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«Ерте өсімпаздық кезеңдегі əәйелдердің сыртқы гениталдық 
эндометриозын емдеу əәдістерінің нəәтижелілігін анықтау» 

 
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Эндометриозды емдеуі қол жеткізілген 

жетістіктерге қарамастан аурудың қайталануының жоғары жиілілігі, 
терапияның тиімсіздігі мен емделушілердің қанағаттанбаушылығы емдеуге 
жаңа ыңғай іздеуге себеп болды  – тек қана гормондарды пайдалану терапиясы 
(Harada T., Momoeda M., Petraglia F.). Жүйелі шолулар мен метанализдердің 
мəәліметтері бойынша гениталдық эндометриозды ең төмен жанама əәсермен 
жəәне ұрықтылықты қалпына келтірумен емдеудің түрлі əәдістерінің тиімділігінің 
сауалы шешілмеген болып қалады.  

 Зерттеудің мақсаты - ерте өсімпаздық жастағы əәйелдердегі сыртқы 
эндометриозды хирургиялық, құрамдастырылған жəәне гормоналды емдеудің 
тиімділігін зерттеу. 

Зерттеудің міндеттері: 
1. Ерте өсімпаздық жастағы əәйелдердегі эндометриозды емдеудің үш 
нұсқасының клиникалық тиімділігін салыстырмалы аспектте  зерттеу; 
2. Ерте өсімпаздық жастағы əәйелдердегі эндометриоздың жайылу сатысы 
мен оны ауыздықтау сатысына байланысты емдеудің үш нұсқасының 
клиникалық тиімділігін салыстырмалы аспектте  зерттеу; 
3. Ерте өсімпаздық жастағы əәйелдердегі сыртқы эндометриозды емдеудің 
барлық емдеу нұсқаларының фармако-экономикалық тиімділігін зерттеу. 

Зерттеудің объектілері: Зерттеуге сыртқы гениталдық эндометриозы бар 
180 əәйелдер енгізілді. ƏӘйелдердің жасы 19-дан 35 жасқа дейін құбылды, орта 
жас 29,2±1,3 жасты құрды. Барлық емделушілер үш топқа бөлінді: 1 топ – жедел 
ем (эндовидеохирургия) жүргізілген 60 емделуші, II топ – гормоналдық терапия 
алған 60 емделуші, III топ – хирургиялық емнен (эндовидеохирургия) кейін 
гормоналдық ем тағайындалған 60 емделуші. Гормоналдық терапия 6 ай күніне 
2 мг мөлшерінде үзіліссіз диеногестпен жүргізілді.  

Зерттеудің əәдістері: Диагнозды анықтау үшін барлық емделушілерге 
зерттеудің жалпыклиникалық жəәне аспаптық тəәсілдері өткізілді 
(транвагиналдық сонография, гистеросальпингография, магниттік-
жаңғырықтық томография, гистероскопия, лапароскопия). Зерттеудің берілген 
тəәсілдері ішкі эндометриозды шығаруға мүмкіндік берді. I жəәне III топтағы 



аурулар эндометриозының қиындығы R-AFS (1996ж.) саралауына сəәйкес 
лапароскопия кезінде анықталды, II топтағы ауруларда   Biberoglu&Behrman 
Scale (1991ж.) бойынша ұпайлардың көпөлшемдік жүйесі бойынша анықталды. 
Ауырсыну синдромның дəәрежесін бағалау үшін көзбе-көз-үйлестік шкаласы 
(ВАШ) пайдаланылды. Дəәрілік-экономикалық анализді жүргізу үшін Кeff 
шығынды тиімділігінің коэффициентін жəәне үстелімдер қатынасының 
коэффициентін (ICER) (Белоусов Ю.Б., Авксентьева М.В., Воробьев П.А., Bos 
J.M.) есепке алынды. Зерттеуден алынған нəәтижелер статистикалық өңдеуге 
ұшырады. 

