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АНОТАЦІЯ 

Литвин Н. В. Діагностика та профілактика відшарування хоріона у 

жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» 

(14.01.00 – Клінічна медицина). – Івано-Франківський національний медичний 

університет, Івано-Франківськ, 2017. 

Одним із патологічних станів, які виникають на ранніх стадіях і 

відіграють вагому роль у розвитку несприятливих наслідків вагітності, є 

відшарування хоріона із формуванням ретрохоріальних гематом, описаних у 

4,0-22,0 % від числа усіх вагітностей. Це одне із порушень, яке найчастіше 

зустрічається у пацієнток з кров’янистими виділеннями на ранніх термінах 

вагітності, становлячи близько 18,0 % усіх випадків геморагій, причому частка 

ретрохоріальних гематом є значно вищою у групі вагітних, де застосовували 

допоміжні репродуктивні технології (до 22,4 %). Патогенез ретрохоріальних 

гематом на сьогодні є дискутабельною та невирішеною проблемою, яку 

вважають наслідком ендотеліопатій, імунологічних, імуногенетичних, 

гемостазіологічних або гормональних порушень. Відсутність науково-

обґрунтованих підходів до терапії ретрохоріальних гематом та профілактики 

перинатальних ускладнень у вагітних, долучених до програми допоміжних 

репродуктивних технологій, стала підставою для проведення цього 

дослідження та зумовила його актуальність і клінічну значущість. 

 Дисертаційна робота присвячена зменшенню частоти акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок із безпліддям, які включені у програму 

допоміжних репродуктивних технологій, вагітність яких ускладнилась 

локальним відшаруванням хоріона, шляхом оптимізації алгоритму 

діагностичних та розробки прегравідарної програми лікувально-

профілактичних заходів. 
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Для досягнення визначеної мети були використані наступні методи: 

сучасні анкетно-анамнестичні, загально-клінічні та інструментальні 

(ультразвукове обстеження, доплерометрія); біохімічний (для оцінки 

особливостей плазмової та тромбоцитарної ланок гемостазу); імуноферментний 

аналіз (для оцінки рівня плацентарних білків (хоріонічний гонадотропін 

людини, асоційований з вагітністю плазмопротеїн-А), визначення рівнів 

гормонів (прогестерону, естрадіолу), цитокінового профілю та окремих 

факторів росту (рівень інтерлейкіну-1 бета, фактору некрозу пухлин альфа, 

інтерлейкіну-4, трансформуючого фактору росту бета-1), оцінка маркерів 

ендотеліальної дисфункції (ендотелін-1, оксид азоту) та антифосфоліпідного 

синдрому); математично-статистичні методи дослідження.  

Отримані результати ретроспективного дослідження дозволили 

встановити статистично значиму вірогідність відшарування хоріона у жінок з 

непліддям, лікованим у програмі запліднення in vitro. До найбільш вагомих 

комбінацій факторів ризику імовірного порушення імплантаційної здатності 

належали: поєднання пізнього репродуктивного віку із тривалістю безпліддя 

від 6 до 10 років та наявністю більше трьох невдалих спроб запліднення in vitro 

та оперативних втручань на органах малого тазу; комбінація запальних 

захворювань додатків матки і трубно-перитонеального фактора безпліддя, 

поєднаних із високою часткою вірусно-бактеріальних асоціацій та оперативних 

втручань на органах малого тазу; синдром полікистозних яєчників, високий 

індекс маси тіла та більше трьох невдалих спроб запліднення in vitro в анамнезі; 

звикле невиношування, висока частота внутрішньоматкових втручань 

(гістероскопія, медикаментозні та інструментальні аборти) і внутрішній 

ендометріоз. Серед провідних чинників також слід зазначити низький індекс 

маси тіла у жінок, у яких застосовувалась програма запліднення in vitro з 

ембріотрансфером у стимульованому циклі. За наявності в анамнезі цих 

пацієнток оперативних втручань на маткових трубах та вторинної оварільної 

дисфункції ризик появи ретрохоріальної гематоми зростав у 16,7 разів. 
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Результати проведеного наукового дослідження дозволили розширити і 

поглибити знання про патогенетичні основи розвитку дезадаптаційних процесів 

у фетоплацентарній системі жінок, в яких застосовано допоміжні 

репродуктивні технології, вагітність яких ускладнилась відшаруванням хоріона, 

та науково обґрунтувати необхідність застосування патогенетично 

аргументованої терапії. 

За допомогою оцінки гормонопродукуючої здатності хоріону виявлено 

зменшення у динаміці концентрації естрадіолу в 1,4 раза та зниження рівня 

прогестерону у 2,0 рази у випадку діагностики ретрохоріальної гематоми, у 

63,15 % жінок з індукованою вагітністю констатовано зростання рівня 

прогестерону у 1,5 раза проти даних групи контролю зі збереженням ризику 

імплантаційної нездатності та відшарування хоріону, що є свідченням 

використання високих доз кількох форм екзогенного прогестерону із 

посиленням тромбофілічного стану та пригніченням синтезу хоріонічного 

гонадотропіну. 

На основі комплексного обстеження жінок встановлено необхідність 

дослідження гормонального статусу (прогестерон, естрадіол, β-хоріонічний 

гонадотропін людини), імунної системи та системи гемостазу, ультразвукового 

обстеження у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних 

технологій при загрозі переривання вагітності та відшаруванні хоріона. 

У половині спостережень (52,6 %) у пацієнток з індукованою вагітністю 

уже в термінах 5-8 тижнів гестації спостерігались ехографічні ознаки загрози 

переривання вагітності, а саме: деформоване плідне яйце – 50,0 %, низьке його 

розміщення – 31,58 %, відшарування хоріона із частими епізодами 

кров’янистих виділень – 34,21 %. При аналізі доплерометричних показників у 

вагітних із ретрохоріальними гематомами діагностовано порушення 

кровоплину у маткових артеріях: систоло-діастолічне відношення (у 48,6%), 

індекс резистентності (у 42,9 %) зі збереженням змін аналогічного характеру до 

кінця першого триместру. 
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Уточнені дані щодо порушень у системі гемостазу та імунологічного 

статусу та їх вплив на розвиток відшарування хоріона на підставі комплексної 

оцінки стану системи гемостазу, лабораторних критеріїв гормонального та 

імунологічного балансу, гіпергомоцистеїнемії, антифосфоліпідного синдрому. 

Клінічні симптоми локального відшарування хоріону супроводжувалися 

активацією судинно-тромбоцитарної ланки (у 37,1 %), коагуляційної ланки 

гемостазу (у 48,6 %) та внутрішньосудинного згортання крові (у 54,3 %), які 

проявлялись вірогідним підвищенням протромбінового індексу, зниженням 

активованого часткового тромбопластинового часу, зростанням вмісту 

фібриногену у 2,0 рази, порівнюючи з даними контролю (р<0,05) та 

підвищенням концентрації D-димерів у 3,5 раза в 40,9 % жінок проти 

показників здорових осіб. 

Ранні терміни вагітності у пацієнток з лікованим безпліддям та клінічною 

маніфестацією ретрохоріальних гематом, асоціюються з підвищеним вмістом 

продуктів активації прозапальних цитокінів інтерлейкіну 1 бета у 68,2 % 

випадків і туморнекротичного фактора альфа у 53,3 % випадків, та зниженням 

протизапального інтерлейкіну 4 у 31,8 % спостережень, що є предиктором 

ранніх репродуктивних втрат та порушення процесів ангіогенезу, характерною 

ознакою чого є зниження рівня трансформуючого фактору росту у 2,5 раза, яке 

у комбінації із низькими показниками рівня β-субодиниці хоріонічного 

гонадотропіну людини демонструє зростання ризику мимовільного викидня у 

7,3 раза (OR=7,38; 95%, ДІ (3,21-15,12)). 

У жінок з індукованою вагітністю, ускладненою відшаруванням хоріона, 

спостерігався значний дисбаланс маркерів ендотеліальної дисфункції: 

підвищення рівня ендотеліну-1 у 3,6 раза та зниження рівня оксиду азоту в 1,7 

раза проти показників жінок із фізіологічним перебігом гестації, що зумовило 

патологічні зміни у системі матково-плацентарно-плодової мікроциркуляції. 

Вперше на основі проведеного дослідження розроблено патогенетичний 

комплекс корекції виявлених порушень у вагітних із загрозою переривання 

вагітності та відшаруванням хоріона за допомогою відновлення гормонального 
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фону, метаболічного та імунологічного стану, внаслідок чого ми змогли 

домогтися пролонгування та виношування індукованої вагітності, а також 

знизити відсоток гестаційних ускладнень. Запропонований алгоритм 

прогнозування та діагностики гемостазіологічних порушень при розвитку 

відшарування хоріона в І триместрі гестації у жінок з індукованою вагітністю 

дозволив своєчасно вирішити питання про подальше безпечне ведення та 

пролонгування вагітності у таких жінок. 

Використання оптимізованого прегравідарного комплексу дало змогу 

підтвердити ефективність розроблених лікувально-профілактичних заходів у 

жінок з безпліддям, лікованих у програмі запліднення in vitro, та 

продемонструвало істотне зниження частки мимовільного переривання 

вагітності – у 3,3 раза, ретрохоріальних гематом – у 2,4 раза, недоношування – 

у 4,0 рази, плацентарної дисфункції – у 2,4 раза, прееклампсії – у 4,2 раза, та 

дозволило у 33 (78,57 %) вагітних пролонгувати вагітність і завершити її 

терміновими пологами. 

Даний клінічний підхід до вирішення проблем, пов’язаних з 

виникненням, розвитком та клінічними проявами відшарування хоріона на фоні 

імунологічних та гемостазіологічних порушень, а також розроблений та 

впроваджений комплекс лікувально-профілактичних заходів, дали змогу 

знизити частоту ускладнень вагітності та перинатальної захворюваності у жінок 

із індукованою вагітністю. 

Ключові слова: допоміжні репродуктивні технології, безпліддя, 

невиношування вагітності, відшарування хоріона, ретрохоріальна гематома, 

цитокіни, ендотеліальна дисфункція. 

 

SUMMARY 

Lytvyn N.V. Diagnosis and prophylaxis of chorion detachment in women after 

the use of assisted reproductive technologies. – Qualifying Scientific Work as a 

Manuscript Copyright. 
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Dissertation for the Candidate of Medical Sciences Degree (Doctor of 

Philosophy) specialized in 14.01.01 “Obstetrics and Gynecology” (14.01.00 – 

Clinical Medicine). – Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-

Frankivsk, 2017. 

One of the pathological conditions that arises in the early stages and plays a 

significant role in the development of adverse events in pregnancy is the separation of 

the chorion resulting in subchorionic hematomas, which  is reported in 4-22 % of all 

pregnancies. It is one of the most common findings in patients with bleedings in the 

early stages of pregnancy, accounting for about 18 % of all cases of hemorrhages, 

with the significantly higher proportion (up to 22.4 %) seen in pregnancies conceived 

by assisted reproductive technologies (ART). As of today, the pathogenesis of 

subchorionic hematomas is under debate and remains a challenging problem, which 

is thought to result from endotheliopathy, immunological, immunogenetic, 

hemostasis or hormonal disorders. The need for scientifically-based approaches to the 

treatment of subchorionic hematomas and the prevention of perinatal complications 

in assisted reproductive pregnancies encouraged us to conduct this study and 

provided justification of its relevance and clinical significance. 

The dissertation covers the issues related to the reduction of the frequency of 

obstetric and perinatal complications in women included in ART fertility programs, 

when pregnancy was complicated by the local separation of the chorion, by the use of 

optimized diagnostic algorithm and development of pregravid medical-preventive 

measures. 

To achieve the defined goal, there were utilized the methods as follows: 

modern questionnaire-anamnestic, general clinical and instrumental (ultrasound 

examination, Dopplerometry); biochemical method (evaluation of the peculiarities of 

plasma and platelet components of hemostasis); immunoassay (to assess the values of 

placental proteins (human chorionic gonadotrophin, PAPP-A protein)), determining 

levels of hormones (progesterone, estradiol), cytokine profile and individual growth 

factors (IL-1β, TNF-α, IL-4, TGF-β1), assessment of endothelial dysfunction markers 
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(endothelin-1, nitric oxide) and antiphospholipid syndrome, and mathematical-

statistical methods. 

The retrospective study allowed us to reveal a statistically significant 

probability of the chorion separation in pregnancies conceived by in vitro fertilization 

(IVF) program. The most significant risk factors for the potential impairment of 

implantation capacity were as follows: a combination of older reproductive age with 

infertility duration from 6 up to 10 years, more than three failed in vitro fertility 

attempts and operative interventions on the pelvic organs; comorbidity of 

inflammatory diseases of the uterine adnexa and a tubal-peritoneal infertility factor 

combined with a high proportion of viral-bacterial associations and surgeries on the 

pelvic organs; polycystic ovary syndrome, high body mass index and more than three 

failed IVF attempts in anamnesis; recurrent miscarriage, high incidence of 

intrauterine interventions (hysteroscopy, medicinal and instrumental abortions), and 

internal endometriosis. It is noteworthy that among the leading factors was a low 

body mass index in women participated in IVF programs with a stimulated embryo 

transfer cycle. Being combined with surgical interventions  on the fallopian tubes and 

secondary ovarian dysfunction in the anamnesis, it contributed to 16.7-fold increased 

risk of subchorionic hematoma. 

The results of the performed research allowed us to broaden and deepen 

knowledge about the pathogenetic background for the disadaptation processes in the 

fetoplacental system in ART pregnancies complicated by the separation of the 

chorion and scientifically substantiate the necessity of pathogenetically justified 

therapy. 

Based on the evaluation of hormone producing ability of the chorion we 

revealed a decrease in estradiol concentration by 1.4 times and 2.0-fold decrease in 

progesterone in women diagnosed with subchorionic hematoma; in 63.15 % of 

assisted pregnancies, there was seen 1.5-fold elevated progesterone versus controls, 

with the preservation of the associated risk of implantation failure and the chorion 

separation, which is indicative of using high doses of several forms of exogenous 
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progesterone with a severed thrombophilic condition and inhibited chorionic 

gonadotropin synthesis. 

The comprehensive examination showed the benefit from the evaluation of the 

hormonal status (progesterone, estradiol, β-HCG), the immune system, hemostasis 

system, and ultrasound examination in ART pregnancies with threatened  miscarriage 

or the separation of the chorion.  

Half of the assisted pregnancies (52.5%) between 5 to 8 weeks of gestation age 

showed echographic signs of the threatened abortion, namely: deformed gestational 

sac – 50.0 %, its low placement – 31.58 %, the separation of the chorion with 

frequent episodes of blood discharge – 34.21 %. Doppler values in pregnant women 

with subchorionic hematomas showed impaired blood flow in the uterine arteries: 

systole-diastolic ratio (48.6 %), resistance index (42.9 %), with the preservation of 

similar changes by the end of the first trimester. 

Based on the comprehensive evaluation of the hemostasis system, laboratory 

criteria of hormonal and immunological balance, hyperhomocysteinemia, 

antiphospholipid syndrome and endothelial dysfunction, there were ascertain the data 

on the impaired hemostasis and immunological status as well as the implication in the 

development of the chorion separation. 

Clinical symptoms of local chorion separation are accompanied by activation 

of the vascular-thrombocyte link (37.1 %), coagulation of hemostasis (48.6 %), and 

intravascular blood coagulation (54.3 %), which were manifested by a statistically 

significant increase in the prothrombin index, shortened activated partial 

thromboplastin time, twofold increased fibrinogen versus controls (p<0.05), and 3.5-

fold increased D-dimers in 40.9 % of women versus the values of healthy individuals. 

Early pregnancy in women with pretreated infertility and clinically 

manifestated subchorionic hematomas is associated with an increased content of 

activation of pro-inflammatory cytokines products IL-1β in 68.2 % of cases and TNF-

α in 53.3 % of cases, as well as with a decrease in  anti-inflammatory cytokine IL-4 

in 31.8 % of cases, which is a predictor of early reproductive losses and impaired 

angiogenesis, a characteristic peculiarity of which is a reduction in the level of 
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transforming growth factor by 1.5 times, which in combination with low values of β-

subunit of chorionic human gonadotropin contributes to the increased risk of 

spontaneous abortion by 7.3 times (OR=7.38; 95%, CI (3.21-15.12)). 

In women with assisted pregnancy, which was complicated by chorion 

separation, there was seen an imbalance of endothelial dysfunction markers: an 

increase in endothelin-1 by 3.6 times and a decrease in NO by 1.7 times versus the 

women with normal gestational course, which resulted in pathological changes in the 

system of utero-placental-fetal microcirculation. 

It is the first time that based on the conducted studies, a pathogenetic complex 

of correction of the revealed disorders in pregnancies with threatened abortion and 

the chorion separation has been developed through the restored hormonal 

background, metabolic and immunological status, which allowed prolonging and 

carrying of assisted pregnancies, as well as decreasing of the percentage of 

gestational complications. The offered algorithm for prediction and diagnosis of 

hemostatic disorders in the separation of the chorion in the 1st trimester of gestation 

in assisted pregnancies allowed us to provide a timely solution to further safe 

management and prolongation of pregnancy in the above pregnancies. 

The use of an optimized pregravid complex allowed us to prove the 

effectiveness of the developed therapeutic-preventive measures in pregnancies 

conceived by IVF program. It showed a significant reduction in the proportion of 

involuntary abortion (by 3.3 times), subchorionic hematoma (by 2.4 times), 

premature births (by 4.0 times), placental dysfunction (2.4 times), preeclampsia (by 

4.2 times), and allowed prolonging pregnancy and term births in 33 (78,57 %) 

pregnant women. 

To sum up, the developed clinical approach to the origin, development and 

clinical manifestations of the separation of the chorion against the background of 

immunological and hemostatic disorders, as well as the development and 

implementation of the therapeutic-prophylactic complex has allowed reducing the 

incidence of complicated pregnancy and perinatal morbidity in assisted pregnancies. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасний стан 

репродуктивного здоров’я населення визначається комплексом соціальних, 

економічних і медичних аспектів та характеризується зростанням частоти 

безпліддя у шлюбі від 10-15 % до 18-20 % у різних країнах світу [205, 235]. За 

даними вітчизняних авторів кожна п’ята сімейна пара в Україні не може мати 

дітей [26]. Для подружніх пар, які зіткнулися з проблемою безпліддя, часто 

єдиною можливістю стати батьками є застосування допоміжних 

репродуктивних технологій (ДРТ) – методів терапії безпліддя, де запліднення in 

vitro (ЗІВ) i ембріотрансфер (ЕТ) розглядаються як одні з найбільш 

перспективних методів, активне впровадження яких в клінічну практику робить 

актуальним підвищення її ефективності та безпеки для здоров'я матері та 

майбутньої дитини [31, 103, 155, 205].  

Водночас, результати численних досліджень вказують на обтяжений 

перебіг вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій, 

що зумовлює проблему пошуку оптимальних підходів до тактики ведення і 

пологорозрішення, щоб забезпечити мінімізацію перинатальних втрат [2, 36]. За 

даними літератури, вагітність після запліднення in vitro, порівнюючи з 

фізіологічним гестаційним процесом супроводжується високим ризиком 

невиношування (26-66 %), а також формуванням плацентарної недостатності, 

тривалий та декомпенсований перебіг якої впливає на перинатальне 

благополуччя [41, 47, 85, 214]. 

Один із патологічних станів, який виникає на ранніх стадіях і відіграє 

вагому роль у розвитку несприятливих наслідків вагітності, є відшарування 

хоріона із формуванням ретрохоріальних гематом, які описані у 4-22 % від 

числа усіх вагітностей. Це порушення найчастіше зустрічається у пацієнток з 

кровотечами на ранніх термінах вагітності, становлячи близько 18 % усіх 

випадків геморагій, причому його частка є значно вищою у групі вагітних, де 

застосовувались допоміжні репродуктивні технології (до 22,4 %) [53, 167, 208, 
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231]. Низка дослідників сходиться на думці, що невеликі, безсимптомні 

ретрохоріальні гематоми не погіршують прогноз для пацієнтки; на думку 

інших, вагітність із ретрохоріальною гематомою завершується викиднем у 

значної частки жінок, а у випадку пролонгування – зростає ризик розвитку 

акушерських та неонатальних ускладнень [53, 54].  

Патогенез відшарування хоріона на сьогодні є дискутабельною та 

невирішеною проблемою, яку вважають наслідком ендотеліопатій, 

імунологічних, гемостазіологічних або гормональних порушень, де чинниками 

ризику є запальні захворювання органів малого тазу, дисменорея, 

внутрішньоматкові втручання, попередні втрати вагітності, анатомічні аномалії 

матки та набуті дефекти (міоми, злуки, поліпи), які у комплексі збільшують 

ризик розвитку ретрохоріальної гематоми в 2,0 і більше разів [14, 51, 64, 191]. 

Згідно з сучасними уявленнями, навіть незначне відшарування плідного яйця 

треба розглядати як предиктор подальших ускладнень вагітності, що є 

еволюційним поступом у наукових поглядах на ретротхоріальні гематоми. 

Варто зазначити, що уточнення механізмів геморагій у матково-

хоріальній зоні дозволить обрати патогенетично обґрунтований підхід до 

реабілітаційних заходів у випадку несприятливих наслідків вагітності. З огляду 

на вищезазначене, актуальність проведення цього дослідження та його клінічна 

значущість зумовлена відсутністю науково-обгрунтованих підходів до терапії 

ретрохоріальних гематом та профілактики перинатальних ускладнень у жінок з 

індукованою вагітністю. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась як фрагмент комплексної науково-дослідної 

роботи кафедри акушерства та гінекології імені І. Д. Ланового ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» на тему: «Клініко-

патогенетичні шляхи зниження частоти порушень репродуктивного здоров’я та 

перинатальних ускладнень у жінок Прикарпаття» (державна реєстрація № 

0114U004747, терміни виконання 2014-2018 рр.), де дисертант є 

співвиконавцем зазначеної теми та виконавцем одного із фрагментів роботи. 
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Мета дослідження – зменшити частоту невиношування вагітності при 

відшаруванні хоріона у жінок, включених у програму допоміжних 

репродуктивних технологій, шляхом оптимізації алгоритму діагностичних та 

лікувально-профілактичних заходів.  

Для реалізації даної мети були поставлені наступні завдання: 

1. Провести ретроспективний клініко-статистичний аналіз перебігу 

вагітності, що ускладнилась відшаруванням хоріона у жінок з безпліддям, 

включених у програму запліднення in vitro, та виділити провідні чинники та 

фактори порушення плацентації у вказаної категорії жінок. 

2. Оцінити у порівняльному аспекті індивідуальні коливання рівнів 

плацентарних гормонів та з’ясувати їх діагностичну цінність як прогностичних 

маркерів плацентарної дисфункції та репродуктивних втрат. 

3. Провести аналіз результатів ультразвукового дослідження та оцінити 

структуру та частоту сонографічних ознак ретрохоріальної гематоми, 

особливості формування плаценти та плідного яйця як предикторів ранніх та 

пізніх гестаційних ускладнень. 

4. Вивчити особливості системи гемостазу у жінок, включених в 

програму запліднення in vitro, перебіг вагітності яких ускладнився 

відшаруванням хоріона. 

5. Оцінити зміни показників імунологічного статусу та окремих 

маркерів ендотеліальної дисфункції у жінок з індукованою вагітністю та 

ретрохоріальними гематомами. 

6. Розробити та впровадити у клінічну практику діагностичний алгоритм 

та комплексну патогенетично обґрунтовану програму прегравідарної 

підготовки і супроводу вагітності, оцінити її ефективність. 

Об’єкт дослідження – вагітність з відшаруванням хоріона у жінок, 

включених у програму запліднення in vitro. 

Предмет дослідження – перебіг вагітності та пологів у жінок з 

ретрохоріальними гематомами, гемостазіологічний та імунологічний статус, 
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показники гормонального стану та маркери ендотеліальної дисфункції, 

ультразвукові та доплерометричні показники. 

Методи дослідження – анкетно-анамнестичні, загально-клінічні та 

інструментальні методи (ультразвукове обстеження, доплерометрія); 

біохімічний (для оцінки особливостей плазмової та тромбоцитарної ланок 

гемостазу); метод імуноферментного аналізу (для оцінки рівня плацентарних 

білків (хоріонічний гонадотропін людини (β-ХГЛ), асоційований з вагітністю 

плазмопротеїн-А (РАРР-А білок)), визначення рівнів гормонів (прогестерону, 

естрадіолу), цитокінового профілю та окремих факторів росту (рівень 

інтерлейкіну-1 бета (IL-1β), фактора некрозу пухлин альфа (TNF-α), 

інтерлейкіну-4 (IL-4), трансформуючого фактору росту бета 1 (TGF-β1), оцінка 

маркерів ендотеліальної дисфункції (ендотелін-1, оксид азоту – NO) та 

антифосфоліпідного синдрому); математично-статистичні методи (для 

опрацювання отриманих результатів дослідження). 

Наукова новизна результатів дослідження. Отримані результати 

наукового пошуку дозволили доповнити патогенетичну концепцію розвитку 

дезадаптаційних процесів у фетоплацентарній системі жінок з індукованою 

вагітністю, що ускладнилась відшаруванням хоріона, та запропонувати 

етіопатогенетичну схему формування ретрохоріальних гематом із врахуванням 

системних передумов (запальний фактор, активація прозапальних цитокінів, 

дефіцит факторів ангіогенезу, гемостазіологічні порушення та ендотеліопатія). 

Вперше встановлено, що втрата вагітності у першому триместрі асоціюється із 

порушенням процесів міжклітинної взаємодії, продукції гормонів та 

специфічних білків вагітності, які є індикаторами становлення і 

функціонування плацентарного комплексу, ендотеліальної дисфункції та 

неспроможності регуляції прозапальних механізмів. 

За результатами проведеного дослідження вперше визначено найбільш 

вагомі комбінації основних факторів ризику відшарування хоріону, а саме: 

поєднання ендокринного та трубно-перитонеального безпліддя, застосування 

програми запліднення in vitro та ембріотрансферу в стимульованому циклі, що 
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дозволило прогнозувати ймовірні ранні репродуктивні втрати та розвиток 

акушерських ускладнень у жінок з індукованою вагітністю. Встановлено, що 

ретрохоріальна гематома є предиктором ембріофетальних втрат та 

перинатальних ускладнень (недоношування та синдром затримки розвитку 

плода). 

Уточнені дані щодо порушень у системі гемостазу та імунологічного 

статусу та їх вплив на розвиток відшарування хоріона на підставі комплексної 

оцінки стану системи гемостазу, лабораторних критеріїв гормонального та 

імунологічного балансу, маркерів гіпергомоцистеїнемії та антифосфоліпідного 

синдрому. Вперше встановлено дисбаланс синтезу специфічних плацентарних 

білків, а також підтверджена роль ендотеліальної дисфункції зі зростанням 

концентрації ендотеліну-1 та зниження рівнів метаболітів оксиду азоту як 

можливих маркерів прогнозування негативних перинатальних наслідків. 

Вперше, на основі проведеного дослідження, розроблено оптимальну 

індивідуальну тактику прегравідарної підготовки та супроводу вагітності у 

жінок із безпліддям, лікованим за допомогою запліднення in vitro, у випадку 

діагностики комбінації провідних чинників відшарування хоріона, що 

передбачала корекцію гормонального, метаболічного та імунологічного 

дисбалансу, та сприяла пролонгуванню індукованої вагітності, а також 

зниженню частки невиношування та гестаційних ускладнень. 

На основі отриманих результатів дослідження було доповнено та 

оптимізовано алгоритм обстеження жінок, включених у програму запліднення 

in vitro, виділені критерії формування груп високого ризику щодо реалізації 

гестаційних ускладнень та ранніх репродуктивних втрат з використанням 

малоінвазивних підходів до визначення біологічних маркерів порушення 

материнсько-фетальної взаємодії на етапі першого триместру вагітності. 

Практичне значення отриманих результатів. Обґрунтовано 

доцільність встановлення чинників ризику відшарування хоріона у жінок із 

індукованою вагітністю, що дозволило формувати групи ризику щодо 

ускладненого перебігу гестаційного періоду. Запропонований алгоритм 
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прогнозування та діагностики імунологічних і гемостазіологічних порушень у 

разі розвитку відшарування хоріона у жінок з індукованою вагітністю дозволив 

своєчасно виділити критерії моніторингу та пролонгування вагітності. 

Запропоновано ультразвукові та біохімічні предиктори прогнозування 

хоріальної дисфункції та небажаних перинатальних наслідків (корпоральне 

розміщення та збільшення об’єму гематоми, низькі показники плацентарних 

білків, дефіцит факторів ангіогенезу).  

На основі оцінки вмісту ендогенних регуляторів, які є індикаторами 

прихованого гестаційного неблагополуччя (рівні специфічних плацентарних 

білків, гемостазіологічні порушення та концентрація трансформуючого 

фактору росту) у поєднанні з клініко-анамнестичною характеристикою, 

визначені ранні прогностичні критерії патологічного перебігу вагітності, 

обґрунтовано критерії формування груп ризику відшарування хоріона у жінок 

із безпліддям, лікованим за допомогою програми запліднення in vitro, а також 

вперше розроблена оптимальна тактика прегравідарної підготовки і 

антенатального супроводу таких вагітних, що дозволило знизити частоту 

ускладнень вагітності та перинатальних втрат у цієї категорії пацієнток. За 

результатами проведеного дослідження отримано патент України на корисну 

модель № 118926 «Спосіб підвищення ефективності прегравідарної підготовки 

у жінок перед програмою допоміжних репродуктивних технологій». 

Особистий внесок здобувача. Всі дослідження були заплановані та 

проведені в період з 2013 по 2017 роки. Спільно з науковим керівником обрано 

тему, визначено мету та завдання, розроблено тактику клінічного обстеження 

та формування досліджуваних груп, самостійно проведено аналіз наукової 

літератури за темою дисертації, здійснено інформаційно-патентний пошук, 

проведено анкетування, комплексне клініко-лабораторне обстеження 130 

жінок, 100 з яких долучені до програми запліднення in vitro, проаналізовано 

результати загально-клінічних, гемостазіологічних, імунологічних, 

ультразвукових та доплерометричних досліджень, проведено статистичну 

обробку та узагальнення результатів. Здобувачем особисто написані всі розділи 
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дисертації та автореферат, сформульовано висновки та основні наукові 

положення дисертації, підготовлено патент на корисну модель. Разом із 

науковим керівником розроблено практичні рекомендації та програму 

прегравідарної підготовки із супроводом вагітності, використовуючи 

комплексну патогенетично обґрунтовану схему корекції метаболічних, 

гемостазіологічних та імунологічних порушень, забезпечено їх впровадження 

та оцінено ефективність лікування. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації оприлюднені 

на міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічний 

розвиток регіонів» (Чернівці, 2016), науково-практичній конференції 

«Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології» (Тернопіль, 2017), 

всеукраїнській науково-практичній конференції «Жіноче здоров’я: 

Імплементація сучасних протоколів у клінічну практику» (Тернопіль, 2017), 

пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України та науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія та 

репродуктологія: освіта, клініка, наука» (Одеса, 2017), всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в 

акушерстві та гінекології: від науки до практики» (Івано-Франківськ, 2017), 

науково-практичній конференції «Репродуктивне здоров’я жінки в реаліях 

сучасного світу» (Львів, 2017). 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 211 сторінках 

друкованого тексту (обсяг основного тексту – 162 сторінки). Складається із 

анотації, вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та методів досліджень, 

п’яти розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, 

висновків, практичних рекомендацій. Список використаних джерел нараховує 

272 джерела, з них 157 – кирилицею і 115 – латиницею. Робота ілюстрована 40 

таблицями та 24 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІДШАРУВАННЯ ХОРІОНА 

В І ТРИМЕСТРІ ГЕСТАЦІЇ У ЖІНОК З ІНДУКОВАНОЮ ВАГІТНІСТЮ 

 

1.1.  Актуальність проблеми застосування допоміжних 

репродуктивних технологій та особливості перебігу індукованої вагітності, 

ускладненої локальним відшаруванням хоріона 

 

Зниження народжуваності, викликане соціальними причинами, погіршує 

демографічну ситуацію в Україні. Народжуваність, рівень здоров’я дітей та 

репродуктивного здоров’я жінок – це взаємопов’язані та взаємозумовлені 

критерії благополуччя суспільства [26]. 

На сьогодні надзвичайно актуальною медичною i соціальною проблемою 

є відновлення репродуктивної функції жінок, які страждають на безплідність, 

оскільки частота безпліддя у шлюбі досягає, за різними даними, 15-20 %, у 

деяких країнах цей рівень ще вищий. За даними дослідників, із бездітністю 

стикається кожна п’ята родина, що створює соціально-демографічну проблему 

державного масштабу [183, 235]. Для України питання безплідного шлюбу 

протягом останніх десятиріч загострилось, оскільки з 1990 р. спостерігається 

негативний приріст населення [112, 149]. За даними Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, безплідний шлюб впливає на демографічні показники значно 

більше, ніж разом узяті невиношування вагітності та перинатальна патологія 

[245]. Беручи до уваги значну частоту неплідних шлюбів, розробляються та 

впроваджуються різні методи терапії безпліддя [178, 205]. Як свідчать дані 

наукової літератури, у 30-75 % випадків безплідність зумовлена патологією 

маткових труб, що у відповідь підштовхнуло впровадження у практику 

різноманітних методів реконструктивної мікрохірургії маткових труб, які дають 

можливість ліквідувати оклюзію труб і підвищити результативність лікування 

[146]. Разом з тим, існує низка проблем, які не дозволяють досягти бажаних 
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результатів навіть при хірургічному лікуванні трубно-перитонеального 

безпліддя. Необхідно враховувати вираженість та тривалість патологічного 

процесу, а також наявність супутніх нейроендокринних порушень [111]. 

Довготривалі хронічні запальні захворювання сприяють не тільки виникненню 

злукових процесів органів малого тазу у жінок з трубно-перитонеальною 

формою безпліддя, але й полісистемних змін в організмі, таких як зниження 

імунорезистентності, циркуляція патологічних аутоантитіл, ендоінтоксикація, 

підвищення коагуляційного каскаду крові [154]. Низка авторів вказує на не 

менш важливий вплив на фертильність факторів, що порушують функцію 

ендокринної системи [67], а також імунологічні причини [168]. Інтерес 

дослідників та клініцистів викликає і так зване безпліддя нез’ясованого ґенезу 

[49]. З’являються публікації про роль стресу в етіопатогенезі подібних форм 

безпліддя [271]. Значним є також відсоток чоловічого непліддя, а саме близько 

30-40 % [32, 122]. 

Фундаментальні дослідження у галузі репродукції людини призвели до 

відкриття понад 30 років тому нової епохи у лікуванні безпліддя – епохи 

допоміжних репродуктивних технологій, які дозволяють допомогти багатьом 

безплідним подружнім парам [155, 156]. Як зазначають Ф. В. Дахно та В. В. 

Камінський, нетрадиційний характер ДРТ, зокрема інсемінація спермою 

чоловіка чи донора, запліднення in vitro, інтрацитоплазматична ін’єкція одного 

спермію у яйцеклітину, використання донорських нативних та 

кріоконсервованих репродуктивних клітин та ембріонів, сурогатне 

материнство, викликають багато дискусій серед юристів, представників різних 

релігійних конфесій, лікарів, вчених, соціологів [36]. Це потребує нового 

усвідомлення цілої низки етичних, моральних та правових аспектів 

взаємовідносин між пацієнтами, суспільством, лікарями та іншими особами, 

причетними до застосування ДРТ (донори статевих клітин та ембріонів, 

біологічні батьки, сурогатні матері та діти, які народилися завдяки методикам 

ДРТ) [36]. 
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Запліднення in vitro та ембріотрансфер розглядаєються як один з 

найбільш перспективних методів лікування безпліддя. Потреба в цьому методі 

висока: він призначається 50-60 % подружніх пар, які звертаються з приводу 

безпліддя. Завдяки ЗІВ у подружжя з’являється шанс, якого воно раніше було 

позбавлене [66]. Активне впровадження у клінічну практику програми ЗІВ 

актуалізує проблему підвищення ефективності та безпеки для здоров'я матері та 

майбутньої дитини [103].  

