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Керівництво
Королівського коледжу акушерства і гінекології Великобританії
Друге видання — жовтень 2008 р.
(перша публікація — липень 2000 р.)
Це керівництво переглядалося у 2010 р. Огляд літератури не виявив нових достовірних даних,
які привели б до зміни рекомендацій. Наступний перегляд відбудеться у 2012 р.

1. Мета і галузь застосування
Мета керівництва — ознайомити фахівців з актуальною інформацією про діагностику і лікування ендометріозу, яка базується на
найкращих наявних доказах. Ефективність методів лікування оцінювалася за клінічними симптомами.

2. Визначення
Ендометріоз визначається як присутність тканин ендометріального типу поза маткою, що викликає хронічні запальні реакції.
Зустрічається переважно у жінок репродуктивного віку, будь!яких етнічних та соціальних груп. Пов'язані з ендометріозом симптоми
можуть впливати на загальний фізичний, психічний і соціальний стан. Тому важливо уважно ставитися до скарг жінки і, так само як і
при інших хронічних захворюваннях, надати можливість пацієнтці повністю висловитися. Проте в деяких випадках захворювання
може мати безсимптомний перебіг і діагностується випадково під час медичного огляду.
У кожному конкретному випадку лікування має бути індивідуальним, повністю враховувати всі клінічні фактори, а також вплив
захворювання та ефекту лікування на якість життя жінки. Попри, здавалося б, адекватну медичну та/або хірургічну допомогу, больові
симптоми можуть зберігатися. Причиною може бути інше джерело больових відчуттів, наприклад, матка (аденоміоз), сечовий мі!
хур (інтерстиціальний цистит) або опорно!руховий апарат (спазм м'язів тазового дна). За таких обставин потрібно застосовувати
міждисциплінарний підхід. Дуже важливо, щоб взаємини пацієнтки та лікаря будувалися на довірі і взаєморозумінні. Жінку
необхідно інформувати про план лікування і його перебіг. Фахівець повинен володіти здатністю швидкого реагування при прийнятті
діагностичних і терапевтичних рішень, а в разі необхідності звернутися по консультацію до досвідченіших колег.

3. Ідентифікація і оцінка доказів
Керівництво створено за стандартною методикою розробки клінічних рекомендацій. Проведено пошук відповідних рандомізо!
ваних контрольованих досліджень, систематичних оглядів та мета!аналізів у Кокранівській бібліотеці (в тому числі, Кокранівській
базі даних систематичних оглядів, DARE і EMBASE), електронних базах даних TRIP, Medline і PubMed. Пошук обмежено документами,
опублікованими англійською мовою протягом періоду від січня 2000 по квітень 2006 рр. Також вивчені останні узгоджені документи.
Пошук у базах даних проводився з використанням відповідних MeSH!термінів, включав усі підзаголовки в поєднанні з пошуком за
ключовими словами. Основними ключовими словами були: "ендометріоз", "діагностика ендометріозу", "медикаментозна терапія
ендометріозу", "ускладнення ендометріозу", "ендометріоми", "хірургічне лікування ендометріозу".
При підготовці документа вивчалося Клінічне керівництво з діагностики та лікування ендометріозу, видане Групою з вивчення
ендометріозу та розвитку ендометрію Європейського товариства репродукції людини і ембріології (ESHRE), яке було опубліковано у
2005 р. [1]. Воно регулярно оновлюється і доступне на сайті www.endometriosis.org/guidelines.html з посиланнями на відповідні
документи і довідки. Керівництво ESHRE розроблялося без систематичного пошуку літератури, а спиралося на існуючі журнали
оглядів, такі як Clinical Evidence [2]. У цьому керівництві використано рівні доказовості рекомендацій, встановлені Агентством США з
охорони здоров'я. За можливості, наведено безпосередні докази їх підтримки. За умови недостатності доказів ділянка тексту
керівництва виділена зі спеціальною позначкою і розглядається як "практичні поради".

32

Жіночий Лікар

block37-1.qxd

10.10.2011

13:49

Page 33

5 ‘2011

Міжнародні рекомендації
4. Локалізація ендометріоїдних гетеротопій та їх характеристика

