены на такие группы: I группа — 18 случаев аденомиоза I–II степени,
II группа — 6 случаев гиперплазии эндометрия, III группа — 6 случаев железисто-фиброзного
полипа эндометрия, IV группа — 6 случаев железисто-фиброзного полипа на фоне железистой
гиперплазии эндометрия.

В результате проведенного морфологического исследования, включавшего комплекс гисто-
логических и гистохимических методов, выявлено, что строма эндометрия и переходная зона
при аденомиозе и некоторых пролиферативных процессах эндометрия отличаются как по об-
зорной микроскопической картине, так и по количеству и расположению коллагеновых волокон,
что может быть одним из дифференциальных критериев между патологическими процессами,
изучаемыми в данном исследовании.
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The aim of the study was to identify the pathomorphological features of the connective tissue com-

ponent of the endometrium and the junctional zone of the uterus in adenomyosis in women of late
reproductive age.

Materials of the study were fragments of endometrium with the subject myometrium, which were
obtained by hysteroscopic surgical intervention with subsequent mechanical evacuation of the tissue
and conducting its histological examination.

Depending on the nature of the pathological process in the resulting biopsy material, the patients
were divided into the following groups: I group consisted of 18 cases of adenomyosis I–II degree,
II group — 6 cases of endometrial hyperplasia, group III — 6 cases of glandular fibrotic polyp of en-
dometrium, IV group — 6 cases of glandular-fibrous polyp on the background of glandular hyperpla-
sia of the endometrium.

In all the groups (the study group and the comparison group), in addition to the stroma, collagen
fibers were detected along the basement membranes of the glands and blood vessels. As for the
myometrial part of the junctional zone, collagen fibers surrounded the tufts of smooth muscle fibers.
In adenomyosis, smooth muscle fibers are slightly enlarged in comparison with the comparison groups.

It has been established that the stroma of the endometrium and the junctional zone in adenomyo-
sis and some proliferative processes of the endometrium differ both in the survey microscopic pattern
and in the number and location of collagen fibers, which may be one of the differential criteria be-
tween the pathological processes studied in this study.
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ває на психоемоційний стан,
знижує працездатність і репро-
дуктивну функцію [2].

У структурі різних форм ге-
нітального ендометріозу істот-
не місце посідає аденоміоз,
частота якого постійно зростає,
особливо у поєднанні з лейо-
міомою матки і гіперпластич-
ними процесами [1]. Ця своє-
рідна дисгормональна гіпер-
плазія ектопованого ендомет-
рія відбувається на фоні вира-
женої дисфункції імунної сис-
теми [3].

Труднощі діагностики аде-
номіозу пов’язані зі значною
варіабельністю його клінічної
картини, оскільки існують ма-
лосимптомні прояви захворю-
вання. Відсутні критерії про-
гнозування розвитку аденоміо-
зу та вибору раціональної так-
тики лікування [4; 5]. Тож до-
цільним є проведення комп-
лексних досліджень з поглиб-
леним морфологічним вивчен-
ням для розуміння окремих ла-
нок патогенезу аденоміозу [6].

Огляд попередніх дослі-
джень, проведених науковця-
ми за даною проблемою, пока-
зав, що участь перехідної зони
стінки матки у розвитку адено-
міозу недостатньо вивчена.

Згідно з даними літератури,
перехідна зона виявляється за
допомогою МРТ і трансвагі-
нального ультразвукового до-
слідження і має в нормі ши-
рину від 2,0 до 5,0 мм, збіль-
шуючись при аденоміозі до 10–
12 мм [7].

Проведені дослідження по-
казали, що на ділянці перехід-
ної зони превалюють фактори
гіпертрофії гладком’язових клі-
тин [4]. Імуногістохімічний про-
філь строми ділянки ендомет-
рія, що належить перехідній
зоні, за наявності аденоміозу
характеризується присутністю
переважно колагену III типу, а
в зоні екстрацелюлярного мат-
риксу, навколо ендометріаль-