Протоколи ДРТ продовжують удосконалюватися, що підвищує 

ймовірність народження здорових дітей при наявності генетичних аномалій в 

анамнезі пар [110]. Проте, незважаючи на усі досягнення, частота невдач досі 

залишається високою, причому за останні 10 років цей показник значно не 

змінився [185]. Це пов’язано з великою кількістю різноманітних чинників, які 

впливають на репродуктивний процес [254]. Поділяючи думку про вплив 

чоловічих і жіночих чинників на зачаття і розвиток ембріона, деякі науковці 

звертають увагу на те, що поєднання цих факторів може варіювати в межах 40-

80 % [3]. Перебіг вагітності, яка настала в результаті лікування безпліддя за 

допомогою ЗІВ, має істотні відмінності. Внаслідок втручання у репродукцію 

постають нові виклики: значно збільшується кількість дітей зі зниженою і 

екстремально низькою масою тіла через передчасні пологи, росте частота 

кесаревого розтину, нефізіологічного перебігу вагітностей та пологів [66]. 

Один з найбільш важливих етапів програми ЗІВ – отримання достатньої 

кількості зрілих преовуляторних ооцитів. Стимуляція суперовуляції у циклі ЗІВ 

проводиться на тлі наявних структурно-функціональних змін жіночої 

репродуктивної системи. При цьому відбувається дозрівання набагато більшої 

кількості фолікулів, ніж під час фізіологічного менструального циклу. Проте не 

завжди вдається отримати ооцити належної якості і згодом досягти настання 

вагітності та народження дитини [46]. Тому стимуляція суперовуляції є 

невід’ємною складовою програми ЗІВ та полягає у використанні різних 

гормональних препаратів, які безпосередньо чи опосередковано впливають на 

яєчники і викликають одночасний ріст кількох фолікулів [144, 265, 269]. 
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Отримання достатньої кількості ооцитів в одному менструальному циклі 

досягається використанням великих доз екзогенних гонадотропінів, відповіддю 

на дію яких є потужне вироблення естрогенів яєчниками [8, 227]. Відомо, що 

естрогенвмісний компонент комбінованих оральних контрацептивів впливає на 

систему гемостазу, пригнічуючи її фібринолітичну активність [42, 91, 137]. 

Потужний гормональний вплив на організм жінки під час реалізації 

програми ЗІВ, створює загрозу ряду ускладнень, до яких належить, перш за все, 

синдром гіперстимуляції яєчників (СГЯ) [151, 253 ]. Варто зауважити, що 

гіперстимуляція яєчників при виконанні процедури ЗІВ є ускладненням, яке 

може виникати після призначення індукторів овуляції [258]. Тільки у випадку, 

коли збільшення яєчників супроводжується певною симптоматикою, 

стверджують про виникнення СГЯ, яке вимагає підвищеної уваги і 

терапевтичного втручання. Важкі прояви розвиваються у 0,5-2 % усіх циклів 

ЗІВ [189, 237]. Беззаперечно, тромбози магістральних судин і тромбоемболія 

легеневої артерії є найсерйознішими ускладненнями при тяжких формах СГЯ і 

найбільш частими причинами летальності цього контингенту хворих [176, 190, 

192, 209, 229, 255, 272]. Для профілактики розвитку СГЯ необхідні ретельний 

вибір схеми стимуляції на основі попереднього обстеження пацієнток, 

динамічний моніторинг та нові лабораторні підходи для підвищення 

ефективності програми ЗІВ [217, 232, 237]. 

Застосування ДРТ у вирішенні проблеми безпліддя з метою настання 

зачаття є тільки першим кроком, за яким слідує наступний, надзвичайно 

важливий ‒ забезпечення виношування вагітності й народження здорової 

дитини [2]. Однак, незважаючи на сучасне лабораторне i медикаментозне 

забезпечення програми, успішна імплантація ембріонів з розрахунку на одне 

перенесення в матку не перевищує 20-35 %, хоча й майже досягає середнього 

показника плідності людини на одну спробу в природних умовах, який 

становить 30-35 % [204]. Частота невиношування вагітності після застосування 

ЗІВ, за даними різних авторів, коливається у межах від 11 до 66 %, тим самим 

знижуючи загальну ефективність ДРТ [36, 120, 204, 216]. 
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Ефективність ДРТ в Україні відповідає європейським показникам, але 

кількість циклів на 1 млн населення залишається низькою. Залишається 

високою частота багатопліддя при використанні ДРТ, що є однією з головних 

причин перинатальних втрат [37]. Оскільки з соціальних позицій у проблемі 

безплідного шлюбу важливим є не лише сам факт подолання безпліддя – 

настання вагітності, але й успішний її перебіг з подальшим народженням 

здорової дитини, особливої актуальності набуває вивчення особливостей 

перебігу і результату вагітностей, які настали після лікування методами ЗІВ. 

Перебіг вагітності після ЗІВ відрізняється низкою особливостей. 

Більшість із зазначених жінок до моменту настання вагітності досягають віку 

30 років i старше, у зв’язку з чим вік майбутньої матері є найбільш 

несприятливим прогностичним чинником [39, 236]. За даними Ф. В. Дахно та В. 

В. Камінського, частота мимовільних абортів збільшується у жінок більш 

старшого віку [36]. Згідно з даними О. М. Юзько та співавторів, найбільший 

відсоток (32,59 %) припадає на пацієнток віком 30-34 років, друге і третє місце 

посідають вікові групи 35-39 років (27,61 %) і 25-29 років (19,23 %). Частка 

пацієнток віком понад 40 років становить 17,09 %, до 25 років - 3,03 % [153]. 

Збільшення віку хворих супроводжується зниженням ефективності 

гонадотропної стимуляції яєчників, посиленням секреції у них прозапальних 

цитокінів, зменшенням товщини ендометрію під час перенесення ембріонів в 

порожнину матки і зміною його чутливості до хемокінів [153]. При цьому зі 

збільшенням віку жінок ризик втрати вагітності зростає. Наприклад, у віці 40-

49 років цей показник становить 32,3-66,6 %, відповідно [172]. Нерідко жінки з 

безпліддям мають обтяжений акушерсько-гiнекологiчний анамнез, у них 

виявляються різноманітні порушення репродуктивної системи, супутні 

екстрагенiтальнi захворювання. Комплекс несприятливих факторів негативно 

впливає на характер та частоту ускладнень при вагітності внаслідок 

використання ЗІВ [28, 140]. 

М. Ф. Киселевич та співавтори провели аналіз серед 2296 жінок з 

безпліддям. Переважали мешканки сільської місцевості віком 31-35 років з 
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тривалістю безпліддя від 3 до 5 років. Первинне безпліддя було у 72,2 %, 

вторинне ‒ у 28,8 %. До причин безпліддя належали трубний чинник (41,4 %), 

чоловічий та імунологічний чинники (19,6 %), ендокринний чинник (11,9 %) і у 

52,1 % ‒ злуковий процес органів малого тазу. Всього проведено 1859 (81 %) 

лікувальних циклів ДРТ, у 23,6 % жінок настала вагітність. Найбільш 

ефективним з усіх методів було ЗІВ [52]. 

Перебіг вагітності після ЗІВ, особливо на ранніх термінах, відбувається 

на тлі високих, нефізіологічних концентрацій стероїдних гормонів, які 

виробляються гіперстимульованими жовтими тілами яєчників, що 

несприятливо впливає на показники мікроциркуляції і матково-плацентарний 

кровотік, призводячи до відшарування хоріона з подальшим формуванням 

фетоплацентарної недостатності [68]. За даними літератури, одним із частих 

ускладнень вагітності за умови наявності відшарування хоріона, як предиктора 

плацентарної дисфункції, є прееклампсія середнього та важкого ступенів [43, 

121, 175, 242, 262]. Тобто, цей контингент жінок належить до групи високого 

ризику акушерських та перинатальних ускладнень [200, 249]. За таких обставин 

спостерігається значна частота мимовільних абортів (46 %), ектопічних 

вагітностей (до 6,1 %) і передчасних пологів (до 67 %). Висока частота 

невиношування вагітності після застосування ДРТ знижує загальну 

ефективність лікування безпліддя [47, 118]. 

Отже, попри значне поширення ДРТ у клінічній практиці, безпліддя та 

відновлення репродуктивної функції залишаються актуальними проблемами 

сучасності. Специфіка перебігу вагітності у пацієнток після ЗІВ та ЕТ вимагає 

удосконалення нових методів лікування безпліддя, підвищення їх ефективності 

та безпеки для здоров'я матері та майбутньої дитини. Проте тенденція до 

збільшення жінок з безпліддям старшої вікової групи, наявність обтяженого 

акушерського, гінекологічного та соматичного анамнезів погіршує реалізацію 

програм ДРТ та негативно впливає на характер та частоту ускладнень при 

індукованій вагітності. 
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1.2.  Сучасні уявлення про етіопатогенез невиношування вагітності 

при відшаруванні хоріона у жінок, включених у програму запліднення in 

vitro 

 

Протягом останніх десятиліть вченими проводились дослідження, які 

мали на меті виявити соцiально-бiологiчнi та медичні чинники розвитку 

перинатальних ускладнень, до яких, зокрема, належать хронічні стреси, 

шкiдливi звички, зміни екології, генетичні та хромосомні аномалії, ендокринні 

порушення, аутоiмуннi розлади, акушерська та екстрагенiтальна патологія 

тощо, внаслідок чого спроби ЗІВ виявляються невдалими [180, 214, 242]. Згiдно 

з даними дослiджень низки авторів, ускладнений перебіг вагітності на тлі 

порушення імплантації та плацентації пов'язують з імунологічними розладами в 

організмі матері, погіршенням рецептивностi ендометрiю, антифосфолiпiдним 

синдромом (АФС), гiпергомоцистеїнемiєю, поліморфізмом гена 

метилентетрагідрофолатредуктази, дефектами коагуляцiйної системи, 

наявністю аутосенсибiлiзацiї до хорiонiчного гонадотропiну людини, 

дисбалансом факторів росту, ендотелiальною дисфункцiєю [17, 18, 85]. 

З появою нових діагностичних можливостей зростає науково-практичний 

інтерес до проблеми невиношування вагітності, створюються умови для нових 

підходів до визначення патогенетичних механізмів виникнення перинатальних 

ускладнень, розгляду можливих етіологічних факторів. До основних причин 

невиношування у пацієнток після ЗІВ, виділених С. І. Жук, належать: 

дисгормональні, імунологічні, стрес-індуковані, інфекційні, хромосомні та 

екстрагенітальні [41]. 

Наразі результати багатьох досліджень, спрямованих на вивчення 

факторів ризику звиклих втрат вагітності на ранніх її термінах, що 

супроводжуються відшаруванням хоріона, а також застосування різних методів 

лікування в залежності від виявлених порушень, вкрай суперечливі [23, 169, 

247]. У програмах ДРТ при використанні кломіфену цитрату середня частота 

викиднів становить 24,2 % (11,4-41,0 %), а при застосуванні гонадотропінів ‒ 
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23,4 % (9,4-40,0 %) [261]. За даними М. Brandes та співавторів, під час 

проведення in vitro фертилізації, середня частота втрат вагітності при 

перенесенні одного ембріона становила 25,7 %, двох ембріонів ‒ 18,3 %, трьох 

ембріонів ‒ 22,5 %. Виділяють три групи ендокринних порушень, які можуть 

призводити до мимовільних і/або звиклих викиднів: недостатність жовтого тіла, 

порушення прогестеронового лютеоплацентарного переходу, збільшення 

латентного періоду початку продукції і секреції прогестерону плацентою [251]. 

Основною причиною мимовільних викиднів, які супроводжуються 

відшаруванням хоріона на ранніх термінах вагітності, донедавна вважалася 

недостатня продукція прогестерону [173]. В останні роки вказують на ключову 

роль порушень імунологічного «розпізнавання» плідного яйця материнським 

організмом у ґенезі звиклих втрат вагітності, що зумовлено головним 

комплексом гістосумісності, несумісністю подружжя і недостатнім утворенням 

блокуючих антитіл [22]. Відомо, що вироблення ембріотоксичних антитіл 

опосередковане через Т-хелпери 1 типу (Th-1) і природні кілери (NK-клітини). 

Вважають, що за нормального перебігу вагітності імунна відповідь жіночого 

організму спрямована на захист ембріона і полягає в утворенні асиметричних 

антитіл, переважанні ефектів активації Т-хелперів 2 типу (Th-2) лімфоцитів, в 

результаті чого відбувається пригнічення лімфоцитів Th-1 і не вивільняються 

фактор некрозу пухлин альфа та інтерлейкін-1β. Завдяки цьому не відбувається 

трансформація NK-клітин в ембріотоксичні [203]. Ключовим у перебудові 

імунних реакцій організму в бажаному напрямку є виділення 

«прогестероніндукованого блокуючого фактора» [188]. 

Таким чином, ендокринні та імунологічні зміни, які відбуваються на 

ранніх термінах розвитку вагітності, є взаємопов'язаними. З цих позицій може 

бути пояснена необхідність використання будь-яких лікарських форм 

прогестерону для підтримки лютеїнової фази та на ранніх термінах вагітності 

[70, 100, 220]. На думку більшості вчених, ендокринологічні фактори 

відіграють важливу роль у патогенетичних механізмах мимовільних викиднів з 

утворенням ретрохоріальних гематом у першому триместрі вагітності [106, 
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175]. З одного боку, цей період часу обмежується утворенням і секрецією 

прогестерону і естрадіолу жовтим тілом, а з іншого ‒ моментом «перемикання» 

продукції цих гормонів з яєчників на плаценту. В результаті порушення 

«спадкоємності» функціонування жовтого тіла і плаценти може виникнути 

відносний дефіцит рівня естрадіолу і/або прогестерону, що призводить до 

раннього або пізнього мимовільного аборту, підтвердженням чого є висока 

частка втрат вагітностей, отриманих з використанням запліднення in vitro [138, 

145, 226]. 

Однією із основних ендокринних причин невиношування вагітності після 

ЗІВ є, зокрема, розвиток недостатності лютеїнової фази в І триместрі [152]. 

Відомо, що прогестерон відіграє важливу роль у процесі підготовки слизової 

оболонки матки для імплантації, оскільки бластоциста може імплантуватись в 

ендометрій тільки в період «імплантаційного вікна», тому необхідне 

узгодження часу готовності ендометрію до імплантації із розвитком 

бластоцисти. Фізіологічна функція ендогенного прогестерону під час вагітності 

полягає у його впливі на ріст, розвиток та васкуляризацію міометрію та 

зниженні його скоротливої здатності, також прогестерон володіє 

імуномодулюючими властивостями [116]. Доведено додатковий широкий 

спектр ефектів прогестерону, який свідчить про його важливу роль останнього 

у процесах імплантації плідного яйця і розвитку вагітності, а саме: продукція в 

ендометрії важливих білків (утероглобулінів): РАРР і РР14; регуляція 

клітинного імунітету; стимуляція продукції простагландину Е2, який своєю 

чергою пригнічує активність Т-клітин; стимуляція проліферації лімфоцитів на 

межі між тканинами плідного яйця і материнськими тканинами; пригнічення 

клітинної цитотоксичності внаслідок підвищення рівня інтерлейкіну-2; 

пригнічення активності Т-клітин і клітин-кілерів; перехід від Тh-1 до Тh-2 

клітин; синтез індукованого прогестероном блокуючого фактору; пригнічення 

матричних металопротеїназ [161, 184, 268]. 

Однією з причин розвитку недостатності лютеїнової фази є стимуляція 

овуляції у рамках програми ЗІВ на тлі тривалої десенситизації гіпофізу 
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агоністами або антагоністами гонадотропін-рилізинг гормону (ГнРГ) [60]. Крім 

цього, після стимуляції вагітність наступає на фоні надмірного вироблення 

естрадіолу та відносно низького рівня прогестерону [40, 101]. Дефіцит 

прогестерону також виявляється після аспірації зернистих клітин під час 

пункції яєчників. Встановлено, що в тих циклах, у яких овуляція була 

індукована фармакологічним шляхом, відбувається асинхронне, по відношенню 

до овуляції, дозрівання ендометріальних залоз і строми, або запізнення в 

розвитку секреторних змін та змін в ендометрії, створюючи тло для порушення 

інвазії трофобласта, з подальшим відшаруванням хоріона [60, 266]. У зв’язку з 

цим виникає необхідність додаткового прийому гестагенів з ранніх термінів 

вагітності, яка настала завдяки допоміжним репродуктивним технологіям [7, 

182]. 

Для кращого розуміння причин та патогенезу локального відшарування 

хоріона необхідно зупинитись на особливостях і механізмах розвитку плідного 

яйця. На сьогодні загальновизнано, що успішний перебіг вагітності 

визначається великою кількістю чинників, до яких відносяться координована 

взаємодія ембріона з організмом матері, преiмплантацiйний стан ендометрiю, 

стан жіночого організму, вплив негативних факторів довкілля тощо. Існують 

так звані «критичні» періоди гестації, коли ембріон найбільш чутливий до 

впливів несприятливих факторів: імплантація i бластогенез (перші 2 тижні 

вагітності), плацентацiя i органогенез (3-8-й тиждень вагітності), а також 

підвищення проникності плаценти (32-36-ий тиждень), коли на тлі припинення 

приросту маси плаценти та її iнволютивних процесів інтенсивно збільшується 

маса плода [130]. 

Найскладнiшим перiодом вагiтностi є I триместр, на який припадають 

основнi критичнi етапи: передімплантаційний період, iмплантацiя, органогенез 

i плацентацiя. Саме тоді, коли темпи пролiферацiї i диференцiювання клiтин 

надзвичайно високi, а плацента, яка тiльки формується, ще не здатна 

виконувати захисні функцiї у повному обсязi, вплив негативних зовнішніх 

чинників або порушення на будь-якому рiвнi жiночого органiзму найчастіше 
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призводять до морфофункціональної неповноцінності хоріона та припинення 

розвитку плідного яйця. Неправильне формування екстраембрiональних 

структур, які забезпечують живлення, рiст i розвиток ембрiона, призводить до 

неповноцiнного формування i функціонування фетоплацентарної системи [12, 

97, 139]. 

Зважаючи на те, що закладка мiкрооточення ембріона відбувається у 

першi 12 тижнiв ґестацiї, профілактичні заходи, спрямовані на попередження 

можливих ґестацiйних ускладнень, якi проводяться на пiзнiх термiнах 

вагiтностi, найчастiше виявляються неефективними. Особливості основних 

етапів ранніх термінів вагітності важливі для обґрунтування своєчасної 

профілактики ґестацiйних ускладнень, а в перспективі – перинатальної 

захворюваності i смертності [157]. 

Передімплантаційний період починається з моменту запліднення і триває 

6 днів до надходження заплідненої яйцеклітини (передімплантаційний 

ембріон/стадія двох бластомерів/морула) в зону децидуальної оболонки матки 

[11]. Iмплантацiя бластоцисти вiдбувається на 6-7-му добу пiсля запліднення. 

Вона складається з двох етапів: адгезії двох клітинних структур та 

децидуалізації строми ендометрію. Для забезпечення належного живлення 

ембріона, який розвивається, у пролiферативній фазі відбувається активний 

розвиток судинної мережі ендометрiю за участю таких ростових факторів, як 

судинний ендотелiальний фактор росту, плацентарний фактор росту, основний 

фактор росту фібробластів, трансформуючий фактор росту β i ангiопоетини 1 та 

2 [115, 126, 127]. Також в адгезії беруть участь молекули остеопантин і ламінін, 

інсуліноподібні фактори росту-І, гепарин-зв’язуючий епідермальний фактор 

росту, фактори росту фібробластів та інші [148]. 

Наступною фазою після адгезії ендометрію та трофобласта є фаза інвазії. 

Під час неї трофобласт активно проникає у добре розвинену судинну мережу 

ендометрiю. При цьому для зменшення ризику кровотечі глибина i площа 

інвазії обмежуються децидуальними стромальними клiтинами, які формують у 

місці інвазії особливе гемостатичне середовище, тонко регулюючи продукцію 
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тканинного фактору, активаторів плазмiногену урокiназного i тканинного 

типів, а також iнгiбiторiв активаторів плазмiногену 1-го i 2-го типів [114]. 

Необхiдна для iнвазiї трофобласта перебудова позаклiтинного матриксу 

ендометрiальної тканини регулюється матриксними металопротеїназами 2-го та 

9-го типів, а також активаторами плазмiногену. Зв’язування активатора 

плазміногену урокіназного типу зi своїм розчинним рецептором призводить до 

активацiї плазмiногену на поверхні клітин, що своєю чергою стимулює 

матриксні металопротеїнази 2-го та 9-го типів, не впливаючи на активність 

інших металопротеїназ [128]. 

На 20-21-й день вагiтностi починається активне проникнення iнвазуючого 

трофобласта в стiнку спiральних артерiй. Поступово вiдбувається лiзис 

м’язових елементiв спiральних артерiй з подальшим замiщенням їх 

фiбриноїдом, що призводить до рiзкого розширення просвiту судин. Спiральнi 

артерiї перетворюються на матково-плацентарнi: втрата мiоепiтелiального шару 

робить їх нечутливими до пресорних впливiв, а значить, забезпечує не тiльки 

збiльшення, але i сталiсть фетоплацентарного кровотоку [15]. Подiбна 

гестацiйна перебудова маткових судин проходить в два етапи, забезпечуючи 

поступове зниження опору материнського кровотоку i збiльшення матково-

плацентарної перфузiї для створення оптимальних умов розвитку плода. У 

зв’язку з цим видiляють двi хвилі iнвазiї. Перша хвиля триває протягом 6-8-го 

тижня вагітності i забезпечує iнвазiю цитотрофобласта в ендометрiальний 

сегмент маткових артерiй, у такий спосіб даючи початок формуванню матково-

плацентарного кровоплину. Отже, І триместр вагітності є періодом активної 

диференціації трофобласта, формування та васкуляризації хоріону, а також 

формування плаценти і зв’язку зародка з материнським організмом [13, 59]. 

Протягом другої хвилі інвазії (на 16-18-му тижнях вагітності) трофобласт 

проникає у мiометральнi сегменти спіральних артерій, під час чого 

спостерігається розширення їх просвіту та значний приріст обсягу матково-

плацентарного кровотоку [132]. Неповноцінна інвазія трофобласта може 

призводити до розвитку різних ґестацiйних ускладнень у залежності від 
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ступеня вираженостi та терміну вагітності, на якому почалися порушення. 

Недостатнє проникнення трофобласта в товщу ендометрiю під час першої хвилі 

інвазії є критичним для подальшого перебігу вагітності i сприяє відшаруванню 

хоріона з можливим перериванням вагітності [45, 109, 121]. В результаті 

розвивається фетоплацентарна недостатність, декомпенсована форма якої 

клiнiчно проявляється як внутрішньоутробна затримка розвитку плода або 

внутрішньоутробна загибель плода [248, 257]. Ще одним наслідком 

недостатності другої хвилі інвазії трофобласта є розвиток ґестозу. 

Неповноцінна інвазія трофобласта може бути зумовлена різними 

ендокринними, імунними i анатомічними чинниками, а також наявністю 

соматичних та інфекційних захворювань у матері [30, 43, 88]. 

Людська плацента, яка формується вже на 6-9 тижнях гестації, багата на 

тромбопластин та інгібітор тканинного активатора плазміногену другого типу 

[63]. Крім того, прокоагулянтні механізми в синцитіотрофобласті представлені 

фактором Віллебранда і молекулами адгезії. На противагу цьому, 

синцитіотрофобласт містить інгібітор тканинного фактору, інгібування 

агрегації тромбоцитів досягається високою простацикліноподібною активністю, 

інгібування коагуляції крові – тромбомодуліном, активація фібринолітичної 

системи – тканинним активатром плазміногену, який відіграє важливу роль у 

регуляції згортання крові в плаценті [33].  

Активатором протромбіну виступає фосфатидилсерин, який 

локалізований у цитоплазматичному шарі клітинної мембрани. При активації, 

фосфатидилсерин переноситься з внутрішнього в зовнішній моношар інтактної 

мембрани. Клітинні мембрани з представленим на поверхні 

фосфатидилсерином дають каталітичну поверхню для коагуляційних реакцій. 

Тромбін активує тромбоцити в міжворсинчастому просторі, призводячи до 

відповіді у вигляді їх агрегації [197]. Ворсини хоріону мають антикоагуляційну 

систему, яка перешкоджає активації коагуляції у міжворсинчатому просторі 

[263].  

Згортанню материнської крові перешкоджають:  
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1) Аннексин 5, який виявляється у синцитіотрофобласті та 

міжворсинчатому просторі, відіграє роль у підтриманні кровообігу в 

міжворсинчатому просторі та має антикоагуляційний ефект. 

2) Тромбомодулін, який у поєднанні з тромбіном активує протеїн С. Він 

визначається у щіточковій облямівці синцитіотрофобласта. 

3) Система синтезу оксиду азоту [99]. 

Останніми роками активно вивчається сімейство аннексин-протеїнів, 

виявлені переважно у клітинах, які ростуть. Уже ідентифіковано, щонайменше, 

27 типів аннексинів. Досі встановленими є функції не усіх аннексинів, проте 

завдяки виявленню зміни вмісту деяких аннексинів при патології було введено 

новий клас захворювань – аннексинопатії. Одним з найважливіших чинників, за 

допомогою якого забезпечується підтримка достатнього кровообігу у 

фетоплацентарній системі, є аннексин 5 – здатний до антикоагулянтної 

активності фосфоліпідзв’язувальний протеїн, присутній у великій кількості у 

плацентарній тканині. Причина його антикоагуляційного ефекту полягає в 

здатності витісняти протеїни коагуляції з фосфоліпідних поверхонь. Аннексин 

5, який покриває фосфоліпіди, витісняється антифосфоліпідними антитілами 

(АФА) [34]. При АФС експресія аннексину 5 синцитіотрофобластом 

знижується, внаслідок чого відбувається пристінкове тромбоутворення і стаз 

крові в міжворсинчатому просторі [6]. 

Останніми роками отримано дані про зв'язок відшарування хоріона та 

плаценти з набутою і вродженою тромбофілією. Тромбофілія – це схильність до 

тромботичних ускладнень, пов’язаних з порушенням балансу між згортальною 

і протизгортальною системами крові [10]. Поняття «тромбофілія» увійшло до 

медичної практики у 1965 р., коли з’явилося повідомлення про випадок 

венозного тромбозу в результаті недостатності антитромбіну [187]. Згодом було 

відкрито багато мутацій у генах, які кодують фактори системи гемостазу та 

фібринолізу, та було знайдено зв'язок цих мутацій з високим ризиком розвитку 

кровотеч і тромбозів. За даними О. Д. Макацарія, у 67,5 % жінок з передчасним 

відшаруванням нормально розміщеної плаценти (ПВНРП) виявлений той або 
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інший вид тромбофілії [90]. Згідно з даними Т. Agorastos та співавторів, від 20 

до 50 % жінок з відшаруванням плаценти в анамнезі є носіями мутації фактору 

V Leiden, при цьому мутація фактору V Leiden спостерігалася у 22 % жінок з 

гестозом, ПВНРП, синдромом затримки розвитку плода в порівнянні з 6 % 

частоти цієї мутації у жінок з фізіологічним перебігом вагітності [159]. За 

даними різних авторів, генетичні форми тромбофілії серед причин звиклої 

втрати вагітності становлять 10-30 % [202, 224, 233, 250]. Актуальність 

проблеми тромбофілій в акушерстві та гінекології зумовлена тим, що згідно з 

даними, у вагітних, роділь і породіль венозний тромбоз і тромбоемболію 

легеневої артерії спостерігають у 5,5 разів частіше, ніж у невагітних, а після 

пологів – у 3-6 разів частіше, ніж під час вагітності. Поширеність тромботичних 

ускладнень в акушерстві становить, за даними окремих дослідників, 0,6-5,0 

випадків на 1000 вагітних [35, 92, 141]. 

Таким чином, відповідно до сучасних уявлень тромбофілія – це 

інтегрований етіологічний фактор широкого спектру ускладнень у загально 

клінічній та акушерській практиці, який зумовлює ускладнення замісної 

гормональної терапії, безпліддя і невдачі ЗІВ, ранні ембріональні втрати, 

значний відсоток материнської смертності [93, 196]. 

Утворення ретрохорiальної гематоми може бути маркером ранніх 

репродуктивних втрат та предиктором пізніх акушерських ускладнень [16]. 

Тривала гормональна підготовка пацієнток до ЗІВ веде не тільки до прямої 

активації системи гемостазу, але й до вторинної гіперкоагуляції, хронічного 

синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, 

прозапального статусу [72, 134]. За даними досліджень В. М. Сидельнiкової та 

Г. Т. Сухих, кровотеча, пов'язана з відшаруванням або передлежанням 

гіллястого хоріона, ускладнює перебіг вагітності при звиклому невиношуваннi 

у 10,0-15,0 % жінок [129]. Кровотечі, як ускладнення I триместру вагітності, у 

жiнок пiсля ЗІВ у 43,0 % випадків пов’язані з відшаруванням хоріона i 

утворенням ретрохорiальної гематоми [19]. Як зазначив П. А. Кiрющенков, 

патогенетичним механізмом виникнення ретрохоріальних гематом є активація 
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внутрішньосудинного згортання крові, наявність АФА, підвищення вмісту 

прозапальних цитокінів. АФС є однією із причин невиношування вагітності [51, 

62]. Згідно з даними наукових досліджень, частота загибелі ембріона/плода без 

лікування у жінок з АФС становить 80-95 %, а поява АФА може порушувати 

функцію клітин, стати причиною розвитку запальної реакції і сприяти 

порушенню згортання крові [177, 201]. Зокрема, АФА виявляються у 22 % 

жінок з невиношуванням вагітності, а з кожним наступним викиднем частота 

даного стану підвищується на 15 % [1]. 

Отже, гормональна стимуляція суперовуляції при проведенні програми 

ЗІВ є потужним активуючим фактором запуску процесу патогенетичного 

мікротромбоутворення в умовах вже наявного гіперкоагуляційного зсуву [9, 

194]. Наявність недіагностованих процесів активації внутрішньосудинного 

згортання крові перед проведенням програми ЗІВ є фактором розвитку таких 

ускладнень, як СГЯ, відшарування хоріона, гестоз, плацентарна недостатність, 

у патогенезі яких важливою ланкою є хронічний синдром дисемінованого 

внутрішньосудинного згортання крові [133]. 

Також важливим чинником, відповідальним за виникнення судинних і 

внутрішньосудинних розладів при застосуванні стероїдних гормонів, виступає 

підвищення концентрації і агресивності опосередкованої дії циркулюючих 

АФА [38, 89]. Ефекти тромбофілії, генетично зумовленої або у жінок з АФС, 

проявляються як дефект імплантації плідного яйця, недостатня глибина інвазії 

трофобласта, неповноцінна плацентація і, як наслідок, ендотеліопатія [107, 

119]. За даними низки науковців, порушення, пов’язані з тромбофілією і 

неадекватним утворенням фібрину, починають формуватися ще на етапі 

імплантації заплідненої яйцеклітини, інвазії трофобласта, формування 

плаценти, тому важливо ще до зачаття проводити профілактику пізніх 

ускладнень [164, 174]. 

В останні роки з'явились дані про важливу роль гіпергомоцистеїнемії в 

патогенезі мікроциркуляторних і тромботичних ускладнень при різних 

захворюваннях, зокрема в акушерській практиці [124, 230]. 
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Гіпергомоцистеїнемія розглядається у наш час як фактор підвищеного ризику 

цілої низки акушерських ускладнень, таких як звиклі ранні втрати вагітності, 

ранній початок гестозу, ПВНРП, затримка внутрішньоутробного розвитку, а 

також тромбози і тромбоемболії [123, 215, 267]. 

Гомоцистеїн синтезується в організмі з метіоніну за допомогою реакції 

трансметилювання та здатний знову перетворюватися в метіонін через 

реметилювання. Реакція реметилювання, у якій гомоцистеїн отримує метильну 

групу від 5-метилтетрагідрофолата – головної циркулюючої в організмі 

формою фолієвої кислоти, каталізується ферментом метіонінсинтетазою за 

участю ціанокобаламіну як кофактора, а 5-метилтетрагідрофолат утворюється з 

5,10-метилентетрагідрофолата під впливом фолатзалежного ферменту 

метилентерагідрофолатредуктази [102]. Науковцями виявлено зв’язок між 

спадковим дефіцитом цього ферменту та порушенням обміну гомоцистеїну. 

Найбільш вивченим є дефект ферменту 5,10-метилентетрагідрофолатредуктази 

[21, 228].  

Гіпергомоцистеїнемія призводить до пошкодження і активації 

ендотеліальних клітин, що значно підвищує ризик розвитку тромбозів. 

Тромбогенна дія гомоцистеїну пов’язана з пошкодженням клітин ендотелію, 

неспецифічним пригніченням синтезу простацикліну, активацією фактора V, 

гальмуванням активації протеїну С, блокадою зв'язування тканинного 

плазміногену ендотеліальними клітинами. Крім того, високі рівні гомоцистеїну 

посилюють агрегацію тромбоцитів внаслідок зниження синтезу ендотелієм 

релаксуючого фактора і оксиду азоту, індукції тканинного фактора і стимуляції 

проліферації гладком'язових клітин [94]. Мікротромбоутворення і порушення 

мікроциркуляції призводять до цілої низки акушерських ускладнень. 

Порушення плацентації і фетоплацентарного кровообігу можуть бути 

причиною репродуктивної недостатності, невиношування вагітності та 

безпліддя у результаті дефектів імплантації ембріона [142]. 

Використання великих доз гормонів для стимуляції фолiкуло-, оогенезу, а 

в подальшому ‒ для підтримки жовтого тіла, може викликати порушення 
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захисно-пристосувальних механізмів гемостазу i зумовити тромбофiлiчнi зміни 

й, як наслідок цих порушень, відшарування хоріона та утворення 

ретрохорiальних гематом [64]. У зв’язку з цим, деякі науковці стверджують, що 

гормональна терапія є тригером активації не тільки тромбофілічних станів, а й 

аутоімунних процесів, які призводить до розвитку невиношування [14, 54]. 

Таким чином, незважаючи на значне число публікацій, присвячених 

проблемам ЗІВ, не вдається знайти остаточної відповіді. Тільки при проведенні 

прегравідарного скринінгу системи гемостазу, виявленні генетичних і набутих 

гематогенних тромбофілій, визначенні рівня гомоцистеїну, можливо своєчасно 

і адекватно впливати на процес патологічного внутрішньосудинного згортання 

крові та тромбінемії. Корекція виявлених порушень у процесі стимуляції 

суперовуляції і при настанні вагітності дозволить обґрунтувати нові підходи до 

підвищення ефективності та безпеки програми ЗІВ. 

 

1.3.  Роль імунологічних маркерів та ендотеліальної дисфункції у 

ґенезі відшарування хоріона та утворенні ретрохоріальної гематоми 

 

Чільне місце в структурі невиношування вагітності у пацієнток після ЗІВ 

посідають імунологічні чинники. З огляду на залученість імунної системи до 

управління різними біологічними процесами, необхідно аналізувати 

функціональну активність її компонентів у пацієнток з безпліддям.  