Ғылыми жаңалығы: Сыртқы эндометриозды емдеудің үш түрінің 
тиімділігі эндометриоздың таралу дəәрежесіне, эндометриоидтық ошақтарды 
жəәне бедеуліктің болуына байланысты бір мезгілде салыстырмалы аспектіде 
анықталған. Гениталдық эндометриозды емдеу кезіндегі диеногестті дара 
терапия ретінде пайдаланудың тиімділігі дəәлелденген жəәне ғылыми негізделген. 
Бедеу əәйелдерге диеногестті қолдану алғашқы рет көрсетілді жəәне ғылыми 
негізделді. Терапияның барлық түрі мен гормоналдық дəәрілерді пайдаланудың 
дəәрілік-экономикалық тиімділігі зерттелді. 

Қорғауға шығарылатын диссертациялық зерттеудің негізгі ережелері: 
1. Сыртқы гениталды эндометриозды емдеудің хирургиялық, гормоналдық 
жəәне құрамдастырылған түрлері əәр түрлі клиникалық тиімділікті көрсетті, 
тиімділік аурудың ашық көрсетілген дəәрежесінен, онын орналасу жəәне 
ұрықтылығын қалпына келтіруден өзгешеленеді. 
2. Диеногестпен гормондық емдеу эндометриоздың кез келген 
орналасуынын 1 сатысын емдеу үшін ең тиімді жəәне аз шығынды.  

Тəәжірибелік маңыздылығы: «Эндометриоз» клиникалық хаттамасы ҚР 
ДМ əәзірленді жəәне бекітілді (əәзірлеушілер  Дощанова А.М., Тулетова А.С., 
05.05.2014 жылдан ҚР ДМ денсаулық сақтауды дамыту сауалдары бойынша 
сарапшылық комиссия). 

Алғашқы рет ҚР 2014 жылдан бастап наурыз айы ресми эндометриоз айы 
болып танылды (эндометриоздың халықаралық ассоциясымен ұсынылған). 
Берілген бағдарламаның шеңберінде Қазақстанның барлық облыстық 
орталықтарында 2014 жылдың наурыз айының 10-нан 17-не дейін аурулық 
синдромы бар əәйелдер үшін ашық есік күні өткізілді жəәне осы күні емханалық 
қызмет мекемесіне қаралуға келген əәйелдерге сауалнама жүргізілді. 
	   Басылымдар: Зерттеу материалдары бойынша 15 жарияланым бар, 
соның ішінде 2 -  Thomas Reuter – Gynecological Endocrinology (импакт-фактор 
1,46), 2 - Scopus халықаралық дəәйексөз алу қорының журналдарында 
жарияланған; 3 - ҚР БҒМ Білім жəәне ғылым саласы бойынша бақылау Комитеті 
ұсынған басылымдарда, 4 – шетелде өткен халықаралық конференциялар 
басылымдарында, 1 - халықаралық конференциялар басылымдарында. 
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«Определение эффективности методов лечения наружного 
генитального эндометриоза у женщин раннего репродуктивного периода» 

 
Актуальность темы исследования.  
Несмотря на достигнутые успехи в лечении эндометриоза высокая частота 

рецидива заболевания, неэффективность и неудовлетворенность пациенток 
терапией,  послужили поводом для поиска новых подходов к лечению – терапии 
с использованием только гормонов (Harada T., Momoeda M., Petraglia F.). По 
данным систематических обзоров и метанализов, остается нерешенным  вопрос 
эффективности того или иного метода лечения  генитального эндометриоза  с 
минимальными побочными эффектами и восстановлением фертильности.  

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности 
хирургического, комбинированного и гормонального лечения наружного 
эндометриоза у женщин раннего репродуктивного возраста. 

Задачи исследования: 
1. Изучить в сравнительном аспекте клиническую эффективность трех 
вариантов лечения эндометриоза у женщин раннего репродуктивного возраста. 
2. Изучить в сравнительном аспекте эффективность трех вариантов лечения 
наружного генитального эндометриоза у женщин раннего репродуктивного 
возраста в зависимости от стадии распространения и его локализации. 
3. Изучить фармако-экономическую эффективность  всех вариантов лечения 
наружного эндометриоза у женщин раннего репродуктивного возраста. 