Найчастіше відбувається ураження органів малого тазу і черевної порожнини, рідше — інших органів, наприклад, легенів. Ступінь
захворювання варіює від кількох невеликих ендометріоїдних гетеротопій органів малого таза до великих ендометріоїдних кіст яєчни!
ків (ендометріом). Виражені фіброзні утворення у таких структурах, як матково!крижові зв'язки, разом зі спайками можуть викликати
помітні деформації топічної анатомії органів таза. Ступінь тяжкості захворювання оцінюється за кількістю ендометріоїдних вогнищ,
виявлених при оперативному втручанні, а також за допомогою класифікації Американського товариства репродуктивної медици!
ни [3]. Необхідно зазначити, що не існує явної кореляції між кількістю ендометріоїдних гетеротопій і типом болю та його тяжкістю.
Вогнища ендометріозу зазвичай виглядають як поверхневі "порохові" або "вогнепальні" ураження на яєчниках, серозних оболон!
ках і очеревині: чорні, темно!коричневі або сині ураження, вузлики чи невеликі кісти, що містять застарілий кров'янистий вміст,
оточені фіброзом різного ступеня. Також досить поширені атипові або "тонкі" ураження у вигляді включень червоного кольо!
ру (петехіальних, везикулярних, поліповидних, геморагічних, схожих на червоне полум'я) і серозних або прозорих бульбашок. Інші
прояви включають білі бляшки чи рубці та утворення жовто!коричневого кольору на очеревині.
Ендометріоми зазвичай виповнені густою шоколадоподібною рідиною. Такі кісти, як правило, щільно прилягають до очеревини і
можуть спаюватися з матковими трубами і кишечником. Ендометріоїдні гетеротопії можуть проникати під очеревину більше ніж на
5 мм і локалізуватися на матково!крижових зв'язках, піхві, кишечнику, сечовому міхурі чи сечоводах. Глибина проникнення зумовлює
тип і тяжкість симптомів [4—6].
Медичну допомогу пацієнткам зі складними випадками ендометріозу повинні надавати фахівці з достатнім досвідом, які
можуть застосовувати всі наявні методи лікування, в тому числі передові досягнення лапароскопічної хірургії.

5. Діагноз
5.1. Які симптоми зазвичай асоціюються з ендометріозом?
Eндометріоз може характеризуватися такими симптомами:
• тяжка дисменорея
• диспареунія
• хронічний тазовий біль
• біль під час овуляції
• циклічні або перименструальні симптоми з наявністю чи відсутністю аномальної кровотечі чи болю в таких органах, як
кишечник або сечовий міхур
• безпліддя
• хронічна втома
• дисхезія (біль при дефекації).

С

Прогностична цінність будь!якого одного симптому або їх набору є невизначеною, тому що кожен з них може бути викликаний
іншими причинами. Крім того, в багатьох хворих жінок ендометріоз має безсимптомний перебіг. Складно встановити діагноз
ендометріозу на підставі лише окремих симптомів, адже його прояви досить різні і бувають подібними до проявів інших захворювань,
таких як, наприклад, синдром подразненого кишечнику чи запальні захворювання тазових органів. Тому досить часто встановлення
остаточного діагнозу може тривати до 12 років після появи перших симптомів [7—9].

5.2. В якій фазі менструального циклу клінічне обстеження з діагностичною метою є найбільш надійним?
Ендометріоїдні гетеротопії з глибокою інфільтрацією найкраще виявляються, коли клінічне обстеження проводиться під
час менструації.

B

Біль при вагінальному обстеженні, малорухома чи нерухома матка в положенні ретроверзії, збільшені яєчники наводять на думку
про ендометріоз, проте не є остаточними критеріями діагнозу. Якщо пальпуються ендометріоїдні утворення з глибокою інфільтрацією
на матково!крижових зв'язках чи у просторі Дугласа і/або помітні видимі ураження у піхві або на шийці матки, діагноз стає більш
очевидним. Виявлення ендометріоїдних гетеротопій полегшується під час менструації [10].

Рівень
доказо!
вості ІIІ

5.3. Який діагностичний тест є "золотим стандартом"?
Для остаточної діагностики ендометріозу золотим стандартом є візуальний огляд тазових органів під час лапароскопії.

B

Під час діагностичної лапароскопії через додаткові порти застосовують інструменти для мобілізації органів малого таза і
візуалізації ушкоджень, що може допомогти в ідентифікації їх як ендометріоїдних гетеротопій. Важливо детально
задокументувати тип, місце локалізації і ступінь усіх ушкоджень і спайок у протоколі операції, а ще краще — записати
операцію на відео чи DVD.
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У клінічній практиці лапароскопія є золотим стандартом діагностики. Мета!аналіз порівняння її переваг щодо гістологічного
дослідження показав (за умови 10% ймовірності ендометріозу), що позитивні результати лапароскопічного дослідження збільшують
імовірність виявлення захворювання на 32% (95% довірчий інтервал [ДІ] 21—46%), а негативні — зменшують її до 0,7% (95% ДІ
0,1—5,0%) [11]. Необхідно враховувати, що діагностична лапароскопія пов'язана з ризиком виникнення незначних усклад!
нень (наприклад, нудота) приблизно у 3% випадків. Серйозні ускладнення (перфорація кишечнику, пошкодження судин) зустріча!
ються в 0,6—1,8/1000 випадків [12, 13]. Існує недостатньо доказів на користь проведення лапароскопії в ту чи іншу фазу
менструального циклу, проте, щоб уникнути недодіагностики, вона не повинна виконуватись під час або протягом 3 місяців після
гормональної терапії [14].
Усі класифікації ендометріозу є суб'єктивними і слабко корелюють із симптомами болю, проте можуть мати значення в прогнозі
безпліддя та його лікування [15, 16]. Під час лапароскопії ендометріоїдні гетеротопії з глибокою інфільтрацією можуть виглядати як
незначні ураження, що призводить до недооцінки тяжкості захворювання [17].