Значна частота невиношування вагітності після застосування ЗІВ 

позначається на зниженні загальної ефективності лікування безпліддя [160]. 

Наразі інтенсивно досліджуються імунологічні механізми, які лежать в основі 

порушень репродуктивної функції [20, 264]. Також приділяється значна увага 

імунним взаємовідносинам у системі «мати-плід». У науковій літературі 

обговорюються численні теорії імунологічної толерантності при вагітності, що 

настала внаслідок ЗІВ [56]. Вважається, що імунологічні фактори можуть 

призводити до порушень репродуктивного процесу на усіх його стадіях: 

фолікулогенезу, овуляції, імплантації. Імунологічні порушення можуть бути 
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залучені в етіологію і патогенез різних форм безпліддя, з поміж інших 

нез’ясованого ґенезу. Предметом сучасних досліджень є вивчення негативного 

впливу на репродуктивну функцію аутоімунних процесів, зокрема, 

антифосфоліпідного синдрому, аутоімунного тиреоїдиту, аутоімунного 

оофориту, наявності антинуклеарних, антиспермальних антитіл, антитіл до 

гонадотропінів, порушення балансу Т-хелперних клітин, активності NK-клітин 

та ін. [240, 244]. Результати фундаментальних досліджень дозволили 

встановити тісний зв’язок між взаємодією гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової 

та імунної систем у гормональній, овуляторній функції яєчників, 

морфофункціональних змінах ендометрію, заплідненні, ембріогенезі [125, 225]. 

Зокрема, було показано, що дія гіпофізарних і яєчникових гормонів на 

клітинному рівні реалізується через залучення ряду пептидних ростових 

факторів, серед яких особлива роль відводиться лімфогемопоетичним 

цитокінам, хемокінам і факторам росту, продукованих імунокомпетентними 

клітинами [147]. Водночас, незважаючи на інтенсивні дослідження в області 

імунології репродукції, досі остаточно не встановлено значення різних 

цитокінів у репродуктивній функції жінки [55]. 

Результати досліджень імунологів щодо генезу порушень гестаційного 

процесу, що супроводжуються відторгненням хоріона, підтверджують важливу 

роль імунологічних порушень на рівні міжклітинних зв’язків, а саме зміни 

цитокінового профілю, зокрема при невиношуванні [71, 105]. Цитокіни - це 

активні речовини білкової, неімуноглобулінової природи, які долучаються до 

всіх етапів як системної, так і місцевої імунної відповіді, підтримуючи 

імунологічний гомеостаз, і забезпечуючи у такий спосіб сприятливий перебіг 

гестаційного процесу [170]. Згідно з сучасною концепцією, імунне 

забезпечення вагітності здійснюється за рахунок зміщення балансу між Тh-1 та 

Тh-2 материнської імунної відповіді в бік пригнічення Тh-1 клітинної 

активності та збільшення Тh-2 клітинної реактивності. Тh-1 синтезують 

переважно прозапальні цитокіни: інтерлейкін-1β, γ-інтерферон, фактор некрозу 

пухлини α, які беруть участь у зростанні та диференціювання Т- і В-лімфоцитів, 
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природних кілерів, які також причетні до противірусного і антибактеріального 

захисту [24, 206, 218]. Тh-2 виробляють IL-4, -5, -6, -9, -10, -13, які стимулюють 

вироблення антитіл, ріст і диференціювання еозинофілів, лаброцитiв 

(опасистих клітин), синтез імуноглобуліну A, забезпечуючи переважно 

гуморальні реакції, гемопоез, ангіогенез в децидуї та трофобласті [239]. Тh-2 

типу стимулюють інвазію трофобласта, тоді як Тh-1 типу лімітують цей процес. 

Фізіологічне співвідношення між Th-1 та Th-2 сприяє більш успішній інвазії 

трофобласта. А надлишкова продукція прозапальних цитокінів Th1 обмежує 

інвазію трофобласта та затримує розвиток плаценти, а значить знижує 

продукцію гормонів та протеїнів вагітності. Також Th1 цитокіни посилюють 

протромбінову активність та запускають механізми коагуляції, спричиняючи 

тромбози та відшарування трофобласта [128, 163, 211, 260]. 

При нормальній вагітності на межі ендометрію з трофобластом 

спостерігається помірний лімфоцитарний зсув і невелике зростання 

концентрації прозапальних цитокінів у сироватці крові, що свідчить про 

помірну реакцію імунітету на напівалотрансплантат [86]. При фізіологічному 

перебігу вагітності, починаючи з ранніх термінів, у крові матері переважають 

цитокіни Тh-2 типу. Ці регуляторні цитокіни протягом всієї вагітності посилено 

продукуються на рівні фетоплацентарного комплексу в децидуальній тканині та 

плаценті [98]. 

Підвищення концентрацій або гіперфункція Тh-1 цитокінів, навіть в 

умовах відносно низької їх концентрації, може призвести до розвитку 

надлишкових запальних реакцій в ендометрії. Такі реакції виникають і 

підтримуються внаслідок персистуючої інфекції, недостатності лютеїнової 

фази, генетичних і хромосомних мутацій, а також через аутоімунні 

захворюваннями, які ведуть до виникнення АФС. Гіперфункція Тh-1 клітин і 

цитокінів порушує нормальні міжклітинні взаємодії і призводить до порушень 

інвазії трофобласта, що сприяє аборту [136, 221]. Імунні механізми зумовлюють 

відторгнення плодового напівалотрансплантата при геномних і хромосомних 

мутаціях, при зниженні ендокринного захисту, при порушенні імунітету у 
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вагітної через аутоімунні, вірусні та інші інфекційні захворювання, внаслідок 

чого переривається половина всіх вагітностей в терміни до 2-8 тижня гестації 

[213, 219, 243]. 

Гормональний вплив, стимуляція імунокомпетентних клітин ендометрію 

антигенами трофобласта викликають каскад цитокінових реакцій, в результаті 

яких відбувається специфічна перебудова в організмі матері з формуванням 

унікальних локальних імунних і гемостазіологічних процесів у ендометрії. Ці 

цитокінові реакції, поряд з прямими клітинними контактами, здійснюють 

координацію взаємодії клітинних і молекулярних складових в ендометрії [55]. 

Локальний профіль цитокінів та гормонів в ендометрії перед нідацією 

бластоцисти і спрямованість їх реакції після контакту з останньою визначають 

тип імунної відповіді та можливість пролонгування вагітності [199]. 

В цілому, Тh1/Тh2-модель цитокінової секреції під час гестації може 

пояснити специфічний імунний статус вагітності – особливо високу чутливість 

до інфекцій, яка вимагає Thl-типу реагування для захисту і викликаного 

вагітністю системного зсуву в бік продукції антитіл з конкурентним зниженням 

гіперчутливості уповільненого типу і реактивності NK-клітин [88, 210, 212]. 

Прозапальні цитокіни активують цитотоксичні властивості NK-клітин. 

Потужний імуносупресивний вплив на NK-клітини здійснює продукований в 

плаценті TGF-β, знижуючи їх потенціал як можливих реалізаторів переривання 

вагітності [125]. Представники сімейства трансформуючих ростових факторів 

бета вперше були описані в 1978 році, а виділені з тромбоцитів і 

охарактеризовані – трохи більше 15 років тому. Свою назву ця група ростових 

факторів отримала через здатність індукувати трансформацію фенотипу 

нормальних у культурі клітин [58]. TGF-β1 – плейотропний та 

мультифункціональний цитокін імуносупресивної дії, існує у вигляді 5 ізоформ, 

три з яких експресуються у тканинах ссавців і позначаються як TGF-β1, TGF-β2 

і ТGF-β3. Найбільш виражена експресія і значуща роль при запаленні, 

ремоделюванні і фіброзуванні судин відводиться TGF-β1, тому саме ця 

ізоформа становить найбільший інтерес для дослідників. Важливим механізмом 
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регуляції продукції TGF-β є зміна його форми (активна і латентна). TGF-β 

зазвичай секретується в біологічно неактивній формі, так званого латентного 

TGF-β, не здатного до взаємодії з відповідним рецептором. Активація гена 

TGF-β відбувається у відповідь на пошкодження тканин. TGF-β продукується 

моноцитами, макрофагами, нейтрофілами, лімфоцитами, тромбоцитами, 

фібробластами, кератиноцитами та іншими клітинами [158]. 

Виявлено, що TGF-β1 є багатофункціональним чинником з 

різноспрямованою дією. Для одних і тих же фізіологічних процесів були 

виявлені стимулюючі та інгібуючі ефекти TGF-β1, а в деяких випадках – і 

відсутність його впливу. При гострому запаленні описано участь TGF-β1 у 

регуляції експресії адгезійних молекул, їх лігандів, і у прискоренні процесів 

репарації. Показано, що TGF-β1 пригнічує дію на проліферацію Т- і В-

лімфоцитів, пригнічує гемопоез, цитотоксичну активність CD8+ лімфоцитів, 

натуральних кілерів і пригнічує синтез запальних цитокінів і секрецію деяких 

імуноглобулінів [65]. На користь протизапальних властивостей TGF-β1 свідчать 

дані про те, що у TGF-β1 «нокаутних» тварин була виявлена фатальна 

генералізована запальна патологія аутоімунної природи. TGF-β1-дефіцитні 

миші гинули in utero і в перинатальному періоді від множинних великих 

неконтрольованих вогнищ запалення. У мишей гетерозиготи по делеції гена 

TGF-β1 мали високий рівень адгезійних молекул і сильнішу інфільтрацію 

макрофагів, ніж у випадку нормального гена TGF-β1, після 12 днів перебування 

на дієті, збагаченої холестерином. Ці результати є доказом того, що присутність 

TGF-β1 перешкоджає розвитку запалення у судинній стінці [69]. 

Під час вагітності TGF-β1 інтенсивно продукується на рівні 

фетоплацентарного комплексу, завдяки чому забезпечується адекватний для 

нормального перебігу вагітності рівень цього імуносупресивного цитокіну. При 

вагітності в плазмі крові жінок спостерігається 10-кратне, порівняно з 

невагітними, підвищення рівня TGF-β1 (до 32 тижня гестації) [117]. TGF-β1 

регулює процес інвазії трофобласта, пригнічує синтез прозапальних цитокінів, 

пригнічує активовані лімфокінами NK-клітини. Вплив TGF-β1 на перебіг 
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вагітності залишається недостатньо вивченим, проте, з огляду на появу в 

останні роки повідомлень про зміни вмісту TGF-β1 під час ускладненого 

перебігу вагітності, актуальним є дослідження його впливу на вагітність [98]. 

Наявні дані про предикторну значущість показників функціонального 

стану ендотелію, так званих маркерів дисфункції ендотелію, свідчать про їх 

роль у розвитку плацентарної недостатності та ранніх репродуктивних втрат. 

Це пов’язано з участю ендотелію у ангіогенезі та регуляції судинного тонусу, у 

формуванні тромборезистентності при імунних реакціях. В ендотеліоцитах 

секретуються найважливіші регулятори судинного тонусу. Основними 

вазоконстрикторами є: ендотелін-1, тромбоксан А2, простагландин Н2, 

ангіотензин II, 20-гідроксиейкозотетраєнова кислота, супероксид аніон, 

уридинаденозинтетрафосфат. До вазодилататорів належать: оксид азоту, 

ендотеліальний гіперполяризуючий фактор, простациклін, натрійуретичний 

пептид С, брадикінін та інші [25]. 

Особливу роль у формуванні ендотеліальної дисфункції відводять 

оксидативному стресу. Всі типи клітин судин можуть продукувати активні 

форми кисню, збільшення продукції яких призводить до оксидативного стресу 

[179]. Ендотелiальна дисфункцiя характеризується зниженням вироблення NO i 

призводить до прогресування патологічних змін. Зі свого боку, NO 

перешкоджає дії вазоконстрикторів у фетоплацентарній циркуляції, збільшує 

перфузійний тиск в ізольованих котиледонах людської плаценти, інгібує 

агрегацію тромбоцитів, пригнічує адгезію нейтрофілів і тромбоцитів до 

ендотелію, проліферацію і міграцію гладком’язових клітин, бере участь в 

регуляції апоптозу і підтримці бар’єрних функцій ендотелію [104]. За даними I. 

Т. Говорухи, вагітність у результаті ДРТ протікає в умовах оксидативного 

стресу, який посилюється при зниженні адаптаційних механізмів організму 

вагітної і сприяє виникненню змін матково-плацентарного кровоплину [31]. 

Основним джерелом активних форм кисню у судинній стінці є NADPH-

оксидаза, при активації якої порушується вироблення оксиду азоту, в ендотелії 

судин підтримується оксидативний стрес і відбувається структурна перебудова 
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ендотелію і гладком'язових клітин судин. Активація NADPH-оксидази також 

сприяє стимуляції симпатичної активності, підвищенню артеріального тонусу і 

становленню артеріальної гіпертензії [256]. Доведено, що NО, який 

синтезується ендотеліальними клітинами, є регулятором тонусу судин та 

агрегації тромбоцитів. В організмі людини NО утворюється з амінокислоти L-

аргініну за допомогою ферменту NО-синтази, якою є ендотеліальна NO-

синтаза, яка знаходиться в клітинах ендотелію. Наразі ідентифіковано три 

ізоформи NO-синтази, які названі відповідно до типу клітин, де вони були 

вперше виявлені: нейрональна або мозкова; індуцибельна або макрофагальна та 

ендотеліальна [166]. В організмі вагітної жінки ендотеліальна NO-синтаза 

експресується у судинах термінальних ворсин і в синцитіотрофобласті, а також 

в ендотелії стовбурових артерій ворсин, пупкових артеріях і вені, забезпечуючи 

у такий спосіб адекватний кровотік за рахунок усунення судинного спазму. При 

порушенні роботи цього ферменту такий захисний механізм нівелюється. У I 

триместрі вагітності рання плацента швидше обмежує, ніж забезпечує 

надходження кисню до плода в період органогенезу [246]. 

Незабаром після імплантації клітини внутрішньосудинного трофобласта 

починають мігрувати у просвіт спіральних артерій для забезпечення їх 

належної перебудови [12]. Спочатку клітини трофобласта закупорюють просвіт 

артерій, обмежуючи перфузію тканин плода материнською кров'ю. До кінця I 

триместру міжворсинчатий простір заповнюється фільтратом материнської 

плазми і секретом маткових залоз. Ранні стадії розвитку ембріона протікають в 

умовах зниженої концентрації кисню для захисту клітини, які активно діляться 

і диференціюються, від пошкодження і тератогенного впливу вільних кисневих 

радикалів [12]. 

При фізіологічному перебігу вагітності існує тонкий баланс між 

концентрацією вільних кисневих радикалів, завдяки якій задовольняються 

метаболічні потреби плода і плаценти, і згубною їх концентрацією [179]. 

Чутливими виявляються клітини синцитіотрофобласту, оскільки ця найбільш 

віддалена тканина плода, на яку значною мірою впливає кисень з материнської 
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крові, містить вкрай малу кількість антиоксидантних ферментів, особливо на 

ранніх термінах [207]. Вирішальне значення у розвитку оксидативного стресу 

має не висока концентрація кисню сама собою, а її різке збільшення або швидка 

зміна в міжворсинчатому просторі, що може бути зумовлено спазмом 

спіральних артерій, здавленням артерій ззовні і перерозподілом материнського 

кровотоку. Як тільки процеси органогенезу завершуються, у міжворсинчатому 

просторі встановлюється циркуляція материнської крові, в результаті чого 

концентрація кисню в тканинах плаценти збільшується у трикратному обсязі 

[186, 234]. 

Процес становлення кровотоку відбувається поступово, у напрямку від 

периферії до центральної частини плодових тканин. В період з 8-го по 14-й 

тижні вагітності поступово збільшеється концентрація кисню у тканинах 

плаценти разом з підвищенням активності відповідних ферментів 

антиоксидантного захисту. При вираженому порушенні інвазії трофобласта 

відбувається передчасний початок циркуляції материнської крові в 

міжворсинчатому просторі і надалі по всій плаценті [15, 96]. 

Генералізований оксидативний стрес в тканинах синцитіотрофобласту є 

однією з причин, яка приводить до відшарування хоріона. Водночас 

вираженість пошкоджуючого впливу вільних кисневих радикалів на тканину 

плаценти залежить від ступеня порушення процесів інвазії. Якщо активність 

антиоксидантних систем плаценти недостатня для того, щоб у повному обсязі 

нейтралізувати вплив вільних радикалів і запобігти оксидативному 

ушкодженню плаценти, розвивається гестоз [131]. У 2/3 випадків втрат 

вагітності на ранніх термінах існують анатомічні підтвердження порушення 

плацентацiї, які характеризуються стоншенням i фрагментацією 

трофобластичного щитка, недостатньою інвазією цитотрофобласта в 

ендометрiй i неповною закупоркою просвіту термінальних відділів спіральних 

артерій. Це призводить до передчасного початку циркуляції материнської крові 

через всю поверхню плаценти i викликає як безпосереднє механічне 

пошкодження тканини ворсин, так i масивне пошкодження тканини 



50 
 

трофобласта, опосередковане впливом високої концентрації кисню, з 

локальним відшаруванням хоріона [150]. 

Дані літератури свідчать, що в даний час не існує єдиної думки про роль 

окремих цитокінів, факторів росту та маркерів ендотеліальної дисфункції в 

прогнозі настання вагітності при проведенні ЗІВ. Наявні в літературі дані часто 

неоднозначні та суперечливі, хоча з’ясування значення окремих цитокінів та 

механізмів їх регуляторної активності має велике практичне і теоретичне 

значення, оскільки, дозволяє осмислити нові аспекти імунно-ендокринної 

регуляції ранніх етапів репродуктивного процесу і патогенезу безпліддя, а 

також розробити прогностичні критерії ефективності проведення ДРТ. 

Таким чином, незалежно від етіології, викиднi в I триместрі є результатом 

дегенеративних змiн, які призводять до повної втрати функції 

синцитiотрофобласта i відділення хоріона вiд стiнки матки. Так само, 

ретрохоріальна гематома в ранні терміни гестації виникає як результат 

ендотелiальної дисфункцiї, в подальшому призводить до таких важких 

ускладнень вагітності, як плацентарна недостатність, дистрес плода, 

прееклампсiя, передчасні пологи, синдром затримки розвитку плода [44, 113]. 

Аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що причини і патогенетичні 

механізми невиношування вагітності в I триместрі у жінок після ЗІВ та ЕТ 

остаточно не з’ясовані й потребують поглибленого дослідження з метою 

вибору оптимальних методів терапії, розробки обґрунтованої профілактики і 

підвищення ефективності ДРТ у цілому. 
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Шупика. 2016;27(Вип 2). Київ; 2016, с. 205-15. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1.  Характеристика груп обстежених жінок із безпліддям, включених 

в програму допоміжних репродуктивних технологій та лікувально-

профілактичні заходи 

 

Дослідження виконано на базі ДЗ «Прикарпатський центр репродукції 

людини» МОЗ України та міського клінічного пологового будинку м. Івано-

Франківська. Для отримання об’єктивних результатів було застосовано 

комплексний підхід із використанням методів клініко-анамнестичного аналізу 

процесів, аналізу літературних джерел тощо. Відповідно до поставленої мети та 

завдань дослідження, наукові пошуки здійснювались у кілька етапів. 

На першому етапі проведено ретроспективний клініко-статистичний 

аналіз, зокрема відбір 542 медичних карт стаціонарних хворих, які містили дані 

про наявність відшарування хоріона у вагітних, із 1664 медичних карт 

пацієнток із діагностованою загрозою мимовільного викидня, з яких 528 жінок 

із індукованою вагітністю, що перебували на лікуванні у відділеннях 

невиношування, гінекологічному відділенні міського клінічного пологового 

будинку м. Івано-Франківська, а також у гінекологічному відділенні ДЗ 

«Прикарпатський центр репродукції людини» за період 2011–2016 років. Із 542 

випадків, при яких діагностовано ретрохоріальні гематоми, у 196 пацієнток (І 

група) – вагітність настала за допомогою програми ЗІВ, у 346 (ІІ група) – 

вагітність відбулась у фізіологічному циклі. До контрольної групи було 

відібрано 100 медичних карт пацієнток, у яких вагітність протікала без 

ускладнень. 

Критеріями включення в І групу були: одноплідна індукована вагітність, 

наявність відшарування хоріона за даними ультразвукового дослідження, 

відсутність явищ гіперстимуляції яєчників. До критеріїв внесення в ІІ групу 
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належали: одноплідна вагітність, яка настала в природньому циклі, наявність 

відшарування хоріона, виявлене в першому триместрі вагітності. 

Аналіз матеріалів медичних карт проводився за допомогою програми 

Microsoft Exel, в яку вносились задокументовані дані із медичних карт. У 

рамках аналізу оцінювали соціальний анамнез: вік, вид діяльності, освіту; 

гінекологічний анамнез; перенесені запально-інфекційні, екстрагенітальні 

захворювання та оперативні втручання; репродуктивний анамнез (аборти, 

викидні, нормальні та передчасні пологи), тривалість безпліддя, кількість спроб 

ЗІВ, ускладнення, акушерські та перинатальні наслідки попередніх вагітностей; 

перебіг та наслідки вагітності до її завершення тощо. 

На другому етапі проводився відбір та обстеження 100 жінок 

репродуктивного віку із провідними факторами ризику локального 

відшарування хоріона, які проходили лікування в ДЗ «Прикарпатський центр 

репродукції людини» МОЗ України з причин непліддя. 

Всі пацієнтки залежно від способу прегравідарної підготовки та 

супроводу вагітності були розподілені на дві клінічні групи: в першу клінічну 

групу (групу порівняння) увійшли 50 жінок, у яких застосовували 

загальноприйняту схему ведення вагітності до та після ЗІВ; друга клінічна 

група (основна група) складалася з 50 пацієнток, у яких, окрім стандартної 

підготовки до ЗІВ з ембріотрансфером у стимульованому та кріоциклах, 

використовували запропонований оптимальний лікувально-профілактичний 

комплекс. ЗІВ з ембріотрансфером у стимульованому циклі та кріопротокол 

проводились із дотриманням стандартних схем контрольованої стимуляції 

яєчників (КСЯ) у відповідності до наказів та стандартів МОЗ України № 787 від 

09.09.2013 р. «Про затвердження порядку застосування допоміжних 

репродуктивних технологій в Україні» та № 232 від 02.04.2014 р. «Про 

затвердження Порядку контрольованої стимуляції яєчників при заплідненні «ін 

вітро» у жінок із безпліддям». До контрольної групи увійшли 30 здорових 

жінок, вагітність яких наступила у природньому циклі. Усім вагітним 

застосовано загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи, передбачені 
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наказами та стандартами МОЗ України № 624 від 03.11.2008 р. та № 417 від 

15.07.2011 р. 

При проведенні ЗІВ у жінок досліджуваних груп були застосовані 

протоколи з агоністами ГнРГ та антагоністами ГнРГ із переносом ембріонів у 

стимульованому циклі. Вибір протоколу КСЯ здійснювався індивідуально, 

опираючись на результати гормональних обстежень (рівні антимюлерового 

гормону, естрадіолу, фолікулостимулюючого гормону, Інгібіну В тощо), 

підрахунку кількості антральних фолікулів, зваживши віку пацієнток, причини 

безпліддя та наявність оперативних втручань на яєчниках в анамнезі. 

Призначення та корекція доз препаратів, внесення змін до протоколу КСЯ 

здійснювалися на підставі даних ультразвукового або гормонального 

моніторингу розвитку фолікулів. У жінок з трубно-перитонеальним безпліддям, 

за наявності малих форм зовнішнього генітального ендометріозу надавали 

перевагу довгому протоколу з агоністами ГнРГ. Короткий протокол з 

антагоністами ГнРГ застосовували при бідному фолікулярному запасі, у 

старшій віковій групі, при синдромі полікістозних яєчників (СПКЯ) для 

зниження ризику гіперстимуляції, резекції яєчників в анамнезі на тлі 

ендометріозу або СПКЯ. 

У жінок, у яких під час індукції суперовуляції виникав ризик розвитку 

синдрому гіперстимульованих яєчників, діагностовано тонкий ендометрій, та 

при порушенні рецептивності ендометрію, перенесення ембріонів відкладали із 

їх подальшою кріоконсервацією та перенесенням у наступному циклі. 

Кріопротокол застосовували у жінок із невдалими спробами перенесення 

бластоцист в «свіжому» циклі. Під час підготовки ендометрію до кріопереносу 

вводили агоніст ГнРГ у середині лютеїнової фази та через 3 тижні розпочинали 

підготовку ендометрію препаратами естрогену з подальшим призначенням 

препаратів прогестерону в пероральній або вагінальній формі. Ембріотрансфер 

проводили 5-ти денними ембріонами. 

Критеріями включення в дане дослідження були: програма ЗІВ із 

переносом ембріонів у стимульованому циклі та кріоциклі; наявність факторів 
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ризику відшарування хоріона та їх комбінації, встановлених при 

ретроспективному дослідженні; безпліддя (ендокринне, трубно-перитонеальне, 

поєднане), одноплідна вагітність, відсутність вроджених вад розвитку матки та 

плода; згода пацієнтки брати участь у дослідженні. 

Критеріями виключення вважали: наявність чоловічого фактору непліддя, 

ендокринне непліддя, пов’язане з гіпоталамо-гіпофізарною недостатністю та 

яєчниковою недостатністю (синдром передчасного виснаження яєчників, 

синдром резистентних яєчників), імунологічне безпліддя; наявність вродженої 

патології жіночих статевих органів, наявність несприятливих медико-

генетичних факторів, гострі запальні захворювання різної локалізації, 

багатоплідна вагітність, встановлений діагноз спадкової тромбофілії, відмова 

жінки від участі у дослідженні. 

Обстеження та консультативний прийом жінок здійснювався на клінічних 

базах кафедри акушерства та гінекології імені І. Д. Ланового ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет»: в міському клінічному 

пологовому будинку м. Івано-Франківська, жіночих консультаціях та ДЗ 

«Прикарпатський центр репродукції людини». На цьому етапі дослідження 

докладно з’ясовувались скарги пацієнток, спадковий, соматичний, 

гінекологічний та акушерський анамнези, уточнювалась наявність перенесених 

інфекційних і екстрагенітальних захворювань, оперативних втручань та 

проблем соціально-економічного характеру. А також проводились клінічні, 

функціональні та лабораторні дослідження в динаміці із відбором жінок для 

використання ЗІВ та здійснювалась оцінка ефективності запропонованого 

алгоритму лікувально-діагностичних заходів. До даних об’єктивного 

дослідження належали загальний огляд, з’ясування наявності та ступеня 

ожиріння. Масо-ростовий індекс, який в нормі становить 18,5-24,9 кг/м2, 

визначали за формулою, запропонованою А. Кетле. 

З метою отримання достовірних даних і при визначенні ефективності 

застосованих нами методів діагностики та лікування основна група пацієнток і 

група порівняння підбиралися з урахуванням їх ідентичності за основними 
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показниками: вік, соціально-економічний, сімейний стан, особливості 

акушерського-гінекологічного анамнезу, екстрагенітальна патологія, вибір 

програми ЗІВ та ін. 

Всім 100 жінкам із непліддям та факторами ризику виникнення 

локального відшарування хоріона проведено первинне клініко-лабораторне та 

інструментальне обстеження для оцінки значущості гемостазіологічного, 

гормонального та імунологічного статусів у формуванні патології вагітності. 

Дані дослідження виконано під час прегравідарної підготовки та на момент 

надходження в клініку для долучення до програми ДРТ. Після позитивного 

результату ЗІВ – настання вагітності, обстеження проводились в 5-8 тижнів та 

11-13 тижнів гестації. 

Основна дослідна група отримувала наступну запропоновану схему: на 

етапі прегравідарної підготовки до комплексу середників включали 

полівітамінний препарат із вмістом фолієвої кислоти 800 мкг по 1 таблетці 1 

раз на добу перорально під час їжі протягом трьох місяців; на етапі підготовки 

до ЕТ призначали препарат донатор оксиду азоту (L-аргінін аспартат) у розчині 

для перорального використання по 5 мл (1 мл розчину містить L-аргініну 

аспартату 200 мг) 3 рази на добу впродовж 15 днів, незамінні поліненасичені 

жирні кислоти по 1 капсулі тричі на добу протягом 90 днів; на етапі підготовки 

до програми контрольованої стимуляції яєчників (КСЯ) з метою досягнення 

імуномодулюючого ефекту призначали гепато-кардіопротекторний препарат 

(тіотріазолін) по 1 таблетці (100 мг) тричі на добу протягом 1 місяця, та для 

покращення реологічних властивостей крові – малі дози ацетилсаліцилової 

кислоти по 1 таблетці (100 мг) один раз на день протягом 3 місяців перед 

програмою контрольованої стимуляції яєчників. Для підтримки лютеїнової 

фази у пацієнток із діагностованим станом хронічної ановуляції та 

недостатністю лютеїнової фази призначали препарат дідрогестерон у другу 

фазу менструального циклу з 14 по 25 день 10 мг двічі на добу протягом 3 

місяців. 
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Під час вагітності: фолатотерапію та гормональну підтримку препаратом 

дідрогестерон перорально по 10 мг 3 рази на добу продовжували до 12 тижня; у 

терміни 11-13 тижнів гестації проводили корекцію ендотеліальної дисфункції 

донатором оксиду азоту (L-аргінін аспартат) – 5 мл (1 мірна ложка) препарату 3 

рази на добу, а також на 12-16 тижнях гестації для покращення метаболічних 

процесів фетоплацентарного комплексу призначали омега-3 поліненасичені 

жирні кислоти по 1 капсулі тричі на добу та малі дози ацетилсаліцилової 

кислоти – 1 таблетка (100 мг) 1 раз на добу з 12 тижня до 36 тижня гестації. 

Всім пацієнткам основної групи із клінічними проявами загрози 

переривання вагітності та кров’янистими виділеннями гемостатична терапія 

транексамовою кислотою була поєднана із лікувальними дозами гестагенів – 

препарат дідрогестерон за схемою виробника, із підтримуючою дозою по 10 мг 

двічі на день до 18 тижня вагітності. Базова терапія загрози переривання 

вагітності та загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи здійснювали 

згідно з протоколами та наказами МОЗ України № 624 від 03.11.2008 р. і № 417 

від 15.07.2011 р. 

До критеріїв ефективності проведеного лікування належали  

пролонгування та клінічна стабілізація гестації у поєднанні з нормалізацією 

метаболічних параметрів. 

 

2.2.  Характеристика використаних методик 

 

У своїх дослідженнях ми намагались забезпечити комплексний підхід до 

обстеження та динамічного спостереження за станом жінок із використанням 

загальноклінічних, лабораторних, ехографічних (ультразвукових та 

доплерометричних), гормональних, імунологічних, гемостазіологічних і 

статистичних методів дослідження. Результати клініко-лабораторного 

обстеження на прегравідарному етапі та протягом першого триместру 

вагітності, показники динамічного клініко-лабораторного моніторингу, випадки 

ускладнень реєстрували в індивідуально розроблених картах спостереження з 
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подальшим занесенням до бази даних персонального комп’ютера та обробкою 

за допомогою програми Microsoft Ехсеl у програмній оболонці Microsoft Office 

XP. 

 

2.2.1.  Лабораторні методи дослідження 

 

Лабораторні дослідження виконано на базі медичного центру 

«ПрімаМЕД» (ліцензія № АВ 565882 від 22.10.2010 р.) м. Івано-Франківська. 

Цільна венозна кров збиралась до вакутайнерів після 20 хвилин 

відпочинку хворих, натще, до ранкового прийому будь-яких лікарських засобів. 

У всіх 130 обстежених жінок досліджували вміст у периферичній крові 

окремих гормонів: естрадіолу, прогестерону, хоріонічного гонадотропіну. 

Гормональні дослідження сироватки крові проводилися імуноферментним 

методом на аналізаторі Immulite 2000 (Siemens Healthcare Diagnostics Inc., 

США) за допомогою тест-системи Immulite 2000 Progesterone для визначення 

прогестерону, Immulite 2000 Estradiol для визначення естрадіолу, Immulite 2000 

HCG для визначення хоріонічного гонадотропіну людини. Під час дослідження 

застосовували високочутливі антисироватки [158]. 

Обстеження на урогенітальну інфекцію проводили у всіх пацієнток. 

Твердофазним імуноферментним аналізом визначали IgM та IgG у плазмі крові 

до збудників Chlamidia trachomatis, Ureaplasma urealiticum та Mycoplasma 

hominis, Toxoplazma gondi, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex (тип 1/2). 

У процесі дослідження системи гемостазу використовували методи та 

тести, які характеризують основні ланки гемостазу. Кров для аналізу відбирали 

з ліктьової вени із використанням систем для збору крові Monovette, яка 

містить стандартну кількість 3,8 % цитрату натрію. Біологічним матеріалом 

була цитратна безтромбоцитарна плазма, отримана центрифугуванням 

цитратної крові при 3000 g протягом 15 хвилин. Тривалість періоду від 

моменту забору крові до проведення дослідження не перевищувала 2 години. 
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Судинно-тромбоцитарна ланка оцінювалась за загальною кількістю 

тромбоцитів на автоматичному аналізаторі HTI MicroCC-20 Plus (США). 

Коагуляційну ланку оцінювали за протромбіновим індексом (ПТІ), 

протромбіновим часом (ПЧ), міжнародним нормалізованим співвідношенням 

(МНС), активованим частковим тромбопластиновим часом (АЧТЧ), 

фібриногеном за Клаусом, D-димерами.  

ПТІ визначали як співвідношення між тривалістю згортання 

досліджуваного зразка та зразка, отриманого від здорового донора. Для 

виконання цього дослідження використовували коагулометр Coag Chrom 3003 

виробництва фірми Bio-Ksel (Польща). Для проведення аналізу застосовувалась 

тест-система HemoStat Тромбопластин-СІ (Human GmbH, Німеччина). МНС 

використовувалось як додатковий спосіб вираження результатів 

протромбінового тесту. МНС – співвідношення між ПЧ пацієнта та 

досліджуваного зразка із урахуванням міжнародного індексу чутливості. 

Міжнародний індекс чутливості є виміряним показником тромбопластину, 

поділеним на чутливість інструмента до факторів коагуляції. АЧТЧ визначався 

за допомогою коагулометра Coag Chrom 3003 виробництва фірми Bio-Ksel 

(Польща) із використанням реагентів HemoStat АЧТЧ – ЕК (Human GmbH, 

Німеччина). Фібриноген визначали кількісно клотінговим методом за Клаусом. 

Метод Клауса – простий метод кількісного визначення часу утворення згортка. 

Вимірювання рівня D-димерів виконували на аналізаторі Immulite 2000 

(Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США) з використанням тест-системи 

Immulite 2000 D-Dimer, за допомогою якої здійснюється твердофазний, 

двомісний хемілюмінесцентний ферментний імунометричний аналіз. 

На підставі спеціальних коагуляційних тестів за допомогою наборів 

імуноферментного аналізу визначали порушення згортання крові у 

досліджуваних групах жінок. Визначення вовчакового антикоагулянту 

здійснювали за допомогою «Люпус-тесту» фірми «Технология-Стандарт» 

(Росія). Принцип методу полягає у визначенні вовчакового антикоагулянту і 

ґрунтується на тому, що гіпокоагуляція, зумовлена цим інгібітором згортання і 
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виявляється фосфоліпідзалежними тестами, не коригується нормальною бідною 

тромбоцитами плазмою, але виправляється додаванням до плазми, яка 

досліджується, зруйнованих нормальних тромбоцитів (тромбоцитину). 

