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Передпухлинні і пухлинні стани в поєднанні з вагітністю є важ-
ливою, багатоплановою актуальною проблемою сучасної меди-
цини. При розгляді основних позицій етіології і патогенезу перед-
пухлинних і пухлинних процесів шийки матки (ШМ) взагалі і у вагіт-
них зокрема суттєвих відмінностей не виявлено [2, 3]. Тобто ми 
вважаємо вищенаведені аспекти цієї патології правомірними для 
вагітних, але помилково розглядати патологічні процеси епітелію 
шийки матки (ЕШМ) на фоні вагітності без урахування певних осо-
бливостей ЕШМ при вагітності.

За даними різних авторів, при патології шийки матки підвищу-
ється частота неплідності, спонтанних викиднів, передчасних 
пологів, інфікування плода та інших ускладнень в пологовий та піс-
ляпологовий період. Це пов’язано з тим, що патологічні зміни епі-
телію шийки матки призводять до порушення одного з фізіологічних 
бар’єрів, які забезпечують інфекційну резистентність [12]. Усе 
наведене вище свідчить про актуальність розгляду проблеми етіо-
логії, патогенезу та цитоморфології передпухлинних і пухлинних 
процесів шийки матки у вагітних.

Ріст захворюванності на рак шийки матки (РШМ) у жінок репро-
дуктивного віку пов’язаний з поширенням папіломавірусної інфек-
ції. Відомо, що інфікованість вірусом папіломи людини (ВПЛ) збіль-
шує ризик розвитку дисплазії у 10 разів. За даними A. Schnei der 
[22] з співавторами та В.Н. Прилепської з співавторами [9], ВПЛ 
лабораторними методами виявляється у вагітних у 10 разів частіше 
і клінічно проявляється у 2–3 рази частіше, ніж у невагітних. Крім 
того, зі збільшенням строку вагітності частота інфікування ВПЛ 
збільшується [11].

Підвищена чутливість ЕШМ до ВПЛ в період вагітності пов’язана 
з підвищенням чутливості епітеліальних клітин, а також з гормональ-
ною перебудовою [26] — посиленням впливу естрогенів і про-
гестерону, які підвищують експресію ВПЛ 16 типу в епітелії. Крім 
того, така чутливість ЕШМ пов’язана зі зміною імунітету, високою 
частотою активації герпетичної та цитомегаловірусної інфекцій, 
які є кофакторами розвитку неоплазії [11].

В літературі існують різноманітні припущення та наукові спо-
стереження про зміни ЕШМ в період вагітності: потовщується епі-
теліальний шар, спостерігаються гіпер- і паракератоз, проліфе-
рація парабазальних і резервних клітин; нерідко можна бачити 
чисельні мітози та збільшення диспластичних змін епітелію [17]. 
Присутність папіломавірусної інфекції цитологічно характеризу-
ється койлоцитозом, дво- або багатоядерністю, ядерним полімор-
фізмом та атипією. Часто даний вид інфекції може поєднуватись 
з вагітністю [2, 25].

Про поєднання дисплазії ЕШМ і вагітності існують суперечливі 
думки. Деякі автори вважають, що при вагітності частота диспла-
зій дещо збільшується (1,2–3,5%), і в 70% випадків відмічається 
легкий і помірний ступінь дисплазії [8], хоча інші дослідники вва-
жають, що частота дисплазій однакова як при вагітності, так і без 
неї [19].

Вчені J. C. Boulanger та B. Camier повідомляють у своїй роботі 
[23] про частоту наявності легкого та помірного ступенів диспла-
зії ШМ у вагітних, що становить 1,6–2,2% у ІІ триместрі вагітності. 
Я.В. Бохман (2002) при поглибленому цілеспрямованому обсте-
женні вагітних відзначив, що частота виявлення дисплазій і раку є 
більш високою, а діагностування запущених форм раку при більш 
пізніх термінах вагітності пояснюється діагностичними помилка-
ми [1]. E. Smith з співавторами [29] довели, що вагітність призводить 
не лише до атипії епітелію, як вважають І. А. Яковлева та співавто-
ри [18], але, навпаки, сприяє зупинці розвитку патологічних змін 
шийки матки. 