5.4. Чи потрібне гістологічне підтвердження діагнозу ендометріоз?
Позитивні результати гістології підтверджують діагноз ендометріозу, а негативні не виключають його. Питання
необхідності одержання гістологічного підтвердження цього діагнозу при ураженні органів черевної порожнини залишається
суперечливим.
Візуального огляду, як правило, достатньо. Проте, в ідеалі, необхідне гістологічне підтвердження, принаймні одного
ураження. У випадках ендометріоми яєчників (більше 3 см у діаметрі з глибокою інфільтрацією) дані гістології необхідні, щоб
підтвердити ендометріоз і виключити рідкісні випадки злоякісних новоутворень.

5.5. Наскільки надійними є медичні зображення при діагностиці ендометріозу?

А

Систематич!
ний огляд
діагностич!
них тестів

У порівнянні з лапароскопією трансвагінальне ультразвукове дослідження (УЗД) має обмежене значення в діагностиці
перитонеального ендометріозу, але є корисним інструментом для встановлення позитивного чи негативного діагнозу
ендометріоми яєчників.
Систематичний огляд точності УЗД виявив сім релевантних досліджень з використанням трансвагінального УЗ!датчика для
діагностики ендометріозу [18]. Позитивне співвідношення достовірності коливалось від 7,6 до 29,8, а негативне — від 0,12 до 0,4.
Трансвагінальне УЗД може відігравати позитивну роль у діагностиці захворювань, пов'язаних із сечовим міхуром або прямою кишкою.
На сьогодні відсутні достовірні свідчення того, що магнітно!резонансна томографія (МРТ) порівняно з лапароскопією є корисним
тестом для підтвердження чи виключення діагнозу ендометріоз.

5.6. Наскільки надійним тестом у діагностиці ендометріозу є вимірювання CA125 у сироватці крові?
А

У сироватці крові при ендометріозі можуть зростати рівні CA125. Проте, порівняно з лапароскопією, їх визначення не має
значення в діагностиці цього захворювання.

Систематич!
ний огляд
діагностич!
них тестів

Підвищені рівні CA125 у сироватці, як правило, пов'язані з малігнізацією яєчників, але також можуть асоціюватися з ендометріо!
зом. Визначення CA125 оцінювалося в мета!аналізі: у 23 дослідженнях вимірювали рівні CA125 сироватки у жінок з хірургічним
підтвердженням ендометріозу [19]. Проведення тесту для діагностики всіх стадій захворювання було обмеженим: передбачувана
чутливість становила всього 28% при специфічності 90%. Використання тесту при ендометріозі середньої тяжкості мало більше
значення: при специфічності 89% чутливість становила 47%.

6. Емпірична терапія больових симптомів без встановлення остаточного діагнозу
Якщо жінка відчуває біль, характер якого нагадує такий, як при ендометріозі, то ще до встановлення остаточного діагнозу
їй слід призначити гормональні препарати для зменшення больових відчуттів.
Емпіричне лікування больових симптомів, імовірно викликаних ендометріозом, без встановлення остаточного діагнозу включає:
консультування, адекватне знеболення, прогестагени чи комбіновані оральні контрацептиви (КОК). Відсутні достовірні дані щодо
переваг тієї чи іншої схеми прийому КОК (звичайна схема, безперервний чи трициклічний режим). Також можна призначати агоністи
гонадотропін!рилізинг гормону (аГнРГ), проте цей клас препаратів дорожчий, має більше побічних ефектів і викликає занепокоєння
з приводу щільності кісткової тканини.

7. Лікування больового синдрому, пов'язаного з ендометріозом
7.1. Наскільки ефективні нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) для лікування больового синдрому,
пов'язаного з ендометріозом?
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Непереконливими є докази, що НПЗП (зокрема, напроксен) ефективні в терапії болю при ендометріозі.
Деякі жінки вважають за краще уникати гормональної терапії і під час болю застосовувати ефективні знеболюючі засоби та/або
додаткові чи альтернативні медичні методи. Хоча НПЗП можуть бути ефективними в лікуванні болю, пов'язаного з ендометріозом,
рандомізованих контрольованих досліджень для оцінки їх ефективності дуже мало. Так, до мета!аналізу [20] було включено лише
одне рандомізоване контрольоване дослідження порівняння напроксену і плацебо. У жінок з ендометріозом не було жодних доказів
позитивного впливу на біль (відношення шансів [ВШ] 3,27, 95% ДІ 0,61—17,69) [21]. Важливо відмітити, що НПЗП мають таку вираже!
ну побічну дію, як розвиток шлункових виразок і антиовуляторний ефект при їх застосуванні в середині циклу. Інші анальгетики
можуть бути ефективними, проте відсутні достатні докази для того, щоб їх рекомендувати.

А

Рівень
доказо!
вості Іа

7.2. Наскільки ефективні гормональні препарати для лікування болю, пов'язаного з ендометріозом?
Пригнічення функції яєчників протягом 6 місяців знижує біль, асоційований з ендометріозом.

А

Після лікування ендометріозу спостерігаються рецидиви.