Важливим маркером порушення коагуляції є білок β2-глікопротеїн-1. Кількісне 

визначення антитіл класу IgG та IgM до β2-глікопротеїну-1 та 

антифосфоліпідних антитіл класу Ig G та Ig M здійснювали методом непрямого 

твердофазного аналізу за допомогою імуноферментного набору Anti-β2-

Glycoprotein 1 Ig G/Ig М. Визначення антифосфоліпідних антитіл проводили 

аналогічно до визначення анти-β2-глікопротеїн-1 антитіл. 

Гіпергомоцистеїнемію виявляли на підставі підвищеного вмісту 

загального L-гомоцистеїну. Гомоцистеїн визначали за допомогою тест-системи 

Axis (Англія), яка призначена для визначення гомоцистеїну в крові 

імуноферментним методом (ІФА). Принцип методу полягає у тому, що 

зв’язаний з білками гомоцистеїн відновлюється до вільного та перетворюється 

у S-аденозіл – L-гомоцистеїн ферментативним шляхом за допомогою 

спеціальної процедури, яка передує власне імуноаналізу. Фермент є 

специфічним для L-форми гомоцистеїну, в якій останній присутній у крові. 

Вміст плацентарних білків сироватки крові (β-ХГЛ та асоційований з 

вагітністю плазмопротеїн-А) визначали імуноферментним методом на 

аналізаторі Immulite 2000 (Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США) за 

інструкцією виробника у терміни 11-13 тижнів гестації. 

Цитокіновий профіль із визначенням IL-1β, TNF-α, IL-4, TGF-β1 

встановлювали імуноферментним методом із використанням наборів реагентів 

«Вектор Бест» (Росія) та RayBio® (США). Цільну венозну кров збирали до 

вакутайнерів після 20 хвилин відпочинку хворих, натще і до ранкового 

прийому будь-яких лікарських засобів. Протягом не більше ніж 20 хвилин після 

забору крові плазма відокремлювалась центрифугуванням (1500 g впродовж 15 

хвилин), послідовно переносили до інших пробірок та заморожували при 

температурі – 25°С. У встановлений день зразки розморожували при кімнатній 
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температурі та визначали цитокіновий профіль і маркери ендотеліальної 

дисфункції. 

Визначення рівня IL-1β проводили за допомогою набору реагентів 

«Інтерлейкін-1 бета-ІФА-Бест» (Росія). Метод визначення базується на 

твердофазному «сендвіч» – варіанті імуноферментного аналізу з використанням 

моно- та поліклональних антитіл до IL-1β. На першій стадії аналізу 

досліджувані та контрольні зразки інкубують у лунках із імобілізованими 

антитілами. Наявний в зразках IL-1β зв’язується з імобілізованими антитілами. 

Незв’язаний матеріал видаляється промивкою. Зв’язаний IL-1β взаємодіє при 

інкубації з кон’югатом №1 (антитіла до IL-1β людини з біотином). Незв’язаний 

кон’югат №1 видаляється промивкою. На третій стадії зв’язаний кон’югат №1 

взаємодіє при інкубації з кон’югатом №2 (стрептавідин з пероксидазою хрону). 

Після третьої промивки кількість зв’язаного кон’югату №2 визначають 

кольоровою реакцією з використанням субстрату пероксидази хрону – перекису 

водню та хромогену – тетраметилбензидину. Реакцію зупиняють додаванням 

стоп-реагенту і вимірюють оптичну щільність розчинів у лунках при довжині 

хвилі 450 нм. Інтенсивність жовтого забарвлення пропорційна вмісту IL-1β у 

зразку. Діапазон вимірюваних концентрацій – 0-250 пг/мл, чутливість аналізу – 

1 пг/мл. 

Визначення рівнів L-4 та TNF-α здійснювали аналогічно до аналізу IL-1β 

на основі методу твердофазного «сендвіча»-варіанту імуноферментного 

аналізу, з використанням наборів реагентів «Інтерлейкін-4-ІФА-Бест» та 

«Альфа-ФНП-ІФА-Бест» (Росія), відповідно. Діапазон вимірюваних 

концентрацій для IL-4 становив 0-100 пг/мл, чутливість аналізу - 0,4 пг/мл, для 

TNF-α – 0-250 пг/мл. 

Усім обстежуваним хворим вимірювали рівень TGF-β1 у плазмі крові. 

Сироватковий рівень фактору росту TGF-β1 визначали методом 

імуноферментного аналізу за допомогою набору для кількісного визначення 

його рівня – Human TGF-β1 (RayBio®, (США)). Метод визначення базується на 

твердофазному «сендвіч» - варіанті імуноферментного аналізу. Специфічними 
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реагентами набору є моноклональні антитіла до TGF-β1, сорбовані на поверхні 

лунок розбірного полістирольного планшета. На першій стадії аналізу 

досліджувані та контрольні зразки інкубують у лунках із імобілізованими 

антитілами. Наявний у зразках TGF-β1 зв’язується з імобілізованими 

антитілами. Незв’язаний матеріал видаляється промивкою. Зв’язаний TGF-β1 

взаємодіє при інкубації з кон’югатом №1 (антитіла до TGF-β1 людини з 

біотином). Незв’язаний кон’югат №1 видаляють промивкою. На третій стадії 

зв’язаний кон’югат №1 взаємодіє при інкубації з кон’югатом №2 (стрептавідин 

з пероксидазою хрону). Після третьої промивки кількість зв’язаного кон’югату 

№2 визначають кольоровою реакцією з використанням субстрату пероксидази 

хрону – перекису водню та хромогену – тетраметилбензидину. Реакцію 

зупиняють додаванням стоп-реагенту і вимірюють оптичну щільність розчинів 

у лунках при довжині хвилі 450 нм. 

Вміст стабільних метаболітів NO визначали у сироватці крові методом 

ІФА за допомогою тест-систем виробництва компанії “R&D system” 

(Великобританія), які постачаються ЗАТ «БіоХімМак», на мікропланшетному 

фотометрі SUNRISE 1200. Цей метод заснований на принципі перетворення 

нітрату в нітрит під час реакції, каталізованої ферментом нітрат редуктазою. 

Після цього проводиться калориметричне визначення нітриту – 

світлоперетворюючої речовини, реакцією Гріса на основі двохступеневої 

деазотизації. Під час неї окисляючий NO2
- виробляє нітрозуючу речовину, яка 

реагує із сульфаніловою кислотою і продукує іони діозонія. Ці іони потім 

зв’язуються з N-(1-нафтил)етилендіаміном для формування хромофорно 

азопохідної, яка абсорбує світло при довжині 540-570 нм [195, 238]. 

Визначення ендотеліну-1 проводили методом ІФА за допомогою тест-

систем виробництва компанії “Biomedica Gruppe” (Австрія), які постачаються 

ЗАТ «БіоХімМак». Суть методу полягає у розщепленні великого ендотеліну 

мембрано-зв’язаною металопротеїназою, ендотелінперетворюючим ферментом, 

що приводить до утворення активного ендотеліну, потужного вазоконстриктора 

та біологічно неактивного С-термінального фрагмента. У стріп розміщували 50 
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мкл плазми, до якої додавали 50 мл стандартів (6 штук від 0 до 10 фмоль/мл) та 

200 мкл моноклональних антитіл. Суміш закривали клейкою плівкою та 

обережно шляхом струшування розмішували, потім відбувалась витримка 

реагентів протягом 24 год при кімнатній температурі. Відтак стріпи промивали 

п’ятикратно за допомогою 300 мкл специфічного розчину для промивання, далі 

додавали 200 мкл кон’югату. Суміш знову закривали клейкою плівкою і 

протягом 1 години витримували при кімнатній температурі. Згодом знову 

виконували п’ятикратне промивання стріпів за допомогою 300 мкл 

спеціального промивного розчину. Надлишки промивного розчину видаляли 

шляхом інтенсивного струшування стрипів. Додавали 200 мкл субстрату 

(пероксидаза хрону), проводили інкубування протягом 30 хв за умови 

відсутності світла при кімнатній температурі. Після цього додавали 50 мкл 

стоп-реагенту та після безпосередньої зупинки реакції вимірювали абсорбцію 

за допомогою фільтра 450 нм, диференційного фільтра 630 нм. У подальшому 

на імуноферментному аналізаторі будували калібрувальний графік та 

отримували результат. 

 

2.2.2. Інструментальні методи діагностики 

 

Ультразвукові дослідження та доплерометрію маткових артерій (лівої та 

правої) здійснювали у кабінеті функціональної діагностики ДЗ 

«Прикарпатського центру репродукції людини» м. Івано-Франківська. 

До комплексного ультразвукового дослідження належало визначення 

основних біометричних показників ембріона (плода), показників серцевої 

діяльності, локалізації, товщини і структури хоріона, ділянок відшарування 

хоріона та плідного яйця, об’єму ретрохоріальних гематом. Серію повздовжніх 

і поперечних сканувань проводили на ультразвуковому апараті “Philips Clear 

Vue” (Німеччина) із використанням пакетів програмного забезпечення. 

Доплерометричні дослідження кровотоку в правій та лівій маткових артеріях 

виконували на тому ж апараті, що дозволяє отримувати зображення 
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досліджуваної судини з наступною реєстрацією доплерограм в імпульсному 

режимі. Якісну оціну кривих швидкостей кровоплину здійснювали шляхом 

визначення кутозалежних показників: індекса резистентності (ІР), систоло-

діастолічного відношення (СДВ), тобто співвідношення між максимальною 

систолічною та кінцевою діастолічною швидкістю кровообігу (СДВ = А/Д), ІР 

визначається відношенням різниці між максимальною систолічною та кінцевою 

діастолічною швидкостями до максимальної систолічної швидкості кровообігу 

(ІР = А – Д/А), де А – максимальна систолічна швидкість кровообігу, Д – 

кінцева діастолічна швидкість, М – середня швидкість кровообігу. Одержані 

результати порівнювали з відповідними нормами для здорових жінок [29, 57, 

61, 50]. 

 

2.2.3. Методи математичної обробки результатів дослідження 

 

Описовий аналіз результатів дослідження базувався на використанні 

методів варіаційної статистики. В дослідженні проведено аналіз частотних 

характеристик (у %) для якісних параметрів. Для кількісних параметрів ми 

визначали середні рівні показників та проводили оцінку їх варіабельності і 

статистичної значимості за допомогою середньої арифметичної величини (М), 

середньоквадратичного відхилення, середньої похибки середньої величини (m) 

та довірчих інтервалів (ДІ). Порівняльний аналіз та оцінка суттєвості різниці 

між групами дослідження при порівнянні частотних характеристик (якісних 

параметрів) проводилась з використанням критерія Хі - квадрат. У випадку 

порівняння ознак, які рідко виявлялись у досліджуваних групах (5 і менше 

випадків) для оцінки суттєвості міжгрупової різниці використовували точний 

критерій Фішера. 

Порівняльний аналіз кількісних параметрів проведено з використанням як 

параметричних (t-test), так і непараметричних критеріїв – Вілкоксона для 

оцінки змін в динаміці та Манна-Уітні для порівняння між групами. Паралельна 

оцінка за параметричними та непараметричними критеріями проведена з метою 
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додаткового контролю статистичної вірогідності результатів дослідження та 

однозначності трактування результатів. Пріоритетність вибору параметричних 

та непараметричних методів аналізу базувалась на попередній оцінці 

нормальності розподілу досліджуваних показників за критерієм Шапіро-Уілка. 

Для прогностичної оцінки впливу окремих факторних ознак на 

вірогідність відшарування хоріона розраховували показник відношення шансів 

(OR – odds ratio) та 95 % довірчий інтервал з оцінкою статистичної значимості 

(р) [5]. Оцінка характеру взаємозв’язків між досліджуваними клінічними 

показниками базувалась на застосуванні кореляційно-регресійного аналізу. На 

всіх етапах статистичного аналізу проводилась перевірка (оцінка) статистичної 

значимості результатів на рівні не нижче 95 % (ризик похибки не більше 5 % - 

p<0,05). 

Порогові рівні показників розраховано шляхом проведення ROC-аналізу, 

заснованого на використанні ROC-кривої (Receiver Operator Characteristic), яка 

показує результати бінарної класифікації, коли модель передбачає ймовірність 

того, що спостереження відноситься до одного з двох класів. ROC-крива 

дозволяє побудувати залежність кількості вірно класифікованих позитивних 

прикладів від кількості невірно класифікованих негативних прикладів. 

Електронна база первинних даних створена з використанням електронних 

таблиць Microsoft Excel 2010. Статистичний аналіз проведено з використанням 

ліцензійного пакету Stata 12. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ІЗ ВІДШАРУВАННЯМ ХОРІОНА В І 

ТРИМЕСТРІ ГЕСТАЦІЇ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ 

(За даними ретроспективного дослідження) 

 

Першим етапом нашої наукової роботи було вивчення частоти чинників, 

які впливають на показники ранніх втрат у жінок із індукованою вагітністю, що 

ускладнилась відшаруванням хоріона. 

У результаті проведеної роботи було отримано наступні дані: вивчаючи 

вікову структуру досліджуваних груп встановлено, що вік вагітних коливався 

від 18 до 45 років, але найбільша частка належала пацієнткам віком 18-30 років 

(410 (75,65 %)). Вік пацієнток І групи в середньому становив 31,6±0,3 роки, при 

цьому частка жінок пізнього репродуктивного віку досягала 12,24 %. Середній 

вік пацієнток ІІ групи склав 29,3±0,5 роки, а відсоток пацієнток раннього та 

пізнього репродуктивного віку – 4,62 % та 2,02 % відповідно. У контрольній 

групі середній вік становив 24,5±0,4 роки. Дані про вік пацієнток за 

результатами ретроспективного дослідження наведені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Вікова структура вагітних, (абс. число, %) 

Вік жінок із 

наявністю 

відшарування хоріона 

Досліджувані групи жінок 

І група  

(n=196) 

ІІ група  

(n=346) 

Контрольна 

група (n=100) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

18-25 років 24 12,24* 16 4,62* 78 78,0 

26-30 років 88 44,90* 274 79,19* 15 15,0 

31-35 років 52 26,53* 49 14,16 о 7 7,0 

старше 36 років 32 16,32* 7 2,02 о - - 

Примітки:  

1. * – різниця достовірна відносно показників групи контролю (р<0,05); 

2. о – різниця достовірна відносно показників І групи (р<0,05). 
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Отримані нами дані щодо віку пацієнток досліджуваних груп дозволили 

припустити, що зі збільшенням віку вагітної зростає вірогідність розвитку 

ретрохоріальної гематоми. Ризик виникнення ретрохоріальної гематоми у жінок 

віком старше 30 років зростає у 6,0 разів (OR=5,98; 95%, ДІ (3,84-9,32)). Також, 

слід вказати на переважання відшарування хоріона у жінок старшої вікової 

групи із індукованою вагітністю (р<0,05). 

Таблиця 3.2 

Розподіл жінок за соціальним складом, (абс. число, %) 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

І група (n=196) ІІ група (n=346) 
Контрольна група 

(n=100) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Характер праці 

Розумова 145 73,98* 235 67,92 58  58,0 

Фізична 51 26,02 111 32,08 42 42,0 

Соціальний статус 

Студентки - - 29 8,38 26 26,0 

Службовці 139 70,91* 205 59,25 42 42,0 

Робітники 30 15,31 87 25,14  19 19,0 

Домогосподарки 27 13,77 89 25,72 13 13,0 

Освіта 

Освіта середня, 

середня 

спеціальна 

25 12,76 83 23,99  46 46,0 

Освіта вища 171 87,24* 263 76,01* 54 54,0 

Місце проживання 

Жителі міста 132 67,35 242 69,94 61 61,0 

Жителі села 64 32,65 104 30,06 39 39,0 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних групи контролю (р<0,05). 

 

Як демонструють дані таблиці 3.2, при аналізі соціального статусу 

встановлено, що частіше патологія хоріона спостерігалась у працюючих жінок, 
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які займали службові посади, що не виключає впливу стресіндукованого 

чинника професійної зайнятості. 

Варто зазначити, що переважна більшість жінок займалась нефізичною 

працею. Звертає на себе увагу той факт, що рівень освіти був значимим: 434 

(79,5 %) жінок у досліджуваних групах мали вищу освіту, у контрольній групі 

цей показник склав – 54,0 % (р<0,05). Жінки, в яких протягом вагітності 

діагностовано відшарування хоріона, мешкали в місті. 

Аналізуючи соціальну належність вагітних із ретрохоріальною 

гематомою, встановлено, що в І групі переважали жінки-службовці (OR=3,26; 

95%, ДІ (2,24-4,76)), в ІІ групі – більша частина жінок працювали службовцям, 

кожна четверта жінка була домогосподаркою та робітницею. 

Здійснити аналіз наявності шкідливих звичок виявилось неможливим у 

зв’язку з тим, що дана інформація була відсутня у медичних картах 

досліджуваних жінок. 

При вивченні менструальної функції обстежуваних встановлено, що 

середній вік менархе в І групі становив 14,7±1,4 років, в ІІ групі – 13,4±1,5 

років. Порушення менструального циклу було зафіксовано у 134 (68,37 %) 

медичних карт І групи жінок із безпліддям, лікованим за допомогою ЗІВ, та у 

179 (51,73%) – ІІ групи. 

Пізнє менархе, олігоменорея, вторинна аменорея, які спостерігались 

практично в половині випадків (45,1 %) у жінок з невиношуванням вагітності, 

ускладненої відшаруванням хоріона. Також значимою була частка 

альгодисменореї та гіперполіменореї у І групі – в 54 (27,5 %) та 47 (23,9 %) 

пацієнток відповідно, в ІІ групі – в 72 (20,8 %) та 65 (18,8 %) пацієнток. 

Серед порушень оваріо-менструального циклу у жінок І групи структурна 

значущість притаманна недостатності лютеїнової фази (31,12 %) та 

ановуляторним розладам (26,02 %), які розвиваються при дисфункції яєчників, 

та мають негативний вплив на перебіг вагітності. Дані наведені в таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Особливості гінекологічного анамнезу, (абс.число, %) 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

І група  

(n=196) 

ІІ група  

(n=346) 

Контрольна 

група (n=100) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Раннє менархе 29 14,79 52 15,02 4 4,0 

Пізнє менархе 88 45,45* 76 21,97* 5 5,0 

Ранній початок 

статевого життя 
83 42,92* 171 49,93* 15 15,0 

Розлади оваріо-

менструального циклу 
134 68,37* 179 51,73* 12 12,0 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних групи контролю (р<0,02). 

 

Раннє статеве життя (до 18 років) розпочали 83 (42,92 %) обстежених І 

групи та 171 (49,93 %) жінка ІІ групи, не використовували контрацепцію 312 

(57,56 %) жінок, що тісно корелює (r=0,73; р<0,05) з епізодами мікст-

інфікування в анамнезі майже половини пацієнток – 230 (42,44 %). 

Аналіз гінекологічної захворюваності також продемонстрував наявність 

деяких особливостей (таблиця 3.4). 

Згідно з даними медичних карт, гінекологічний анамнез був обтяжений у 

88,5 % усіх випадків невиношування вагітності із відшаруванням хоріона. 

Встановлено, що найчастіше спостерігались хронічні запальні захворювання 

органів малого тазу. Питома вага даних захворювань, зафіксованих у медичних 

картах І та ІІ клінічних груп, майже не відрізнялась. 

Зокрема, на наявність в анамнезі запальних захворювань додатків матки 

було вказано у 139 (70,91 %) медичних картах стаціонарних хворих І групи, 225 

(65,03%) медичних картах ІІ групи. У значній кількості проаналізованих 

медичних карт досліджуваних груп зафіксована патологія шийки матки до 

вагітності (відповідно 64,8 % та 58,96 %). У пацієнток досліджуваних груп 

доброякісні кистозні утворення яєчників діагностували у 5,0 разів частіше, 



69 
 

порівняно з групою контролю (p<0,05), а СПКЯ зустрічався у 3,0 рази частіше в 

І групі відносно ІІ групи (p<0,05). 

Таблиця 3.4 

Структура гінекологічної захворюваності, (абс. число, %) 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

І група  

(n=196) 

ІІ група  

(n=346) 

Контрольна 

група (n=100) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Запальні захворювання 

органів малого тазу 
139 70,91* 225 65,03* 15 15,0 

Мікст-інфекції 92 46,94* 138 39,88* 4 4,0 

Патологія ендометрію 35 17,85* 48 13,87* 2 2,0 

Фонові процеси шийки 

матки 
127 64,80* 204 58,96* 13 13,0  

Синдром полікистозних 

яєчників 
54 27,55* 31 8,96*о - - 

Фіброміома матки 42 21,43* 35 10,11 5 5,0 

Ендометріоз та 

аденоміоз 
48 24,49* 43 12,43* 3 3,0 

Доброякісні кистозні 

утворення додатків 

матки 

115 58,67*  152 43,93* 10 10,0  

Оперативні втручання 

на органах малого тазу 
92 46,93* 45 13,0*о 5 5,0 

Внутрішньоматкові 

втручання 
74 37,76* 73 21,10* 1 1,0 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (р<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників І групи (р<0,05). 

 

Виявлено значну частку гіперпроліферативних захворювань: частота 

міоми матки в гінекологічному анамнезі зафіксована у 42 (21,43 %) медичних 

картах пацієнток із безпліддям, лікованим за допомогою ЗІВ, що у 4,0 рази 
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частіше, ніж у жінок контрольної групи (p<0,05). Слід зазначити, що у кожної 

п’ятої пацієнтки І групи діагностовано генітальний ендометріоз (p<0,05). 

Оперативні втручання з приводу гінекологічних захворювань відмічені у 

92 (46,93 %) випадках в І групі, 45 (13,0 %) – в ІІ та 5 (5,0 %) – в контрольній 

групах, що підтверджує провідну роль тривалої персистенції інфекційних 

чинників в основі безпліддя інфекційного ґенезу з імовірним аутоімунним 

ураженням та порушенням циклічної трансформації і рецептивності 

ендометрія. Так, частота інфекцій, які передаються статевим шляхом, у 

досліджуваних групах перевищила частоту даного показника у контролі 

(p<0,001), причому привертало увагу переважання так званих мікст-інфекцій та 

вірусних чинників, які зустрічалися частіше в анамнезі пацієнток І групи 

(46,94%). Слід зазначити, що апендектомія проводилась у 66 (33,67 %) 

пацієнток І групи, 73 (21,1 %) – ІІ та 4 (4,0 %) жінок контрольної групи. 

Звертає увагу більший відсоток оперативних втручань на органах малого 

тазу в пацієнток І групи, які у 3,5 раза переважали показники ІІ групи (p<0,05). 

Внутрішньоматкові втручання діагностовано в кожної третьої пацієнтки І групи 

та в кожної п’ятої – ІІ групи. Значима частка оперативних втручань на додатках 

матки створює передумови для розвитку гормональної дисфункції у категорії 

пацієнток, включених в програму ЗІВ. Численні оперативні втручання 

представлені у таблиці 3.5. 

Найбільш розповсюдженим видом оперативного втручання в анамнезі 

обстежених пацієнток були кистектомія та операції на маткових трубах, в тому 

числі з приводу позаматкової вагітності, гідро- та піосальпінксів, в І групи 

38,77 % та 32,14 % відповідно, у ІІ групі – 44,44 % та 31,11 %. 

Згідно з даними медичних карт операції з приводу злукового процесу в 

малому тазу зустрічались в 2,0 рази частіше в І групі проти ІІ, міомектомії – у 

3,0 рази частіше в І досліджуваній групі (р<0,05). Варто зазначити, що у жінок 

старшої вікової групи оперативні втручання зустрічалися вдвічі частіше, проти 

даних у молодих пацієнток при одиничних випадках у контрольній групі 

(p<0,05). 
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Таблиця 3.5 

Частота та характер оперативних втручань в анамнезі в обстежених жінок, 

(абс.число, %) 

Оперативні втручання 

Досліджувані групи жінок 

І група 

(n=92) 

ІІ група  

(n=45) 

Контрольна 

група (n=100) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Кистектомія, зокрема 

резекція яєчника 
39 42,39* 20 44,44* 3 3,0 

Роз’єднання злук 35 38,04* 8 17,78*о 1 1,0 

Операції на маткових 

трубах, в тому числі з 

приводу позаматкової 

вагітності 

29 31,52* 14 31,11* 2 2,0 

Міомектомія 20 21,74* 3 6,67*о - - 

Примітки: 

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (р<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників І групи (р<0,05). 

 

Очевидним залишається факт, що злукова хвороба, порушення 

кровопостачання придатків після операцій на маткових трубах, а також 

операційна травма яєчникової тканини, без сумніву, здійснювали свій 

пошкоджуючий вплив на параметри оваріального резерву та стероїдогенезу, що 

опосередковано змінювало гормональний фон та умови для фізіологічного 

формування імплантаційного потенціалу ендометрія. 

Під час аналізу анамнестичних даних соматичної патології звертали увагу 

на перенесені захворювання, які можуть мати безпосередній та 

опосередкований вплив на становлення і функціонування репродуктивної 

системи. Аналізуючи дані, представлені в медичній документації, необхідно 

відмітити, що супутня екстрагенітальна патологія виявлена у 141 (71,94 %) 

жінки І групи та у 224 (64,74 %) жінок ІІ групи. У групі контролю зустрічались 

поодинокі випадки екстрагенітальних захворювань. 
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В медичних картах вагітних з обтяженим соматичним анамнезом 

переважали пацієнтки із захворюваннями сечостатевих шляхів та 

респіраторного тракту, в яких діагностували ранні репродуктивні втрати (табл. 

3.6). 

Таблиця 3.6 

Структура екстрагенітальної патології, (абс.число, %) 

Перенесені захворювання 

Досліджувані групи жінок 

І група  

(n=196) 

ІІ група  

(n=346) 

Контрольна 

група (n=100) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Інфекційні захворювання 

перенесені в дитинстві 
128  65,31* 211 60,98* 21  21,0 

Захворювання органів 

дихання 
41 20,91* 55 15,90* 2 2,0 

Серцево-судинні 

захворювання 
55  28,06* 87 25,14* 8 8,0 

Захворювання шлунково-

кишкового тракту 
18 9,18* 35 10,12* 5 5,0 

Захворювання 

сечовивідної системи 
63 32,14* 101 29,19* 11 11,0 

Захворювання 

щитовидної залози 
37 18,87* 52 15,03* 2 2,0 

Варикозна хвороба 38 19,39* 58 16,76* 1 1,0 

Ожиріння 57 29,08* 76 21,96* 7 7,0 

Недостатня маса тіла 40 20,40* 62 17,91* 5 5,0 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних групи контролю (р<0,05). 

 

Представлені показники підтверджують істотну роль інфекційної 

патології в етіопатогенезі невиношування вагітності, особливо при аналізі 

даних І групи. Звертає на себе увагу питома вага захворювання щитовидної 

залози, варикозного розширення вен, серцево-судинних захворювань та 

ожиріння. Алергічні реакції виявлено у 19,35 % випадків. 
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Особливістю останніх років є збільшення питомої ваги поєднаної 

соматичної патології та все більш глибоке поширення в популяції 

екстрагенітального захворювання, так званого метаболічного синдрому із 

клінічними ознаками чітко визначеного симптомокомплексу. Варто зазначити, 

що порушення жирового обміну, яке проявляється надмірною або 

недостатньою вагою тіла у жінок, включених у програму допоміжних 

репродуктивних технологій, зустрічалося у 4,0 рази частіше, ніж у контрольній 

групі (p<0,01). Виявлені дані, безумовно, свідчать про значний вплив 

обтяженого гінекологічного та соматичного анамнезів на показники 

відшарування хоріона. 

Ретельний аналіз акушерсько-гінекологічного анамнезу пацієнток із 

ретрохоріальними гематомами продемонстрував, що вагомим чинником був 

паритет вагітностей – ризик локального відшарування хоріона прогресивно 

збільшувався зі зростанням кількості вагітностей в анамнезі (більше трьох 

епізодів пологів в анамнезі, звикле невиношування, більше трьох абортів 

(штучних та самовільних) тощо. 

Із числа проаналізованих медичних карт встановлено, що 

першовагітними були 66 (33,67 %) пацієнток І групи та 67 (19,36 %) жінок ІІ 

групи, у контрольній групі – 76 (76,0 %) жінок (p<0,05). Повторновагітними 

були 130 (66,33 %) пацієнток І групи та 279 (80,64 %) жінок ІІ групи, що 

достовірно відрізнялось від групи контролю, у якій повторновагітними були 24 

(24,0 %) жінки (p<0,05). Отже, вторинне безпліддя переважало у жінок І групи 

(p<0,001). Варто зауважити, що на наявність пологів в анамнезі вказали 97 

(49,49 %) пацієнток І групи, 244 (70,52 %) пацієнтки ІІ групи та 24 (24,0 %) 

жінки контрольної групи. При цьому частота передчасних пологів в анамнезі 

перевищувала у 5,0 разів в І та ІІ групах відносно даних контролю (p<0,05). 

У жінок І та ІІ груп вагоме місце належало абортам – відповідно 51 

(26,02%) та 107 (30,92 %) випадків. Також варто вказати на наявність 

мимовільних викиднів у 46 (23,47 %) випадках в І групи та у 70 (20,23 %) 

випадках ІІ групи, що достовірно частіше проти даних анамнезу пацієнток 
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контрольної групи (p<0,001). У 127 (23,43 %) вагітних із відшаруванням 

хоріона був виставлений діагноз звикле невиношування. Дані наведені в 

таблиці 3.7. 

У 56 (28,57 %) історіях пологів І групи та 73 (21,1 %) ІІ групи 

встановлено, що жінки пологорозрішені за допомогою операції кесаревого 

розтину. Антенатальна загибель плода в анамнезі вказана у 29 (5,35 %) історіях 

пологів жінок досліджуваних груп. 

Таблиця 3.7 

Особливості акушерського анамнезу, (абс.число, %) 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

І група  

(n=196) 

ІІ група  

(n=346) 

Контрольна 

група (n=100) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Не було вагітностей 66 33,67*  67 19,36*о 76 76,0 

1 вагітність 62 31,63 96 27,75 21 21,0 

2 та більше 

вагітностей  
68 34,69* 183 52,89*о 3 3,0 

Аборти в анамнезі 51 26,02*  107 30,92* 1 1,0 

Мимовільні викидні 46  23,47* 70 20,23* 3 3,0 

Звикле 

невиношування 
48 24,49* 79 22,83* - - 

Позаматкова 

вагітність 
43 21,94*  58 16,76* - - 

Термінові пологи 60 30,61* 189 54,62*о 21 21,0 

Передчасні пологи 37 18,88* 55 15,89* 3 3,0 

Кесарів розтин 56 28,57*  73 21,1* - - 

Мертвонародження 10 5,10  19 5,49 - - 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (р<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників І групи (р<0,05). 

 

Аналіз отриманих даних дозволив стверджувати, що згідно з анамнезом 

досліджувані групи жінок із загрозою переривання вагітності на фоні 
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відшарування хоріона із формуванням ретрохоріальних гематом 

характеризуються значною кількістю ускладнених вагітностей, більш високою 

часткою самовільного переривання вагітності та проведених абортів, які 

розглядаються як потенційні фактори ризику. 

Вивчаючи медичні карти жінок із безпліддям, лікованим за допомогою 

ЗІВ, встановлено, що тривалість безпліддя на момент аналізу коливалася у 

межах від 2 до 10 років та більше. Дані представлені на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Тривалість безпліддя у жінок І групи, %. 

 

В І групі безпліддя до 3 років відмітили у 31 (15,82 %) жінки, вагомою 

була частка з тривалістю від 3 до 5 років  – 54 (27,55 %) жінок, та найбільш 

значимим був відсоток жінок із безпліддям від 6 до 10 років – 78 (39,8 %). 

Аналізуючи використаний метод програми ЗІВ, встановлено, що ЗІВ з ЕТ 

в стимульованому циклі застосовували у 127 (64,8 %) жінок, стандартна 

підготовка з кріопереносом ембріонів мала місце у 69 (35,2 %) жінок.  

Дані щодо застосованих протоколів стимуляції суперовуляції та 

відкладеного ЕТ в аналізованій медичній документації в більшості випадків 

були відсутні. 

У 48 (24,5 %) пацієнток, в яких вперше проводилась програма ЗІВ з 

ембріотрансфером, вагітність ускладнилась відшаруванням хоріона. В 

аналізованому масиві медичних карт встановлено, що невдалі спроби ЗІВ в 

анамнезі мали 148 (75,51 %) пацієнток. 
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Рис. 3.2. Кількість спроб запліднення in vitro в анамнезі у жінок 

досліджуваної групи, %. 

 

Як подано на рисунку 3.2, 22 (14,9 %) безплідних респонденток мали в 

анамнезі одну спробу ЗІВ, в той час як у 56 (37,8 %) пацієнток уже були дві 

невдалі попередні спроби, 61 (41,2 %) мали три спроби і у 9 (6,1 %) жінок - 

більше чотирьох невдалих спроб. Звертає увагу той факт, що майже половина 

жінок, у яких діагностовано відшарування хоріона з формуванням 

ретрохоріальної гематоми, мали в анамнезі 3 та більше спроб ЗІВ. 

Характеристика провідних чинників, які зумовили порушення 

репродуктивної функції у жінок досліджуваної І групи, подані на рисунку 3.3. 

Вартий уваги вагомий відсоток поєднаних причин безпліддя та 

ідіопатичного фактору, а також переважання трубно-перитонеального фактору 

в жінок з індукованою вагітністю – 110 (56,12 %), 12,24 % та 47,96 % 

відповідно, та ендокринної дисфункції, найчастішою патологією якої серед 

даної категорії пацієнток був синдром полікистозних яєчників – 39,8 % 

випадків.  

Слід зазначити, що в кожної п’ятої жінки, безпліддя було асоційоване із 

ендометріозом. 
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              Рис. 3.3. Провідні чинники безпліддя у жінок досліджуваної групи, %. 

 

При аналізі термінів появи перших симптомів локального відшарування 

хоріона виявлено, що в І та ІІ групах ретрохоріальні гематоми діагностували в 

4-16 тижнів вагітності. 

При цьому в І групі у 162 (82,65 %) випадках гематоми були виявлені у 

терміні від 4 до 8 тижня вагітності. Загибель ембріона спостерігалася у 82 

жінок (41,83 %), при цьому анембріонія – у 28 (34,14 %) випадках. Результати 

проведеного клініко-анамнестичного аналізу продемонстрували переважання 

гестаційних втрат у терміни 5–7 тижнів вагітності – у 52 (63,41 %) жінок. Варто 

зауважити, що ранні репродуктивні втрати відбулись у 72 (87,8 %) випадках та 

пізні – у 10 (12,2 %). 

У ІІ групі загибель ембріона спостерігалась у 85 (24,57 %) жінок, з яких 

анембріонія – у 26 (30,59 %) випадках, причому ранні репродуктивні втрати 

відбулись у 73 (85,8 %) жінок та пізні – у 12 (14,2 %). Відповідно, гестаційні 

втрати переважали в терміни 8–10 тижнів гестації (р<0,05). 

Терміни виявлення локального відшарування хоріона під час 

ультразвукового обстеження наведено в таблиці 3.8. 



78 
 

Таблиця 3.8 

Терміни виявлення локального відшарування хоріона у вагітних, 

(абс.число, %) 

Термін гестації 

Досліджувані групи 

І група із ознаками 

загрози переривання 

вагітності та 

відшарування хоріона 

(n=196) 

ІІ група із ознаками 

загрози переривання 

вагітності та 

відшарування хоріона 

(n=346) 

абс.ч. % абс.ч. % 

5-7 тижнів 135 68,88 115 33,24* 

8-10 тижнів 39 19,90 179 51,73* 

11-13 тижнів 12 6,12 32 9,25 

14-16 тижнів 10 5,10 20 5,78 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників І групи (р<0,001). 

