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КІЛЬКІСНЕ ПАПІЛОМАВІРУСНЕ НАВАНТАЖЕННЯ СЛИЗОВОЇ 

ОБОЛОНКИ ШИЙКИ МАТКИ ПРИ ЦЕРВІКАЛЬНІЙ ІНТРАЕПІТЕЛІАЛЬНІЙ 

НЕОПЛАЗІЇ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ 

ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ. 

 

Актуальність: На сьогоднішній день cervical intraepithelial neoplasia (CIN) 

становить від 18 до 43% патології шийки матки (ШМ) і супроводжується інфікуванням 

вірусом папіломи людини високого канцерогенного ризику (ВПЛ ВКР) в 29,2% - 100%. Така 

статистика зобов’язує лікарів удосконалювати підходи до трактування ВПЛ-тесту, 

оптимізувати менеджмент та лікування CIN, уникаючи гіпердіагностики та 

необґрунтованих інвазивних втручань у молодих жінок.  

Мета дослідження - визначення критеріїв ефективності комплексної противірусної 

та імуномодулюючої терапії CIN на основі кількісного папіломавірусного навантаження 

слизової ШМ для адекватної оцінки ступеню диспластичного процесу перед мікроінвазивним 

втручанням у жінок репродуктивного віку.  

Мета дослідження – клініко-лабораторне обґрунтування комплексної противірусної 

та імуномодулюючої терапії CIN на основі кількісного папіломавірусного навантаження 

слизової ШМ для адекватної оцінки ступеню диспластичного процесу перед мікроінвазивним 

втручанням у жінок репродуктивного віку.  

Матеріали і методи. Проаналізовано ведення 52 пацієнток-носіїв ВПЛ ВКР від 18 до 

45 років із СIN на етапі перед операційним втручанням, комплексно пролікованих 

противірусними та імуномодулюючими засобами (ін’єкційно алоферон або натрію 

оксидигідроакридинілацетету, перорально інозин пранобекс, вагінально супозіторії із 

фітосуміші Щучки дернистої (Calamagrostis epigeios L.) та Війника наземного (Deschampsia 

caspitosa L.). Проводили кількісну оцінку ДНК ВПЛ ВКР у слизовій ШМ методом PCR in 

Real-time та імуноцитохімічний тест на капсидний імуногенний вірусний білок L1 у 

співставленні з даними кольпоскопії, ПАП-тесту та патогістологічного дослідження ШМ 

до та після зазначеної терапії. Результати дослідження та їх обговорення. Після 

проведеного лікування підвищилась кількість копій ДНК ВПЛ у 67,6% цервікальних зразків із 

первинно низьким вірусним навантаженням, серед яких тест на капсид L1 був позитивним в 

69,6% та у кожному 2-ому (56,5%) зареєстрована морфологічна регресія епітеліальної 

дисплазії. Підвищення вірусного навантаження одночасне із відновленням морфологічної 

структури шийкового епітелію вірогідно демонструє природний кліренс ВПЛ та зміну його 

фізичного статусу. Перетворення негативного капсидного тесту на позитивний після 

імуномодуляціїі розцінювалось як маркер активації місцевого імунітету у відповідь на 

експресію вірусного імуногену L1 та регресії CIN, що морфологічно підтвердилось у 81,2% 

змінених зразків. Висновки. Папіломавірусне навантаження слизової ШМ у стані CIN 

підвищується на фоні комплексної противірусної та імуномодулюючої терапії у 67,6% 

одночасно з регресією дисплазії майже у кожному 2-му випадку та експресією вірусного 

імуногенного білка L1 у 69,6%. Кількісний ВПЛ-тест доцільно використовувати в процесі 

консервативної терапії у носіів папіломавірусу із CIN для адекватної оцінки її ступеню 

тяжкості та вибору певного мікроінвазивного втручання. 
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Сьогодні відомо, що ідентифікація вірусу папіломи людини високого 