В

У дослідженнях ефективності дії гормональних препаратів (КОК, даназол, гестринон, медроксипрогестерону ацетат і аГнРГ) при
ендометріозі показана їх однакова ефективність. Відрізняються ці препарати побічними ефектами і вартістю застосування [22—27].
Деякі несприятливі ефекти обмежують їх довгострокове призначення і знижують комплаєнс.
Гормональні препарати, ймовірно, не чинять вплив на первинні біологічні механізми процесу розвитку хвороби, а отже, й
лікування не завжди веде до повного усунення болю. У деяких хворих не вдається досягти повної відповіді на лікування. Після
проведення терапевтичних процедур часто виникають симптоми рецидиву. У ретроспективному дослідженні наслідків гормонального
лікування медіана часу до прогресування болю становила 6,1 місяця при застосуванні даназолу і 5,2 місяця у пацієнток, які
отримували аГнРГ [28].
Існують експериментальні дані, які свідчать, що інгібітори ароматази, такі як летрозол, можуть бути ефективними в терапії
ендометріозу, проте призводять до істотної втрати щільності кісток [29].

Рівень
доказо!
вості Іа

Рівень
доказо!
вості ІII

7.3. Застосування внутрішньоматкової системи з левоноргестрелом (ЛНГ'ВМС)
ЛНГВМС зменшує біль при ендометріозі.
При систематичному огляді виявлені два рандомізовані контрольовані і три проспективні обсерваційні дослідження ролі ЛНГ!ВМС
при ендометріозі. Усі вони проводилися за участю нечисленних і різнорідних груп пацієнток [30]. Тим не менше, отримано докази, що
ЛНГ!ВМС знижує біль, асоційований з ендометріозом [31—33].

А
Рівень
доказо!
вості Іа

7.4. Як довго має тривати лікування?
Тривалість терапії визначається вибором препарату, відповіддю на лікування та побічними ефектами.
Деякі препарати мають обмежений термін призначення. Крім того, медикаментозні засоби відрізняються за профілем побічних
ефектів. Ці чинники визначають вибір схеми лікування. КОК і Депо!Провера® можуть застосовуватись протягом тривалого часу, а
прийом даназолу і аГнРГ зазвичай обмежується до 6 місяців. Хоча одне рандомізоване контрольоване дослідження показало, що з
точки зору полегшення болю, призначення агоніста ГнРГ протягом 3 місяців так само ефективне, як і протягом 6 місяців [34].
Застосування аГнРГ обмежене через можливу втрату до 6% мінеральної щільності кісткової тканини в перші 6 місяців прийому
препарату. На жаль, ця втрата не завжди повністю оборотна. Даназол, навпаки, спричиняє збільшення мінеральної щільності кісткової
тканини.

7.5. Чи можна за допомогою комбінованого призначення додаткових препаратів запобігти втраті
мінеральної щільності кісткової тканини при застосуванні аГнРГ?
Комбінована терапія аГнРГ з естрогенами і прогестагенами захищає від втрати мінеральної щільності кісткової маси в
поперековому відділі хребта під час і протягом 6 місяців після лікування.

А

Комбінована терапія передбачає застосування разом з аГнРГ низьких доз естрогенів, прогестинів або тиболону (синтетичний
стероїд, що імітує в організмі дію естрогену і прогестерону). В одному мета!аналізі порівнювали монотерапію аГнРГ з комбінованою
терапією аГнРГ+естроген+гестаген або аГнРГ+естроген протягом 6 місяців. Мінеральна щільність кісткової тканини була значно вищою
в жінок, які одержували комбіновану терапію з естрогеном і прогестагеном, порівняно з тими, що приймали лише аГнРГ (стандартне
відхилення !0,49, 95% ДІ від !0,77 до !0,21) [35]. Крім того, в жінок, які отримували комбіновану терапію, гіпоестрогенні побічні
ефекти були виражені значно менше. Додатковий прийом самих гестагенів не чинить захисної дії. Відсутні вагомі докази щодо
ефективності застосування кальцій!регулюючих агентів.

Рівень
доказо!
вості Іа
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Відсутні дані щодо тривалості застосування комбінації аГнРГ з естрогенами і гестагенами, проте така терапія строком до 12 місяців
видається ефективною і безпечною з точки зору зменшення болю і захисту мінеральної щільності кісткової тканини [35]. При
зниженій щільності слід з обережністю призначати аГнРГ.

8. Передопераційна оцінка ступеня тяжкості захворювання
8.1. Які дослідження рекомендуються для оцінки тяжкості захворювання?
Якщо існують клінічні ознаки наявності ендометріоїдних гетеротопій з глибокою інфільтрацією, необхідно провести обсте
ження сечоводів, сечового міхура і кишечнику. Слід провести МРТ або УЗД (трансректальне і/або трансвагінальне і/або ре
нальне) з внутрішньовенною пієлографією або без неї і барієвими клізмами, щоб встановити ступінь поширення захворюван
ня, яке, до того ж, може бути мультифокальним.

8.2. Тактика дій за підозри на ендометріоз яєчників.
У випадках виявлення ендометріоми яєчників слід дотримуватися керівництва, що регламентує дії при підозрі на рак
яєчників.
Можна звернутися до керівництва Шотландської міжвузівської мережі щодо діагностики і лікування епітеліального раку
яєчників [36].