 

У 403 (74,35 %) пацієнток досліджуваних груп кров’янисті виділення, 

поєднані з іншими клінічними проявами загрози переривання вагітності, 

відмічено в терміни до 12 тижня, у 74 (13,65 %) – від 12 до 16 тижня вагітності. 

У 216 жінок (39,85 %) було виявлено кілька (два та більше) епізодів 

кров’янистих виділень у динаміці гестації. Слід зауважити, що у 65 (12,0 %) 

вагітних спостерігався безсимптомний перебіг відшарування хоріона, 

виявлений під час ультразвукового дослідження. 

У 49 (29,34 %) випадках було проведено евакуацію плідного яйця із 

використанням медикаментозного методу, у 118 осіб (70,66 %) – за допомогою 

інструментального спорожнення порожнини матки з використанням вакуум-

аспірації. Звертають на себе увагу результати гістологічного дослідження, 

представлені у 153 (91,61 %) випадках некрозом децидуальної тканини, 

висхідним інфекційним ураженням плідного яйця (50,89 %) та ознаками 

дифузного ендометриту (59,88 %). 

При аналізі даної вагітності, встановлено, що перебіг першої половини 

вагітності був обтяжений у 69,19 % жінок із відшаруванням хоріона (табл. 3.9). 



79 
 

Таблиця 3.9 

Поширеність ускладнень вагітності в жінок досліджуваних груп в І 

половині вагітності, (абс. число, %) 

Ускладнення 

Досліджувані групи (n =542) Контрольна 

група  

(n=100) 
І група  

(n=196) 

ІІ група 

(n=346) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Ранній гестоз 111 56,63* 79 22,83*о 12 12,0 

Гострі респіраторні вірусні 

захворювання в І половині 

вагітності 

30 15,31* 35 10,12* 3 3,0 

 Загроза раннього 

мимовільного викидня 
112 57,14* 148 42,77* 5 5,0 

 Загроза пізнього 

мимовільного викидня 
108 55,10* 81 23,41*о 2 2,0 

 Анемія вагітних 80 40,81* 121 34,97* 8 8,0 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (р<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників І групи (р<0,05). 

 

Зокрема, найбільш поширеним ускладненням вагітності в першому 

триместрі була загроза раннього мимовільного викидня, яка спостерігалась 

у 112 (57,14 %), 148 (42,77 %), 5 (5,0 %) пацієнток відповідно у І, ІІ та 

контрольній групах. Ранній гестоз у 2,5 раза частіше ускладнював вагітність 

у І групі (56,63 %), ніж у ІІ (22,83%) або контрольній (12,0%) групах  

(р<0,05). У 30 (15,31 %) жінок І групи та 35 (10,12 %) ІІ групи відмічено гострі 

респіраторні вірусні інфекції в І половині вагітності, причому достовірно 

більша частка пацієнток вказали на їх наявність саме в ранні терміни гестації, 

порівнюючи з групою контролю (p<0,05). Серед перших двох груп достовірно 

частіше зазначалась анемія вагітних легкого ступеня (відповідно 38,27 % та 

31,5 % при 8,0 % у контрольній групі; (р<0,05)). Анемія середнього ступеня 
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зустрічалась майже із однаковою частотою серед І та ІІ груп (відповідно 2,55 % 

та 3,47 %). У другій половині вагітності в обох групах серед ускладнень 

переважали: загроза передчасних пологів в 31 (27,19 %) випадку в І групі та 53 

(20,3 %) в ІІ групі, що достовірно частіше відносно групи контролю (р<0,05). 

Гострі респіраторні вірусні інфекції перенесли 25 (21,93 %) пацієнток І групи та 

37 (14,18 %) жінок ІІ групи. Аналіз медичної документації показав, що серед 

пацієнток І групи прееклампсія середнього та важкого ступенів зустрічалась 

достовірно частіше (40,35 %), ніж серед жінок ІІ групи (29,89 %) та контрольної 

групи (2,0 %; р<0,05). Дані наведені в таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10 

Поширеність ускладнень вагітності в жінок досліджуваних груп в другій 

половині вагітності, (абс. число, %) 

Ускладнення 

Досліджувані групи (n=375) Контрольна 

група  

(n=100) 
І група  

(n=114) 

ІІ група 

(n=261) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Гострі респіраторні вірусні 

захворювання в другій половині 

вагітності 

25 21,93* 37 14,18* 4 4,0 

Прееклампсія 46 40,35* 78 29,89*о 2 2,0 

Анемія вагітних 49 42,98* 91 34,87* 15 15,0 

Загроза передчасних пологів 31 27,19* 53 20,3* 5 5,0 

Багатоводдя 16 14,03* 34 13,02* 2 2,0 

Плацентарна дисфункція 52 45,61* 70 26,82*о 7 7,0 

ЗВУР плода 39 34,21* 52 19,92*о - - 

Передчасне відшарування 

нормально розміщеної 

плаценти 

5 4,38* 8 3,1* - - 

Дистрес плода при вагітності 13 11,4* 21 8,05* - - 

Примітки:  

1. * – різниця достовірна відносно показників групи контролю (р<0,05). 

2. о – різниця достовірна відносно показників І групи (р<0,05). 
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Діагноз плацентарної дисфункції (уповільнений кровоплин в артерії 

пуповини) був встановленим у 2,0 рази частіше в І групі (45,61 %), порівняно з 

ІІ групою (26,82%). Дистрес плода під час вагітності зафіксований у 11,4 % та 

затримка росту плода у 34,21 % випадках у І групі. Варто зазначити, що 

багатоводдя ускладнювало вагітність у пацієнток І групи достовірно частіше 

(14,03 %), ніж в групі контролю (2,0 %, р<0,05) та майже не відрізнялось від 

частоти цього ускладнення у ІІ групі (13,02 %).  

При аналізі історій пологів пацієнток досліджуваних груп встановлено, 

що більшість із числа породіль народили в термін (відповідно 57,0 %, 81,9 % та 

96,0 %). Передчасні пологи у 2,0 рази частіше спостерігались у пацієнток І 

групи (43,0 %) відносно пацієнток ІІ групи (18,1 %) (р<0,05). 

Слід звернути увагу на значущий відсоток проведення кесаревого 

розтину, виконаного у кожному третьому випадку в жінок І групи (36,84%), що 

достовірно частіше, ніж в ІІ групі (у 67 (25,67 %) випадках) та в контрольній 

групі (4,0 %) (р<0,05). 

Показання до кесаревого розтину в І групі з боку плода становили 68,4 %, 

а зі сторони матері – 31,6 %. Основною причиною оперативного втручання у І 

групі став дистрес плода в 28,95 %, передчасне відшарування нормально 

розташованої плаценти діагностовано у 4,38 % випадків. У 16 (14,04%) 

випадках причиною кесаревого розтину стала неефективність інтенсивної 

медикаментозної терапії пізнього гестозу. Неправильні положення плода, в 

тому числі тазове передлягання плода, діагностовано у 16,67 %, рубець на матці 

– у 23,68 % випадків та невдала спроба індукції пологів – у 12,28 % були 

причиною оперативного пологорозрішення. 

Структура показань до кесаревого розтину в ІІ групі була схожою: на 

першому місці – дистрес плода під час вагітності та пологів (29,88 %), на 

другому місці – невдала спроба індукції пологів в результаті тривалого 

безводного періоду (25,28 %), на третьому місці в структурі показань – 

неефективність інтенсивної медикаментозної терапії пізнього гестозу (17,62 %). 

Неправильні положення плода та тазове передлежання плода становили 24,13 
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%, відшарування нормально розміщеної плаценти діагностовано у 3,1 % 

випадків. У контрольній групі основними показами до кесаревого розтину 

стали: тазове передлежання плода (75,0 %) та симфізит (25,0 %). 

Передчасний розрив плодових оболонок частіше ускладнював пологи у 

пацієнток І (27,2 %) та ІІ (18,0 %) груп, ніж у контрольній групі (9,0 %). 

Рисунок 3.4 демонструє наступні наслідки вагітності у жінок 

досліджуваних груп. 
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              Рис. 3.4 Наслідки вагітності у жінок досліджуваних груп (n =375), %. 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (р<0,05); 

2. о – різниця достовірна відносно показників І групи (р<0,05). 

 

Аналізуючи показники стану новонароджених за даними медичних карт, 

варто вказати, що новонароджені І групи на першій хвилині життя були оцінені 

в 6 балів за шкалою Апгар у 72,8 % випадків проти 55,9 % в ІІ групі. В 

контрольній групі діти народились без ознак асфіксії. Через 5 хвилин стан у 
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23,7 % та 44,8 % новонароджених І та ІІ груп відповідно суттєво змінився в 

позитивну сторону. 

Проведений клініко-статистичний аналіз жінок, вагітність яких 

ускладнилась відшаруванням хоріона, виявив низку несприятливих факторів, 

які зумовлюють невиношування вагітності. Базуючись на отриманих 

результатах ретроспективного дослідження, нами проведено прогностичну 

оцінку особливостей перебігу індукованої вагітності у жінок із відшаруванням 

хоріона. Дані вказані у таблиці 3.11. 

Отримані нами дані клініко-анамнестичних особливостей дозволили 

провести оцінку значимості провідних факторів і прогнозувати ризик 

хоріональної дисфункції та ускладненого перебігу першого триместру гестації 

із локальним відшаруванням хоріона. 

Таблиця 3.11 

Прогностична оцінка особливостей анамнезу та перебігу індукованої 

вагітності у жінок із відшаруванням хоріона 

Фактори OR (95%, ДІ) р 

1 2 3 

Вік 31-35 років 4,43 (2,65-7,43) <0,001* 

Вік старше 35 років 5,20 (2,61-10,37) <0,001* 

Розлади оваріо-менструального циклу 4,36 (2,99-6,37) <0,001* 

Запальні захворювання органів малого тазу 6,46 (4,37-9,55) <0,001* 

Мікст-інфекції 4,18 (2,81-6,23) <0,001* 

Синдром полікистозних яєчників 3,83 (2,35-6,24) <0,001* 

Ендометріоз та аденоміоз 3,39 (2,05-5,59) <0,001* 

Оперативні втручання на органах малого 

тазу 
7,27 (4,66-11,35) <0,001* 

Внутрішньоматкові втручання 5,50 (3,47-8,72) <0,001* 

Кистектомія  6,10 (3,16-11,75) <0,001* 

Операції на маткових трубах 4,26 (2,16-8,41) <0,001* 

Захворювання сечовидільної системи 3,66 (2,33-5,76) <0,001* 

Ожиріння 5,26 (3,14-8,83) <0,001* 

Недостатня маса тіла 4,22 (2,37-7,54) <0,001* 
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Продовж. табл. 3.11 

1 2 3 

Мимовільні викидні 3,77 (2,23-6,36) <0,001* 

Звикле невиношування 3,98 (2,36-6,71) <0,001* 

Аборти в анамнезі 3,54 (2,16-5,79) <0,001* 

Невдалі спроби ЗІВ (3 і більше) 5,39 (3,37-8,64) <0,001* 

Запліднення in vitro з ембріотрансфером в 

стимульованому циклі 
4,59 (3,14-6,69) 

 

<0,001* 

Поєднання причин безпліддя 5,80 (3,90-8,63) <0,001* 

Трубно-перитонеальний фактор 3,65 (2,47-5,37) <0,001* 

Тривалість безпліддя 6-10 років 5,11 (3,28-7,96) <0,001* 

Примітка. * - статистично значима оцінка факторів (р<0,05). 

 

Дані ретроспективного аналізу свідчать, що важливими факторами 

розвитку ретрохоріальних гематом у жінок із безпліддям, лікованим за 

допомогою ЗІВ, можуть бути: вік жінок, наявність трубно-перитонеального 

фактора безпліддя, поєднаного з ендокринним дисбалансом, встановленим у 

даної категорії пацієнток, який проявляється зростанням частки оперативних 

втручань на органах малого тазу та внутрішньоматкових втручань, високим 

відсотком нейроендокринних розладів, як-то: порушення менструального 

циклу, оваріальна дисфункція, недостатність лютеїнової фази та 

гіпоестрогенний гормональний фон у жінок даної категорії. До вищезазначених 

факторів належали також СПКЯ, обтяжений акушерський анамнез 

(невиношування вагітності в анамнезі, невдалі спроби ЗІВ), метод програми 

допоміжних репродуктивних технологій ЗІВ з ембріотрансфером. 

Все вищевикладене дозволяє припустити, що ретрохоріальні гематоми є 

наслідком дії великої кількості патологічних причин із реалізацією 

різноманітних часто перехресних, патофізіологічних шляхів, тому виділити 

домінуючий етіологічний фактор існуючими методами діагностики не завжди 

можливо. У більшості випадків це комбінація декількох причин, які можуть 

діяти одночасно або послідовно. 
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Нами встановлено найбільш вагомі комбінації провідних чинників 

імовірної хоріальної дисфункції у даної категорії пацієнток. Серед них: 

комбінація запальних захворювань додатків матки і трубно-перитонеального 

фактора безпліддя, поєднаних із високою часткою вірусно-бактеріальних 

асоціацій та оперативних втручань на органах малого тазу, що збільшувало 

ризик ретрохоріальних гематом у 14,5 раза (OR=14,5; 95%, ДІ (4,32-49,241)); 

звикле невиношування, висока частка внутрішньоматкових втручань 

(гістероскопія, медикаментозні та інструментальні аборти) та внутрішній 

ендометріоз підвищували ризик ранніх репродуктивних втрат, пов’язаних із 

хоріальною дисфункцією у 14,2 раза (OR=14,2; 95%, ДІ (4,92-41,18)); синдром 

полікістозних яєчників, високий індекс маси тіла та більше трьох невдалих 

спроб ЗІВ в анамнезі збільшувало ризик відшарування хоріона у 12,8 раза 

(OR=12,8; 95%, ДІ (4,88-33,36)); поєднання пізнього репродуктивного віку із 

тривалістю безпліддя від 6 до 10 років, наявністю більше трьох невдалих спроб 

ЗІВ та оперативних втручань на органах малого тазу збільшувало ризик 

виникнення локального відшарування хоріона у 11,4 раза (OR=11,4; 95%, ДІ 

(3,91-33,51)).  

Також слід вказати, що у жінок з низьким індексом маси тіла, в яких 

застосовувалась програма ЗІВ з ЕТ у стимульованому циклі, де наявні 

оперативні втручання на маткових трубах та вторинна оваріальна дисфункція, 

ризик появи ретрохоріальної гематоми зростав у 16,7 разів (OR=16,7; 95%, ДІ 

(3,83-72,73)). 

Таким чином, отримані результати свідчать про достатність резервів для 

зменшення випадків ранніх втрат вагітності: 1) ретельне вивчення 

акушерського та соматичного анамнезу жінок із проведенням комплексної 

оцінки клініко-лабораторних даних дозволяє сформувати групи підвищеного 

ризику стосовно відшарування хоріона ще на прегравідарному етапі; 2) 

своєчасне проведення детального клініко-лабораторного обстеження; 3) 

призначення лікувально-профілактичних заходів на прегравідарному етапі. 
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РОЗДІЛ 4 

 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ, 

ЛІКОВАНИМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМ ЗАПЛІДНЕННЯ IN VITRO 

 

Нерідко у жінок із безпліддям наявний обтяжений акушерсько-

гiнекологiчний анамнез, відмічаються різноманітні порушення репродуктивної 

системи, супутні екстрагенiтальнi захворювання. Комплекс наведених 

несприятливих факторів має негативний вплив на характер та частоту 

ускладнень при вагітності, яка наступила внаслідок використання ЗІВ. Цей 

контингент жiнок належить до групи високого ризику акушерських та 

перинатальних ускладнень [28, 140]. 

У зв’язку з цим, важливим є глибше вивчення та виділення найбільш 

вагомих етіологічних чинників, які ускладнюють перебіг індукованої 

вагітності, з метою розробки профілактичних заходів. 

Проспективне дослідження проводилось з участю 130 жінок, у 100 з яких 

встановлено вплив на перебіг вагітності наступних факторів ризику 

відшарування хоріона: вік, соціально-економічне становище, дані щодо 

перебігу попередніх вагітностей, наявність гінекологічної та екстрагенітальної 

патологій. 

У результаті проведеного дослідження були отримані результати, 

наведені на рисунку 4.1. Так, віковий склад обстежуваних жінок знаходився в 

межах від 18 до 41 років. У зв’язку з тим, що вік старше 30 років збільшує 

ймовірність виникнення гематоми у 6,0 разів (OR=5,97; 95%, ДІ (3,83-9,31)), 

основна кількість обстежуваних, а саме 29 (58,0 %) жінок основної групи та 32 

(64,0 %) жінки групи порівняння, знаходилась у даній вікові категорії. 73 

(73,0%) жінки були віком від 26 до 35 років, що відповідає найбільш активному 

періоду репродуктивної функції жінки. 

Необхідно зауважити, що кожна п’ята жінка була у віці старше 36 років. 
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Рис. 4.1. Вікова структура жінок досліджуваних груп, %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних контрольної групи 

(р<0,05). 

 

Відповідно до отриманих результатів, середній вік жінок в основній групі 

становив 30,9±4,7 років та у групі порівняння – 31,5±5,0 років, у контрольній 

групі – 24,3±4,1 років. 

Провівши аналіз факторів професійної зайнятості жінок, слід зазначити, 

що переважна більшість жінок займалась нефізичною працею (табл. 4.1). 

Звертає на себе увагу значна частка працюючих жінок: розумовою працею 

зайняті 65 (65,0 %) пацієнток у досліджуваних групах, та 14 (46,7 %) жінок у 

групі контролю. 

Гомогенний розподіл вказує на відсутність достовірної різниці за складом 

в основній групі та групі порівняння залежно від соціального статусу. 

 



89 
 

Таблиця 4.1 

Соціальна належність та характер професійної діяльності, характеристика 

чинників соціально-економічного благополуччя у жінок досліджуваних 

груп, (абс.число, %) 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

Основна група  

(n=50) 

Група порівняння 

(n=50) 

Контрольна група  

(n=30) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Характер праці 

Розумова 33 66,0 32 64,0 14 46,7 

Фізична 17 34,0 18 36,0 16 53,3 

Соціальний статус 

Студентки 0 0,0* 0 0,0* 8 26,7 

Службовці 31 62,0* 29 58,0* 6 20,0 

Робітники 5 10,0 4 8,0 4 13,3 

Домогосподарки 14 28,0* 17 34,0 12 40,0 

Освіта 

Освіта середня, 

середня 

спеціальна 

13 26,0 12 24,0 8 26,7 

Освіта вища 37 74,0 38 76,0 22 73,3 

Місце проживання 

Жителі міста 36 72,0 37 74,0 18 60,0 

Жителі села 14 28,0 13 26,0 12 40,0 

Примітка. * - різниця статистично значима відносно групи контролю 

(р<0,05), оцінка суттєвості різниці між порівнюваними групами за критерієм 

Хі-квадрат (χ2).  

 

Встановлено, що в контрольній групі найчастіше зустрічалися такі 

варіанти соціальної належності: домогосподарки – 12 жінок (40,0 %) та 

студентки – 8 осіб (26,7 %). В досліджуваних групах відмічено переважання 

службовців: 31 (62,0 %) та 29 (58,0 %) в основній та групі порівняння 

відповідно, проти 6 (20,0 %) у контрольній групі, а також домогосподарок 14 
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(28,0 %) в основній групі та 17 (34,0 %) в групі порівняння. Інші групи 

соціального складу зустрічалися набагато рідше. 

Звернемо увагу, що рівень освіти жінок був значимим: майже дві третини 

пацієнток у досліджуваних групах, а саме 75,0 %, мали вищу освіту і ця цифра 

суттєво не відрізнялася від показників контрольної групи жінок – 22 (73,3 %). 

Дослідження соціально-побутового статусу обстежених виявило, що 

найбільша кількість жінок, які проживають у місті, була в обох дослідних 

групах – 36 (72,0 %) і 37 (74,0 %) відповідно, та не суттєво відрізнялась від 

показників контролю – 18 (60,0 %). У зв’язку з тим, що під час 

ретроспективного аналізу встановлено переважання жительок міста, в яких 

протягом вагітності діагностовано відшарування хоріона, у проспективну групу 

відібрано 73 (73,0 %) міських жительок. 

28 (93,3 %) пацієнток контрольної групи та, відповідно, всі пацієнтки 

досліджуваних груп на момент обстеження перебували в шлюбі. У першому 

шлюбі було 79 (79,0 %) жінок досліджуваних груп, у повторному шлюбі – 21 

(21,0 %) жінка, всі жінки контрольної групи перебували у першому шлюбі. В 

середньому протягом 2,2±0,4 років 35,0 % сімейних пар досліджуваних груп 

після вступу в шлюб використовували бар’єрні методи контрацепції, 12,0 % – 

перерваний статевий акт, а природні методи планування сім’ї – 24,0 %. 

При вивченні клінічної характеристики жінок досліджуваних груп ми 

звертали увагу на гінекологічний та репродуктивний анамнези, а також 

наявність екстрагенітальної патології. 

Менструальна функція, як опосередкований показник репродуктивного 

здоров’я, оцінювалась за наступними параметрами: вік настання менархе, 

тривалість та характер менструальної функції. При аналізі менструальної 

функції встановлено (табл. 4.2), що у пацієнток контрольної групи вік менархе 

наступив у вікових межах 12-14 років, середній вік менархе становив 13,1±1,1 

років, тоді як у пацієнток досліджуваних груп, відмічено пізній вік менархе 

(після 14 років) – у 52,0 % жінок в основній групі та у 46,0 % жінок у групі 

порівняння. Середній вік менархе у пацієнток обох груп не відрізнявся і 
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дорівнював в основній групі 14,4±1,32 років та в групі порівняння – 14,5±1,13 

років. Ранній початок менструацій у віці до 11 років спостерігався у 1 (2,0 %) 

жінки в основній групі та в 1 (3,3 %) жінки контрольної групи.  

Тривалість менструальної функції становила відповідно 2-6 (5,0±1,2) днів 

та 3-7 (5,0±1,8) днів в основній та групі порівняння. 

Таблиця 4.2 

Особливості гінекологічного анамнезу, (абс. число, %) 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

Основна група  

(n=50) 

Група 

порівняння 

(n=50) 

Контрольна 

група  

(n=30) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Раннє менархе 1 2,0 0 0,0 1 3,3 

Пізнє менархе 26 52,0* 23 46,0* 5 16,7 

Ранній початок статевого 

життя 
25 50,0* 25 50,0* 8 26,7 

Порушення оваріо-

менструального циклу 
33 66,0* 34 68,0* 3 10,0 

Опсоменорея 7 21,21* 6 17,65* 1 3,33 

Гіперполіменорея 3 9,1 2 5,88 0 0,0 

Альгодисменорея 16 48,48* 17 50,0* 2 6,67 

Недостатність лютеїнової 

фази 
9 27,27* 10 29,41* 0 0,0 

Хронічна ановуляція 18 54,55* 20 58,82* 0 0,0 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних групи контролю (р<0,05). 

 

Встановлено, що раннє статеве життя (до 17 років) розпочали 25 (50,0 %) 

жінок основної досліджуваної групи та 25 (50,0 %) – групи порівняння, що у 2,0 

рази частіше, ніж у контрольній групі (26,0 %, р<0,05). 

При аналізі характеру порушень менструальної функції, як фактору, який 

у 4,3 раза (OR=4,36; 95%, ДІ (2,99-6,37)) збільшує ризик виникнення 
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відшарування хоріона, звертає на себе увагу той факт, що нерегулярний 

менструальний цикл у жінок досліджуваних груп зустрічався найчастіше: в 

основній – у 33 (66,0 %) жінок та у 34 (68,0 %) – в групі порівняння, що 

достовірно відрізняється від даних групи контролю – 3 (10,0 %) жінки (р<0,05). 

Найбільш розповсюдженими формами порушень оваріо-менструальної 

функції були опсоменорея та альгодисменорея. Так, дисменорея, що настала, як 

результат неодноразових внутрішньоматкових втручань, частіше зустрічалась у 

жінок основної групи та групи порівняння, ніж в групі контролю (р<0,05). 

Серед порушень оваріо-менструального циклу структурна значущість 

притаманна недостатності лютеїнової фази та ановуляторним розладам, 

причому в обох досліджуваних групах в однакових частках. 

Тривалість безпліддя на момент обстеження коливалася в межах від 2 до 

10 років і більше (рис.4.2). 

     
 

Рис. 4.2. Тривалість безпліддя у жінок досліджуваних груп, %. 

 

У досліджуваних групах непліддя від 2 до 10 років відмітили у 88 (88,0%) 

жінок, також вагомим був відсоток з тривалістю більше 10 років непліддя – 12 

(12,0 %) жінок. Тривалість безпліддя від 6 до 10 років спостерігалась у більш 

ніж половини пацієнток (54,0 % та 58,0 % відповідно по групах). 
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Аналізуючи структуру непліддя, встановлено значну частку первинної 

форми як в основній групі, так і в групі порівняння (у 22 (44,0 %) та 20 (40,0 %) 

жінок відповідно). 

Структура безпліддя жінок досліджуваних груп представлена на рис. 4.3. 

 

 
 

Рис. 4.3. Структура безпліддя жінок досліджуваних груп, %. 

 

Таким чином, вторинне безпліддя переважало в обох групах: у пацієнток 

основної досліджуваної групи – у 28 (56,0 %) випадках, в групі порівняння – у 

30 (60,0 %). Цей розподіл відповідав ретроспективним даним. 

Варто зазначити, що невдалі спроби ЗІВ як фактор збільшення ризику 

відшарування хоріона у 5,3 раза (OR=5,39; 95%, ДІ (3,37-8,64)), спостерігались 

у 75,0 % жінок. В основній групі та групі порівняння кожна п’ята жінка серед 

респонденток мали в анамнезі 2 спроби ЗІВ, в той час як у 20 (40,0 %) пацієнток 

основної групи та 21 (42,0 %) пацієнтки групи порівняння встановлено високу 

кратність невдалих спроб ЗІВ. Дані наведені на рисунку 4.4. 

Необхідно зазначити, що вперше програма ЗІВ з ембріотрансфером 

проводилась у 13 (26,0 %) пацієнток основної групи та у 12 (24,0 %) – групи 

порівняння. 
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             Рис. 4.4. Кількість невдалих спроб ЗІВ, %. 

 

Характеристика провідних чинників, які зумовили порушення 

репродуктивної функції у жінок досліджуваних груп, подані на рисунку 4.5. 

Привертає увагу вагомий відсоток поєднання трубно-перитонеального та 

ендокринного фактору непліддя в обох групах, яке збільшувало ризик 

виникнення відшарування хоріона у 5,8 раза (OR=5,8; 95%, ДІ (3,90-8,63)). 

Варто зазначити, що ендокринний фактор непліддя діагностований в основній 

досліджуваній групі у 13 (26,0 %) жінок, в групі порівняння – у 15 (30,0 %). 

Причому у структурі ендокринних розладів у пацієнток, долучених до 

дослідження, найчастішим був СПКЯ (22,0 % та 20,0 % випадків відповідно), 

який збільшує ймовірність відшарування хоріона у 3,8 раза (OR=3,83; 95%, ДІ 

(2,35-6,24)). 

  

Рис. 4.5. Провідні причини безпліддя у жінок досліджуваних груп, %. 
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Аналіз підходів при застосуванні програми ЗІВ встановив, що у 28 

(56,0%) жінок проводилась КСЯ, причому ЕТ здійснили в стимульованому 

циклі у 23 (46,0 %) жінок, відкладений перенос ембріонів із їх 

кріозаморожуванням здійснено у 5 (10,0 %) жінок, у зв’язку з чим кріопротокол 

проводився у 27 (54,0 %) пацієнток. У групі порівняння 29 (58,0 %) жінкам 

проводилась індукція суперовуляції, у зв’язку із відкладенням переносу 

ембріонів у 7 (14,0 %) жінок, ЕТ у стимульованому циклі здійснено 22 (44,0 %) 

жінкам. Перенесення ембріонів у кріоциклі проведено 28 (56,0 %) пацієнткам. 

На рисунку 4.6 подані дані, які вказують, у якому циклі були перенесені 

ембріони: в стимульованому циклі або кріоциклі. 

Слід відмітити, що у жінок досліджуваних груп, включених у програму 

ЗІВ, КСЯ згідно зі схемою індукції суперовуляції із використанням агоністів 

ГнРГ проводилась у 11 (39,3 %) пацієнток основної групи та 13 (44,8%) – групи 

порівняння. Протокол із антагоністами ГнРГ застосовувався у 17 (60,7 %) жінок 

основної групи та 16 (55,2 %) жінок групи порівняння. 

  

Рис 4.6. Методи запліднення in vitro та варіанти ембріотрансферів, 

застосовані у досліджуваних групах, %. 
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При оцінці гістологічних особливостей стану ендометрію в обох 

досліджуваних групах жінок з безпліддям, лікованим у програмі ЗІВ, 

встановлено значимий відсоток (74,0 % та 76,0 % в основній групі та групі 

порівняння відповідно) патології його імплантаційної здатності, в основі якої 

переважала неповноцінна секреторна трансформація ендометрію (40,0 % та 

34,0 % відповідно), гіперпластичні процеси (14,0 % та 16,0 % відповідно) та 

гіпоплазія ендометрію (так званий «тонкий» ендометрій) (4,0 % та 6,0 % 

відповідно по групах). Дані гістологічного обстеження стану ендометрію 

подані на рисунку 4.7. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Аденоміоз

Поліп ендометрію

Хронічний ендометрит

Гіперплазія ендометрію

Гіпоплазія ендометрію

Неповноцінна секреторна 

трансформація ендометрію

Ендометрій, що відповідає фазі 

циклу

2,0

10,0

8,0

16,0

6,0

34,0

24,0

0,0

6,0

10,0

14,0

4,0

40,0

26,0

Група порівняння Основна група

 

 

Рис. 4.7. Дані гістологічного стану ендометрію у жінок досліджуваних 

груп, %. 
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Гістологічне вивчення матеріалу біоптату ендометрію, отриманого при 

аспіраційній біопсії, продемонструвало достовірні зміни в ендометрії, які 

можуть впливати на його імплантаційні можливості та призводити до 

порушення інвазії трофобласта. Варто звернути увагу, що у жінок, у яких 

діагностовано неповноцінну секреторну трансформацію ендометрію ризик 

виникнення гематоми зростав у 7,5 раза (OR=7,59; 95%, ДІ (2,75-20,95)). 

При вивченні особливостей репродуктивного та акушерського анамнезів 

встановлено, що жінки досліджуваних груп у 42 (42,0 %) випадках були 

першовагітними та вперше народжували, повторновагітні – 56,0 % жінок, 

більшість пацієнток контрольної групи були першовагітними (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Особливості репродуктивного та акушерського анамнезу в досліджуваних 

групах, (абс. число, %) 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

Основна група  

(n=50) 

Група 

порівняння  

(n=50) 

Контрольна 

група 

 (n=30) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Не було вагітностей 22 44,0* 20 40,0* 21 70,0 

1 та більше вагітностей 28 56,0* 30 60,0* 8 26,7 

Аборти в анамнезі 7 14,0* 8 16,0* 1 3,3 

Мимовільні викидні 13 26,0* 11 22,0* 0 0,0 

Звикле невиношування 5 10,0 6 12,0* 0 0,0 

Позаматкова вагітність 7 14,0* 6 12,0* 0 0,0 

Термінові пологи 3 6,0* 2 4,0* 7 23,3 

Передчасні пологи 1 2,0 3 6,0 0 0,0 

Кесарів розтин 1 2,0 2 4,0 0 0,0 

Мертвонародження 1 2,0 1 2,0 0 0,0 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних групи контролю (р<0,05). 
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Варто зауважити, що аборти в анамнезі мали 15 (15,0 %) жінок, з них 

різні післяабортні ускладнення (розлади менструального циклу, ендометрит, 

повторне інструментальне втручання) перенесли 7 (46,67 %) пацієнток. 

Згідно з ретроспективним аналізом, встановлено, що мимовільні викидні 

збільшують ризик відшарування хоріона у 5,2 раза (OR=5,19; 95%, (3,45-7,84)), 

нами включено в досліджувані групи 35 пацієнток, які вказували на наявність в 

анамнезі мимовільних викиднів в кількості від 1 до 4 (p<0,05), серед яких 

мимовільні викидні виявлено у 13 (26,0 %) пацієнток основної групи та у 11 

(22,0 %) – групи порівняння, звикле невиношування в анамнезі відмічено в 

10,0% та 12,0 % випадків у відповідних групах, а також мали місце передчасні 

пологи (2,0 % та 6,0 % відповідно). 

Вчасними пологами завершилися вагітності у 3 (6,0 %) осіб основної 

групи та 2 (4,0 %) жінок групи порівняння, включених в програму ЗІВ. 

Необхідно зазначити, що оперативні втручання у минулих пологах (кесарів 

розтин) були проведені у однієї (2,0 %) жінки основної групи та двох (4,0 %) 

жінок групи порівняння, у жінок контрольної групи пологи відбулись через 

природні пологові шляхи. 

Серед найбільш важливих аспектів клінічної характеристики обстежених 

пацієнток особливе значення має фонова генітальна та соматична 

захворюваність. Основні варіанти гінекологічної захворюваності представлені 

на рисунку 4.9. 

Хронічні запальні захворювання органів малого тазу як фактор ризику 

відшарування хоріона (OR=6,46; 95%, ДІ (4,37-9,55)), зокрема перенесений в 

анамнезі хронічний аднексит, були наявними відповідно у 31 (62,0%) та 34 

(68,0 %) жінок основної групи та групи порівняння.  

Отримані результати демонструють наявність значної частки 

доброякісних кистозних утворень, які зустрічались у 8,4 раза частіше у 

пацієнток досліджуваних групи проти жінок контрольної групи (р<0,001). 
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Рис. 4.9. Структура гінекологічної захворюваності, %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних групи контролю 

(р<0,05). 

 

Варто вказати на зростання у 2,5 раза таких гіперпроліферативних 

процесів із віком жінки, таких як аденоміоз та міома матки. Патологія шийки 

матки, показник якої вдвічі переважав у пацієнток обох досліджуваних груп і 

становив 28,0 % випадків проти 4 (13,3 %) – у контрольній групі (р<0,05). 
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Значний відсоток становили мікст-інфекції та патологія ендометрію, які 

зустрічались у кожної третьої жінки з безпліддям, лікованим за допомогою ЗІВ. 

Проаналізувавши отримані дані, слід звернути увагу на значиму частку 

оперативних втручань на органах малого тазу в основній групі та групі 

порівняння (70,0 % та 74,0 % відповідно) і внутрішньоматкових втручань 

(54,0% та 52,0 % відповідно по групах), які створюють передумови для 

розвитку гормональної дисфункції у категорії пацієнток, долучених до 

програми ЗІВ, та встановлені як фактори ризику виникнення ретрохоріальних 

гематом (OR=7,27; 95%, ДІ (4,66-11,35)) (рис. 4.10). 

 

 

Рис. 4.10. Частота та характер оперативних втручань в анамнезі в 

обстежених жінок, %. 

Примітка. * – різниця статистично значима відносно даних групи 

контролю (р<0,05). 
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Найбільш розповсюдженим видом проведеного оперативного втручання в 

анамнезі в обстежених пацієнток були кистектомії, зокрема резекція тканини 

яєчника. Операції на яєчниках переважали у відсотковому відношенні в обох 

досліджуваних групах (42,0 % та 44,0 % відповідно). Оперативні втручання на 

маткових трубах проводились з приводу позаматкової вагітності та гідро- чи 

піосальпінксу. Операції із роз’єднання злук проводились кожній п’ятій жінці 

досліджуваних груп. 