У випадку діагностики РШМ, який поєднаний з вагітністю, 
немає єдиної теорії щодо етіології, патогенезу і прогнозу диспла-
зій, тому рак шийки матки на фоні вагітності є ще більш значущою 
проблемою [3]. Насамперед, у ймовірнісному плані, цілком мож-
ливо виникнення РШМ під час вагітності, і навпаки, вагітність може 
виникнути на фоні вже існуючих преклінічних або клінічних форм 
раку ШМ. Ці два стани мають надзвичайно важливе медико-
соціальне значення [2, 5], але залишаються маловивченими. 

Резюме
У статті розглядається проблема етіології, патогенезу та цитоморфології передпухлинних і пухлинних процесів шийки 

матки у вагітних. У вагітних певні відхилення від норми нерідко бувають зумовлені самою вагітністю, тому діагностувати у них 
фонові й передракові захворювання шийки матки надзвичайно важко. Насамперед, у ймовірнісному плані, цілком можливо 
виникнення раку шийки матки в період вагітності, і навпаки, вагітність може виникнути на фоні вже існуючих преклінічних або 
клінічних форм раку шийки матки. Обидва стани мають надзвичайно важливе медико-соціальне значення, але залишають-
ся маловивченими. Саме тому питання особливостей виникнення та перебігу даної патології у вагітних є досить актуальним.
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На цю думку наштовхують результати вивчення РШМ на фоні вагіт-
ності: при існуючій вагітності розвиток дисплазії ЕШМ та зі збіль-
шенням терміну вагітності розвиток РШМ. Такі дані свідчать про 
крайні протиріччя деяких наукових поглядів [14], що, безумовно, 
впливає на напрямки лікувальної тактики [1]. Необхідно визнати, 
що протиріччя мають певні підстави. Так, О.Є. Вишневська повідом-
ляє про те, що у тих жінок, які були своєчасно поставлені на облік 
в період вагітності в перший триместр, були діагностовані почат-
кові стадії раку ЕШМ, а у половини жінок, у яких рак був діагнос-
тований в другий і третій триместр вагітності або після пологів, 
виявлено запущені стадії пухлинного росту [2, 4]. Такі результати 
інші автори пояснюють діагностичними помилками і/або відсут-
ністю онкологічної настороженості у лікарів акушерів-гінекологів, 
і підкреслюють, що вагітність має виражений стимулюючий вплив 
на РШМ [1, 2, 4].

Діагностувати у вагітних фонові й передракові захворювання 
шийки матки надзвичайно тяжко, тому що відхилення від норми 
нерідко бувають зумовлені самою вагітністю [13].

Тому вирішення проблеми РШМ в поєднанні з вагітністю ряд 
науковців вбачають в ретельному обстеженні вагітних, взятих 
на облік, і подальшому спостереженні [15]. Доведено, що при 
встановленні діагнозу преінвазивного раку ШМ у вагітних необхід-
но виключити зміни ЕШМ, які виникають під час вагітності, оскільки, 
на думку авторів, преінвазивний рак не має повного втілення в клі-
нічних формах РШМ [24]. Подібні дані наводить О.Є. Вишневська 
[4], коли діагностований на фоні вагітності внутрішньоепітеліальний 
РШМ самостійно регресував через шість тижнів після штучного 
переривання вагітності [27].

Як свідчать епідеміологічні дослідження, преінвазивний рак 
ЕШМ є тривалим процесом, збільшення питомої ваги якого спо-
стерігається у жінок віком до 30–34 років [28], тобто у молодих 
жінок, питання збереження вагітності для яких, тим більше в сучас-
них умовах, набуває важливого соціального значення [21].

Відомі факти пролонгації вагітності на фоні преінвазивного раку 
ШМ, але обґрунтування спостереження таких вагітних до пологів, 
з подальшим адекватним обстеженням і лікуванням має більше 
умоглядну основу [31].

