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У статті наведено результати опрацювання
даних сучасної фахової вітчизняної та зарубіжної
літератури щодо однієї з найактуальніших проблем
сьогодення у медицині – морфологічного стану
маткових труб за умов патології жіночої статевої
системи. Стан репродуктивного здоров'я є невід'ємною складовою здоров'я нації в цілому і має
стратегічне значення для забезпечення сталого
розвитку суспільства. Характер змін демографічних показників в Україні диктує необхідність більш
пильної уваги до факторів, що впливають на
народжуваність, серед яких провідне місце займає
безпліддя. Саме від нормального функціонування
маткових труб залежить стан репродуктивного
здоров’я жінки. Захворювання слизової оболонки
маткових труб, що зумовлені дією вірусних, бактеріальних, гормональних чинників, антигенів, токсичних речовин, аномаліями розвитку, анатомофункціональними порушеннями, запальними захворюваннями статевих органів, перенесеними
абортами, післяпологовими ускладненнями призводять до важких структурних змін і як наслідок –
безпліддя. Хронічні запальні захворювання маткових труб характеризуються тривалим, затяжним
перебігом, супроводжуються глибокими проліферативними змінами, призводять до стійкого больового синдрому, розладів менструального циклу, а
також обумовлюють розвиток непрохідності маткових труб, злукового процесу та порушенням репродуктивного та сексуального життя.
Морфологічні зміни структурної організації слизової оболонки маткової труби за умов патологічних процесів у органах жіночої репродуктивної системи, післяопераційні ускладнення, негативний
вплив токсичних речовин, медикаментів та наркотичних середників у сьогоденні створюють не тільки медичну та соціальну проблему, а насамперед
демографічну. Саме тому організація заходів,
спрямованих на поліпшення діагностики, профілактики та лікування жінок із захворювання-ми органів
репродуктивної системи залишається актуальною
проблемою, що потребує подальшого вивчення та
шляхів вирішення.
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Зв'язок роботи з науковими програмами,
планами, темами. Стаття є частиною планової
науково-дослідної роботи кафедр нормальної анатомії та оперативної хірургії з топографічною анатомією Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького «Морфофункціональні особливості органів у пре- та постнатальному періодах онтогенезу, при впливі опіоїдів, харчових добавок, реконструктивних операціях
та ожирінні», № держ. реєстрації 0120U002129.
Вступ. На сьогоднішній день населення України живе в умовах глибокого порушення механізму
самовідтворення, погіршення як кількісних, так і
якісних характеристик здоров’я. Згідно з даними
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)
Україна займає одне з останніх місць серед країн
Європи за показником природного приросту населення [1]. Реалізація дітородної функції залежить
від стану репродуктивного здоров’я жінки [2]. В
останні роки актуальність жіночого безпліддя залишається однією із значущих проблем сучасної гінекології. Провідною проблемою жіночого безпліддя
є трубно-перитонеальний фактор, частота якого
немає тенденції до зниження [3]. За даними літератури, причиною безпліддя в 35-74% випадків є патологія маткових труб [4]. Особливу увагу дослідники зосереджують на різних анатомічних змінах у
стінках маткових труб, терапевтичному та хірургічному лікуванні (гострий та хронічний сальпінгіт) [5,
6], анатомо-функціональних порушеннях, повній
або частковій непрохідності маткових труб внаслідок інфільтрації, облітерації їх стінок, порушенні
перистальтики [7, 8], ураженні структури локального імунітету слизової оболонки маткових труб [9].
Чільне місце займають дослідження, присвячені впливу фармакологічних чинників на структуру
жіночих статевих органів [10]. Зустрічаються
дані про вплив морфіну на матку вагітних щурів
[11] та експериментальні дослідження дії опіоїдних
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анальгетиків на ноцицептивні реакції гемодинаміки, дихання та тонус скелетної мускулатури [12],
негативний вплив наркотиків на жіночу репродуктивну систему [13].
Функціонування маткових труб має ключове
значення для реалізації жіночого репродуктивного
потенціалу. Не дивлячись на широку обізнаність
щодо анатомії цього органа, в науці на сучасному
рівні продовжується вивчення його будови з використанням сучасних технологій. До сьогодні важливим залишається вивчення вікових особливостей
будови маткових труб [14, 15, 16, 17].