Серед інших оперативних втручань переважали внутрішньоматкові 

втручання та гістероскопія – 15,0 % та 38,0 % відповідно. При цьому за 

характером оперативних втручань обидві групи з непліддям в анамнезі були 

порівнянні між собою. 
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Рис. 4.10. Структура внутрішньоматкових втручань у досліджуваних 

групах, %. 

Примітка. * – різниця достовірна відносно даних групи контролю 

(р<0,05). 

 

Вивчення соматичного анамнезу показало, що у групах жінок з 

безпліддям екстрагенітальну патологію мало більше половини пацієнток (62 
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(62,0 %) жінки проти 10 (33,3 %) – у групі контролю (p<0,05)). Дані наведені в 

таблиці 4.6. 

У досліджуваних групах чільне місце належить інфікуванню 

сечостатевих шляхів, що збільшує ймовірність виникнення відшарування 

хоріона у 3,6 раза (OR=3,66; 95%, ДІ (2,33-5,76)), у 30,0 % пацієнток з основної 

групи та у 32,0 % з групи порівняння, втричі перевищуючи у відсотковому 

значенні контрольну групу (p<0,05); патології шлунково-кишкового тракту та 

серцево-судинної системи зустрічались втричі частіше у жінок, включених в 

програму ЗІВ, відносно групи контролю (p<0,05). 

Таблиця 4.6 

Особливості соматичного анамнезу, (абс. число, %) 

Перенесені захворювання 

Досліджувані групи жінок 

Основна група  

(n=50) 

Група 

порівняння 

(n=50) 

Контрольна 

група  

(n=30) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Інфекційні захворювання 

перенесені в дитинстві 
32 64,0 30 60,0 18 60,0 

Захворювання органів 

дихання 
4 8,0 5 10,0 1 3,3 

Серцево-судинні 

захворювання 
12 24,0* 11 22,0* 2 6,7 

Захворювання шлунково-

кишкового тракту 
11 22,0* 10 20,0* 2 6,7 

Захворювання сечовивідної 

системи 
15 30,0* 16 32,0* 3 10,0 

Захворювання щитовидної 

залози 
10 20,0* 12 24,0* 1 3,3 

Варикозна хвороба 8 16,0 7 14,0 1 3,3 

Підвищена маса тіла та 

ожиріння 
23 46,0* 25 50,0* 2 6,7 

Недостатня маса тіла 14 28,0* 12 24,0* 2 6,7 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних групи контролю (р<0,05). 
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Слід зауважити, значимою була питома вага жінок із надмірною масою 

тіла: підвищений індекс маси тіла був у 12 (12,0 %) жінок, ожиріння І ступеня – 

у 25 (25,0 %) та ожиріння ІІ ступеня – у 11 (11,0 %) пацієнток із безпліддям. 

Кожна друга жінка із досліджуваних груп мала підвищений індекс маси тіла 

(46,0 % та 50,0 % відповідно по групах), який є одним із факторів ризику 

відшарування хоріона (OR=5,26; 95%, ДІ (3,14-8,83)). 

Наявність недостатньої маси тіла підвищує ризик відшарування хоріона у 

4,2 раза (OR=4,22; 95%, ДІ (2,37-7,54)), у зв’язку з чим до основної групи 

увійшли 14 (28,0 %), а до групи порівняння – 12 (24,0 %) жінок, у яких індекси 

маси тіла були нижчими показника 18,5 кг/м2. 

Серед обстежених жінок дисфункція щитоподібної залози відмічена 

практично в кожної п’ятої пацієнтки (22,0 %) та тільки в однієї жінки 

контрольної групи (p<0,05). Інфекційні захворювання, перенесені в дитинстві 

спостерігались у 62,0 % пацієнток досліджуваних груп. Таким же значимим був 

їх відсоток (60,0 %) у групі контролю. Варикозне розширення вен нижніх 

кінцівок частіше зустрічалось у пацієнток з безпліддям обох досліджуваних 

груп (16,0 % та 14,0 % відповідно) проти даних контролю (3,3 %) (р<0,05). 

Встановлені результати, безумовно, свідчать про значний вплив 

обтяжених акушерського та соматичного анамнезів на показники перебігу 

індукованої вагітності. 

Проаналізувавши отримані дані, варто зазначити, що пацієнти основної 

групи і групи порівняння були рівнозначні за віком, даними акушерсько-

гінекологічного анамнезу, частотою супутньої гінекологічної та 

екстрагенітальної патології. Основними причинами безпліддя у хворих 

основної групи і групи порівняння були трубно-перитонеальний фактор, 

ендокринна дисфункції та поєднання цих факторів. 

В цілому, як показали результати вивчення клінічного анамнезу, жінки із 

непліддям мають обтяжений акушерський анамнез, значну питому вагу 

генітальної та соматичної захворюваності. Найбільш значущими факторами 

можуть служити вік жінок, маса тіла, оперативні втручання на органах малого 
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тазу, внутрішньоматкові втручання, хронічні запальні захворювання додатків 

матки та сечовидільної системи, мимовільні викидні та перинатальні втрати в 

анамнезі, а також невідповідність між змінами ендометрію та фазою 

менструального циклу. 

 

Матеріали розділу висвітлені у наступній друкованій праці: 

1. Литвин НВ, Геник НІ, Кінаш НМ. Особливості перебігу вагітності, пологів 

та післяпологового періоду у жінок з відшаруванням хоріона у різні терміни 

вагітності. Неонатологія, хірургія та перинат. медицина. 2012;2(3):87-91. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ЛАБОРАТОРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СТАНУ МЕТАБОЛІЧНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ЖІНОК З 

ІНДУКОВАНОЮ ВАГІТНІСТЮ 

 

5.1.  Особливості гормональних взаємовідносин у пацієнток із 

безпліддям, включених у програму запліднення in vitro 

 

На думку багатьох науковців, ендокринологічні фактори відіграють 

важливу роль у патогенетичних механізмах мимовільних викиднів з 

утворенням ретрохоріальних гематом у першому триместрі вагітності. 

Наявність вагомого відсотка порушень менструального циклу, гінекологічних 

захворювань, оперативних втручань на додатках матки та органах малого тазу у 

жінок з індукованою вагітністю зумовлює порушення функціональної здатності 

яєчників та в подальшому призводить до змін у гестаційному процесі. 

Згідно із завданням дослідження нами був проведений динамічний 

моніторинг рівня стероїдних (естрадіол, прогестерон) та білкового (β-ХГЛ) 

гормонів у крові жінок досліджуваних груп перед програмою ЗІВ та під час 

вагітності.  

У жінок з непліддям, включених у програму ЗІВ, віднесених до основної 

досліджуваної групи, у першій фазі менструального циклу при дослідженні 

концентрації гормонів відсутня вірогідна різниця за окремими показниками у 

порівнянні з даними групи порівняння (табл. 5.1). 

У 29 (58,0 %) пацієнток групи порівняння та у 28 (56,0 %) осіб основної 

групи встановлено помірне збільшення концентрації естрадіолу у 1,7 раза та 

зниження у 1,3 раза рівня прогестерону (р<0,05). Співвідношення 

естрадіол/прогестерон становило 2,72 ум.од. із достовірними відмінностями 

проти даних контролю (р<0,05), що є свідченням гормонального дисбалансу 

напередодні програми ЗІВ. 
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Таблиця 5.1 

Концентрація яєчникових гормонів у крові жінок за 3 місяці до програми 

запліднення in vitro, (М±m) 

Показник 

Досліджувані групи 

Основна група 

(n=50) 

Група порівняння 

(n=50) 

Контрольна 

група (n=30) 

Естрадіол, пг/мл 116,7±8,1* 112,1±7,0* 65,5±2,8 

Прогестерон, нг/мл 0,43±0,03* 0,39±0,02* 0,52±0,03 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних групи контролю (р<0,05). 

 

Провівши повторне обстеження рівнів прогестерону та естрадіолу перед 

програмою ЗІВ, встановлено зниження рівня естрадіолу та помірне підвищення 

рівня прогестерону в основній групі проти групи порівняння (p<0,05) (табл. 

5.2). 

Таблиця 5.2 

Концентрація яєчникових гормонів у крові жінок перед програмою 

запліднення in vitro, (М±m) 

Показник 

                          Досліджувані групи 

Основна група 

(n=50) 

Група порівняння 

(n=50) 

Контрольна група 

(n=30) 

Естрадіол, пг/мл 95,6±4,0* 113,1±6,6*о 70,3±3,4 

Прогестерон, нг/мл 0,65±0,02 0,42±0,02*о 0,61±0,03 

Примітки: 

1. * - різниця достовірна відносно показників контрольної групи (p<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників основної групи (p<0,05). 

 

Аналіз результатів гормонального дослідження напередодні індукованого 

циклу виявив, що співвідношення естрадіол/прогестерон у жінок основної 

групи, в яких діагностовано стан хронічної ановуляції та недостатності 

лютеїнової фази, після гормональної корекції менструального циклу становило 

1,47 ум.од. проти 2,69 ум.од. у групі порівняння, що вказує на нормалізацію 
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гормонального статусу та створює сприятливі передумови для процесу 

імплантації в програмі ЗІВ. 

Відповідно до даних нашого дослідження частіше спостерігається 

відносна (за рахунок дефіциту прогестерону) гіперестрогенія, рідше знижена 

продукція естрогенів та прогестерону. Останнє супроводжується порушенням 

першої хвилі інвазії та розвитком первинної плацентарної недостатності. 

У своїй роботі ми вивчали гормони, які беруть участь в розвитку та 

підтримці вагітності (прогестерон, естрадіол, хоріонічний гонадотропін 

людини), діагностичне значення сироваткових маркерів крові для оцінки 

ризику порушення інвазії та відшарування хоріона. 

Встановлено, що в ранні терміни гестації показники прогестерону у 6 

(14,3 %) жінок основної групи та в 14 (36,8 %) – групи порівняння були знижені 

у 1,4 раза проти даних групи контролю (р<0,05), що свідчить про недостатність 

лютеїнової фази після індукції суперовуляції у жінок з безпліддям, навіть на 

фоні підтримки лютеїнової фази (табл. 5.3). Причому варто зазначити, що у 9,5 

% випадків діагностовано загрозу переривання вагітності та відшарування 

хоріона у жінок основної групи та у 26,3 % випадках – у групі порівняння. 

Таблиця 5.3 

Характеристика рівня прогестерону (нг/мл) у першому триместрі гестації, 

(М±m) 

Періоди дослідження 

Досліджувані групи 

Основна група 

(n=42)/5-8т 

(n=37)/11-13т 

Група порівняння 

(n=38)/5-8т 

(n=26)/11-13т 

Контрольна 

група 

(n=30) 

5-8 тижнів 17,62±0,79* 14,83±0,70*о 21,29±1,10 

11-13 тижнів 22,29±0,85* 17,98±0,90*о 24,87±0,80 

Примітки: 

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (р<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників основної групи (р<0,05). 
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У 54,76 % жінок основної групи та у 63,15 % жінок групи порівняння 

рівень прогестерону перевищував показники групи контролю у 1,5 раза, що 

пояснюється підтримкою лютеїнової фази екзогенним прогестероном. У 1 

(2,38%) жінки основної групи та у 5 (13,2 %) жінок групи порівняння із 

підвищеним рівнем прогестерону діагностовано відшарування хоріона. 

Очевидно, підвищений рівень прогестерону може бути свідченням 

негативного впливу його надлишку на механізми ініціації тромбофілічних 

порушень та гальмування вироблення β-ХГЛ трофобластом, що створює 

передумови для хоріальної дисфункції і розвитку дезадаптаційних процесів у 

фетоплацентарному комплексі, зумовлюючи загрозу переривання вагітності та 

відшарування хоріона. 

Аналізуючи рівні прогестерону відносно застосованої програми ЗІВ, 

виявлено, що у жінок, яким проводили програму запліднення in vitro із 

кріопереносом ембріонів, рівень прогестерону в основній групі наближався до 

показників контрольної групи. У жінок з безпліддям, яким проводилась 

індукція суперовуляції в програмі ЗІВ та ембріотрансфер в стимульованому 

циклі, спостерігались знижені рівні прогестерону (р<0,05). Дані наведені на 

рисунку 5.1. 

Варто зазначитити, що рівень прогестерону в жінок з індукованою 

вагітністю, ускладненою відшаруванням хоріона, в терміни 5-8 тижнів був у 

межах 13,12±4,17 нг/мл та 11,71±2,59 нг/мл в основній групі та групі 

порівняння відповідно, що у 2,0 рази менше відносно даних групи контролю 

(р<0,05).  

У терміни гестації 11-13 тижнів у жінок основної групи, в яких вагітність 

прогресувала, рівень прогестерону був достовірно вищий і наближався до 

показників групи контролю – 22,29±0,85 нг/мл та 24,87±0,80 нг/мл відповідно, 

проти групи порівняння – 17,98±0,90 нг/мл, у якій спостерігались повторні 

епізоди кров’янистих виділень та вагітність у 15,38 % з яких перервалась в 

терміні 14-16 тижнів гестації (р<0,05). 
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Рис. 5.1. Характеристика рівня прогестерону (нг/мл) в першому триместрі 

гестації в залежності від застосованого методу запліднення in vitro та способу 

ембріотрансферу, (М±m). 

Примітка. о – різниця достовірна відносно даних основної групи (р<0,05). 

 

Статистичними методами проведено розрахунок порогового рівня 

прогестерону, при якому зростала ймовірність появи ретрохоріальної гематоми, 

становив < 15,1 пг/мл (p<0,001). 

Важливим моментом було вивчення рівня естрадіолу, який є продуктом 

єдиного фетоплацентарного комплексу. Рівень естрогенів характеризує не 

тільки функціональний стан плаценти, але й стан плода. При патологічному 

перебігу вагітності відмічається зменшення продукції естрогенів [40]. 

У жінок обох досліджуваних груп (у 76,2 % в основній групі та у 65,8 % у 

групі порівняння) cередній вміст естрадіолу достовірно вищий проти даних 

групи контролю (р<0,05), що може пояснюватись додатковим гормональним 

навантаженням при проведенні стимуляції у програмі ЗІВ (табл. 5.4). 
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Таблиця 5.4 

Характеристика рівня естрадіолу (пг/мл) у першому триместрі гестації, 

(М±m) 

Періоди дослідження 

Досліджувані групи 

Основна група 

(n=42)/5-8т 

(n=37)/11-12т 

Група порівняння 

(n=38)/5-8т 

(n=26)/11-12т 

Контрольна 

група 

(n=30) 

5-8 тижнів  1878,3±74,8* 2056,6±151,3* 1369,5±24,9 

11-13 тижнів  3114,0±97,8* 3320,9±222,8* 2702,2±40,0 

Примітки: 

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (р<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників основної групи (р<0,05). 

 

Проаналізувавши динаміку змін рівня естрадіолу у крові вагітних із 

відшаруванням хоріона та утворенням ретрохоріальної гематоми, з’ясовано, що 

на ранніх стадіях формування плацентарної дисфункції спостерігається суттєве 

зниження рівня естрадіолу. У 2 (4,76 %) жінок основної групи та 11 (28,9 %) 

жінок групи порівняння, вагітність яких ускладнилась відшаруванням хоріона 

та перервалась в терміні до 8 тижня, рівень естрадіолу становив 951,1±21,5 

пг/мл, що у 1,4 раза менше, ніж у групі контролю (1369,5±24,9) пг/мл (р<0,05). 

Необхідно звернути увагу, що прослідковується позитивний кореляційний 

зв'язок (r=0,68, p<0,05) зниженого рівня естрадіолу в жінок з індексом маси тіла 

менше 18,5 кг/м2. Як відомо, для жінок із низькою масою тіла характерний 

гіпоестрогенний стан, який має несприятливий вплив на перебіг гестаційного 

процесу. 

Варто зазначити, що при аналізі рівня естрадіолу у жінок із ЗІВ та ЕТ у 

стимульованому циклі та в кріоциклі, достовірної різниці між досліджуваними 

групами не виявлено, а також встановлено пороговий рівень естрадіолу для 

жінок з індукованою вагітністю (< 1600 пг/мл, p<0,001), при якому зростав 

ризик відшарування хоріона. 
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Ще одним важливим білковим гормоном є хоріонічний гонадотропін 

людини, який продукується з ранніх термінів вагітності клітинами 

синцитіотрофобласта. 

Аналізуючи гормональний статус вагітних досліджуваних груп, ми 

виявили, що вміст β-ХГЛ в плазмі крові жінок з ускладненим перебігом 

індукованої вагітності був вірогідно нижчим порівняно з показниками групи 

контролю (р<0,05). Дані наведені в таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 

Характеристика рівня β-ХГЛ (mIU/mL) в 5-8 тижнів гестації, (М±m) 

Періоди 

дослідження 

Досліджувані групи жінок  

Основна група 

(n=42) 

Група порівняння 

(n=38) 

Контрольна група 

(n=30) 

5-8 тижнів  79942,6±5620,8 100950,0±11674,8* 67550,3±3532,1 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних групи контролю (р<0,05). 

 

У динаміці моніторингу варто вказати на наступні неоднозначні показники 

рівня β-ХГЛ. У кожної другої пацієнтки (41 осіб (51,25 %)) рівень β-ХГЛ не 

відповідав фізіологічним межам, при чому в основній групі в 9 (21,4 %) жінок він 

був знижений, а у 7 (16,5 %) – підвищений; у групі порівняння рівень β-ХГЛ в 

плазмі крові у 14 (36,8 %) випадках був нижчим від показників групи контролю, а у 

11 (28,9 %) жінок зареєстровано його підвищення (р<0,05). 

Слід виокремити той факт, що у пацієнток із ранніми репродуктивними 

втратами у 52,9 % випадків рівень β-ХГЛ був зниженим у 1,8 раза, у 47,1 % – 

підвищеним у 2,0 рази, і саме у тих жінок, у яких спостерігались повторні 

епізоди кров’янистих виділень. У кожної третьої пацієнтки із низькими 

показниками рівня β-ХГЛ, які склали (39478,3±2796,6) mIU/mL та 

(26727±2365,8) mIU/mL в основній групі та групі порівняння відповідно, 

вагітність супроводжувалась мимовільним її перериванням, і тільки у 6 (14,3%) 

жінок основної групи та 3 (7,9 %) жінок групи порівняння відмічена 

нормалізація даного показника у межах референтних значень. Статистично 
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значимої різниці між показниками β-ХГЛ у жінок, в яких проводилась програма 

ЗІВ та ЕТ в стимульованому циклі, та у пацієнток, включених в кріопротокол, 

не встановлено. 

Таким чином, гормональний дисбаланс, що є фоном для розвитку 

індукованої вагітності, зумовлює ранні репродуктивні втрати та визначає 

подальший перебіг вагітності. 

 

5.2.  Оцінка показників специфічних білків вагітності в сироватці 

крові у вагітних, включених в програму запліднення in vitro  

 

У зв'язку з тим що практично всі маркери, які використовуються при 

проведенні біохімічного скринінгу, мають плодове походження, зокрема, 

продукуються цитотрофобластом, зміна їх синтезу на етапах ранньої 

плацентації свідчить про порушення процесів формування і розвитку плаценти, 

а, отже, може служити раннім маркером можливого розвитку таких ускладнень 

гестації, як фетоплацентарна недостатність, гестоз та передчасні пологи [87]. 

У нашому дослідженні ми оцінювали рівні специфічних білків вагітності 

(РАРР-А та β-ХГЛ) в сироватці крові пацієнток з фізіологічною вагітністю та 

індукованою вагітністю, яка ускладнилась локальним відшаруванням хоріона. 

Визначення вмісту плацентарних білків проводили в терміни 11-13 тижнів 

вагітності (табл. 5.6). 

Відповідно до отриманих нами результатів, у першому триместрі вагітності із 

фізіологічним перебігом у 21 (70,0 %) вагітної жінки групи контролю рівні РАРР-А 

становили 1,02±0,05 МоМ, у 6 (20,0 %) жінок вони були дещо знижені та в 3 

(10,0 %) спостерігалось підвищення їх рівня.  

Показники β-ХГЛ у 20 (66,7 %) випадках відповідали рівню 1,03±0,05 

МоМ, їх зниження спостерігалось у 4 (13,3 %) випадках, підвищення – у 6 (20,0 

%), що мало пряму кореляційну залежність щодо значень РАРР-А (r=0,51; 

p<0,05).  
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Таблиця 5.6 

Вміст рівня специфічних білків вагітності в І триместрі гестації у 

пацієнток досліджуваних груп, (M±m) 

Термін гестації 

Досліджувані групи жінок 

Основна група 

(n=37) 

Група порівняння 

(n=26) 

Контрольна 

група (n=30) 

Хоріонічний гонадотропін людини 

11-13 тижнів вагітності, 

нг/мл 
59,46±5,32 76,89±8,49* 51,77±3,12 

11-13 тижнів вагітності 

(МоМ) 
1,21±0,10 1,52±0,16* 1,03±0,05 

РАРР-А 

11-13 тижнів вагітності, 

mIU/ml 
1,82±0,14 1,40±0,14*° 1,96±0,08 

11-13 тижнів вагітності 

(МоМ) 
0,92±0,07 0,71±0,06*° 1,02±0,05 

Примітки: 

1. * - різниця достовірна відносно даних контрольної групи (p<0,05); 

2. ° - різниця достовірна відносно показників основної групи (р<0,05). 

 

У жінок після ЗІВ в основній групі без змінених маркерів середні значення 

РАРР-А та β-ХГЛ становили, відповідно, 0,94±0,05 МоМ та 1,16±0,11 МоМ, а для 

жінок із загрозою переривання вагітності, ускладненої відшаруванням хоріона – 

0,80±0,20 МоМ і 1,33±0,28 МоМ. 

У групі порівняння середні значення РАРР-А і β-ХГЛ становили відповідно 

0,88±0,04 МоМ і 1,38±0,15 МоМ, у жінок з ретрохоріальними гематомами – 

0,62±0,14 МоМ і 1,55±0,35 МоМ. Статистично достовірну відмінність РАРР-А 

знайдено між основною групою та групою порівняння серед жінок із індукованою 

вагітністю, при якій показники РАРР-А у групі порівняння у 1,3 раза менші, ніж в 

основній. Ще більша різниця вмісту РАРР-А виявлена у жінок групи порівняння, 

яка у 1,6 раза менша від контролю (p<0,001). Достовірна різниця вмісту β-ХГЛ 

знайдена між групами порівняння та контролю. Статистично значущої різниці 



114 
 

середніх значень β-ХГЛ в основній групі та групі порівняння не виявлено. 

Очевидним є те, що з ускладненим перебігом вагітності достовірно пов’язаний 

знижений вміст РАРР-А та не пов’язаний достовірно підвищений вміст β-ХГЛ. 

Серед вагітностей після ЗІВ (9,5 %), які завершились мимовільним викиднем, 

найгіршими виявились показники при рівні РАРР-А <0,30 МоМ та рівні β-ХГЛ <0,3 

або >3,0 МоМ. 

Беручи до уваги те, що у всіх групах при близьких до 1,0 МоМ середніх 

показниках окремі абсолютні цифри коливались у дуже широких межах від 0,11 до 

3,1 МоМ, було проведено аналіз результатів досліджуваних груп та виявлені 

наступні неоднозначні показники рівня β-ХГЛ. У кожної другої пацієнтки (32 осіб - 

50,8 %) рівень β-ХГЛ не відповідав фізіологічним межам: у 16 (25,4 %) 

зареєстровано його підвищення, у 17 (26,9 %) рівень β-ХГЛ в плазмі крові був 

нижче норми (р<0,05). А проведений кореляційний аналіз дозволив встановити 

від’ємний кореляційний зв’язок між об’ємом ретрохоріальної гематоми та 

концентрацією даного маркеру (r=-0,31; р<0,05). 

Особливий інтерес викликають отримані нами дані щодо підвищення 

концентрації РАРР-А у сироватці крові у вказані терміни. У наших 

дослідженнях відмічено підвищений вміст даного білка як у жінок із 

фізіологічною вагітністю, так і у жінок з локальним непрогресуючим 

відшаруванням хоріону, із них у 3 (10,0 %) здорових вагітних та у 2 (33,3 %) з 6 

жінок, у яких стався пізній мимовільний викидень.  

При оцінці рівнів специфічних білків вагітності в сироватці крові 5 

(50,0%) пацієнток з індукованою вагітністю, яка ускладнилась локальним 

відшаруванням хоріона, встановлено дисбаланс між концентраціями РАРР-А та 

β-ХГЛ, а саме: при низьких рівнях РАРР-А спостерігались високі рівні β-ХГЛ 

та у 2 (20,0 %) пацієнток при високих рівнях РАРР-А були низькі рівні β-ХГЛ, а 

у третини (30,0 %) пацієнток виявили зниження як РАРР-А, так і β-ХГЛ. 

Достовірних відмінностей у показниках біохімічних маркерів у жінок, 

включених у кріоцикл та ЗІВ із ЕТ у «свіжому» циклі не виявлено. 
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Отримані результати коливання маркерів біохімічного скринінгу, 

повторні епізоди кров’янистих виділень та висока частка загрози мимовільного 

викидня у жінок досліджуваних груп не дозволяють виключити у таких 

пацієнток наявність прогестеронової недостатності та розвиток порушення 

інвазії трофобласту, які вимагають тривалої гормональної підтримки. 

Результати наших досліджень вказують, що для фізіологічного перебігу 

вагітності властиві односпрямовані зміни біохімічних маркерів, тоді як 

ускладнений перебіг вагітності характеризується різноспрямованими змінами 

або низькими показниками концентрації як РАРР-А, так і β-ХГЛ, які можна 

вважати предикторами ускладненого перебігу вагітності, що дозволяє 

прогнозувати порушення інвазії хоріона і плаценти та оптимізовано підійти до 

формування груп ризику, більш ретельного моніторингу та гормональної 

підтримки першого триместру вагітності у зазначеної категорії пацієнток. 

 

5.3. Оцінка гемостазіологічних показників у досліджуваних групах 

вагітних жінок з відшаруванням хоріона 

 

Перебіг вагітності після ЗІВ, особливо на ранніх термінах, відбувається 

на тлі високих, нефізіологічних концентрацій стероїдних гормонів, які 

продукуються гіперстимульованими жовтими тілами яєчників та несприятливо 

впливають на показники мікроциркуляції і матково-плацентарний кровотік, 

призводячи до відшарування хоріона з подальшим формуванням 

фетоплацентарної недостатності [200]. 

Всім жінкам досліджуваних груп у прегравідарному періоді проводився 

моніторинг стану системи гемостазу. При настанні вагітності у жінок з 

безпліддям, лікованим за допомогою ЗІВ, оцінювались зміни в системі 

гемостазу порівняно до групи контролю. 

До гемостазіологічного обстеження належало визначення деяких 

показників плазменної та тромбоцитарної ланок гемостазу. Реалізація 

первинної ланки гемостазу здійснюється в основному за допомогою адгезивно-
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агрегаційних функцій тромбоцитів. Дослідження судинно-тромбоцитарної 

ланок системи гемостазу проводилось за рахунок вивченням кількості 

тромбоцитів та агрегаційної активності тромбоцитів (табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Характеристика первинного гемостазу у жінок досліджуваних груп у 

прегравідарний період, (M±m) 

Показник 
Періоди 

дослідження 

Досліджувані групи жінок 

Основна  

група 

(n=50) 

Група 

порівняння 

(n=50) 

Контрольна 

група  

(n=30) 

Тромбоцити, 

109/л 

За 3 місяці до ЗІВ 170,04±3,47* 174,68±4,55* 239,2±3,85 

Перед програмою 

ЗІВ 
247,50±3,67 182,14±4,81*о 251,4±4,15 

Активація 

тромбоцитів з 

аденозинди-

фосфат, % 

За 3 місяці до ЗІВ 121,3±3,4* 124,5±3,3* 108,8±3,3 

Перед програмою 

ЗІВ 
109,2±3,3 119,4±3,2*о 109,5±3,4 

Примітки: 

1. * - різниця достовірна відносно даних контрольної групи (p<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно даних основної групи (p<0,05).  

 

Відповідно до результатів нашого дослідження кількість тромбоцитів в 

динаміці спостереження у всіх жінок була в межах референтних значень. При 

вивченні тромбоцитарної ланки гемостазу в групі порівняння на 

преконцепційному етапі у 42,0 % спостережень виявлено знижений у 1,5 раза 

рівень тромбоцитів у венозній крові, порівняно до аналогічних показників 

основної та контрольної груп (p<0,05).  

Агрегаційна активність тромбоцитів з аденозиндифосфатом в групі 

порівняння перед програмою ЗІВ перевищувала ці показники в основній та 

контрольній групах, що може свідчити про наявність гіперагрегаційного 

синдрому напередодні програми ЗІВ у жінок, які отримували стандартну 

підготовку до індукції суперовуляції. 
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Аналіз показників плазмово-коагуляційної ланки системи гемостазу 

виявив наступні зміни, подані в таблиці 5.8. 

Таблиця 5.8 

Характеристика показників коагулограми у жінок досліджуваних груп у 

прегравідарний період, (M±m) 

Періоди дослідження / 

Показники 

Досліджувані групи 

Основна група 

(n=50) 

Група 

порівняння 

(n=50) 

Контрольна 

група (n=30) 

За 3 місяці до ЗІВ 

Протромбіновий час, с 11,86±0,10* 11,78±0,08* 12,9±0,08 

Протромбіновий індекс, % 99,82±1,08* 100,62±1,27* 95,42±1,14 

Міжнародне нормалізоване 

співвідношення 
1,03±0,01* 1,02±0,01* 1,08±0,01 

Фібриноген, г/л 2,81±0,06* 2,94±0,06* 2,14±0,09 

Тромбіновий час, с 16,98±0,43* 16,42±0,36* 19,53±0,52 

Активований частковий 

тромбопластиновий час, с 
24,86±0,27* 24,93±0,31* 29,8±0,43 

D-димери 336,7±9,7* 335,6±9,0* 216,5±8,3 

Перед програмою ЗІВ 

Протромбіновий час, с 12,21±0,09 11,75±0,09*о 12,52±0,08 

Протромбіновий індекс, % 98,48±1,37 103,98±1,35*о 96,7±1,2 

Міжнародне нормалізоване 

співвідношення 
1,07±0,02 0,98±0,01*о 1,06±0,02 

Фібриноген, г/л 2,73±0,06 3,13±0,09*о 2,52±0,07 

Тромбіновий час, с 17,72±0,36* 15,86±0,46*о 19,3±0,49 

Активований частковий 

тромбопластиновий час с 
26,07±0,30 24,21±0,35*о 27,05±0,32 

D-димери 307,2±9,1* 342,7±8,8*о 231,4±8,5 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників контрольної групи (p<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників основної групи (p<0,05). 
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Проаналізувавши отримані результати, встановлено, що дані 

коагулограми жінок основної групи за 3 місяці до програми ЗІВ вірогідно не 

відрізнялись від даних групи порівняння. Поряд з цим, нам вдалось виявити 

ознаки напруження в системі гемостазу в жінок з індукованою вагітністю, 

порівняно до контролю (p<0,05). 

Варто зазначити, що у жінок основної групи у динаміці прегравідарної 

підготовки спостерігались виразні позитивні зміни показників коагуляційного 

стану крові, які наближались до показників групи контролю. 

Також на увагу заслуговує той факт, що у жінок з негативним 

результатом лікування безпліддя методом ЗІВ гемостазіограма 

характеризується значно більшим проявом гіперкоагуляційного стану проти 

групи жінок з позитивним результатом лікування. 

Оскільки використання гормональних середників у циклах ЗІВ, 

призводить до порушення коагуляційних властивостей крові, ми приділяли 

особливу увагу дослідженню показників гемостазіограми у жінок, у яких 

діагностували клінічну вагітність. 

Як демонструють дані таблиці 5.9 та 5.10, при динамічному моніторингу 

та вивченні показників стану системи коагуляції у жінок з індукованою 

вагітністю встановлено прояви гіперкоагуляції. У даної категорії пацієнток 

спостерігалось посилення згортальних властивостей крові, яке проявлялось у 

вірогідному підвищенні протромбінового індексу у 1,3 раза, що характеризує 

зовнішній шлях згортання крові, та зниження у 1,2 раза активованого 

часткового тромбопластинового часу, який своєю чергою характеризує 

внутрішній шлях коагуляції (р<0,05). 

Зростання вмісту фібриногену в 1,5 раза у жінок групи порівняння та у 

2,0 рази у жінок з діагностованими ретрохоріальними гематомами відносно 

показників у контрольній групі (р<0,05) свідчить про посилення порушень 

гемокоагуляції. 
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Таблиця 5.9 

Показники гемостазу досліджуваних груп жінок у 5-8 тижнів гестації, 

(M±m)  

Показники 

Досліджувані групи 

Основна група 

(n=42) 

Група 

порівняння 

(n=38) 

Контрольна 

група (n=30) 

Протромбіновий час,с 11,58±0,11*о 10,66±0,15*о 12,14±0,13 

Протромбіновий індекс, % 104,49±1,47*о 120,74±1,95*о 95,17±1,13 

Міжнародне нормалізоване 

співвідношення 
0,98±0,01*о 0,90±0,01*о 1,05±0,02 

Фібриноген, г/л 2,99±0,11*о 4,03±0,18*о 2,62±0,06 

Тромбіновий час, с 15,69±0,47 о 13,79±0,49*о 18,83±0,55 

Активований частковий 

тромбопластиновий час, с 
24,52±0,33*о 21,85±0,37*о 26,18±0,33 

D-димери 447,4±12,4*о 695,1±10,3*о 303,9±15,4 

Тромбоцити, 109/л 257,41±3,97*о 343,56±6,85*о 230,83±4,47 

Активація тромбоцитів з 

аденозиндифосфатом, % 
117,4±3,2 131,6±3,6*о 115,6±3,3 

Примітки:  

1. * – різниця достовірна відносно даних контрольної групи (p<0,05);  

2. о – різниця достовірна відносно показників основної групи (p<0,05). 

 

Варто зазначити, що у 10 (12,5 %) пацієнток, у яких вагітність 

ускладнилась відшаруванням хоріона та ранніми репродуктивними втратами, 

показники згортальної активності перевищували показники групи контролю 

втричі (p<0,05). 

Таким чином, визначено тенденцію до збільшення показників усіх ланок 

коагуляційного гемостазу у жінок з індукованою вагітністю. Стан 

гіперкоагуляції під час вагітності представлений активацією згортання в 

матковому судинному руслі, яке супроводжується підвищенням факторів 

згортання та синтезу фібриногену. Розвиток цього стану зумовлений 
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надходженням тканинних та тромбоцитарних факторів згортання крові в 

загальну циркуляцію із плаценти.  

Такі локальні зміни можуть не визначатись у системному кровоплині, у 

зв’язку з чим при гемостазіологічному обстеженні було проведено дослідження 

рівня D-димерів. Аналіз отриманих результатів виявив значні відхилення у бік 

збільшення рівня зазначеного показника. 

Таблиця 5.10 

 Показники гемостазу досліджуваних груп жінок в 11-13 тижнів гестації, 

(M±m) 

Показники 

Досліджувані групи 

Основна група 

(n=37) 

Група порівняння 

(n=26) 

Контрольна 

група 

(n=30) 

Протромбіновий час, с 11,44±0,10 *о 9,93±0,10*о 11,83±0,11 

Протромбіновий індекс , % 107,89±1,32*о 127,48±1,65*о 101,57±1,82 

Міжнародне нормалізоване 

співвідношення 
0,97±0,01 0,83±0,01*о 1,00±0,02 

Фібриноген, г/л 3,39±0,10*о 4,32±0,19*о 3,02±0,07 

Тромбіновий час, с 14,69±0,46 13,09±0,32*о 15,54±0,27 

Активований частковий 

тромбопластиновий час, с 
23,25±0,41*о 20,63±0,31*о 25,10±0,37 

D-димери 452,3±10,9*о 705,1±11,3*о 319,0±13,1 

Тромбоцити, 109/л 289,91±4,41*о 374,56±6,74*о 249,50±4,55 

Активація тромбоцитів з 

аденозиндифосфатом, % 
123,3 ±3,4* 132,5±4,1*о 118,7±3,2 

Примітки:  

1. * – різниця достовірна відносно даних контрольної групи (p<0,05); 

2. о  – різниця достовірна відносно даних основної групи (p<0,05). 