8.3. Лікувальна стратегія за підозри на тяжкий/глибоко'інфільтративний ендометріоз.
Лікування тяжкого/глибокоінфільтративного ендометріозу залишається складним і, як правило, здійснюється хірургіч
ним способом. Тому, якщо існує підозра на таке захворювання або вже поставлено діагноз, хвору необхідно спрямувати до
центру відповідного рівня, де пацієнтці можуть запропонувати всі методи лікування, зокрема й передові досягнення лапаро
скопічної хірургії та лапаротомії.

9. Хірургічне лікування болю, пов'язаного з ендометріозом
9.1. Коли показане хірургічне лікування ендометріозу?
Ідеальною практикою є діагностика і видалення ендометріоїдних гетеротопій хірургічним шляхом.
Залежно від тяжкості захворювання, ідеальною практикою є діагностика і видалення ендометріозу хірургічним шляхом за умови
отримання поінформованої згоди пацієнтки [15, 37—39].

9.2. Чи зменшується інтенсивність болю в результаті хірургічного лікування?
А

Рівень
доказо!
вості Іа

Рівень
доказо!
вості ІІІ

Порівняно з діагностичною лапароскопією абляція ендометріоїдних вогнищ знижує біль, асоційований з ендометріозом.
Це питання вивчали два подвійні сліпі дослідження, хоча друге не було включено до релевантного Кокранівского огляду, оскільки
він не оновлювався з 2001 р. [40]. У першому з них — рандомізованому контрольованому дослідженні — порівнювали ефекти
лазерної абляції ендометріозу помірного ступеня і видалення маткового нерва з лише діагностичною лапароскопією щодо
полегшення болю [41]. На 6 місяць спостереження 63% пацієнток групи лікування повідомили про поліпшення стану або усунення
симптомів порівняно з 23% групи діагностичної лапароскопії.
У другому рандомізованому контрольованому дослідженні жінки з різним ступенем захворювання були рандомізовані або до
діагностичної процедури, або хірургічного видалення вогнищ ендометріозу з повторною лапароскопією через 6 місяців для контролю
та видалення виявлених ендометріоїдних гетеротопій [42]. Значно більше жінок (80 проти 32%) повідомили про зменшення болю і
загальне поліпшення показників якості життя після хірургічного видалення, ніж після застосування плацебо. Через рік
спостереження пацієнтки в обох групах відмітили значне зниження всіх параметрів болю, за винятком дисхезії, порівняно з оцінкою
через 6 місяців.
Хоча існують обмежені дані рандомізованих контрольованих досліджень оцінки ефективності операції щодо полегшення болю
при ендометріозі, оперативне втручання допомагає багатьом жінкам. Щоправда, клінічний досвід показує, що в деяких жінок
хірургічне лікування не має ефекту або через неповне видалення ендометріоїдних вогнищ, або через післяопераційний рецидив
захворювання, або через те, що причиною болю є не лише ендометріоз.

9.3. Чи забезпечує полегшення болю при ендометріозі абляція нерва?
А
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Відсутні докази того, що лапароскопічне видалення маткового нерва є необхідним при абляції ендометріоїдних вогнищ [43].
Лапароскопічна абляція маткового нерва сама по собі не впливає на дисменорею, пов'язану з ендометріозом [44].
У випадках відсутності ефекту від консервативної лапароскопічної хірургії може бути проведена пресакральна нейректомія,
особливо при тяжкій дисменореї, хоча докази її ефективності є непереконливими [44].

Рівень
доказо!
вості Іb

9.4. Роль радикальної операції
При тяжкому ендометріозі з глибокою інфільтрацією для поліпшення стану пацієнтки можливе здійснення більш
радикальної операції — видалення органу.
Якщо виконується гістеректомія, одночасно необхідно видалити всі видимі ендометріоїдні гетеротопії [45]. Двостороннє
видалення додатків матки може спричинити зменшення болю і знижує ймовірність оперативних втручань у майбутньому [46].

9.5. Роль гормональної терапії до або після операції
Існує недостатньо доказів на користь до чи післяопераційної гормональної терапії.
Хоча гормональна терапія до операції покращує бали, нараховані за переглянутою системою Американською товариства
фертильності, відсутні переконливі докази її впливу на зменшення болю, щоб виправдати її призначення [47].
У порівнянні з лише хірургічним лікуванням або хірургічним втручанням+плацебо, післяопераційна гормональна терапія не
спричиняє значного скорочення рецидивів больових відчуттів на 12 або 24 місяці і не впливає на розвиток рецидиву захворюван!
ня [47].
У невеликому рандомізованому контрольованому дослідженні ЛНГ!ВМС застосовувалася після лапароскопічної операції з приводу
болю, пов'язаного з ендометріозом. Це значно знизило ризик рецидиву помірної і тяжкої дисменореї протягом одного року
спостереження [48].

