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Харківський національний медичний університет, м. Харків 

Актуальність. На даний час збільшився інтерес до вивчення 

імунологічних особливостей при ектопії шийки матки (ЕШМ), оскільки 

питання про ступінь і характер імунних порушень при даній патології та 

взаємозв'язку місцевого та системного імунітету суперечливі й вимагають 

подальшого вивчення.

Мета дослідження: оптимізація ведення хворих з ЕШМ на основі 

визначення сучасних підходів до корекції даної патології з урахуванням деяких 

імунологічних аспектів.

Матеріали та методи дослідження. Було обстежено 90 жінок з ЕШМ у 

віці від 18 до 37 років. До основної групи увійшли 45 жінок, яким проводилося 

комплексне лікування, яке засноване на застосуванні озонотерапії до та після 

радіохвильової деструкції патологічного вогнища. До групи порівняння



увійшли 45 жінок, яким проводилося традиційне лікування радіохірурі ічішм 

методом.

Дослідження особливостей імунологічного гомеостазу, яке проводилося 

шляхом визначення рівня вмісту про- та протизапальних цитокінів та ІНФу и 

цервікапьному секреті та сироватці крові, визначали методом 

імуноферментного аналізу. Використовувалися комерційні тест-систем м 

виробництва ЗАТ "Вектор Бест" (Росія).

Показники імунного статусу в жінок з ЕШМ були вивчені до лікування, 

на 7-8 добу, через 1 і б місяців після закінчення лікування.

Результати дослідження та їх обговорення. У жінок після проведеного 

традиційного лікування в периферичній кров( відзначається тенденція до 

зниження рівня прозапальних цитокінів. Через 1 місяць рівень IJ1-1 р знизився в 

1,7 рази, IJI-6 -  в 1,8 рази, ФНОа -  в 1,3 рази.

Під впливом традиційного лікування вже на 8 добу спостерігалася 

тенденція до зниження рівня прозапальних цитокінів ІЛ -ір, ІЛ-6, ФНОа і 

підвищення рівня ІЛ-10. Через 1 місяць рівні ІЛ -ір, ІЛ-6, ФНОа достовірно 

відрізнялися від їх значень до початку лікування (р<0,05). Проте в цей термін і 

через 6 місяців, незважаючи на позитивну динаміку нормалізації цитокінового 

балансу, рівні прозапальних цитокінів у крові залишалися вище за норму.

У пацієнток основної групи відразу після комплексного лікування, 

відбувалася швидка нормалізація цитокінового балансу в сироватці крові та в 

цервікапьному секреті. Так, відбувалося достовірне зниження ІЛ-6 і ФНОа та 

суттєве підвищення рівня ІЛ-10 і ІНФу (р<0,05). Через 1 і 6 місяців значення 

всіх прозапальних та протизапальних цитокінів відповідали нормі.

Висновок. Чином, результати проведеного дослідження дозволили 

визначити динамічну ефективність проведення комплексного лікування із 

застосуванням озонотерапії, яка дозволяє включення медичного озону в 

комплекс терапії зазначених порушень для підвищення стабільності результатів 

лікування жінок з ектопією шийки матки.
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