 

Варто вказати, що динамічний моніторинг показників коагуляційної 

ланки гемостазу продемонстрував, що зі збільшенням терміну вагітності 

виявляються всі ознаки, характерні для гестаційної адаптації системи згортання 

крові, як виражене напруження прокоагулянтної системи. Встановлено 
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достовірне зростання концентрації фібриногену, тромбоцитів та відхилення 

рівня D-димерів. Із прогресуванням індукованої вагітності в пацієнток 

прослідковується тенденція до зростання концентрації D-димерів, перш за все у 

жінок групи порівняння, перевищуючи у 2,2 раза показники групи контролю 

(p<0,05). У 9 (40,9 %) жінок із ретрохоріальними гематомами та ранніми 

репродуктивними втратами концентрація D-димерів перевищувала у 3,5 раза 

показники здорових осіб (p<0,05), що свідчить про активацію процесів 

внутрішньосудинного згортання крові та розвиток гіперкоагуляційного 

синдрому. 

Провівши порівняння показників гемостазу в пацієнток, у яких були 

застосовані програми індукції суперовуляції та кріопротоколу, встановлено, що 

рівні показника АЧТЧ вищі у жінок, включених у кріопротокол, в порівнянні з 

даними жінок, у яких проводилась КСЯ та ЕТ у стимульованому циклі. В 

основній групі зазначений показник наближається до показників групи 

контролю. Також виявлено підвищення рівня фібриногену та D-димерів у жінок 

з КСЯ, що може бути зумовлено значним гормональним навантаженням, 

призводячи до гіперкоагуляційного стану. Значне, в порівнянні з нормою, 

підвищення коагуляційного потенціалу та концентрації фібриногену, дає 

підставу припустити можливість розвитку в таких осіб внутрішньосудинної 

активації гемостазу, що призводить до порушення кровотоку у 

міжворсинчастому просторі з порушенням подальшої інвазії хоріона. 

Отримані дані свідчать про необхідність комплексного аналізу системи 

гемостазу для оцінки ризиків патологічних реакцій внутрішньосудинного 

тромбоутворення у матково-плацентарній ділянці. 

Підсумком усього вищезазначеного є очевидний висновок, що вагітність, 

яка наступила в умовах супрафізіологічного гормонального навантаження, 

характеризується високою часткою ускладнень, залежних, в основному, від 

стану системи гемостазу, особливо в першому триместрі, в якому формується 

функціональна система «мати-плацента-плід» та визначається подальший 

перебіг вагітності 
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5.4. Особливості лабораторних маркерів антифосфоліпідного 

синдрому та гіпергомоцистеїнемії у жінок з індукованою вагітністю 

 

Різні дослідження, спрямовані на вивчення норми і патології системи 

гемостазу розширили знання про механізми тромбоутворення, а також відкрили 

невідомі тромбофілії [10]. У зв’язку з цим нами проведене обстеження жінок 

під час вагітності на виявлення лабораторних маркерів АФС та підвищеного 

рівня гомоцистеїну. 

Всі вагітні були обстежені на рівень антифосфоліпідних антитіл 

(імуноглобуліни класів M та G), антитіл до β2-глікопротеїну, вовчакового 

антикоагулянту. Показники частота виявлення підвищених рівнів АФА 

представлені в таблиці 5.11. 

Таблиця 5.11 

Рівні маркерів антифосфоліпідного синдрому в обстежених жінок у 

першому триместрі вагітності, (M±m) 

Періоди дослідження / 

показники 

Досліджувані групи жінок 

Основна група 

(n=42)/5-8т 

(n=36)/11-12т 

Група 

порівняння 

(n=38)/5-8т 

(n=26)/11-12т 

Контрольна 

група 

(n=30) 

1 2 3 4 

5-8 тижнів вагітності 

Вовчаковий антикоагулянт 0,54±0,02* 0,71±0,04*о 0,45±0,02 

антифосфоліпідні антитіла  

Ig G 3,11±0,13* 5,10±0,38*о 2,11±0,11 

антифосфоліпідні антитіла  

Ig М 1,50±0,07* 3,28±0,29*о 0,92±0,07 

антитіла до β2-глікопротеїну 

IgG 3,16±0,13* 4,37±0,24*о 1,70±0,11 

антитіла до β2-глікопротеїну 

IgМ 1,13±0,06* 2,41±0,24*о 0,68±0,06 

11-13 тижнів вагітності 

Вовчаковий антикоагулянт 0,56±0,01* 0,69±0,03*о 0,46±0,02 
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Продовж. табл. 5.11 

1 2 3 4 

антифосфоліпідні антитіла  

Ig G 3,40±0,10* 5,11±0,30*о 2,21±0,10 

антифосфоліпідні антитіла  

Ig М 1,76±0,07* 3,17±0,18*о 0,95±0,06 

антитіла до β2-глікопротеїну 

IgG 3,25±0,11* 4,27±0,20*о 1,74±0,09 

антитіла до β2-глікопротеїну 

IgМ 1,21±0,05* 2,18±0,16*о 0,67±0,04 

Примітка:  

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (p<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників основної групи (p<0,05). 

 

Варто зауважити, що отримані результати досліджень в динаміці 

спостереження у всіх жінок були в межах референтних значень. Проте 

заслуговує на увагу те, що в ранні терміни спостерігалось підвищення у 2,7 раза 

вмісту антитіл до сумарних фосфоліпідів у групі порівняння та у 1,5 раза в 

основній групі, порівняно до групи контролю (p<0,05).  

Зокрема, при вагітності, ускладненій ретрохоріальною гематомою, 

спостерігалось підвищення рівня антитіл у 45,5 % спостережень проти 9,43 % у 

групі жінок із неускладненим перебігом першого триместру гестації. У 8 (57,14 

%) жінок, вагітність яких ускладнилась відшаруванням хоріона та мимовільним 

викиднем, вміст антитіл перевищував у 3,0 рази показники групи контролю 

(p<0,05), що може бути причиною тромбофілічних ускладнень та призводити 

до втрати вагітності. У 16 (72,7 %) жінок, в яких діагностовано відшарування 

хоріона, підвищений рівень АФА корелював із підвищеним вмістом D-димерів, 

що свідчить про виражену активацію коагуляційного каскаду (r= 0,72, p<0,05). 

Нами проведено порівняння отриманих результатів маркерів АФС у 

жінок, вагітність в яких наступила після КСЯ та після кріопротоколу, і 

встановлено, що рівні АФА достовірно не відрізнялись та не залежили від 

методу програми запліднення in vitro та варіанту ембріотрансферу. 
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За результатами аналізу отриманих даних, можна стверджувати, що 

циркуляція АФА навіть при збереженні та пролонгуванні вагітності призводить 

до розвитку плацентарної дисфункції, а у 12 (16,0 %) випадках – до епізодів 

рецидивування ретрохоріальних гематом, з чого очевидно, що циркуляція АФА 

зумовила реалізацію механізмів тромботичної мікроваскулопатії, яка сприяла 

відторгненню хоріона та ініціювала механізми ранніх репродуктивних втрат. 

Таким чином, результати нашого дослідження свідчать про 

патогенетичну роль тромбофілічного стану, зумовленого циркуляцією АФА, у 

патогенезі ускладненого перебігу індукованої вагітності. 

Наступним етапом нашого дослідження було визначення концентрації 

гомоцистеїну в сироватці крові обстежених жінок. У результаті аналізу 

концентрації гомоцистеїну встановлено наступні його рівні, приведені в 

таблиці 5.12. 

Таблиця 5.12 

Рівень гомоцистеїну у жінок обстежених груп, (M±m) 

Періоди дослідження 

Досліджувані групи 

Основна група 

(n=42)/5-8т 

(n=36)/11-12т 

Група 

порівняння 

(n=38)/5-8т 

(n=26)/11-12т 

Контрольна 

група 

(n=30) 

5-8 тижнів  5,48±0,10 8,18±0,25*о 5,73±0,09 

11-13 тижнів  5,39±0,10 7,67±0,17*о 5,55±0,09 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (p<0,05); 

2. о – різниця достовірна відносно показників основної групи (p<0,05). 

 

Оцінка рівнів гомоцистеїну в пацієнток групи порівняння, де використано 

стандартні підходи до моніторингу вагітності, дозволила виявити перевищення 

показників проти даних групи контролю у 1,4 раза (p<0,05), причому його 

рівень у жінок основної групи відповідав даним контрольної групи. 



125 
 

У 10 (45,5 %) жінок, вагітність яких ускладнилась відшаруванням хоріона 

та перервалась у ранні терміни, рівень гомоцистеїну становив 9,73±1,4 ммоль/л, 

що в 2,0 рази перевищувало показники основної та контрольної груп (p<0,05). 

Необхідно зауважити, що у жінок із безпліддям, лікованим за допомогою 

програми ЗІВ, рівень гомоцистеїну > 8,5 ммоль/л можна вважати предиктором 

невиношування вагітності (OR=3,47, 95 %, ДІ (1,3-9,29)). Слід відмітити, що 

достовірної різниці між рівнями гомоцистеїну у жінок, у яких проводились ЗІВ 

з ЕТ та кріоперенос ембріонів, не виявлено. 

Отримані результати свідчать про важливу роль підвищеного рівня 

гомоцистеїну, як одного із важливих маркерів невиношування індукованої 

вагітності, тому важливим є проведення досліджень, спрямованих на зниження 

репродуктивних втрат у жінок після ДРТ. 

Отже, для підвищення ефективності програми ЗІВ, важливим напрямком 

є пошук методів, які дозволяють звести до мінімуму репродуктивні втрати у 

даного контингенту і скорегувати виявлені порушення для зниження ризику 

можливих ускладнень. 

 

5.5. Результати інструментальних методів обстеження у жінок 

досліджуваних груп при локальному відшаруванні хоріона 

 

Найскладнiшим перiодом вагiтностi є I триместр, на який припадають 

основнi критичнi етапи: передімплантаційний період, iмплантацiя, органогенез 

i плацентацiя. В цей час, коли темпи пролiферацiї i диференцiювання клiтин 

надзвичайно високi, а плацента, яка тiльки формується, і захисні функції ще не 

сформувалися у повному обсязi, вплив негативних зовнішніх факторів або 

порушення на будь-якому рiвнi жiночого органiзму найчастіше призводять до 

морфофункціональної неповноцінності хоріона, а неправильне формування 

екстраембрiональних структур, які забезпечують живлення, рiст i розвиток 

ембрiона, призводить до неповноцiнного формування i функціонування всієї 

фетоплацентарної системи [28, 29]. 
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З огляду на вищезазначений контекст, незамінимими методами 

інструментальної діагностики патологічних станів є ультразвукове та 

доплерометричне дослідження. За даними сонографічних досліджень, уже в І 

триместрі патологічні зміни з боку плідного яйця були достовірно частішими в 

обох досліджуваних групах, ніж у групі контролю (p<0,05). 

Результати аналізу отриманих даних вказують на те, що у 20 (52,6 %) 

жінок групи порівняння уже в термінах 5-8 тижнів гестації спостерігались 

ехографічні ознаки загрози переривання вагітності, а саме: деформоване плідне 

яйце – у 50,0 %, низьке його розміщення – у 31,58 %, часткове відшарування 

хоріона, супроводжуване кров’янистими виділеннями – у 34,21 %. Анембріонія 

діагностована у 3 (7,89 %) випадках у групі порівняння та у 2 (4,76 %) випадках 

в основній групі, причому достовірної різниці між досліджуваними групами не 

виявлено. Дані наведені в таблиці 5.13. 

Таблиця 5.13 

Ехографічні ознаки патології ембріона та плідного яйця у 5-8 тижнів 

гестації, (абс. число, %) 

Показники 

Досліджувані групи 

Основна група  

(n=42) 

Група порівняння 

(n=38) 

Контрольна 

група (n=30) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Деформоване плідне 

яйце 
11 26,19* 19 50,0*о 0 0 

Низьке розміщення 

плідного яйця 
4 9,52 12 31,58*о 1 3,33 

Ретрохоріальна 

гематома 
6 14,28* 13 34,21*о 0 0 

Брадикардія ембріона 3 7,14 5 13,16* 0 0 

Тахікардія ембріона 2 4,76 6 15,79* 0 0 

Анембріонія 2 4,76 3 7,89 0 0 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (p<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників основної групи (p<0,05). 



127 
 

Слід зауважити, що у жінок групи порівняння достовірно частіше 

виявлялись ретрохоріальні гематоми та деформація плідного яйця з його 

низьким розміщенням. Встановлено значний відсоток (69,23 %) переривання 

вагітності у зазначеної категорії жінок, тільки у 3 (20,0 %) жінок з 

ретрохоріальною гематомою вагітність прогресувала (p<0,05). В основній групі 

вагітність, ускладнена відшаруванням хоріона, прогресувала у 71,4 % випадків. 

Аналіз даних ультразвукового дослідження в терміни 10-13 тижнів, 

встановив, що у кожної п’ятої жінки групи порівняння виявлено деформацію 

плідного яйця та локальне відшарування хоріона. Дані наведені в таблиці 5.14. 

Таблиця 5.14 

Ехографічні ознаки патології ембріона та плідного яйця у 10-13 тижнів 

гестації, (абс. число, %) 

Показники 

Досліджувані групи 

Основна група 

(n=37) 

Група порівняння 

(n=26) 

Контрольна 

група (n=30) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Деформоване плідне 

яйце 
2 5,41 4 15,38* 0 0 

Низьке розміщення 

плідного яйця 
1 2,70 5 19,23*о 0 0 

Ретрохоріальна 

гематома 
2 5,41 5 19,23*о 0 0 

Брадикардія ембріона 0 7,14 3 11,53*о 0 0 

Тахікардія ембріона 2 5,41 1 3,85 0 0 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (p<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників основної групи (p<0,05). 

 

Заслуговує на увагу те, що ехографічні ознаки патології ембріона були 

представлені у 12 (19,04 %) випадках, тоді як патологію екстраембріональних 

структур та плідного яйця встановлено у третини пацієнток (табл. 5.15). Аналіз 

отриманих даних відмітив значимий відсоток ультразвукових змін плідного 
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яйця та хоріона у пацієнток, у яких вагітність у подальшому достроково 

перервалась. У жінок із локальним відшаруванням хоріона спостерігалась його 

гіпоплазія, що може свідчити про порушення процесів інвазії в ранніх термінах 

із формуванням первинної фетоплацентарної недостатності. 

Таблиця 5.15 

Ехографічні ознаки патології екстраембріональних структур та органів 

малого тазу у першому триместрі гестації, (абс. число, %) 

Показники 

Досліджувані групи 

Основна група 

(n=42) 

Група порівняння 

(n=38) 

Контрольна 

група (n=30) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Гіперплазія амніона 2 4,76 8 21,05*о 0 0 

Гіпоплазія хоріона 1 2,38 10 26,32*о 0 0 

Фрагментований хоріон 2 4,76 8 21,05*о 0 0 

Передлежання хоріону 

або низька плацентація 
3 7,14 6 15,79* 1 3,33 

Локальне потовщення 

міометрію 
3 7,14 9 23,68*о 0 0 

Множинні жовті тіла в 

яєчниках 
24 57,14* 22 57,89* 0 0 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (p<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників основної групи (p<0,05). 

 

У результаті аналізу динаміки ехографічних критеріїв невиношування 

вагітності в жінок із ретрохоріальною гематомою було встановлено, що в 

терміни 6-7 тижнів вагітності, поряд з утворенням гравідарної гематоми, 

найбільш поширеними ультразвуковими маркерами невиношування були 

візуалізація деформованого плідного яйця та локальний тонус міометрію, 

відповідно, у 26,19 % і 7,14 % вагітних, які отримували запропоновану 

преконцепційну підготовку, та, відповідно, в 50,0 % і 23,68 % вагітних, щодо 
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яких застосовували стандартну лікувально-діагностичну програму. Множинні 

жовті тіла діагностовано у жінок із ЗІВ з ЕТ в стимульованому циклі. 

При ультразвуковому дослідженні ми виявляли різні локалізації 

відшарування хоріона. Як відомо, локальне відшарування хоріона з утворенням 

гематоми поділяється за варіантами локалізації на супрацервікальне та 

корпоральне, а також на субхоріальне, крайове та субамніотичне. 

Відновідно до результатів наших спостережень, найбільша частка 

належала ретрохоріальним гематомам у терміни 7,6±1,3 тижнів (15 (68,18 %) 

випадків), при цьому, зазвичай, спостерігався крайовий варіант локалізації 

гематоми (у 9 (60,0 %) жінок) (табл. 5.16). Варто зазначити, що 

супрацервікальні гематоми переважали у жінок основної групи, тоді як 

корпоральні – у пацієнток групи порівняння (р<0,05) (OR=1,5; 95%, ДІ (0,13-

17,67)). 

Таблиця 5.16 

Варіанти локалізації гематоми у жінок досліджуваних груп в першому 

триместрі гестації, (абс. число, %) 

Варіанти локалізації 

гематоми 

Досліджувані групи (n=80) 

Основна група 

(n=42) 

Група порівняння  

(n=38) 

абс.ч. % абс.ч. % 

Супрацервікальний 3 7,14 1 2,63 

Корпоральний 1 2,38 3 7,89 

Субхоріальний 4 9,52 11 28,95* 

Крайовий 1 2,38 8 21,05* 

Субамніотичний 1 2,38 2 5,26 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних основної групи (p<0,05). 

 

Незаперечним є факт залежності негативних наслідків вагітності саме від 

варіанту локалізації та об’єму гематоми, причому вирішальне значення має 

власне об’єм. Вивчаючи об’єм гематом, встановлено, що найчастіше 

спостерігались гематоми до 9 см³ (50,0 %), у кожної третьої пацієнтки розміри 
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гематоми були в межах від 10 см³ до 20 см³ – у 31,81 % спостережень, великі 

гематоми об’ємом більше 20 см³ виявлено у 4 (18,18 %) пацієнток групи 

порівняння, вагітність у яких завершилась мимовільним викиднем, а також, 

слід відмітити, що у всіх чотирьох випадках відмічено збільшення розмірів 

гематом у динаміці спостереження. У жінок з об’ємом гематоми до 10 см³ 

вагітність перервалась у 4 (18,18 %) випадках, при наявності середніх розмірів 

гематоми переривання вагітності спостерігалось у 6 (27,27 %) випадках. 

Необхідно зазначити, що у групі порівняння ризик виникнення гематом 

середніх та великих розмірів зростав у 3,5 раза (OR=3,46, 95%, ДІ (0,85-14,19)), 

порівняно до основної групи (p<0,05). Дані наведені на рисунку 5.2. 

              Рис. 5.2. Об’єм гематом у жінок досліджуваних груп, %. 

Примітка. о – різниця достовірна відносно даних основної групи (p<0,05). 

 

Слід звернути увагу, що в кожної п’ятої жінки вагітність перервалась із 

об’ємом гематоми до 10 см³. Ймовірно, не розмір гематоми, а сам факт її 

наявності є маркером порушеної плацентації. 

Розвиток ембріона в істотній мірі залежить від успішного завершення 

процесу імплантації та встановлення адекватної матково-плацентарної 

гемодинаміки. За допомогою доплерометрії вдалось продемонструвати 



131 
 

порушення кровообігу в маткових артеріях у першому триместрі у жінок із 

відшаруванням хоріона. Достовірних відмінностей між показниками швидкості 

кровообігу в правій та лівій маткових артеріях не виявлено.  

Встановлено деяке зниження систоло-діастолічного відношення у 

маткових артеріях протягом І триместру і низький індекс резистентності, що 

характерно для ангіогенезу та судинного русла з інтенсивним кровообігом. 

Динамічне спостереження за доплерометричними показниками здійснювали в 

терміни вагітності 5-8 тижнів та 10-13 тижнів гестації. При дослідженні 

кровотоку у маткових артеріях отримані наступні результати (табл. 5.18 та 

5.19). 

 Таблиця 5.18 

Доплерометричні показники у жінок досліджуваних груп у 5-8 тижнів 

гестації, (М±m) 

Періоди дослідження/ 

показники 

Досліджувані групи жінок 

Основна 

група 

(n=24/18) 

Група 

порівняння 

(n=21/17) 

Контрольна 

група (n=30) 

5-8 тижнів/ СДВ 

ЗІВ та ЕТ в кріоциклі 

ЗІВ та ЕТ в «свіжому» циклі 

 

2,05±0,04* 

2,36±0,15* 

 

2,11±0,06*о 

2,41±0,17* 

2,00±0,026 

5-8 тижнів/ ІР 

ЗІВ та ЕТ в кріоциклі 

ЗІВ та ЕТ в «свіжому» циклі 

 

0,51±0,01 

0,52±0,02* 

 

0,53±0,02*о 

0,54±0,01*о 

0,5±0,01 

Примітки: 

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (p<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників основної групи (p<0,05). 

 

Проведений аналіз результатів дослідження показав, що до 13 тижня 

вагітності в маткових артеріях відбувається достовірне зменшення величин 

індексів судинного опору. Зокрема, до зазначеного терміну СДВ та ІР в 

маткових артеріях знижуються з 2,0 і 0,5 до 1,69 і 0,46 відповідно (p<0,05). 

Доплерометричні зміни кровотоку в маткових артеріях підтверджують факт 
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формування низькорезистентної гемодинамічної системи в ланці матково-

плацентарного кровообігу при неускладненому перебігу вагітності. 

Аналізуючи частоту відхилень доплерометричних індексів від 

нормативних показників кровотоку в маткових артеріях, встановлено, що 

найчастіше кровоплин був порушений у пацієнток, у яких спостереження 

здійснювали відповідно до загальноприйнятої схеми, а також у 37,1 % жінок з 

локальним відшаруванням хоріона, в яких виявлено збільшення індексів 

судинного опору.  

Так, ІР у маткових судинах становив 0,61±0,03 та 0,69±0,07 в основній 

групі та групі порівняння відповідно, що у 1,4 раза перевищує дані контролю 

(p<0,05). У 18,2 % вагітних при великих об’ємах гематом реєстрували 

збільшення СДВ у 2,0 рази та збільшення ІР в маткових артеріях у 1,5 рази 

(p<0,05). У жінок, вагітність яких ускладнилась відшаруванням хоріона, проте 

мала сприятливий перебіг, відбувалася нормалізація кровотоку в маткових 

артеріях, тоді як у вагітних із великим об’ємом гематом результат гестаційного 

процесу був несприятливий – вагітність завершувалась мимовільним викиднем. 

Таблиця 5.19 

Доплерометричні показники у жінок досліджуваних груп в 11-13 тижнів 

гестації, (М±m) 

Періоди дослідження/ 

показник 

Досліджувані групи жінок 

Основна 

група 

(n=21/16) 

Група 

порівняння 

(n=17/9) 

Контрольна 

група (n=30) 

10-13 тижнів/ СДВ 

ЗІВ та ЕТ в кріоциклі 

ЗІВ та ЕТ в «свіжому» циклі 

1,82±0,06* 

1,97±0,09* 

1,95±0,06*о 

2,04±0,08*о 
1,69±0,05 

10-13 тижнів/ ІР 

ЗІВ та ЗІВ та ЕТ в кріоциклі 

ЗІВ та ЕТ в «свіжому» циклі  

0,47±0,01* 

0,48±0,01* 

0,47±0,01* 

0,51±0,02*о 
0,46±0,01 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (p<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників основної групи (p<0,05). 
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Необхідно зазначити, що у жінок основної групи, долучених до програми 

кріопереносу ембріонів, доплерометричні показники наближались до 

показників групи контролю. Аналіз результатів доплерометричних індексів у 

жінок, у яких застосовували ЗІВ із ЕТ у стимульованому циклі, виявив 

достовірно вищі показники проти контрольної групи (p<0,05), що вказує на 

посилення кровообігу в маткових артеріях, зумовленого наявністю множинних 

жовтих тіл яєчників, які утворились після пункції та забору яйцеклітин в 

програмі ЗІВ. 

Отже, локальне відшарування хоріона є наслідком порушень 

гемодинаміки в маткових артеріях та впливає на процеси становлення 

кровообігу в системі «мати-плацента-плід», що призводить до ранніх 

репродуктивних втрат, а також сприяє розвитку первинної плацентарної 

недостатності. Тому нормалізація кровотоку є прогностичним критерієм 

успішного результату вагітності, тоді як відсутність покращення збільшує 

імовірність мимовільного викидня. В цілому, у діагностиці ймовірних 

репродуктивних втрат у досліджуваних групах пацієнток найбільш значущими 

для прогнозування задовільного перебігу вагітності у першому триместрі є 

ехографічні маркери патології ембріону та екстраембріональних структур у 

поєднанні із даними біохімічної панелі білків вагітності. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ПОРУШЕННЯ ІМУНОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ, 

ПРОЦЕСІВ АНГІОГЕНЕЗУ ТА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У 

ПАЦІЄНТОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ, ВКЛЮЧЕНИХ У ПРОГРАМУ 

ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

6.1. Характеристика виявлених маркерів інфекційних захворювань 

як можливих предикторів імунопатологічних процесів  

 

У зв’язку з тим, що однією із найбільш частих причин розвитку 

гестаційних ускладнень та невиношування є урогенітальна інфекція [88], нами 

була проведена оцінка ролі різних вірусних та бактеріальних агентів в 

порушенні гестаційного процесу в ранні терміни та формування перинатальної 

патології у пацієнток з безпліддям, включених у програму ЗІВ. 

Визначення маркерів перинатально значимих інфекцій 

продемонструвало, що провідним інфекційним агентом при вагітності у 

зазначеної категорії пацієнток є уреаплазми, антитіла до яких було виявлено в 

обох досліджуваних групах. Частота виявлення даного мікроорганізму була 

суттєво вищою (54,0 % та 60,0 % випадків в основній групі та групі порівняння 

відповідно, проти 6,67 % у групі контролю, р<0,001). 

Як продемонстрували наші дослідження, тільки у 27,3 % випадків 

виявляли антитіла класу G до вірусу краснухи у жінок, в яких вагітність 

ускладнилась відшаруванням хоріона, що значно рідше, ніж у жінок із 

фізіологічним перебігом вагітності (p<0,05).  

Таким чином, при аналізі отриманих даних підтверджено факт, що 

відсутність при вагітності протективних Ig G до даного патогену, є 

прогностично несприятливим для прогресування вагітності. 

В той же час, інфікованість вірусами простого герпесу була достатньо 

високою у всіх групах. Зокрема, серопозитивними по відношенню до вірусу 
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простого герпесу були 39 (78,0 %) та 42 (84,0 %) жінки досліджуваних груп, в 

групі контролю – 21 (70,0 %) пацієнтка. Міжгрупових відмінностей у виявленні 

як Ig G, так і Ig M не встановлено. Дані наведені в таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 

Частота виявлення маркерів інфекційних захворювань та інфікованість 

пацієнток, (абс. число, %) 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

Основна група 

(n=50) 

Група 

порівняння 

(n=50) 

Контрольна 

група (n=30) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Herpes simplex virus 

(тип 1/2)  
40 80,0 43 86,0 21 70,0 

Ig G 39 78,0 42 84,0 21 70,0 

Ig M 1 2,0 1 2,0 - - 

Cytomegalovirus   45 90,0* 46 92,0* 18 60,0 

Ig G 45 90,0* 46 92,0* 18 60,0 

Ig M 2 2,0 3 4,0 - - 

Mycoplasma genitalium  9 18,0* 8 16,0* - - 

Ig G 9 18,0* 8 16,0* - - 

Ig M    - - - - - - 

Ureaplasma urealyticum 27 54,0* 30 60,0* 2 6,67 

Ig G 27 54,0* 30 60,0* 2 6,67 

Ig M - - - - - - 

Toxoplasma gondi Ig G 8 16,0 9 18,0 5 16,7 

Toxoplasma gondi Ig M - - - - - - 

Rubella Ig G 38 76,0 40 80,0 25 83,3 

Rubella Ig М - - - - - - 

Chlamydia trachomatis 7 14,0 6 12,0 - - 

Ig G 7 14,0 6 12,0 - - 

Ig M - - - - - - 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних групи контролю (p<0,05). 

 

Порівняння маркерів інфекційних чинників та інфікованості різними 

типами вірусів на етапі включення в програму ЗІВ показало більш часте 
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носійство цитомегаловірусу, порівняно з вірусом простого герпесу, антитіла 

класу G до цитомегаловірусу були присутні практично у 90,0 % жінок, 

незалежно від наслідків вагітності, достовірно переважаючи у 1,5 раза 

показники групи контролю (p<0,05). Деякі автори пов’язують маніфестацію 

гестаційних ускладнень з реактивацією вірусів герпетичної групи. Зокрема, 

активна стадія реактивації цитомегаловірусної інфекції на момент обстеження, 

у нашому дослідженні була діагностована практично з однаковою частотою у 

4,0 % в основній групі та у 6,0 % в групі порівняння, що є свідченням 

імовірного збільшення частоти формування основних ускладнень вагітності, в 

тому числі і ранніх репродуктивних втрат, в результаті поєднаного впливу 

герпесвірусних інфекцій. 

Незважаючи на те, що формування акушерської та перинатальної 

патології багато в чому залежить від наявності активного інфекційного процесу 

у матері, наразі більшість досліджень формують наукове положення, відповідно 

до якого сам факт носійства вірусів при вагітності не є необхідною умовою 

проявів патогенетичних властивостей інфекційних агентів, більш значимою 

умовою реалізації гестаційних ускладнень є порушення імунорегуляторних 

механізмів в результаті розвитку протиінфекційної відповіді [244]. 

Оскільки носійство вищезазначених вірусів групи простого герпесу 

зустрічалося з однаковою частотою, незалежно від наслідків вагітності, 

справедливим є твердження, що ізольований вплив інфекційного фактору 

герпесвірусної природи має другорядне значення, а його ендотеліальний ефект 

може проявлятися у сукупності з дією інших патологічних чинників. 

Таким чином, аналізуючи інфекційний профіль встановлено, що в 

основній групі частота перенесених урогенітальних та перинатально значимих 

інфекцій були ідентичними до групи порівняння. Тому інфекційний профіль 

розглядався нами не як самостійний фактор невиношування вагітності, 

ускладненої відшаруванням хоріона, а як можливий тригер запуску 

ендотеліальних ушкоджень. 
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6.2. Вміст сироваткових цитокінів у першому триместрі вагітності у 

жінок обстежуваних груп 

 

Регуляція міжклітинної взаємодії у процесі розвитку імунної відповіді 

опосередкована системою цитокінів, які є продуктами активованих 

імунокомпетентних клітин. Продукція цитокінів мононуклеарами 

периферичної крові відображає функціональний стан ефекторної ланки імунної 

системи [24]. При визначенні сироваткового рівня цитокінів найбільшу частку 

відхилень виявлено саме в ранні терміни вагітності у тих пацієнток, у яких 

перший триместр ускладнився розвитком ретрохоріальних гематом. Дані 

наведені в таблиці 6.2. 

Таблиця 6.2 

Рівень сироваткових цитокінів у жінок обстежуваних груп у догестаційний 

період, (M±m) 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

Основна група 

(n=50) 

Група 

порівняння 

(n=50) 

Контрольна група 

(n=30) 

Інтерлейкін-1β 10,30±0,88* 17,53±1,86*о 3,19±0,78 

TNF-α 13,96±1,02* 21,10±2,14*о 4,95±0,86 

Інтерлейкін-4 3,78±0,69 3,17±0,86 3,97±0,54 

Примітки:  

1. * –  різниця достовірна відносно даних контрольної групи (p<0,05); 

2. о – різниця достовірна відносно даних основної групи (p<0,05). 

 

Як засвідчили наші дослідження, уже на преконцепційному етапі в 

основній групі та групі порівняння виявлено зростання в 3,0 та 5,0 разів 

відповідно, порівнюючи до показників пулу прозапальних цитокінів групи 

контролю (p<0,05). Отримані результати вказують на додаткову активацію Th1 і 

відносну вибіркову супресію Th2 типу імунної відповіді у даної категорії 

пацієнток ще на догестаційному етапі. 
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У першій половині вагітності нами проведено динамічний моніторинг за 

показниками прозапальних цитокінів (ІL-1β, TNF-α) та протизапального ІL-4. 

Дані наведені в таблиці 6.3. 

Слід звернути увагу на той факт, що у жінок з групи ризику виникнення 

відшарування хоріона мало місце значиме підвищення рівня IL-1β, TNF-α та 

пригнічення IL-4, для якого характерна імуносупресивна активність, що 

вподальшому забезпечує імплантацію ембріона. 

Таблиця 6.3 

Рівень сироваткових цитокінів у жінок обстежуваних груп у першому 

триместрі гестації, (M±m, пг/мл) 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

Основна група 

(n=42) 

Група порівняння 

(n=38) 

Контрольна група 

(n=30) 

5-8 тижнів вагітності 

Інтерлейкін-1β 11,44±1,29* 28,09±3,84*о 4,91±0,14 

TNF-α 15,71±1,80* 34,28±4,83*о 6,79±0,15 

Інтерлейкін-4 3,70±0,97 3,06±1,36* 6,53±1,55 

 (n=37) (n=26) (n=30) 

11-13 тижнів вагітності 

Інтерлейкін-1β 10,03±1,16* 25,14±5,14*о 5,76±0,13 

TNF-α 13,36±1,43* 29,09±5,57*о 7,57±0,20 

Інтерлейкін-4 4,51±1,14 3,77±1,79* 7,26±1,57 

Примітки:  

1. * –  різниця достовірна відносно даних контрольної групи (p<0,05); 

2. о – різниця достовірна відносно даних основної групи (p<0,05). 

 

Відповідно до отриманих даних, що середні показники IL-1β в основній 

групі становили 11,44±1,29 пг/мл проти 28,09±3,84 пг/мл групи порівняння, що 

в 2,5 раза перевищувало такі показники основної групи та в 5,5 раза – 

показники групи контролю (p<0,05). У  68,2 % випадків середнє значення IL-1β 

у жінок із вагітністю, ускладненою відшаруванням хоріона, становило 
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34,74±4,09 пг/мл, у 7,0 разів перевищуючи показники пацієнток групи 

контролю (p<0,05). Так, вміст IL-1β у групі з ретрохоріальними гематомами був 

у 3,6 рази вищим (р<0,05), ніж у групі жінок без епізодів кров’янистих виділень 

(9,52±0,44 пг/мл), що, очевидно, є переконливим свідченням активації системи 

вродженого імунітету та прозапальної спрямованості імунної регуляції. 

Вказані статистично значимі зміни вмісту IL-1β у жінок, вагітність яких 

перервалась в І триместрі, порівняно до аналогічних показників при 

пролонгованій вагітності свідчать про порушення механізмів імунологічної та 

ендокринної регуляції, оскільки описано гальмуючий вплив IL-1β на продукцію 

β-ХГЛ, який супроводжувався у групі пацієнток із ретрохоріальними 

гематомами зниженням рівня β-ХГЛ – у 21,4 % спостережень та 

підтверджувався негативним кореляційним зв’язком (r=-0,55, p<0,05).  

Також варто зазначити, що пороговий рівень IL-1β становив >15,4 пг/мл, 

при якому достовірно зростав ризик появи ретрохорільної гематоми (p<0,001). 