Важливим є взаємозв’язок морфології маткових труб та патології репродуктивної системи для
розвитку засобів профілактики та лікування даної
патології. В останні роки все частіше зустрічається
патологія репродуктивної системи, в основі якої
лежить трубний фактор [18, 19, 20].
Маткова труба – орган, який транспортує статеві клітини до місця запліднення і зиготу в матку,
забезпечує умови для капацитації сперматозоїдів,
створює сприятливе середовища для запліднення,
а також у матковій трубі проходить по-чатковий
період ембріогенезу.
Анатомо-функціональні порушення у маткових
трубах є причиною низки патологій жіночої репродуктивної системи. В закордонній медичній літературі прийнято говорити про захворювання труб
маючи на увазі жіноче безпліддя трубного характеру. Трубне безпліддя класифікують на самовільне – як наслідок стерилізації труб та вимушене – як
наслідок ураження маткових труб і їх повної або
часткової непрохідності [21]. Маткові труби – це
домінуюче місце ектопічного прикріплення зародка,
яке складає 97-98% від всіх спостережень позаматкової вагітності, при цьому найчастіше імплантація зародка відбувається в ампулярній частині маткової труби (70%) [22].
Запальні процеси можуть бути причиною як
непрохідності маткових труб, так і дистрофічних
змін у їх стінці та порушенні перистальтики. Після
одноразового випадку сальпінгіту непрохідність
маткових труб спостерігається в 11 – 13 %, після
дворазового – у 23 – 36 %, при трьох і більше загостреннях – у 54 – 75 % випадків. У 43 % жінок, які
перенесли запальні захворювання маткових труб
відмічається повна непрохідність маткових труб, а
в 49 % випадків – часткова. Зрощення, які виникають вже після первинного запального їх ураження,
порушують механізми захоплення та транспорту
яйцеклітини [23]. Паралельно відмічається підвищення активності фібробластів на серозній оболонці труби. При довготривалих запальних процесах,
збільшуються просвіти маткових труб. Війчасті клітини десквамовані та повністю замінені на секре-

торні, виникає аденоматозна проліферація трубного епітелію. Строма слизової оболонки просякнута
запальним інфільтратом. Власна пластика слизової оболонки побудована із фіброзної тканини.
Складки слизової оболонки маткової труби потовщені, просвіти кровоносних судин мікроциркуляторного русла повнокровні. У венулах і капілярах
відмічається крайове стояння поліморфноядерних
лейкоцитів. Ендотеліальна пластинка в більшій
частині капілярів зруйнована та несуцільна. Навколо судин спостерігається набряк інтерстицію [24].
Хронічні запальні захворювання маткових труб
характеризуються тривалим, затяжним перебігом,
супроводжуються глибокими проліферативними
змінами, призводять до стійкого больового синдрому, розладів менструального циклу, а також обумовлюють розвиток непрохідності маткових труб, злукового процесу з порушенням репродуктивного та
сексуального життя [25]. Вважається, що 46% злук
є причиною кровотечі при овуляції. Автори також
вказують на зв'язок ішемії і вираженості злук, що
корелюють з присутністю шовного матеріалу [26].
Окрім цього, розвиток злукового процесу після лапароскопічних втручань у пацієнток з трубноперитонеальним безпліддям обумовлений дією N–
ацетилтрансферази, гіперестрогенемії [23].
При гістологічному дослідженні маткових труб
та ендометрію у пацієнток з трубно-перитонеальним безпліддям запального ґенезу виявляється накопичення кислих та нейтральних мукополісахаридів, дрібнокрапельні інфільтрати вздовж
судин, «лімфоїдні агрегати» в ендометрії. Перебудова судин мікроциркуляторного русла в маткових
трубах у пацієнток з трубно-перитонеальним безпліддям запального ґенезу в перші 2 роки характеризується розвитком склерозу артеріол, шунтуванням кровоплину, гіпертрофією венул. У результаті
виникає атрофія гладком’язових клітин, склероз
стінки венул, що призводить до декомпенсації венозного компоненту судинного русла та варикозного розширення судин в перешийковій частині маткових труб. Всі вищевказані зміни призводять до
порушення окислювально-відновних процесів у
тканинах матки, маткових труб та яєчників [27, 28,
29].
Хронічні запальні процеси слизової оболонки
маткової труби призводять до атрофії і склерозу.