Таким чином, преінвазивний РШМ — це патологічний процес, 
природа якого викликає багато дебатів [5,8], кількість яких 
збільшується при поєднанні преінвазивного РШМ і вагітності [6]. 
В період вагітності гормональні й гуморальні фактори мають 
виражену дію на слизову оболонку піхвової частини і цервікаль-
ного каналу ШМ, внаслідок чого кольпоскопічна цитологічна та 
гістологічна картина, що характерна для здорових невагітних 
жінок, змінюється [10]. Так, за результатами експериментальних 
даних А.Ф. Урманчєєва і співавторів (введення мишам трьох 
гормонів, рівень яких підвищений в період вагітності: хоріонічний 
гонадотропін, прогестерон і естроген), робиться висновок про 
стимулюючу дію вагітності на РШМ [16]. При порівнянні імуно-
грам вагітних жінок з незмінним ЕШМ з імунограмами жінок з РШМ 
I ст. було виявлено пригнічення Т-системи імунітету. Звертає на 
себе увагу те, що вагітність ще більше посилює пригнічення 
Т-системи імунітету [7]. Такі результати дали авторам можливість 
стверджувати, що у хворих РШМ у поєднанні з вагітністю при-
гнічується клітинна ланка імунітету [15]. Деякі дослідники вважа-
ють, що вагітність не впливає на прогноз РШМ, а переривання 
вагітності не покращує виживання при РШМ. Вони пропонують 
лікувати РШМ в перший триместр вагітності, але при діагностиці 
РШМ в II і III триместр вагітності показник виживання є значно 
нижчим [29].

Інші автори доводять пряму кореляцію між частотою вагітнос-
ті та пологів у жінок віком 20–29 років, у жінок старше 30 років 
кореляції не виявлено, і тому автори вважають, що ранні пологи є 
фактором ризику раку ШМ [20].

Висновки

1. В літературі достатньо представлені дані про цитологічні осо-
бливості епітелію піхвової поверхні та цервікального каналу 
шийки матки жінок фертильного віку; нормальна мікрофлора 
шийки матки є суттєвою складовою чинників місцевого імунітету. 

2. Фонові та передракові процеси шийки матки є поліетіологіч-
ними захворюваннями. 

3. Безсумнівно існує зв’язок непухлинних захворювань шийки 
матки з гормональними змінами, порушенням мікроциркуляції 
в тканинах даного органу, мікро- і макротравмами, мікробним 
чинником, імунними порушеннями. 

4.  Трактування етіології та патогенезу фонових і передракових 
захворювань шийки матки залишається неоднозначним. 
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Резюме
Особенности течения предопухолевых и опухолевых 
процессов шейки матки у беременных
Н.Н. Настрадина 

В статье рассматривается проблема этиологии, патогенеза и цито-
морфология предопухолевых и опухолевых процессов шейки матки 
у беременных. У беременных определенные отклонения от нормы неред-
ко бывают обусловлены самой беременностью, поэтому диагностировать 
у них фоновые и предраковые заболевания шейки матки чрезвычайно 
трудно. Прежде всего, в вероятностном плане, вполне возможно возникно-
вение рака шейки матки в период беременности, и наоборот, беремен-
ность может возникнуть на фоне уже существующих преклинических или 
клинических форм рака шейки матки. Эти два состояния имеют чрезвычайно 
важное медико-социальное значение, но остаются малоизученными. 
Именно поэтому вопрос особенностей возникновения и течения даной 
патологии у бе ременных является весьма актуальным.

Ключевые слова:Ключевые слова: рак шейки матки, дисплазия, предраковые и опу-
холевые процессы, диагностика, беременность 

Summary
Peculiarites of Precancerous and Tumor of Cervical 
Cancer During Pregnancy
N.N. Nastradina 

In this article the problem of the etiology, pathogenesis and cytomorphology 
precancerous and neoplastic processes of the cervix in pregnant women is 
considered. Certain abnormalities in pregnant are often caused by pregnancy 
it self, so that is why so difficult to diagnose the background and precancer  
disease of cervix. First of all, in terms of probability, fully possibly cervical cancer 
can appear during pregnancy and, conversely, pregnancy can arise up on a   
background already of existing preclinical or clinical forms of cervical cancer.    
These two states have extremely important social health value, but are still  
poorly understood. That is why the question of features and course of this  
disease in pregnant women is very important.

Key words: Key words: cervical cancer, dysplasia, precancerous and neoplastic 
processes, diagnostics, pregnancy