них залоз, — і колагену I типу.
Останній трапляється і навко-
ло вогнищ аденоміозу, і в про-
шарках сполучної тканини, що
супроводжує кровоносні суди-
ни. Колаген IV типу виявляєть-
ся у вигляді тонких фібрил у
цитогенній стромі ендометрія і
в базальній мембрані ендо-
метріальних залоз. Співвідно-
шення фібрилярного й аморф-
ного компонентів на ендомет-
ріальній ділянці перехідної зо-
ни свідчить про превалювання
обсягу аморфного компонен-
та. Вивчення коефіцієнта ент-
ропії з усією очевидністю пока-
зало наявність відмінностей
між ендометріальною порцією
перехідної зони в нормі та при
аденоміозі, статистично ці від-
мінності виявилися достовір-
ними, цей феномен був повто-
рений і на міометріальній ділян-
ці, що вказує на дезорганіза-
цію структурної цілісності й міо-
метрія. Це узгоджується з дани-
ми літератури про те, що при
аденоміозі відбуваються гіпер-
плазія і гіпертрофія міометрія,
що в подальшому може при-
звести до дисфункції контрак-
тильності [7].

На початковому етапі нашо-
го дослідження ми дослідили
стан сполучнотканинного ком-
понента ендометрія і перехід-
ної зони матки при аденоміозі
порівняно з такими при де-
яких проліферативних проце-
сах ендометрія.

Мета дослідження — вияв-
лення патоморфологічних особ-
ливостей сполучнотканинного
компонента ендометрія і пере-
хідної зони матки при адено-
міозі у жінок пізнього репро-
дуктивного віку.

Матеріали та методи
дослідження

Матеріалом дослідження
слугували фрагменти ендомет-
рія з підлеглим міометрієм, які
були отримані при гістероско-

пічному оперативному втру-
чанні з подальшою механіч-
ною евакуацією тканини і про-
веденням її гістологічного до-
слідження.

Матеріал отримували під
час проведення вказаної мані-
пуляції пацієнткам пізнього ре-
продуктивного віку, які перебу-
вали на хірургічному лікуванні
(гістероскопія з біопсією ендо-
метрія) у відділенні оператив-
ної гінекології з малоінвазивни-
ми технологіями Регіонально-
го перинатального центру на
базі КЗОЗ «Обласна клінічна
лікарня — Центр екстреної ме-
дичної допомоги та медицини
катастроф» (Харків) і яким при
клініко-інструментальному до-
слідженні було діагностовано
аденоміоз або проліфератив-
ні процеси ендометрія.

У дослідженні взяли участь
36 жінок пізнього репродуктив-
ного віку. Залежно від харак-
теру патологічного процесу в
отриманому біопсійному мате-
ріалі пацієнтки були розподі-
лені на такі групи: I група — 18
випадків аденоміозу I–II сту-
пеня; групами порівняння бу-
ли: II група — 6 випадків гіпер-
плазії ендометрія, III група —
6 випадків залозисто-фіброз-
ного поліпа ендометрія, IV гру-
па — 6 випадків залозисто-фіб-
розного поліпа на фоні залозис-
тої гіперплазії ендометрія.

Для морфологічного дослі-
дження зразки тканини фіксу-
вали у 10 % розчині форма-
ліну, потім піддавали стан-
дартному проведенню через
спирти концентрації, що збіль-
шується, рідину Никифорова
(96 % спирт і діетиловий ефір
у співвідношенні 1 : 1), хлоро-
форм, після чого заливали па-
рафіном. З приготовлених та-
ким чином блоків робили серій-
ні зрізи завтовшки 4–5·10-6  м.

Морфологічна обробка вклю-
чала комплекс гістологічних
і гістохімічних методів. У всіх
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випадках використовували ру-
тинний метод забарвлення ге-
матоксиліном і еозином, а та-
кож пікрофуксином за Ван Гі-
зоном, методом Маллорі. Кож-
ний досліджуваний випадок
піддавали оглядовій мікроско-
пії, при якій давали загальну
оцінку стану досліджуваних
тканин: визначали характер
патологічного процесу, прово-
дили гістологічну верифікацію
доброякісної проліферативної
патології ендометрія (поліп, гі-
перплазія, поєднана проліфе-
ративна патологія ендомет-
рія). За допомогою методів за-
барвлення за Ван Гізоном, ме-
тодом Маллорі оцінювали стан
сполучнотканинного компонен-
та ендометрія і перехідної зо-
ни стінки матки. При цьому ме-
тодом за Ван Гізоном колаге-
нові волокна сполучної тка-
нини забарвлюються кислим
фуксином у червоний колір,
методом Маллорі — аніліно-
вим синім у темно-синій колір,
а еластичні волокна кислим
фуксином — у червоний.