Просвіт маткової труби в зоні запалення нерівномірно розширений. При мікроскопічному дослідженні – складки слизової оболонки маткової труби виглядають вкороченими, у вигляді гілкових
утворів виступають у просвіт труби. При цьому вони потовщені, набряклі та склерозовані, зрощені
між собою, в результаті чого на поперечному розрізі слизова оболонка маткової труби має сітчасту
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структуру з заглибинами, які вистелені ущільненим
кубічним епітелієм. Часто склероз супроводжується значним звуженням та деформацією просвіту
труби [30]. На непрохідність маткових труб впливають також явища ендометріозу. Це пов’язано з імплантацією в маткові труби внаслідок антиперистальтичного закиду менструальної крові або після
проведення внутрішньоматкових маніпуляцій
(вишкрібання слизової оболонки, гістеросальпінгографія). В зарубіжній літературі зустрічаються дані
про експериментальні дослідження впливу сальпінгіту на функцію труб [31, 32]. Метою науковців
було дослідити вплив запалення на транспорт
сперми та яйцеклітин. У цьому дослідженні використано 160 маткових труб (контрольна група n=15;
легке запалення n=45; помірне запалення n=55;
важке запалення n=45). Результати показали, що
запалення погіршує функцію труб і призводить до
зниження здатності сперматозоїдів до запліднення
яйцеклітини. При легкому запаленні була помітна
незначно підвищена секреторна активність епітелію з невеликою кількістю слизу, що покриває епітелій. При помірному запаленні виділення не тільки покривали епітелій, але й були присутні в просвіті. При всіх ступенях запалення було помічено
велику кількість секреторних клітин, що випинаються в просвіт. Сильне запалення характеризувалося
скупченням слизу та глікопротеїнів, посиленням
апоптозу клітин епітелію. Середня частота війкового ритму була значно знижена порівняно з контролем. Чим вищий ступінь запалення, тим нижчим
був рівень ритму. При сильному запаленні сперматозоїди застрягали в слизу, що призводило до зниження рухливості сперматозоїдів. Результати свідчать, що запалення погіршує належну функцію
труб і призводить до зниження рухливості сперматозоїдів та здатності до запліднення [33].
У виникненні запального процесу маткових
труб основна роль належить патогенним мікроорганізмам, ступінь вірулентності яких слугує одним з
вирішальних факторів, що впливають на поширеність процесу [34]. Важливим етіологічним чинником розвитку запалення є мікробна інвазія. Найчастіше це мікроорганізми: кишкова паличка, вульгарний протей, стафілококи, стрептококи. Чималу
роль відіграють такі збудники як ентерококи, хламідії, мікоплазми, уреаплазми, трихомонади, віруси
[35, 36].
Серед етіологічних факторів виникнення патологічних процесів в органах малого таза особлива
роль належить С. trachomatis, який викликає запальний процес у маткових трубах, що призводить до
їх оклюзії внаслідок деструкції трубних торочок і
формування гідросальпінксу, а також сприяє розвитку запальної реакції навколо труб, що супрово-
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джується зменшенням рухливості трубних торочок,
порушенням захоплення і просування яйцеклітини
[37]. В експерименті на статево зрілих щурах при
введенні овокультури Chlamydia trachomatis виявлено дистрофічні, дисциркуляторні та запальні
явища [38]. Найбільш виражені зміни спостерігали
в судинному руслі: набряк стінок артеріол та венул,
повнокров’я. У структурі запальних реакцій переважали атрофічні та склеропластичні процеси. Дані
інших досліджень показують, що Chlamydia призводить до утворення в слизовій оболонці маткових
труб лімфоїдних фолікулів, папілярного розростання епітелію, рубцювання слизової оболонки. При
електронно-мікроскопічному дослідженні збудники
Chlamydia виявлені всередині клітин лімфомоноцитарного ряду і в просвіті судин [39].
Збудник Neisseria gonorrhoeae викликає розвиток злукового процесу і сприяє формуванню злук у
малому тазу. Прикріплені до клітин миготливого
епітелію маткових труб, ці мікроорганізми проявляють токсичний вплив і викликають звуження або
повну облітерацію труб, внаслідок чого значно порушується просування яйцеклітини в порожнину
матки і виникають передумови до розвитку позаматкової вагітності [4, 40, 41]. Специфічним ураженням є загибель війкових епітеліальних клітин.
За даними автора, тканини заражені гонококами
виявляють зниження війкової активності починаючи приблизно з 36 год. після зараження та злущення війкових клітин починаючи приблизно з 64 год.