канцерогенного ризику (ВПЛ ВКР) є невід’ємною складовою цервікального 

скринінгу щодо ранньої діагностики патології шийки матки (ШМ). За даними, 

що існують, ВПЛ-тест має високу діагностичну інформативність: чутливість та 

специфічність 95% і 86,2%, відповідно [1, 2]. Cучасний цервікальний скринінг 

за останнє 10-річчя підвищив виявлення cervical intraepithelial neoplasia (CIN) 

від 18% до 43% і шанси для молодих жінок на своєчасне лікування [3]. ВПЛ-

інфікування супроводжує low grade squamous intraepithelial lesion (LSIL) у 

29,2% - 100% та high grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) у 77,2%-100% 

[4]. Вимогою до ВПЛ-тесту є кількісна полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) в 

режимі real-time для реєстрації тільки типів ВКР у клінічно значимій 

концентрації вірусу. Це особливо важливо при ураженнях LSIL для прогнозу 

диспластичного процесу [5]. На сучасному рівні пропонуються декілька 

біомаркерів ризику онкотрансформації ШМ: генотипування та визначення 

фізичного статусу ВПЛ, тест на виявлення вірусного капсиду L1, експресія 

онкогенів Е6/Е7 та білка р16INK4a, вірусне навантаження цервікальних зразків, 

визначення показників місцевого клітинного імунітету слизової ШМ [2, 5, 6, 7, 

8]. Між собою ці тести не завжди корелюють. Існують суперечливі дані щодо 

кореляції вірусного навантаження ВПЛ ВКР з патоморфологічною прогресією 

передраку та раку ШМ: виявляється як пряма так і зворотна кореляція, або її 

роль заперечується зовсім [8, 9]. Обрати тактику ведення CIN у носіїв ВПЛ 

досить складно. Потрібно враховувати вірогідність самоелімінації вірусу, 

динаміку морфологічних змін ШМ в процесі протизапального противірусного 

та імуномодулюючого лікування, необхідність збереження репродуктивної 

функції жінки. З’ясуванню характеру терапевтичного впливу на тканину ШМ 

сучасних імуномодуляторів та противірусних засобів при CIN на фоні ВПЛ-

інфекції присвячена дана робота.  

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ – визначення критеріїв ефективності 

комплексної противірусної та імуномодулюючої терапії жінок із CIN на основі 

кількісного папіломавірусного навантаження слизової ШМ для адекватної 

оцінки ступеню дисплазії перед мікроінвазивним втручанням. 



МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ – клініко-лабораторне обґрунтування 

комплексної противірусної та імуномодулюючої терапії жінок із CIN на основі 

кількісного папіломавірусного навантаження слизової ШМ для адекватної 

оцінки ступеню дисплазії перед мікроінвазивним втручанням. 

 

 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Проаналізовано менеджмент 52 диспансерних хворих на CIN віком від 18 

до 45 років (середній вік 29,8±5,2 р.) носіїв ВПЛ ВКР. Пацієнток із CIN I та 

плоскими кондиломами об’єднували в групу LSIL (31), із CIN II-III в групу 

HSIL (21). Враховувалися дані ПАП-тесту (за термінологічною системою 

Бетесда, 2001), кольпоскопії (оцінка за міжнародною класіфікацією International 

Federation for Cervical Pathology and Colposcopy, Ріо-де-Жанейро, 2011), ВПЛ-

тесту методом ПЛР (зішкріб, генотипування, режим in real-time, кількісне 

визначення копій ДНК у lg на 100 тис. клітин), імуноцитохімічного тесту на 

виявлення капсидного білка папіломавірусу L1, гістологічної верифікації 

діагнозу (за класифікацією пухлин жіночої статевої сфери ВОЗ, 2-а редакція, 

1994). Щодо вірусного навантаження цервікальних зразків виділяли високе і 

низьке: кількість копій ДНК ВПЛ ВКР на 100 тис клітин ≥5 lg та <5 lg, 

відповідно. Обстеження жінок проводилося двічі: до та після комплексного 

застосування противірусних та імуномодулюючих засобів через 1-2 місяці, але 

перед мікрохірургічним втручанням на ШМ. В якості терапії застосовувалися: 

ін’єкційно алоферон 1мг підшкірно №9 або натрію 

оксидигідроакридинілацетету 250мг внутрішньом’язово № 10 ч\з 48 год., 

перорально інозин пранобекс по 1г через 8 год. 21 добу, вагінально супозіторії з 

противірусною дією, що містять по 3г фітосуміші Щучки дернистої 

(Calamagrostis epigeios L.) та Війника наземного (Deschampsia caspitosa L.) №20. 