Результати дослідження
та їх обговорення

У результаті проведеного
морфологічного дослідження
виявлено, що у II, III та IV до-
сліджуваних групах межа між
ендометрієм і міометрієм до-
сить чітка, колагенові волокна
спостерігаються у невеликій
кількості в стромі базальних
відділів ендометрія, тобто в
ендометріальній частині пе-
рехідної зони, а в поліпах ко-
лагенові волокна розташовані
здебільшого у так званій ніжці
у помірній кількості.

У I досліджуваній групі пе-
рехідна зона «зазубрена» за
рахунок занурення ендометрія
в міометрій по міжфасцику-
лярних просторах сполучної
тканини, ендометріальні зало-
зи гіпертрофовані, у базаль-
ному відділі оточені стромою

з великою кількістю клітин.
У стромі нижньої третини, а по-
декуди 1/2 шару ендометрія
колагенові волокна виявляли-
ся дифузно у помірній кількос-
ті, місцями — у значній кіль-
кості.

В усіх групах (досліджува-
ній і групах порівняння), окрім
строми, колагенові волокна
виявлялися за ходом базаль-
них мембран залоз і судин.
У міометріальній частині пере-
хідної зони колагенові волокна
оточували пучки гладком’язо-
вих волокон. При аденоміозі
гладком’язові волокна дещо
збільшені у розмірах, ніж у гру-
пах порівняння.

За даними літератури, ріст
гетеротопічних вогнищ супро-
воджується втратою колаге-
новими волокнами здатності
сприймати забарвлення фук-
сином за Ван Гізоном. Ці во-
локна виглядають «розчинени-
ми», «желатинізованими» і на-
бувають характерного жовто-
жовтогарячого забарвлення, з
вираженим повнокров’ям мік-
роциркуляторного русла міо-
метрія, лімфостазом, набря-
ком периваскулярної тканини
міометрія, збільшенням нав-
коло осередків ендометріозу
кількості тканинних базофілів
[8]. Проте в нашому дослі-
дженні у випадках з аденоміо-
зом цих ознак ми не спостері-
гали, відзначалося тільки осе-
редкове порушення архітекто-
ніки пучків колагенових воло-
кон, що свідчить про «спокій-
ність» процесу або, скоріше
за все, про збереженість захис-
ної функції сполучнотканинних
компонентів від інфільтруючо-
го росту ендометрія в міомет-
рій.

Висновки

Установлено, що строма
ендометрія і перехідна зона
при аденоміозі та деяких про-
ліферативних процесах ендо-

метрія відрізняються як за огля-
довою мікроскопічною карти-
ною, так і за кількістю та роз-
ташуванням колагенових во-
локон, що може бути одним з
диференційних критеріїв між
патологічними процесами, які
вивчалися у даному дослі-
дженні.

Перспективи подальших
розробок у цьому напрямі.
У подальшому для більш до-
стовірної диференційної діа-
гностики вищезазначених па-
тологічних станів матки і для
прогнозу імовірності швидкості
прогресування доцільно пла-
нувати проведення імуногісто-
хімічних досліджень.

Ключові слова: перехідна
зона, аденоміоз, гіперплазія
ендометрія.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК ПРИЖИЗНЕННОЙ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИА-
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Разработанный метод направлен на совершенствование определения топографии рака пред-

стательной железы относительно простатической капсулы на дооперационном этапе. Этот ме-
тод позволяет оценить степень распространения процесса, принять решение о сохранении
сосудисто-нервных пучков во время радикальной простатэктомии. Усовершенствована методи-
ка восстановления единства микропрепарата простаты с последующей маркировкой краев ре-
зекции. Метод позволяет точно определить стадии рака предстательной железы после опера-
ции, избежать ошибок относительно определения «положительности» края резекции, способ-
ствует своевременной адъювантной терапии. Усовершенствована интраоперационная оценка
хирургического края препарата во время радикальной простатэктомии у пациентов с местно-
распространенным раком предстательной железы, что повысило радикальность оперативного
вмешательства и улучшило результаты лечения.

Ключевые слова: рак предстательной железы, патоморфологическое исследование, край
резекции.
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IMPROVING THE METHODS OF INTRAVITAL PATHOMORPHOLOGICAL DIAGNOSIS

(AT THE EXAMPLE OF PROSTATE CANCER)
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Medical University, Odessa, Ukraine
Relevance. The need to establish the topography of cancer of the prostate due to the differ-

ence data of the lesion volume and extent of the process at the pre- and post-operative examination.
This concerns the question whether the process is close to the capsule of the gland or the spread of
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