Повну втрату функціонування клітин спостерігали
через 4-6 днів після зараження [37, 42].
Запальні зміни, зумовлені herpes simplex, chlamydia trachomatis, trichomonas vaginalis характеризуються появою в просвіті маткових труб білкових
мас гомогенного характеру, порушенням типової
організації у війкових клітинах мікротрубочок, зменшенням кількості війкових клітин, нерівномірним їх
розміщенням, зміною розмірів і форми. У власній
пластинці слизової оболонки маткової труби спостерігали масивну інфільтрацію лімфоцитами і
плазматичними клітинами. Руйнування слизової
оболонки та власної пластинки призводить до неможливості регенерації та відновлення епітеліального шару. На верхівках складок слизової оболонки
спостерігали некроз. У міжклітинному просторі власної пластинки слизової оболонки відмічали набряк
з некротичними змінами [43]. Крім цього, такі інфекції, як Chlamydia trachomatis, гонорея Neisseria,
туберкульоз геніталій та спайки ендометріозу, викликають деформацію та аномалії труб [44, 45].
Ураження маткових труб виявлено і при дії
мікобактерій туберкульозу. Мікроскопічні зміни в
маткових трубах у різних спостереженнях носили
специфічний або неспецифічний характер. Відношення випадків ураження саме до туберкульозу
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підтверджувалося знаходженням кислотостійких
бактерій із характерною морфологією в препаратах, які забарвлені за методикою Ціль-Нільсена.
Специфічне запалення характеризувалося наявністю ділянок казеозного некрозу різного розміру, які
оточені епітеліальними клітинами, лімфоцитами,
велетенськими багатоядерними клітинами Ланґанса. Локалізувалися вогнища ураження у всіх шарах
маткових труб, причому вони різко потовщені. Разом із специфічним запаленням мали місце гіперемія та набряк слизової оболонки маткової труби,
іноді – крововиливи. Відмічали виражену десквамацію покривного епітелію. Неспецифічні зміни
проявлялися по різному, що віддзеркалювало, скоріше за все, певну стадію процесу. В деяких випадках переважали вогнища казеозного некрозу, які
були оточені лімфоцитами, моноцитами, макрофагами та іноді – поліморфно-ядерними гранулоцитами без присутності епітеліальних клітин та клітин
Ланґанса [46, 47]. Епітелій маткових труб може
уражати також ентеровірусна інфекція. При цьому
відбувається злущування епітеліальних клітин,
знижується частота коливань війок та спостерігається дискоординація їх активності. Ці процеси
створюють сприятливі умови для розмноження
умовно-патогенної мікрофлори, тим самим вони
викликають порушення роботи війок епітелію і тривалий час підтримують запалення, навіть після лікування специфічної інфекції. Тому змішані аеробно-анаеробні інфекції можуть бути причиною розвитку запальних процесів органів малого таза [48].
Подібні структурні зміни слизової оболонки
маткової труби спостерігали і при дії стафілококової інфекції. За умов інфікування стафілококом в
експерименті розвивається ураження маткових
труб, основою якого є гіперплазія тканин та запальна інфільтрація [49]. Результати проведених досліджень на білих щурах-самках показали розвиток
структурних змін зі зміною просвіту труби. На відміну від контрольних тварин, слизова оболонка яких
була гладкою, еластичною, в експериментальних
тварин внаслідок дії золотистого стафілокока слизова оболонка маткових труб була тонкою, просвіт
труби зменшений з наявністю запального інфільтрату та гною [50].
Сьогодні існують відомості про вплив Escherichia coli на репродуктивну жіночу систему,
зокрема функціонування маткових труб. Деякі автори вважають, що Escherichia coli впливає на вагітність у гризунів. Повідомляється, що бактерію
вводили щурам на пізній стадії вагітності, а це призвело до передчасних пологів мертвих плодів. Крім
того, вона індукує ембріональну резорбцію у щурів,
стимулює активність циклооксигенази та впливає
на збільшення синтезу простагландинів. Також
автори зазначають, що простагландини, які вироб-

ляються тканинами ендометрію в оточенні інфекції, викликають розширення шийки матки та скорочення матки, що призводить до передчасних пологів [46].
При обстеженні ВІЛ-інфікованих пацієнток виявляли дистальну трубну оклюзію, запалення слизової оболонки маткових труб, при чому трубний
фактор був єдиною причиною безпліддя [51].