Дослідження виконувались на базі Полтавського міського клінічного 

пологового будинку (клінічній базі кафедри акушерства і гінекології №1 

ВДНЗУ УМСА). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 



Характер розподілу пацієнток за параметрами обстеження до та після 

запропонованого терапевтичного комплексу відображений у таблиці. 

Таблиця 

Результати обстеження пацієнток до та після комплексної терапії 

Параметри 

обстеження 

LSIL (n1=31) 

Кількість пацієнток абс./% 

HSIL (n2=21) 

Кількість пацієнток абс./% 

ДО ЛІКУВАННЯ 

ДНК ВПЛ <5 lg  21 /67,75 13 /61,9 

ДНК ВПЛ ≥5 lg 10 /32,25 8 /38,1 

L1-позитивні  11 /35,5 3 /14,3 

L1-негативні 20 /64,5 18 /85,7 

ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ 

ДНК ВПЛ <5 lg  4 /12,9 7/33,3 

ДНК ВПЛ ≥5 lg 27 /87,1 14/66,7 

L1-позитивні 23 /74,2 7/33,3 

L1-негативні 8 /25,8 14/66,7 

При первинному обстеженні різниці у розподілі на носіїв із високим та 

низьким ВПЛ-навантаженням в групах із гістологічно доведеними LSIL та 

HSIL не спостерігалось. В обох групах превалювали пацієнтки із низькою 

кількістю копій ДНК ВПЛ (67,75% і 61,9%, відповідно), що може свідчити про 

відсутність взаємозв’язку між ступенем патоморфологічних змін та вірусним 

навантаженням слизової ШМ. З іншого боку, не виключено, що «низький» 

ВПЛ-тест при HSIL – це непряма ознака інтегрованої форми фізичного статусу 

ВПЛ ВКР, коли вірус втрачає здатність до репродукції в процесі інтеграції в 

клітину. 

При повторному обстеженні (після курсу противірусної терапії та 

імуномодуляції) в обох групах виявилась тенденція до підвищення вірусного 

навантаження в 2,7 та 1,75 рази (LSIL i HSIL, відповідно). Серед 34 пацієнток із 

низьким вірусним навантаженням ШМ (в обох груп разом) 23(67,6%) перейшли 

до категорії з «високим» ВПЛ-тестом. При цьому 13(56,5%) серед 23 мали 

позитивну морфологічну динаміку щодо регресії CIN. Контрольні ПАП-тести, 

кольпоскопічне та гістологічне дослідження після імуномодуляції підтвердили 

це: 7 із 31 (22,6%) LSIL регресували, а 6 із 21 (28,6%) HSIL перейшли в 



категорію LSIL. Відмічалось зникнення плоских кондилом ШМ у 8 із 14 жінок, 

із групи LSIL, хоча саме у них значення кількісної ПЛР в цервікальних 

зішкрібах стало вищим. Це демонструє природний кліренс ВПЛ. В тих 

випадках, де після противірусної терапії та імуномодуляції регресія 

інтраепітеліальних уражень не відбулася, вірусне навантаження не змінилося, 

можливо за рахунок стабільності вірусних часток, що інтегрували в клітину у 

жінок із HSIL. Вірогідно, регресія патоморфологічних змін ШМ 

супроводжується зміною фізичного статусу ВПЛ, а саме, переходом до 

епісомальної транзиторної форми вірусної інвазії.  