А

Рівень
доказо!
вості Іa

9.6. Який тип замісної гормональної терапії (ЗГТ) слід призначати після двосторонньої оваріектомії?
Параметри ідеального режиму для ЗГТ після двосторонньої оваріектомії невідомі і повинні визначатися індивідуально у
кожному конкретному випадку.
ЗГТ рекомендується після двосторонньої оваріектомії в молодих жінок з огляду на загальну користь для здоров'я і зменшення
ризику рецидиву захворювання під час її прийому [49]. Прийом прогестагенів після гістеректомії необов'язковий, проте він може
усунути вплив естрогенів на будь!яке залишкове вогнище ендометріозу. Втім, при призначенні ЗГТ необхідно враховувати баланс
користь/ризик між можливими перевагами попередження рецидиву ендометріозу і збільшенням ризику розвитку раку молочної
залози, яке пов'язане з комбінованою ЗГТ естрогенами і прогестагенами та тиболоном [50].

Рівень
доказо!
вості ІV

10. Лікування безпліддя, пов'язаного з ендометріозом
10.1. Гормональне лікування безпліддя, пов'язаного з ендометріозом
Пригнічення функції яєчників для поліпшення фертильності при легких формах ендометріозу є неефективним і не
повинне застосовуватись самостійно. Відсутні докази його ефективності і при тяжчому ступені захворювання.
Значення пригнічення функції яєчників даназолом, медроксипрогестерону ацетатом або гестриноном порівняно з плацебо чи
відсутністю лікування було оцінено в Кокранівському огляді [51]. Співвідношення шансів настання вагітності після супресії овуляції
порівняно з плацебо або відсутністю лікування становило 0,74 (95% ДІ 0,48—1,15). Незважаючи на використання різних агентів, ці
дані були статистично однорідними. Відношення шансів настання вагітності після всіх агентів порівняно з даназолом, який найчасті!
ше використовувався до появи аГнРГ, сягало 1,3 (95% ДІ 0,97—1,76). Очевидно, що відсутні докази на користь використання агентів
пригнічення функції яєчників в лікуванні ендометріозу і пов'язаного з ним безпліддя. В результаті, лікування може завдати більше
шкоди, ніж користі, через побічні ефекти і втрату фертильності.

А

Рівень
доказо!
вості Іa

10.2. Чи покращує хірургічне лікування ендометріозу легкого ступеня показники настання вагітності?
Видалення ендометріоїдних гетеротопій і спайок з метою поліпшення фертильності при ендометріозі легкого ступеня є
ефективним порівняно з лише діагностичною лапароскопією.

А

Рекомендація базується на систематичному огляді і мета!аналізі двох схожих, хоча й суперечливих рандомізованих
контрольованих досліджень, де порівнювалась лапароскопічна хірургія (±видалення спайок) з лише діагностичною лапароско!
пією [52]. Результати показали, що операція підвищувала рівень настання вагітності і частоту живонароджуваності (ВШ 1,64, 95% ДІ

Рівень
доказо!
вості Іa
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1,05—2,57). Тим не менше, цінність доказів є сумнівною, оскільки до одного з досліджень включено малочисельну групу
жінок (вагітність: ВШ 0,76, 95% ДІ 0,31—1,88; живонародження: ВШ 0,85, 95% ДІ 0,32—2,28) [53]. В іншому, більшому досліджен!
ні [54] був значно вищим рівень місячної фертильності у групі лікування порівняно з контрольною групою з підвищеною ймовірністю
настання вагітності (ВШ 2,03, 95% ДІ 1,28—3,24) і рівнем прогресуючої вагітності після 20 тижнів (ВШ 1,95, 95% ДІ 1,18—3,22). Утім,
абляції піддавали лише синьо!чорні ураження, спайки в разі їх виявлення розсікали, ще й виявилося, що дослідження було відкритим,
тобто жінки знали, що їм проводили: діагностичну чи хірургічну лапароскопію.

10.3. Чи сприяє хірургічне лікування ендометріозу помірного/тяжкого ступеня зростанню частоти настання вагітності?
B

Роль хірургічного лікування в поліпшенні показників частоти настання вагітності при помірному чи тяжкому ендометріозі
залишається невизначеною.

Рівень
доказо!
вості ІII

Відсутні рандомізовані контрольовані дослідження чи мета!аналізи, які дали б відповідь на це запитання. Тим не менше,
ґрунтуючись на трьох дослідженнях [55—57], можна простежити негативну кореляцію між ступенем ендометріозу і спонтанним
кумулятивним рівнем настання вагітності після хірургічного видалення ендометріоїдних гетеротопій, хоча статистична значущість
була досягнута лише в одному дослідженні [56].

10.4. Який метод лікування є кращим при ендометріозі яєчників?
A
Рівень
доказо!
вості Іа

Лапароскопічна цистектомія є кращим методом лікування при ендометріозі яєчників, ніж дренаж і коагуляція.
Число рецидивів ендометріозу і тяжкість його симптомів істотно зменшуються після хірургічного видалення порівняно з дренажем
та абляцією. Після застосування цього методу лікування також зростає рівень настання спонтанної вагітності в жінок, які раніше
вважалися субфертильними [58].