Дослідники вважають, що пошкодження війкових клітин, спричинене цитомегаловірусною інфекцією змінює мікросередовище труб, яке характеризується патологічним регулюванням цитокінів, що
може викликати трубну патологію, дефектне транспортування ембріонів і, отже, трубне безпліддя.
Цитомегаловірус є потенційним фактором ризику
розвитку трубного безпліддя [47].
Дані фахової літератури вказують також на
важливу роль епітелію і війкового транспорту у
виникненні ектопічної вагітності та безпліддя. Патологія миготливого епітелію призводить до руйнування епітеліальних клітин, втрати війок, зниження
частоти і координації "биття" рухів війок, порушення адгезивної здатності до клітин кумулюса, що
також може бути причиною запалення, яке призводить до склерозу, деформації просвіту і порушення
прохідності маткової труби, що найбільш виражено
в її перешийку [52]. Такої думки дотримуються ряд
інших авторів, за даними яких, під час ураження
слизової оболонки маткової труби порушується
функція війчастих клітин, які відіграють важливу
роль у захопленні і транспорті яйцеклітини по матковій трубі [53]. Дослідження світової електронної
мікроскопії показують, що частота руху війкового
епітелію маткової труби є значно нижчою в тканинах з набряком, ніж в тканинах без набряку та
повнокров’я [54]. За даними фахової літератури,
вирішальну роль у розвитку трубної вагітності і
безпліддя відіграє не стільки порушення перистальтики маткових труб, скільки робота миготливого епітелію слизової оболонки маткової труби [55].
Епітеліальні клітини маткових труб виділяють
протизапальні цитокіни та хемокіни, такі як IL 6,
IL 8 та TNFα. IL-6 та IL-8 впливають на розвиток
овоцитів, імплантацію ембріонів, регуляцію функції
ендометрію та ємність сперми, TNFα зменшують
запалення та індукують апоптоз вірусноінфікованих клітин. Хоча IL-6 та IL-8 відіграють
ключові ролі, надмірне збільшення цих маркерів у
матковій трубі може мати негативні наслідки. Наприклад, збільшення регуляції IL-6 призведе до
інактивації або зменшення циліарної активності
війкового епітелію у матковій трубі, що може
спричинити глибоке пошкодження цих клітин та
опосередковано сприяти імплантації плода в маткову трубу, що в кінцевому рахунку призводить до
позаматкової трубної вагітності [56]. В слизовій
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оболонці маткових труб знаходиться дифузна лімфоїдна тканина, що забезпечує добре розвинутий
фагоцитарний апарат (макрофаги), переважно в
перешийку, які впливають на процес імунологічної
селекції сперматозоїдів. Крім цього, макрофаги
захоплюють та знешкоджують відмерлі клітини,
тому збільшення їхньої кількості свідчить про запальні процеси в маткових трубах. Також в слизовій
оболонці наявні еозинофіли та нейтрофіли, тучні
клітини, які виконують процеси адгезії, хемотаксису.
В просвіті маткових труб зустрічаються лімфоцити,
лейкоцити, еритроцити. Незначне збільшення цих
клітин та набряк слизової оболонки під час менструальної фази деякі дослідники називають
«фізіологічним ендосальпінгітом» [57, 58, 59, 60].
Результати досліджень свідчать про те, що
експресія TLR у маткових трубах є специфічною
для клітинного типу. Війчасті клітини відіграють
ефективну роль у вродженому імунному захисті
маткових труб та у взаємодії з гаметами та ембріонами. Незважаючи на те, що верхня частина жіночого статевого тракту раніше вважалася стерильною, було встановлено, що збудники піхви можуть
підніматися з шийки матки до маткових труб протягом декількох хвилин після попадання. Також досліджено, що сперма може передавати віруси у верхню частину жіночого репродуктивного тракту. Таким чином, маткові труби як і інші частини жіночого
репродуктивного тракту, повинні бути захищені від
патогенної інвазії імунною системою. TLR складають первинну систему захисту організму, оскільки
вони виявляють та швидко реагують на мікроорганізми чи ендогенні сигнали небезпеки та ініціюють
каскади запалення. Дослідження показують, що
TLR локалізуються у всьому жіночому репродуктивному тракті, включаючи маткові труби та беруть
участь у регуляції овуляції, реконструкції тканин під
час менструального циклу, впливають на склад
сперми, запліднення та перебіг вагітності [61, 62].