Объект исследования: В исследование были включены 180 женщин. 
Возраст женщин варьировал от 19 до 35 лет, средний возраст - 29,2±1,3 лет. 
Пациентки  были разделены на три группы: 1 группа  - 60, которым произведено 
оперативное лечение (эндовидеохирургия), II группа – 60, которые получали 
гормональную терапию и III группа - 60, которым после хирургического 
лечения (эндовидеохирургия) была назначена гормональная терапия. 
Гормональная терапии проведена диеногестом  в дозе 2 мг  в день непрерывно в 
течении 6 месяцев.  

Методы исследования: В работе использовались общеклинические и 
инструментальные методы исследования (трансвагинальная сонография, 
гистеросальпингография, магнитно-резонансная томография, гистероскопия, 
лапароскопия). Степень тяжести эндометриоза у больных I и III группы 
установлена при лапароскопии, согласно классификации  R-AFS (1996г.), у 



больных II   группы по многомерной системе баллов по Biberoglu & Behrman 
Scale (1991г.). Для оценки степени выраженности болевого синдрома была 
использована визуально-аналоговая шкала (ВАШ). Для проведения фармако-
экономического анализа подсчитывали коэффициент затратной эффективности 
Кeff и коэффициент отношения приращений (ICER) (Белоусов Ю.Б., 
Авксентьева М.В., Воробьев П.А., Bos J.M.). Полученные результаты 
исследования были подвергнуты статистической обработке.  

Научная новизна исследования: Определена эффективность  трех видов 
лечения наружного эндометриоза  одновременно в сравнительном аспекте  в 
зависимости от степени распространения эндометриоза, локализации 
эндометриоидных очагов и наличия бесплодия. Показана и научно обоснована 
эффективность применения диеногеста как монотерапия при лечении 
генитального эндометриоза. Впервые показана и научно обосновано  
использование диеногеста у пациенток с бесплодием. Изучена фармако-
экономическая эффективность использования того или иного вида терапии и 
гормональных средств. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 
защиту: 
1. Хирургический, гормональный и комбинированные виды терапии 
наружного генитального эндометриоза показали различную клиническую 
эффективность, которая отличалась от степени выраженности заболевания, его 
локализации и восстановлением фертильности.  
2. Гормонотерапия диеногестом более эффективная и менее затратная для 
лечения 1  стадии эндометриоза любой локализации.  

Практическая  значимость: Разработан  и утвержден МЗ РК клинический 
протокол «Эндометриоз» (разработчики  Дощанова А.М., Тулетова А.С., 
экспертная комиссия по вопросам развития здравоохранения МЗ РК от 
05.05.2014 года). 

По нашим рекомендациям впервые в РК с 2014 года март месяц 
официально признан месяцем эндометриоза. В рамках данной программы во 
всех областных центрах  Казахстана с 10 по 17 марта 2014 года проведен день 
открытых дверей для женщин с болевым синдромом. 

Сведения о публикациях: По материалам исследования имеется 15 
публикаций: 2 статьи журналах международной базы цитирования Thomas 
Reuter – Gynecological Endocrinology (импакт-фактор 1,46), 2 - международной 
базы Scopus; 3 - в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки МОН РК, 4 – в материалах зарубежных научных 
конференций, 1 - международных научных конференций.  

 
 
 
 



ABSTRACT 
	  

Tuletova Ainur Serikbayevna 
 

The dissertation thesis “Determination of external genital endometriosis 
treatment methods efficiency in women of early reproductive age”, presented for 

the degree of Doctor of Philosophy (PhD) on the specialty 6D110100 – 
«Medicine» 

 
Significance of the research: Despite the success achieved in endometriosis 

treatment high	  recurrence rate of the disease, therapy inefficiency and dissatisfaction 
of patients with it were initiated the search of new treatment approaches – the therapy 
using only hormones (Harada T., Momoeda M., Petraglia F.). According to systematic 
reviews and metanalyses the issue of efficiency of this or that method of genital 
endometriosis treatment with minimum side effects and fertility restoration remains 
unresolved.  