10.5. Гормональна терапія після операції
A
Рівень
доказо!
вості Іа

Післяопераційне гормональне лікування не чинить позитивного впливу на показники настання вагітності після операції.
Порівняно з лише хірургічним втручанням або хірургічним втручанням+плацебо післяопераційне гормональне лікування не
впливає на показники настання вагітності [47].

10.6. Чи варто промивати маткові труби?
A

Рівень
доказо!
вості Іb

Промивання труб покращує показники настання вагітності в жінок з безпліддям, що пов'язане з ендометріозом.
Промивання труб жиророзчинним розчином порівняно з відсутністю втручання в безплідних жінок асоціюється зі значним
збільшенням шансів настання вагітності (ВШ за Peto 3,30, 95% ДІ 2,00—5,43) і живонародження (ВШ за Peto 2,98, 95% ДІ 1,40—6,37).
Найкращий ефект спостерігається у жінок з ендометріозом: імовірність настання вагітності (ВШ за Peto 6,76, 95% ДI 2,14—21,35) і
живонародження (ВШ за Peto 5,17, 95% ДI 1,55—17,23) [59].

11. Допоміжні репродуктивні технології при ендометріозі
11.1. Чи поліпшує внутрішньоматкова інсемінація показники частоти настання вагітності?
A

Застосування внутрішньоматкової інсемінації дещо підвищує показники народжуваності при ендометріозі легкого/серед
нього ступеня.

Рівень
доказо!
вості Іb

Ця рекомендація базується на керівництві з обстеження та лікування людей з проблемами фертильності Центру здоров'я жінок і
дітей ВООЗ, в якому визначено два рандомізованих контрольованих дослідження із суперечливими результатами. В першому
показано, що застосування внутрішньоматкової інсемінації з гонадотропінами значно збільшує рівень живонароджуваності
порівняно з відсутністю лікування (26 проти 8%; ВШ 3,3, 95% ДІ 1,2—9,4) [60]. У другому дослідженні не показано жодної різниці
між внутрішньоматковою інсемінацією з гонадотропінами проти вичікувальної тактики (29 проти 20%; або 1,5, 95% ДІ 0,5—4,0) [61].
Поєднаний відносний ризик для живонародження становив 2,3 (95% ДІ 1,1—4,6).

11.2. Чи показане запліднення in vitro (IVF)?
B

IVF є ефективним методом лікування безпліддя, особливо при порушеній функції маткових труб, чоловічому факторі
безпліддя та/або коли інші методи лікування не увінчалися успіхом.
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З мета!аналізу опублікованих досліджень можна зробити висновок, що при застосуванні IVF рівень настання вагітності в жінок з
ендометріозом нижчий, ніж у пацієнток з трубним безпліддям [62]. Проте, як зазначалося в Керівництві ESHRE [1], ендометріоз не так
суттєво впливає на рівень настання вагітності, як це показано в базах даних досліджень інших організацій, що займаються IVF, таких
як Товариство допоміжних репродуктивних технологій і Асоціація фертильності та ембріології людини [63].

Рівень
доказо!
вості ІII

11.3. Чи варто застосовувати хірургічне лікування ендометріозу перед IVF?
Рекомендується лапароскопічна цистектомія яєчників при ендометріомах

4 см у діаметрі.

Існують рандомізовані контрольовані дослідження, де порівнюється застосування лапароскопічної ексцизії перед проведенням
IVF з відсутністю хірургічного лікування. Лапароскопічна цистектомія яєчників при розмірах ендометріом
4 см у діаметрі
рекомендується для того, щоб підтвердити діагноз гістологічно, полегшити доступ до фолікулів і, можливо, поліпшити відповідь
яєчників на стимуляцію овуляції та запобігти прогресуванню ендометріозу. Пацієнток необхідно попереджати про можливе зниження
функції яєчників після операції [64, 65] і, навіть, можливу їх втрату. Рішення щодо оперативного втручання має бути особливо
виваженим, якщо в анамнезі вже мали місце хірургічні втручання на яєчниках.

11.4. Чи варто застосовувати гормональне лікування ендометріозу перед IVF?
Лікування аГнРГ протягом 3—6 місяців перед IVF у жінок з ендометріозом збільшує частоту настання клінічної вагітності.
У Кокранівському огляді ідентифіковано три рандомізовані контрольовані дослідження за участю жінок з ендометріозом, які
лікувалися за стандартним протоколом або аГнРГ протягом 3—6 місяців до IVF. Частота настання клінічної вагітності на одну жінку
була значно вищою (ВШ 4,28, 95% ДІ 2,00—9,15) у жінок, які отримували аГнРГ, порівняно з контрольною групою [66]. Проте автори
Кокранівського огляду підкреслили, що рекомендація ґрунтується лише на одному правильно рандомізованому дослідженні, і
закликали до проведення подальших досліджень, особливо з вивчення механізму дії препаратів.