У закордонній літературі зустрічаються дані
щодо наявності аденозин- рецепторів в стінці маткових труб. Початкові дослідження показали, що
аденозин в низьких концентраціях викликає слабке
тонічне скорочення м’язової оболонки маткових
труб, а у високих – пригнічення скорочень. У наступних дослідженнях показано, що ця реакція зменшується при запальному процесі у маткових трубах
[63]. Серія експериментів присвячена вивченню
впливу аденозину на циліарну активність війчастих
клітин, а саме він збільшує частоту коливання війок
[64]. Сучасні науковці стверджують, що цей ефект
спостерігається тільки у жінок репродуктивного
віку, ймовірно зміни в експресії рецепторів аденозину пов’язані зі старінням [65].
У слизовій оболонці маткових труб досліджено
наявність глікогену, що є важливим джерелом глю-
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кози під час ранньої вагітності. У жінок концентрація глікогену досягає піку під час лютеїнової фази
завдяки прогестерону, у щурів – навпаки – естрадіол запускає накопичення трубного глікогену під час
проестру та еструсу. Дані зарубіжних джерел свідчать про те, що естрадіол/прогестерон взаємодіє з
інсуліном або інсуліноподібним фактором, тому
ендометріальний глікоген є важливим джерелом
глюкози протягом періоду імплантації [66].
Негативну роль на репродуктивну функцію жінки мають також такі фактори, як механічні пошкодження маткових труб, куріння, вживання алкоголю, а також гуморальний та медикаментозний фактори [67].
Дослідження показують, що як активне, так і
пасивне куріння збільшує шанси на виникнення
позаматкової вагітності, а саме нікотин сповільнює
скорочення гладких м'язів маткової труби, впливає
на частоту руху війкового епітелію, адгезію яйцеклітини до війок, захоплення та транспортування
яйцеклітини [68]. Дослідження впливу нікотину на
гістологію органів жіночої репродуктивної системи
показало, що нікотин викликає дегенерацію фолікулів та ендометрію в яєчниках та матці [69, 70].
Експериментальні дослідження, що стосуються взаємозв'язку між вживанням алкоголю і виникненням позаматкової вагітності та наслідками вживання алкоголю і впливу його на функцію маткової
труби, показують, що етанол значно гальмує частоту та амплітуду скорочень м’язової оболонки як
ампулярної, так і перешийкової частин, ефект якого супроводжує значне збільшення експресії синтезу NO [67, 68]. Більше того, експерименти з експозицією in vivo (74 години) на щурах-самках продемонстрували, що прийом етанолу на ранніх стадіях
вагітності значно затримує транспортування ембріона по матковій трубі та затримує його розвиток.
Хронічна (30-денна) дія етанолу (4 г / кг / добу) викликає руйнування епітелію в ділянці перешийкової
частини, тоді як в епітеліальній оболонці ампулярної частини спостерігається дезорганізація з втратою війчастих клітин [71, 72].
Важливу роль в трубному транспорті відіграє
перистальтика, на яку впливають гонадотропні
гормони, що підвищують м'язову активність та простагландини, які як стимулюють, так і пригнічують
діяльність гладких міоцитів у стінці маткової труби.
З метою вивчення гормонального впливу на стан
слизової оболонки маткової труби піддослідним
щурам-самкам вводили високі дози гонадотропних
гормонів. Результати показали, що високий рівень
циркулюючого естрогену асоціювався з більш високою експресією білка IL-1ß в маткових трубах.
Крім цього, високий рівень циркулюючого естрогену порушує гістологічні особливості маткових труб і
може призвести до більш високої експресії IL-1ß,
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тим самим негативно впливаючи на взаємодію гамет in vivo [73]. Порушення гістологічної будови
м'язових структур стінки перешийкової частини
маткових труб незалежно від патологічних чинників
у кінцевому підсумку призводить до неможливості
проходження заплідненої яйцеклітини у порожнину
матки або проходження сперматозоїдів через перешийкову частину маткової труби. Отже, зміни
тонусу гладких міоцитів найбільше виражені в перешийковій частині маткової труби, яка виконує
сфінктероподібну функцію із значною концентрацією рецепторів статевих гормонів. Крім того, при
естрогенії відбувається її спастичне звуження, яке
змінюється розширенням при постовуляторній секреції прогестерону жовтим тілом яєчника. Коливання скоротливої активності перешийка маткової труби пов'язують з циклічними змінами, які відбуваються під впливом статевих гормонів та активністю
адренергічних нервових закінчень, а також дією
тканинних простагландинів [74].