Стосовно тесту на вірусний капсидний білок L1 чітко просліджувалась 

різниця між групами. В групі LSIL первинний капсидний тест був позитивним в 

2,5 рази частіше, ніж в групі HSIL. Після імуномодуляції кількість L1-

позитивних імуноцитохімічних зразків підвищилась в обох групах: в 2,1 та в 2,3 

рази на фоні LSIL та HSIL, відповідно. Із 38 L1-негативних зразків (в обох 

групах разом) після імуномодуляції 16 (42,1%) стали L1-позитивними, 

здебільшого, за рахунок групи LSIL (12 із 20). Інтерпретація капсидного тесту 

полягає в тому, що вірусний капсидний білок L1 розпізнається імуноцитами і є 

маркером напруження місцевого імунітету. В свою чергу імунна система 

впливає на атипові клітини і сприяє ремісії та регресії 30%-70% диспластичних 

уражень [10]. В нашому дослідженні морфологічна регресія CIN виявлена в 

81,2% зразків, що перейшли в категорію L1-позитивних. Ми співставили 

результати всіх діагностичних тестів, що вивчали, і зареєстрували позитивну 

клініко-морфологічно динаміку після комплексної противірусної та 

імуномодулюючої терапії у пацієнток із підвищенням вірусного навантаження 

та позитивним імуногенним білком L1.  

Таким чином, підтверджена доцільність використання сучасних 

імуномодуляторів та противірусних засобів на доопераційному етапі ведення 

пацієнток-носіїв ВПЛ із CIN, що сприяє регресії дисплазії ШМ, верифікації 

діагнозу та зниженню числа необґрунтованих агресивних хірургічних втручань.  

ВИСНОВКИ 



На основі проведеного дослідження з’ясовано, що папіломавірусне 

навантаження слизової оболонки ШМ у стані CIN підвищується на фоні 

комплексної противірусної та імуномодулюючої  терапії у 67,6% одночасно з 

експресією вірусного імуногенного білка L1 у 69,6% та регресією дисплазії у 

56,5%. Кількісний ВПЛ-тест доцільно використовувати в процесі ведення носіів 

папіломавірусу із CIN як критерій впливу комплексної противірусної та 

імуномодулюючої терапії на тканину ШМ для адекватної оцінки ступеню 

тяжкості диспластичного процесу та вибору певного мікроінвазивного 

втручання. Оптимізація діагностично-терапевтичних алгоритмів при 

цервікальній патології може спиратися на поглиблене вивчення фізичного 

статусу ВПЛ і потребує подальшого клінічного пошуку. 

РЕЗЮМЕ 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ НАГРУЗКА СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ 

НЕОПЛАЗИИ КАК КРИТЕРИЙ ЕФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРЕДОПЕРАЦОННОЙ ТЕРАПИИ 

Интраэпителиальная цервикальная неоплазия (CIN) составляет от 18 до 43% 

патологии шейки матки (ШМ) и сопровождается инфицированием вирусом папиломы 

человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР) в 29,2% - 100%. Поэтому актуальным 

является усовершенствование подходов к трактовке ВПЧ-теста, оптимизация менеджмента и 

лечения CIN для предупреждения гипердиагностики и необоснованных инвазивных 

вмешательств у молодых женщин. 

Цель исследования - определение критериев эффективности комплексной 

предоперационной терапии CIN на основе количественной папилломавирусной нагрузки 

слизистой  ШМ  у женщин репродуктивного возраста. 

Материалы и методы. Проанализировано ведение 52 пациенток-носителей ВПЧ ВКР 

от 18 до 45 лет с СIN , которые перед оперативным вмешательством комплексно пролечены 

противовирусными и иммуномодулирующими препаратами (инъекционно алоферон или 

натрия оксидигидроакридинилацетет, перорально инозин пранобекс, вагинально 

супозитории из фитосмеси Щучки дернистой и Вейника наземного). Проводили 

количественную оценку ДНК ВПЧ ВКР в слизистой ШМ методом PCR in Real-time и 

иммуноцитохимический тест на капсидний иммуногенний вирусный белок L1 в 

соотношении с данными кольпоскопии, ПАП-теста и патогистологического исследования 

ШМ до и после  терапии. Результати исследования и их обсуждение. После проведенного 

лечения повысилось количество копий ДНК ВПЧ у 67,6% цервикальных образцов с 

первично низкой вирусной нагрузкой, среди которых тест на капсид L1 был позитивным у 

69,6% и в каждом 2-м (56,5%) зарегистрирована морфологическая регрессия епителиальной 