A

Рівень
доказо!
вості Іa

12. Як подолати хворобу
12.1. Роль додаткових методів терапії
Роль додаткових методів лікування ендометріозу для полегшення асоційованих з ним больових симптомів залишається
нез'ясованою.
Результати двох систематичних оглядів припускають, що електроміостимуляція струмом високої частоти, акупунктура, призначення
вітаміну В1 і магнію можуть полегшити симптоми дисменореї [67, 68]. В одному рандомізованому контрольованому дослідженні
показано, що призначення вітаміну Е може зменшити тяжкість первинної дисменореї і рівень крововтрати [69]. Чи ефективні згадані
методи терапії при дисменореї, спричиненій ендометріозом, невідомо.

C

Багато жінок, хворих на ендометріоз, повідомляють, що стиль харчування і додаткові методи лікування, такі як гомеопатія,
рефлексотерапія, традиційна китайська медицина або лікування травами дійсно полегшують больові симптоми. Поки що відсутні дані
рандомізованих контрольованих досліджень щодо впливу цих процедур на стан хворих на ендометріоз. Проте їх не слід забороняти,
якщо жінка відчуває, що це допомагає їй подолати біль і покращити якість життя. Також їх можна поєднувати з традиційними
методами терапії.

12.2. Роль груп підтримки пацієнтів
Пацієнти груп самодопомоги можуть надати неоціненну підтримку та поради іншим хворим.
На сайті www.endometriosis.org/support.html можна знайти перелік груп самодопомоги пацієнток з ендометріозом у всьому світі.

13. Стандарти оцінки
1. Задокументовані дані щодо локалізації ендометріоїдних гетеротопій, їх зовнішнього вигляду і ступеня тяжкості.
2. Гістологічне підтвердження діагнозу і глибини інфільтрації.
3. Задокументовані дані про консультування пацієнтки щодо медикаментозних методів лікування.
4. Задокументовані дані про консультування пацієнтки щодо хірургічних методів лікування.
5. Рівень хірургічних ускладнень.
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ДОДАТОК
Клінічні керівництва — це "систематизовані поради, які допомагають лікарям і пацієнтам у прийнятті рішень щодо відповідного
лікування за конкретних умов". Кожне керівництво розроблено систематично з використанням стандартної методології. Деталі і по!
ради щодо процесу розробки можна знайти в клінічній Консультації управління № 1: Посібник з розробки Керівництв Королівського
коледжу акушерства і гінекології (на сайті коледжу). Ці рекомендації не призначені для обов'язкового і беззастережного виконання,
а повинні оцінюватись відносно потреб конкретного пацієнта, ресурсів і обмежень, притаманних певному медичному закладу. Існує
надія, що на місцевому рівні ці принципи будуть включені до повсякденної практики. Слід звернути увагу на області клінічної невиз!
наченості, де можуть бути необхідними подальші дослідження.
Докази, що використовуються в цьому керівництві, оцінювали за схемою, наведеною нижче, а рекомендації формулювали за
стандартизованою схемою.

Керівництво було створено від імені Королівського коледжу акушерства і гінекології (RCOG):
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Ms J Birch, Chair, Poole Endometriosis Group and Support Uniting Sufferers, Poole; British Society of Gynaecological Endoscopy; Dr A
Chavez!Badiola, Clinical!Research Fellow in Reproductive Medicine, Hewitt Centre for Reproductive Medicine,The Liverpool Women's
Hospital, Liverpool; Professor J Donnez FRCOG, Brussels, Belgium; Endometriosis SHE Trust UK; Mr D I Fraser MRCOG, Norfolk; Professor R
Garry FRCOG, Perth,Australia; Mr J Hawe, Consultant Obstetrician and Gynaecologist, Countess of Chester Hospital, Chester; Mr T Jacobson
MRCOG, Auckland, New Zealand; Dr NP Johnson MRCOG,Auckland, New Zealand; Prof TC Li FRCOG, Sheffield; Mr CH Mann MRCOG,
Birmingham; Dr R Mathur MRCOG, Cambridge; RCOG Consumers Forum; Mr D Redwine, Oregon, USA; Prof C JG Sutton FRCOG, Guildford; Dr
R Varma MRCOG, Birmingham; Dr CP West FRCOG, Edinburgh.
Рецензенти Науково!консультативного комітету:
Mrs CE Overton MRCOG, Bristol and Dr DE Parkin FRCOG, Aberdeen.
Остаточний варіант схвалено Науково!консультативним комітетом RCOG.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Королівський коледж акушерства і гінекології видає керівництва як навчальні посібники з клінічної практики. Вони презентують
визнані методики клінічної практики, засновані на опублікованих даних, для акушерів, гінекологів та інших фахівців охорони
здоров'я. Остаточне рішення щодо конкретної клінічної процедури або плану лікування повинно здійснюватися на підставі анамнезу,
клінічних даних, наявних можливостей діагностики і лікування.
Тобто, керівництва коледжу на відміну від протоколів і керівництв, виданих роботодавцями, не претендують на визначення
єдиного напряму лікування. Відхилення від місцевих протоколів лікування чи керівництв повинні бути повністю задокументовані в
історії хвороби із зазначенням обґрунтування і часу прийняття відповідного рішення.
Переклад О.М. Щербаня
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