За даними авторів, вплив селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну має вплив
на рухову активність маткових труб. Ізольовані
препарати маткових труб (перешийкової та ампулярної частин) були взяті у 20 жінок під час гістероектомії з приводу міоми матки, а потім перевірені
на реактивність на підвищення концентрації селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. Результати показали стимулюючий ефект, який
може перешкоджати функціонуванню маткових
труб і потенційно погіршити фертильність, якщо
приймати їх в репродуктивний період життя [75].
В останні роки істотно підвищилось значення
медикаментозно–індукованих уражень маткових
труб. У клінічній практиці широко застосовується
гормонотерапія. При застосуванні комбінованих
оральних контрацептивів та замісної гормональної
терапії відбувається розвиток неповноцінної секреції залоз слизової оболонки маткової труби, поява
комплексної вогнищевої гіперплазії. Тривале вживання тамоксифену може стимулювати проліферацію клітин резерву та залоз слизової оболонки маткової труби та матки. Гестаген або тамоксифен
можуть викликати розвиток муцинозної, світлоклітинної чи серозно-папілярної метаплазії, аж до
відповідних форм раку. Використання гонадотропінів призводить до аномальних секреторних змін, а
використання кломіфену – до неповноцінної секреторної трансформації залоз ендометрію. Для медикаментозного переривання вагітності, екстреної
контрацепції та лікування лейоміоми матки застосовують модулятори прогестеронових рецепторів.
При їх довготривалому прийомі спостерігалась
асиметрія строми і епітеліального компоненту з
переважанням останнього, а також виражена кістозна дилатація залоз з ознаками одночасного ест-

рогенного (мітотичного) і прогестагенного (секреторного, апоптичного) впливу [76].
Поєднання високих концентрацій гестагенів і
естрогенів сприяє інволютивним змінам в залозах і
стромі або предецидуальним змінам строми ендометрію. В свою чергу високі дози естрогенів на тлі
низького прогестерону призводить до надмірної
проліферації і кістозного розширення залоз, недорозвитку строми, що сприяє переважанню залозистого компоненту, тобто виникненню гіперплазії ендометрію. Мізопростол викликає розщеплення та
дезорганізацію колагенових волокон [77]. Гістологічні та морфологічні ефекти вальпроєвої кислоти
та окскарбазепіну, які використовують як протиепілептичні препарати, показали апоптичний та дегенеративний впливи на клітини матки та яєчників
щурів. Вальпроєва кислота також запобігає імплантації ембріона в стінку матки і викликає аборт через інфільтрацію ендометрію еозинофільним інфільтратом [78].
Традиційні методи діагностики оцінювання прохідності маткових труб включають сліпу сальпінгостомію, ультразвукову гідротубацію із застосуванням
H2O2 як контрастного агента, йодолографію та гідротубацію за допомогою лапароскопії. В останні
роки з розвитком технологій ультразвукової візуалізації та контрастних речовин ультразвуку, а також
розробок у застосуванні три- та чотиривимірної ультразвукової технології динамічні спостереження за
рухом, накопиченням рідини в маткових трубах стали "основною силою" діагностики їх прохідності [79].
Заключення та перспективи подальших досліджень. Жіноча статева система є складовою
складної біологічної системи – організму в цілому.
У світовій літературі до теперішнього часу накопичується чималий обсяг даних для характеристики
основних компонентів жіночої статевої системи,
функціональних взаємозв’язків між ними, а також
зв’язків між цією системою та іншими системами
організму.
Збереження репродуктивного потенціалу нації
є важливою складовою демографічної політики
України. Саме тому організація заходів, спрямованих на поліпшення діагностики, профілактики та
лікування жінок із захворюваннями органів репродуктивної системи залишається актуальною проблемою, що потребує вирішення.
Ураховуючи наведені вище дані наукової фахової вітчизняної та закордонної літератури можна
стверджувати, що проблема морфофункціональних
особливостей маткової труби під впливом екзо- та
ендопатогенних факторів є важливою як для морфологів, так і для клініцистів. Чимало питань цієї
проблеми є дискутабельними, тому вимагають вирішення шляхом проведення експериментальних
та клінічних даних.