The study aim of our research was the study of efficiency of surgical, combined 
and hormonal treatment of external endometriosis in women of early reproductive 
age. 

The study objectives: 
1. To study the clinical efficiency of three options of endometriosis treatment in 
women of early reproductive age in the comparative aspect. 
2. To study the efficiency of three options of external genital endometriosis 
treatment in women of early reproductive age depending on its dissemination stage 
and localization in the comparative aspect. 
3. To study pharmacoeconomic efficiency of all options of external endometriosis 
treatment in women of early reproductive age. 

An object of the research: The research was realized for 180 women. The age 
of the women varied from 19 to 35 years, mean age was 29,2±1,3 years.  

All patients were classified into three groups: I group included 60 patients who 
had operative treatment (endovideosurgery). The second group – 60 patients	  received 
hormonal	  therapy, the third group - 60 patients were assigned hormonal therapy after 
surgical treatment (endovideosurgery). Hormonal therapy was provided by means of 
dienogest	   with the dose of 2 mg a day on a continuous basis during 6 months. 
 Research Methods: For verification of diagnosis all patients were assigned all-
clinical and tool examination methods (transvaginal sonography, 
hysterosalpingography, magnetic resonance imaging, hysteroscopy, laparoscopy). 
Severity degree of endometriosis in patients of Groups I and III was determined 
during laparoscopy, according to R-AFS classification (1996), in patients of Group II 
– by multidimensional scoring system according to Biberoglu&Behrman Scale 
(1991). For assessment of the degree of pain syndrome intensity visual analogue scale 



(VAS). For realization of pharmacoeconomic	  analysis cost efficiency factor (Кeff) 
and incremental cost-effectiveness ratio (ICER) were estimated (Belousov Yu.B., 
Avksentjyeva M.V., Vorobjyov P. A., Bos J.M.). The received research results 
underwent statistical treatment. 

Scientific novelty of the research: The efficiency of three types of external 
endometriosis treatment depending on the degree of endometriosis dissemination, 
localization	  of endometrioid niduses and presence of infertility was simultaneously 
defined in the comparative aspect. The efficiency of application of dienogest as 
monotherapy in the treatment of genital endometriosis	   is shown and scientifically 
proved. For the first time the application of dienogest for patients with infertility is 
shown and scientifically proved. Pharmacoeconomic efficiency of application of this 
or that type of therapy and hormonal drugs is studied. 

Basic provisions of dissertational research submitted for protection: 
1. Surgical, hormonal and combined types of external genital endometriosis 
treatment have shown different clinical efficiency which differed from the degree of 
disease intensity, its localization and fertility restoration.  
2. Hormonal therapy using dienogest was more efficient and less costly for 
treatment of the first stage of endometriosis of any localization.  

Practical importance: Clinical protocol “Endometriosis” was developed and 
approved by the Ministry of health of the Republic of Kazakhstan (developers are 
Doshchanova A.M., Tuletova A.S., expert commission for healthcare development of 
MoH RK dated 05.05.2014). 

For the first time in RK since 2014 the month of March is officially recognized 
as the month of endometriosis (proposed by the International Association of 
Endometriosis). Within this program in all regional centers of Kazakhstan the 
welcome day for women with pain syndrome from March 10 to March 17, 2014 is 
held and questioning of women who visited out-patient-polyclinic service institutions 
for medical services during these days was realized. 

Data on publications: According to research materials there are 15 publications: 
2 articles in the international quotation base magazines Thomas Reuter – 
Gynecological Endocrinology (impact-factor 1,46) and 2 - international  base Scopus; 
3 – in journals, recommended by the Committee for the Control on education and 
science of RK, 4 – in the materials of foreign scientific conferences, 1 – in the 
materials of international scientific conferences. 
 

 