дисплазии. Повышение вирусной нагрузки одновременно с востановлением 

морфологической структуры шейкового эпителия достоверно демонстрирует природный 

клиренс ВПЧ и изменение его физического статуса. Превращение негативного капсидного 

теста в позитивный после иммуномодуляции расценивалось как маркер активации местного 

иммунитета в ответ на экспрессию вирусного иммуногена L1 и регресси CIN, которая 

морфологически подтвердилась в 81,2% измененных обрызцов. Выводы. Комплексная 

противовирусная и иммуномодулирующая предоперационная терапия CIN приводит к 

повышению у 67,6% пациенток папилломавирусной нагрузки слизистой оболочки ШМ, у 

69,6% из них отмечена экспрессия вирусного иммуногенного белка L1 и регресия дисплазии 



у 56,5%. Количественный ВПЧ-тест целесообразно использовать в процессе веденния 

носителей папиломавируса с CIN как критерий влияния терапии на ткани ШМ для 

адекватной оценки степени тяжести диспластического процесса и вибора  микроинвазивного 

вмешательства. 

Ключевые слова: количественный ВПЧ-тест, cervical intraepithelial neoplasia, 

капсидный белок L1, иммуномодулирующая терапия. 

 

SUMMARY 

QUANTITATIVE PAPILLOMAVIRAL LOAD OF CERVICAL MUCOSA IN 

CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA AS THE EFFICIENCY CRITERION OF 

COMPREHENSIVE PREOPERATIVE THERAPY  

Intraepithelial cervical neoplasia (CIN) accounts for 18 to 43% of the cervical pathology, 

accompanied by the high-risk human papilloma virus (HPV) infection in 29,2% - 100%. Therefore, 

the enhancement of the approaches to HPV-test interpretation is of current importance as well as 

optimization of the management and treatment of CIN to prevent hyperdiagnosis and unreasonable 

invasive interventions in young women.   

The purpose of the study is to define the efficiency criteria of the comprehensive 

preoperative therapy of CIN on the basis of the quantitative HPV viral load of the cervical mucosa 

in women of reproductive age.   

Methods and Material. The analysis of management of 52 patients-carriers of high-risk 

HPV with СIN, aged 18 to 45 years has been carried out; they all received preoperative 

comprehensive treatment with antiviral immunomodulators (Alloferon or 

Oxodihydroacridinylacetate sodium injection; peroral Inosinum pranobexum; vaginal suppositories 

with Proteflazidum phytosolution).  Quantitative evaluation of the high-risk HPV DNA in cervical 

mucosa has been carried out using the Real-time PCR method as well as the L1 capsid protein 

immunocytochemical test in comparison with colposcopy data, Papanicolaou test and 

pathohistology before and after the therapy. Results and Discussion. The treatment outcomes have 

shown the increased number of HPV DNA copies by 67,6% in cervical samples  with initially low 

viral load, among which the L1 capsid-test was positive in 69,6% of samples and morphologic 

regression of the epithelial dysplasia has been registered in  each second (56,5%) sample. The 

increase of viral load along with the restoration of the morphological structure of the cervical 

epithelium has reliably demonstrated the natural clearance of the HPV and change of its physical 

status. After immunomodulation the shift of negative capsid test into positive one was considered as 

the marker of activation of the local host defense in response to the expression of the L1 viral 

immunogene and CIN regression, which was immunologically confirmed in 81,2% of the altered 

samples. Conclusions. Comprehensive antiviral and immunomodulatory preoperative therapy of  

CIN leads to the increased HPV viral load of the cervical mucosa in 67,6% of patients; the 

expression of L1 viral immunogene was detected in  69,6% of patients; dysplasia regression has 

been registered in 56,5% of patients. It is reasonable to use the quantitative HPV-test in the 

management of HPV-carriers with СIN as the criterion of the therapy effect on the cervical tissue 

for adequate evaluation of the severity degree of dysplastic process and choice of microinvasive 

intervention.      

Keywords: quantitative HPV-test, cervical intraepithelial neoplasia, L1 cupsid protein, 

immunomodulatory therapy.   
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