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УДК 618.12 -091.8

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ ТРУБ В УСЛОВИЯХ ПАТОЛОГИИ
Подолюк М. В.
Резюме. В статье приведены результаты анализа современной отечественной и зарубежной научной литературы касательно одной из самых актуальных проблем современности в медицине – морфологического состояния маточных труб в условиях патологии женской половой системы. Состояние репродуктивного здоровья является неотъемлемой составляющей здоровья нации в целом и имеет стратегическое значение для обеспечения устойчивого развития общества. Характер изменений демографических показателей в Украине диктует необходимость более пристального внимания к факторам, которые
влияют на рождаемость, среди которых ведущее место занимает бесплодия. Именно от нормального
функционирования маточных труб зависит состояние репродуктивного здоровья женщины. Заболевания
слизистой оболочки маточных труб, обусловленные действием вирусных, бактериальных, гормональных
факторов, антигенов, токсических веществ, аномалиями развития, анатомо-функциональными нарушениями, воспалительными заболеваниями половых органов, перенесенными абортами, послеродовыми
осложнениями приводят к тяжелым структурных изменениям и как следствие – бесплодию. Хронические
воспалительные заболевания маточных труб характеризуются длительным, затяжным течением, сопровождающиеся глубокими пролиферативными изменениями, которие приводят к устойчивому болевому

Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 4 (26)

53

Медичні науки

синдрому, нарушению менструального цикла, а также обусловливают развитие непроходимости маточных труб, спаечного процесса и нарушения репродуктивной и сексуальной жизни.
Морфологические изменения структурной организации слизистой оболочки маточной трубы в условиях патологических процессов в органах женской репродуктивной системы, послеоперационные осложнения, негативное влияние токсических веществ, медикаментов и наркотических средников в настоящем
создают не только медицинскую и социальную проблему, а прежде всего демографическую. Именно поэтому организация мероприятий, направленных на улучшение диагностики, профилактики и лечения
женщин с заболеваниями органов репродуктивной системы остается актуальной проблемой, требующей
дальнейшего изучения и путей решения.
Ключевые слова: маточные трубы, женская репродуктивная система, трубный фактор, патологические состояния, структура.
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Morphofunctional Organization of the Uterine Tubes in the Conditions of Pathology
Podolyuk M. V.
Abstract. The article deals with the results of processing data in modern professional domestic and foreign
literature concerning one of the most acute problems of the present in medicine-morphological condition of the
uterine tubes under conditions of pathology of female reproductive system. The literature has accumulated a
considerable amount of data to characterize the main components of the female genital system, functional relationships between them, as well as the links between this system and other systems of the organism.
The state of reproductive health is an integral part of the health of the nation in general and has strategic
importance for the constant development of society. The nature of changes of demographic indicators in
Ukraine shows the need to pay closer attention to the factors which have influence on the birth rate, among
which infertility is leading. The condition of female reproductive health depends on the normal functioning of the
uterine tubes.
Diseases of mucous membrane of the uterine tubes conditioned by the action of viral, bacterial, hormonal
factors, antigens, toxic substances, abnormalities of development, anatomically functional disorders, inflammatory diseases of reproductive organs, transmitted abortions, postnatal complications cause difficult structural
changes and as a result to infertility. Chronic inflammatory diseases of fallopian tubes are characterized by a
long-term course are accompanied by profound proliferative changes, lead to persistent pain syndrome, menstrual disorders, cause the development of fallopian tubes adhesions and obstruction as well as disorders of
reproductive and sexual life.
The researchers focus their special attention on various anatomical changes in the walls of the uterine
tubes, therapeutic and surgical treatment (acute and chronic salpingitis), anatomically functional disorders, full
or partial obstruction of the uterine tubes because of infiltration, obliteration of their walls, peristalsis disorders,
lesion of structure of local immunity of mucous membrane of the uterine tubes.
Conclusion. Morphological changes of structural organisation of mucous membrane of the uterine tube under conditions of pathologic processes in organs of female reproductive system, postoperative complications,
negative influence of toxic substances, medications and narcotic remedies in the present create not only medical and social problem but first of all demographic. This is why the organization of activities directed to improvement of diagnostics, prevention and treatment of women with diseases of reproductive system is considered to
be the actual problem that needs further study and the ways of solving.
Keywords: the uterine tubes, female reproductive system, tubular factor, pathologic conditions, structure.
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