Нами виявлено збільшення концентрації й інших прозапальних цитокінів, 

таких як TNF-α, який був у 2,3 раза збільшений в основній групі та у 5,0 разів – 

в групі порівняння проти групи контролю (p<0,05). У жінок основної групи, 

вагітність яких ускладнилась відшаруванням хоріона, рівень TNF-α становив 

44,26±4,99 пг/мл, що у 4,2 раза перевищувало показники групи контролю 

(р<0,05), а в групі порівняння його концентрація становила 53,96±6,89 пг/мл, 

що у 8,0 разів перевищувало дані контролю (p<0,05), в 53,3 % жінок з таким 

рівнем TNF-α вагітність перервалась.  

У жінок основної групи з індукованою вагітністю, яка протікала без явищ 

загрози, показники TNF-α становили 11,98±0,42 пг/мл та перевищували 

показники групи контролю у 1,8 раза, а в жінок групи порівняння ці показники 

перевищували контрольні значення у 4,0 рази та становили 28,44±3,84 пг/мл 

(р<0,05), що свідчить про виражену напруженість імунної системи у жінок з 

безпліддям, лікованим за допомогою ЗІВ. Таким чином, предикторами 

переривання індукованої вагітності у ранні терміни є високі показники 

зазначеного цитокіну, порогові значення TNF-α, при яких зростав ризик 
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виникнення відшарування хоріона, становили > 16,3 пг/мл (р<0,001). Варто 

зауважити, що прослідковується сильний кореляційний зв'язок між рівнями IL-

1β та TNF-α (r=0,98, p<0,05). 

Провівши порівняльний аналіз між жінками, в яких проводилась індукція 

суперовуляції з ЕТ у «свіжому» циклі та тими, у яких був застосований 

кріопротокол, встановлено, що рівні прозапальних цитокінів достовірно 

відрізнялись між групами в термінах гестації 5-8 тижнів (p<0,05). При 

застосуванні кріопротоколу, в якому гормональне навантаження є меншим, 

помітні нижчі рівні цитокінів, які у 12 (44,4 %) випадках наближались до 

показників групи контролю. Виявлено негативний кореляційний зв'язок між 

рівнями прозапальних цитокінів та рівнем прогестерону (r=˗0,67, p<0,05), і 

сильний позитивний зв'язок – між протизапальним IL-4 та рівнем прогестерону 

(r=0,75, p<0,05), що свідчить про імуносупресивні властивості прогестерону у 

збереженні вагітності.  

Крім того, в ранні терміни вагітності у жінок з індукованою вагітністю 

середні значення IL-4 в основній групі становили 3,78 ±0,9 пг/мл та 3,12±1,2 

пг/мл у групі порівняння. У жінок, вагітність яких ускладнилась відшаруванням 

хоріона, в основній групі та групі порівняння середні значення показників IL-4 

склали 1,77±0,24 пг/мл та 1,22±0,19 пг/мл відповідно, що у 3,6 та 5,3 раза (у 

31,8 % випадків) нижче від даних групи контролю (p<0,05). Пороговим 

значенням для IL-4 був його рівень < 1,9 пг/мл (p<0,001). 

У відповідності до отриманих даних, формування імплантаційної 

нездатності ендометрію асоціювалося з різнонаправленими змінами – 

гіперсекрецією та стабільно високим вмістом у сироватці крові протягом всього 

періоду спостереження рівня як прозапальних IL-1β та TNF-α, так і тенденцією 

до зниження концентрації протизапального IL-4 у ранні терміни гестації.  

З метою виявлення змін у балансі цитокінів у жінок з непліддям, 

лікованим за допомогою ЗІВ, нами проведено аналіз рівнів сироваткових 

цитокінів у пацієнток, у яких спостерігались повторні епізоди кровомазання, та 
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в яких вагітність прогресувала із розвитком плацентарної дисфункції. Дані 

наведені на рисунку 6.1. 

  

Рис. 6.1. Рівень сироваткових цитокінів у жінок досліджуваних груп в 

залежності від наслідків вагітності, пг/мл. 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних групи контролю (p<0,05). 

 

Визначення рівня цитокінів в ранні терміни вагітності в залежності від 

наслідків дозволило продемонструвати, що у І триместрі вагітності, в 

подальшому ускладненої репродуктивними втратами, повторними епізодами 

кров’янистих виділень спостерігається підвищення концентрації прозапальних 

IL-1β і TNF-α у 27,5 % випадків, та зниження протизапального цитокіна IL-4 у 

25,5% випадках, що свідчить про виражений цитокіновий дисбаланс, який є 

фоном подальших наслідків для вагітності.  

При ускладненому перебігу гестаційного періоду виявлено зміни 

цитокінового профілю, які взаємозв’язані з порушенням гормонального 

гомеостазу, насамперед зі зміною рівня прогестерону, зниження якого 
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асоціюється з підвищенням активності прозапальних цитокінів, що і є 

передумовою несприятливого перебігу та завершення вагітності. 

Отже, встановлено що у жінок із індукованою вагітністю уже на 

прегравідарному етапі спостерігається імунний дисбаланс, який є причиною 

невдалих спроб ЗІВ та ускладненого перебігу майбутньої вагітності. 

 

6.3. Характеристика рівнів цитокіна TGF-β1 як регулятора процесів 

інвазії у ранні терміни гестації у жінок досліджуваних груп 

 

Наше дослідження передбачало вивчення та оцінку рівня TGF-β1 у 

взаємозв’язку із патологічними перинатальними наслідками вагітності, зокрема 

утворенням ретрохоріальних гематом та подальшим розвитком плацентарної 

дисфункції.  

При аналізі продукції TGF-β1 в залежності від наслідків вагітності 

встановлено, що у групі жінок, у яких вагітність перервалась, має місце 

зниження у 2,5 рази рівня зазначеного цитокіну, яке у комбінації із низькими 

показниками рівня β-ХГЛ демонструє зростання ризику мимовільного викидня 

у 7,3 раза (OR=7,38; 95% ДІ (3,21-15,12)),  що може бути додатковим фактором, 

який сприяє розвитку мікроциркуляторних та гемодинамічних порушень та 

вносить власний вклад у збільшення коагуляційного потенціалу, зумовлюючи в 

тому числі й порушення процесів плацентації.  

При фізіологічній вагітності середній показник TGF-β1 у 5-8 тижнів 

гестації становив 26,94±0,55 нг/мл, тоді як у жінок групи порівняння, його 

показники зменшились практично в 1,5 раза проти контрольної групи (р<0,05) 

та становили 18,61±0,51 нг/мл.  

Дані наведені на рисунку 6.2. 
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Рис. 6.2. Рівень TGF-β1 у першому триместрі вагітності, нг/мл. 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних групи контролю (p<0,05). 

 

Аналізуючи отримані рівні TGF-β1 встановлено, що у жінок із 

ретрохоріальними гематомами та ранніми репродуктивними втратами вони 

становили 10,64±0,51 нг/мл, у 36,4 % жінок із відшаруванням хоріона, у яких 

вагітність прогресувала, рівень TGF-β1 дорівнював 18,29±0,9 нг/мл. У групі 

жінок, які отримували запропонований алгоритм підготовки до програми ЗІВ, 

рівень TGF-β1 наближався до показників групи контролю. 

Варта уваги наявність сильного позитивного кореляційного зв'язку 

концентрації TGF-β1 із рівнем IL-4 (r=0,84, p<0,05). Своєю чергою негативний 

кореляційний зв'язок виявлено між IL-1β та TNF-α (r=˗0,74 та r=˗0,76 

відповідно). Також встановлено сильний позитивний зв'язок між рівнями 

прогестерону та TGF-β1(r=0,79, p<0,05). 

Під час розрахунку порогового рівня TGF-β1 встановлено, що при 

показниках менше < 19,0 нг/мл, імовірність розвитку відшарування хоріона 

зростала на 50,0 %. 

З огляду на отримані дані, слід зробити наступний висновок: рівень 

циркулюючого у крові імуносупресорного цитокіну TGF-β1, є важливим 
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маркером імунологічного гомеостазу в материнському організмі, завдяки якому 

забезпечується адекватне функціонування складної біологічної системи «мати-

плацента-плід».  

Тому зниження рівня TGF-β1 з ранніх термінів вагітності може 

проявлятися порушенням інвазії трофобласта, що може сприяти передчасному 

відшаруванню хоріона, розвитку первинної плацентарної недостатності та в 

подальшому призводити до прогресування гестаційних ускладнень, таких як 

загроза переривання вагітності, дистрес плода, затримка внутрішньоутробного 

росту плода, а також більш тяжких проявів прееклампсії. 

 

6.4. Роль маркерів ендотеліальної дисфункції у вагітних із 

відшаруванням хоріона, включених в програму запліднення in vitro 

 

Вивчаючи розвиток різної акушерської патології значну увагу приділяють 

взаємопов'язаним процесам – імунологічним порушенням та ендотеліальній 

дисфункції, які спостерігаються в організмі вагітної після застосування 

програми ЗІВ та мають особливе значення в забезпеченні кровообігу в системі 

«мати-плацента-плід» [113]. 

З огляду на сучасні уявлення про ендотеліальну дисфункцію, як 

універсальний пусковий механізм репродуктивних порушень та роль судинних 

змін у порушенні процесів плацентації нами проведено дослідження в таких 

жінок рівня метаболітів NO та вазоконстрикторного пептиду – ендотеліну-1. 

Як демонструють дані рисунку 6.3, у 5-8 тижнів гестації у жінок основної 

та порівняльної груп спостерігається статистично вірогідне підвищення 

концентрації ендотеліну-1, а саме: 2,11±0,40 фмоль/мл в основній групі та 

3,83±0,64 фмоль/мл – в групі порівняння проти пацієнток контрольної групи, у 

яких концентрація ендотеліну-1 становила 1,51±0,03 фмоль/мл. Варто 

зазначити, що рівень ендотеліну-1 перевищував у 2,5 раза показники групи 

контролю (p<0,05). 
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Рис. 6.3. Вміст ендотеліну-1 у плазмі крові вагітних в 5-8 тижнів гестації, 

фмоль/мл. 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних групи контролю (p<0,05). 

 

Слід зауважити, що у жінок з індукованою вагітністю, яка ускладнилась 

відшаруванням хоріона, спостерігалось підвищення рівня ендотеліну-1 у 3,6 

раза відносно показників жінок із фізіологічним перебігом гестації (p<0,05). 

Нами проведено динамічний моніторинг рівня ендотеліну-1 у терміни 

вагітності 11-13 тижнів. 

Як свідчать дані рисунку 6.4, концентрація ендотеліну-1 у жінок основної 

групи (1,62±0,34 фмоль/мл), які отримували прегравідарну підготовку, 

достовірно не відрізняється від даних контрольної групи (1,45±0,04 фмоль/мл), 

в той час як у групі порівняння рівень ендотеліну-1 (3,56±0,79 фмоль/мл) у 2,5 

раза вищі від показників жінок із неускладненим перебігом вагітності (p<0,05). 

Також, нами відмічено тенденцію до зниження у динаміці рівня 

ендотеліну-1 протягом вагітності. 
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Рис. 6.4. Вміст ендотеліну-1 у плазмі крові вагітних в 11-13 тижнів 

гестації, фмоль/мл. 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних групи контролю (p<0,05). 

 

Аналізуючи рівні ендотеліну-1 між жінок, у яких проводилась індукція 

суперовуляції з ЕТ у стимульованому циклі та тих, у яких був застосований 

кріопротокол, встановлено, що концентрація ендотеліну-1 достовірно 

відрізнялись (p<0,05). Рівень ендотеліну-1 був нижчим у жінок, у яких був 

використаний кріопротокол (p<0,05), у 15 (55,6 %) жінок основної групи даний 

показник наближались до показників групи контролю.  

Під час розрахунку порогових рівнів ендотеліну-1 встановлено, що при 

його значенні > 2,15 фмоль/мл достовірно зростав ризик виникнення 

відшарування хоріона (p<0,001). 

Аналіз кореляційних зв’язків між рівнями прозапальних цитокінів та 

рівнем ендотеліну-1 в умовах розвитку загрози переривання вагітності виявив 

позитивну кореляційну залежність (r=0,86, p<0,05), сильний негативний 

кореляційний зв'язок встановлено з протизапальним IL-4 (r=˗0,76, p<0,05). 

Отримані нами дані ще раз підтверджують, що одним із важливих 

ініціаторів розвитку відшарування хоріона є ендотеліальна дисфункція. 

Відшарування хоріона супроводжується розвитком плацентарної недостатності, 
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яка на початкових стадіях ще не діагностується за допомогою об’єктивних 

методів дослідження, але набуває одного з основних значень в ускладненому 

перебігу вагітності з несприятливими перинатальними наслідками. 

Нами проведено визначення рівня метаболітів оксиду азоту в динаміці 

спостереження у терміни гестації 5-8 та 11-13 тижнів у пацієнток 

досліджуваних груп. Отримані  результати вказують, що середнє значення 

рівня NO в основній групі становило 33,49±1,52 мкМ/л та наближалось до рівня 

групи контролю (38,56±1,34) мкМ/л. У жінок групи порівняння дані показники 

були в 1,5 раза меншими від групи контролю (p<0,05). Дані наведені на рисунку 

6.5.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Оксид азоту, мкМ/л

33,49

27,24*
23,33*

38,56
Основна група

Група порівняння

Група жінок із 

відшаруванням 

хоріона

Контрольна група

              Рис. 6.5. Рівень NO у плазмі крові вагітних в 5-8 тижнів тижнів гестації, 

мкМ/л. 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних групи контролю (p<0,05). 

 

Як видно з рисунку 6.5, у жінок, вагітність яких ускладнилась у ранніх 

термінах відшаруванням хоріона, вміст NO становив 23,33±1,84 мкМ/л, у жінок 

у яких відбувся мимовільний викидень, рівень NO був знижений у 3,0 рази 

(12,45±1,56 мкМ/л) проти показників жінок із неускладненим перебігом 

вагітності (р<0,05). Аналіз вмісту NO у терміни гестації 11-13 тижнів 

представлений на рисунку 6.6. 
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Рис. 6.6. Рівень NO у плазмі крові вагітних в 11-13 тижнів тижнів гестації, 

мкМ/л. 

Примітка. *- різниця достовірна відносно даних групи контролю (p<0,05). 

 

Варто вказати на те, що рівень NO в групі жінок, у яких виявлено 

відшарування хоріона, становив 27,72±2,85 мкМ/л, що у 1,5 раза менше від 

показників групи контролю (р<0,05). В основній групі жінок, які отримували 

запропонований лікувально-профілактичний комплекс, вміст оксиду азоту 

наближався до показників групи вагітних із фізіологічним перебігом гестації. 

Необхідно звернути увагу на той факт, що пороговий рівень NO становив 

< 29,0 мкМ/л, при якому зростав ризик виникнення ретрохоріальної гематоми. 

А також встановлено, що рівень NO у жінок, включених у кріопротокол, 

достовірно вищий від його рівня у жінок, у яких проводилась КСЯ із ЕТ в 

стимульованому циклі (р<0,05). 

Виявлено сильну зворотню кореляційну залежність між рівнями 

ендотеліну-1 та NO (r=˗0,86, р<0,05), що є достовірною ознакою ендотеліальної 

дисфункції. Зворотній кореляційний зв'язок також є між NO та прозапальними 

цитокінами (r=˗0,75, р<0,05), позитивна кореляційна залежність виявлена між 

NO та протизапальними цитокінами (r=0,81, р<0,05), що свідчить про залучення 

імунних механізмів в розвиток ендотеліальної дисфункції. 
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Отже, у результаті проведених досліджень встановлено, що патогенетичні 

механізми розвитку ретрохоріальних гематом та пов’язаних з даним фактом 

порушень процесів плацентації, які супроводжуються зростанням частки ранніх 

репродуктивних втрат, мають тісний зв’язок, перш за все, з активацією 

прозапальної ланки цитокінової системи, порушенням функціонального стану 

ендотелію та неповноцінністю процесів ангіогенезу. Порушення процесів 

постімплантаційного періоду та плацентації супроводжується змінами різних 

ендогенних регуляторів, у зв’язку з чим оцінка потенційних біомаркерів 

гестаційного неблагополуччя, починаючи з ранніх термінів вагітності дозволяє 

своєчасно виявити патологічні особливості у формування системи «мати-

плацента-плід» 
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РОЗДІЛ 7 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОГО ОПТИМАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСУ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ЖІНОК 

З ІНДУКОВАНОЮ ВАГІТНІСТЮ 

 

Важливою умовою успішного перебігу вагітності, яка настала в 

результаті застосування ЗІВ, є прегравідарна підготовка організму жінки до 

імплантації ембріона як запоруки подальшого нормального перебігу 

гестаційного періоду в контексті невиношування, плацентарної дисфункції та 

інших акушерських ускладнень. На особливу увагу при веденні пацієнток після 

ЗІВ заслуговує І триместр гестації, в якому частота ускладнень вагітності є 

найбільшою порівняно з більш пізніми термінами гестації. 

Вивчаючи результативність програми ЗІВ в досліджуваних групах 

необхідно зазначити, що достовірних відмінностей між пацієнтками 

досліджуваних груп не виявлено, окрім клінічних вагітностей, що завершились 

пологами, в основній групі було 35 (70,0 %) випадків, а в групі порівняння – 22 

(44,0 %). Дані представлені у таблиці 7.1. 

Таблиця 7.1  

Результативність програми запліднення in vitro в досліджуваних групах 

жінок, (абс. число, %) 

Результат програми  

запліднення in vitro 

Досліджувані групи 

Основна група  

(n=50) 

Група порівняння 

(n=50) 

n % n % 

Невдала спроба 5 10,0 10 20,0 

Біохімічна вагітність 3 6,0 2 4,0 

Клінічна вагітність 42 84,0 38 76,0 

Клінічна вагітність, 

що завершилась пологами 
35 70,0 22 44,0* 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних основної групи 

(р<0,05). 
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Аналізуючи основні особливості клінічного перебігу гестаційного 

періоду, нами були розглянуті ускладнення І половини зазначеної вагітності, їх 

структура та терміни розвитку у пацієнток досліджуваних груп. Встановлено, 

що у жінок контрольної групи ускладнення І половини вагітності мали місце 

тільки у поодиноких випадках. 

Найбільш виражені розходження спостерігались з боку таких ускладнень, 

як загроза раннього мимовільного викидня, показник якої у відсотковому 

відношенні переважав у групі порівняння (18 (47,4 %) випадків проти 11 

(26,2%) – в основній групі (р<0,05)). Відшарування хоріона та ретрохоріальні 

гематоми діагностовано в основній групі у 7 (16,7 %) жінок, що в 2,4 раза 

менше, ніж у групі порівняння – 15 (39,5 %) жінок (р<0,05). Значущим був 

відсоток раннього гестозу вагітних – 42,1 % у групі порівняння та 19,0 % – в 

основній групі, що в 2,2 раза менше від показників групи порівняння (р<0,05). 

Анембріонія діагностована у 5 (6,25 %) жінок з індукованою вагітністю та 

достовірно не відрізнялась у досліджуваних групах. 

Аналізуючи перебіг вагітності у жінок основної групи із відшаруванням 

хоріона, варто вказати на прогресування вагітності у 71,4 % випадків, причому 

в групі порівняння у жінок з ретрохоріальними гематомами вагітність 

прогресувала тільки у 3 (20,0 %) жінок (р<0,05). Дані наведені в таблиці 7.2. 

Також необхідно зауважити, що мимовільне переривання вагітності у 

першій половині вагітності серед пацієнток основної групи відбулося тільки у 5 

(11,9 %) випадках, водночас в групі порівняння цей показник становив 34,2 % 

(р<0,05). 

У групі пацієнток, де проведено індукцію суперовуляції та ЕТ у 

стимульованому циклі, вартий уваги значимий відсоток загрози переривання 

вагітності із відшаруванням хоріона, як в основній групі, так і в групі 

порівняння (39,1 % та 63,6 % відповідно), тоді як частота даного ускладнення 

вагітності у жінок, включених в кріопротокол, спостерігалась у 5,2 раза рідше – 

у 7,4 % та 14,3 % випадків відповідно (р<0,05). Частота репродуктивних втрат у 

жінок, у яких проводилась КСЯ із ЕТ у стимульованому циклі, становила 



152 
 

42,9%, що в 2,5 раза частіше, ніж при використанні кріопротоколу (17,8 %) 

(р<0,05). Можливою причиною цього було більше гормональне навантаження у 

жінок, у яких проводилась контрольована стимуляція яєчників. 

Таблиця 7.2 

Ускладнення І половини вагітності у жінок досліджуваних груп у 

залежності від лікувально-профілактичної програми, (абс. число, %) 

Показники 

Досліджувані групи 

Основна група 

(n=42) 

Група  

порівняння  

(n=38) 

Контрольна 

група 

(n=30) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Вагітність, яка не 

розвивається 

(анембріонія) 

2 4,8 3 7,9 0 0,0 

Мимовільний викидень 

до 7 тижнів 
3 7,1 9 23,7*о 0 0,0 

Мимовільний викидень 

до 16 тижнів 
2 4,8 4 10,5 0 0,0 

Ретрохоріальна гематома 7 16,7* 15 39,5*о 0 0,0 

Загроза раннього 

мимовільного викидня 
11 26,2* 18 47,4*о 1 3,3 

Ранній гестоз 8 19,0 16 42,1*о 5 16,6 

Гострі респіраторні вірусні 

інфекції 
3 7,1 9 23,7*о 1 3,3 

Примітки: 

1. * – різниця достовірна відносно показників групи контролю (р<0,05); 

2. о – різниця достовірна відносно показників основної групи (р<0,05). 

 

Отже, у групі порівняння ризик виникнення ретрохоріальної гематоми 

збільшувався у 3,2 раза (OR=3,26, 95%, ДІ (1,15-9,22)) проти даних в основній 

групі та у 4,0 рази (OR=4,03, 95%, ДІ (1,00-16,23)) зростав ризик ранніх 

репродуктивних втрат, а вірогідність завершення вагітності пологами в 

основній групі перевищувала у 3,6 раза (OR=3,64, 95 %, ДІ (1,29-10,25)) таку в 

групі порівняння, що є свідченням доцільності застосування метаболічної 
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терапії на етапі преконцепційної підготовки та впродовж моніторингу 

вагітності. 

Появу перших симптомів локального відшарування хоріона та плаценти 

спостерігали в різні терміни – від 5 до 13 тижня вагітності. Розподіл вагітних за 

терміном гестації, в якому було діагностовано відшарування хоріона, подано на 

рисунку 7.1. 

 

Рис. 7.1. Розподіл вагітних за терміном діагностики відшарування 

хоріона, %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних основної групи (р<0,05). 

 

Характеристику скарг пацієнток при надходженні до стаціонару подано в 

таблиці 7.3. 

Скарги надавали 12 (28,57 %) пацієнток основної групи та 20 (52,63 %) 

пацієнток групи порівняння. У 16 (72,7 %) вагітних кров’янисті виділення, 

поєднані з іншими клінічними проявами загрози переривання вагітності, 

спостерігалась в терміни до 12 тижня гестації. 

Повторні епізоди кров’янистих виділень у динаміці гестації були 

відмічені у 12 (54,5 %) жінок із відшаруванням хоріона та переважали у 

пацієнток групи порівняння, описані клінічні ситуації зустрічалися практично в 

5,0 разів частіше, ніж в основній групі (р<0,05).  

Варто зазначити, що ризик повторних епізодів кров’янистих виділень у 

групі порівняння зростав у 7,0 разів (OR=7,14, 95%, ДІ (1,45-35,13)). 
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Таблиця 7.3 

Структура окремих клінічних симптомів у обстежених пацієнток (абс. 

число, %) 

Показник 

Досліджувані групи 

Основна група 

(n=42) 

Група порівняння 

(n=38) 

абс.ч. % абс.ч. % 

Кров’янисті виділення зі статевих 

шляхів 
7 16,7 15 39,47* 

Ниючий біль внизу живота 11 26,19 18 47,37* 

Підвищений тонус матки 10 23,8 19 50,0* 

Порушення функції кишечника 4 9,52 12 31,6* 

Почащений сечопуск 5 11,90 10 26,31 

Повторні епізоди кров’янистих 

виділень 
2 4,76 10 26,31* 

Повторні клінічні прояви загрози 

переривання вагітності 
4 9,52 8 21,05* 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних основної групи (р<0,05). 

 

Використання базових схем терапії призводило до зникнення більшості із 

вказаних клінічних симптомів у середньому через 7-10 діб від початку 

лікування, хоча у третини пацієнток все ж таки зберігалися ниючі болі в нижніх 

відділах живота та збудливість міометрію. У той же час призначення у жінок 

основної групи рекомендованої лікувально-профілактичної програми сприяло 

більш стрімкому регресу клінічної симптоматики та дозволило нормалізувати 

клінічну картину до 4-5 доби, набагато швидше, ніж у групі жінок, які 

отримували стандартну підготовку. 

Необхідно вказати, що зниження інтенсивності клінічних ознак ву 

основній групі спостерігалось у 2,5 рази швидше, ніж у групі порівняння 

(7,9±0,5 днів проти 19,1±1,2), а регрес ретрохоріальних гематом в основній 

групі зафіксовано через 16,7±0,9 днів проти 27,3±1,3 у групі порівняння 

(p<0,05). 
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Таким чином, запропонована лікувально-профілактична програма 

дозволила достовірно зменшити частку основних гестаційних ускладнень у 

першій половині вагітності: відшарування хоріона у 2,4 раза, ранніх 

мимовільних викиднів у 3,3 раза, та сприяла збільшенню у 1,6 раза відсотка 

вагітностей, які завершились живонародженням (p<0,05). 

Проаналізувавши основні клінічні особливості другої половини 

вагітності, необхідно зазначити, що нам вдалося достовірно зменшити частку 

основних гестаційних ускладнень у даний період вагітності (табл. 7.4). 

Достовірно встановлено зниження частоти загрози передчасних пологів – 

у 3,7 раза; прееклампсії – у 4,2 раза; гестаційної анемії – у 4,0 рази, 

плацентарної дисфункції – у 2,4 раза (p<0,05). Згідно з нашим дослідженням 

зниження частоти прогресуючого відшарування плаценти у 4,7 раза та 

затримки внутрішньоутробного розвитку плода у 3,1 раза показало меншу 

статистичну значимість між показниками основної групи та групи порівняння. 

Таблиця 7.4 

Ускладнення вагітності в жінок досліджуваних груп у другій половині 

вагітності в залежності від лікувально-профілактичної програми, (абс. 

число, %) 

Ускладнення 

Досліджувані групи 

Основна група 

(n=35) 

Група 

порівняння 

(n=22) 

Контрольна 

група (n=30) 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

1 2 3 4 5 6 7 

 Загроза пізнього 

мимовільного викидня 
4 11,43 9 40,91*о 1 3,33 

 Загроза передчасних пологів 3 8,57 7 31,82*о 1 3,33 

Передчасні пологи 2 5,71 5 22,73*о 0 0,0 

Гострі респіраторні вірусні 

інфекції 
3 8,57 5 22,73* 0 0,0 

Гестаційна анемія 4 11,43 10 45,45*о 3 10,0 
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Продовж. табл. 7.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Прееклампсія 3 8,57 8 36,36*о 0 0,0 

Плацентарна дисфункція 6 17,14 9 40,91*о 0 0,0 

Прогресуюче відшарування 

плаценти 
1 2,86 3 13,64 0 0,0 

Затримка 

внутрішньоутробного 

розвитку плода 

2 5,71 4 18,18* 0 0,0 

Дистрес плода 2 5,71 6 27,27*о 0 0,0 

Ускладнення 

післяпологового періоду 
3 8,57 7 31,81*о 1 3,3 

Примітки: 

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (р<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників основної підгрупи (р<0,05). 

 

Необхідно зауважити, що ризик виникнення загрози передчасних пологів 

зростав у 5,0 разів (OR=4,97; 95%, ДІ (1,13-21,98)) у групі порівняння відносно 

основної групи; прееклампсії – у 6,0 разів (OR=6,09; 95%, ДІ (1,40-26,46)) та 

плацентарної дисфункції – у 3,3 раза (OR=3,35; 95%, ДІ (0,98-11,36) (р<0,05). 

Отже, у першій половині вагітності нам вдалось знизити відсоток загрози 

ранніх мимовільних викиднів із відшаруванням хоріона та раннього гестозу 

вагітності. У другій половині вагітності вдалось знизити частоту загрози 

передчасних пологів, гестозу, гестаційної анемії та плацентарної дисфункції. 

Аналізуючи наслідки вагітності залежно від використання 

запропонованої лікувально-профілактичної програми, варто зазначити, що 

кожна друга жінка пологорозрішена шляхом оперативного втручання у групі 

порівняння, причому показанням до операції кесаревого розтину у 4 (7,0 %) 

випадках було прогресуюче відшарування плаценти, серед інших причин слід 

вказати на передчасний розрив плодових оболонок при неготовності пологових 

шляхів до розродження, слабість пологових сил, а також дистрес плода. 
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Наслідки вагітності у жінок досліджуваних груп продемонстровані на 

рис. 7.2. 

 

Рис. 7.2. Наслідки вагітності у жінок дослідних груп, %. 

Примітки: 

1. * - різниця достовірна відносно показників групи контролю (р<0,05); 

2. о - різниця достовірна відносно показників основної групи (р<0,05). 

 

Варто зазначити, що наведені в цьому розділі результати досліджень, 

вказують на те, що використання базової схеми підготовки до програми ЗІВ у 

жінок із факторами ризику утворення відшарування хоріона виявилось 

недостатньо ефективним, що обумовило доцільність включення до комплексу 

прегравідарної підготовки препаратів з підвищеним вмістом фолієвої кислоти, 

донатора оксиду азоту, омега-3 поліненасичених жирних кислот, 

дідрогестерону, гепато-кардіопротектора із імуномодулюючими властивостями 
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та ацетилсаліцилової кислоти. Необхідно вказати, що їх поєднане 

використання, починаючи з прегравідарного періоду, сприяло більш швидкому 

та якісному регресу клінічної симптоматики загрози переривання вагітності, 

зменшенню відсотка невиношування та інших ускладнень вагітності, а також її 

пролонгуванню. 

Таким чином, оптимізація преконцепційної підготовки, патогенетично 

обґрунтований діагностичний алгоритм та комплекс лікувальних засобів, 

запропонований під час клінічного дослідження, дозволили суттєво покращити 

перинатальні наслідки у зазначеної категорії жінок. 

 

Матеріали даного розділу висвітлені в опублікованій науковій праці: 

1. Lytvyn NV. New approaches to the prevention of pregnancy loss in women after 

extracorporal fertilization. The Pharma Innovation Journal. 2017;6(7):955-7. 
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РОЗДІЛ 8 

 

АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Провідну роль у перебігу гестаційного періоду в жінок із непліддям, 

лікованим за допомогою програми ЗІВ, займає невиношування вагітності, яке 

супроводжується відшаруванням хоріона із формуванням ретрохоріальної 

гематоми [64, 231]. Частота гематом у I триместрі вагітності коливається у 

межах 4,0-22,0 % від числа усіх вагітностей, причому частка її є значно вищою 

у групі вагітних, де застосовувались допоміжні репродуктивні технології (до 

22,4 %) [175, 228]. Встановлено, що вагітність, ускладнена відшаруванням 

хоріона, супроводжується підвищенням ризику самовільних викиднів, а при її 

пролонгуванні ‒ затримкою внутрішньоутробного росту плода, відшаруванням 

плаценти, прееклампсією та передчасними пологами [4, 54]. 

Останніми роками з’явилась значна кількість публікацій, присвячених 

наявності асоціації відшарування хоріону на ранніх термінах вагітності із 

ендотеліопатією, імунологічними, імуногенетичними, гемостазіологічними та 

гормональними порушеннями [9, 53]. Досвід численних досліджень, 

проведених з цього приводу за останні десятиріччя, дозволив значною мірою 

поглибити уявлення про етіопатогенез цього стану. Вважається, що в розвитку 

гематом значну відіграють роль наступні чинники: імунологічні причини 

(переважання Th‑1 відповіді); порушення згортаючої системи крові у матері; 

персистенція бактеріально-вірусної інфекції; хронічний ендометрит тощо [262]. 

Незважаючи на широке обговорення клінічного значення, особливості 

етіопатогенезу розвитку ретрохоріальної гематоми у жінок з індукованою 

вагітністю описуються у поодиноких працях, одностайної думки з цього 

приводу у дослідників немає. Тому, враховуючи вищезазначене, ми вважаємо, 

що детальне вивчення зазначеного стану, дозволить нам більш раціонально 

підходити до діагностики, профілактики та медикаментозної корекції станів, 

сприятливих для виникнення ретрохоріальної гематоми, яка призводить до 
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численних ускладнень вагітності, та попередити репродуктивні втрати, у такий 

спосіб підвищити ефективність програми ЗІВ. 

Метою дослідження було зменшити частоту невиношування вагітності 

при відшаруванні хоріона у жінок із застосуванням допоміжних 

репродуктивних технологій шляхом оптимізації алгоритму діагностичних та 

лікувально-профілактичних заходів. 

В межах виконання дослідження нами проведено ретроспективний аналіз 

1664 медичних карт стаціонарних хворих із діагностованою загрозою 

мимовільного викидня за даними архівних матеріалів Івано-Франківського 

міського клінічного пологового будинку та ДЗ «Прикарпатський центр 

репродукції людини» за період з 2011-2016 роки, з яких відібрано 542 медичні 

карти з клінічним та інструментальним підтвердження наявності відшарування 

хоріона у вагітних. 

Оцінка особливостей гінекологічної захворюваності дозволила 

встановити, що у жінок із непліддям, лікованим за допомогою ЗІВ, достовірно 

частіше зустрічались хронічні запальні захворювання додатків матки, питома 

вага яких становила 70,91 %, майже в половини жінок виявлені кисти яєчників 

різного ґенезу (58,67 %), патологія шийки матки діагностована у 64,8 % 

випадків. 92 (46,93 %) жінки перенесли оперативні втручання на органах 

малого тазу, зокрема міомектомії та роз’єднання злук. Звертає на себе увагу 

високий відсоток внутрішньоматкових втручань – 37,76 %, у порівнянні з 

групою жінок із вагітністю в природньому циклі, підтверджуючи провідну роль 

тривалої персистенції інфекційних чинників з імовірним аутоімунним 

ураженням і порушенням циклічної трансформації та рецептивності 

ендометрія. Зокрема, частота перинатально значимих інфекцій у досліджуваних 

групах перевищила частоту даного показника у контролі (p<0,001), причому 

переважали так звані мікст-інфекції (46,94 %). Варто зазначити, що 

гіперпроліферативні стани такі як міома матки (21,43 %) та ендометріоз 

(24,49%) виявлені в анамнезі у кожної четвертої вагітної із ЗІВ (p<0,001). 
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Особливої уваги варті дані акушерського анамнезу: мимовільні викидні в 

анамнезі зафіксовані у 23,47 % випадках, звикле невиношування вагітності – у 

24,49 %, передчасні пологи – у 18,88 %, у 26,02 % випадків зафіксовано штучне 

переривання вагітності. 

Слід звернути увагу на терміни діагностики ретрохоріальних гематом: у 

групі з лікованим непліддям – в 5-7 тижнів, у жінок з неіндукованою 

вагітністю– у 8-10 тижнів гестації. Очевидно, що у пацієнток із відшаруванням 

хоріона індукована вагітність найчастіше ускладнювалась: загрозою раннього 

мимовільного викидня – у 57,14 %, раннім гестозом – у 56,63 %, прееклампсією 

середнього та важкого ступенів – у 40,35 %, плацентарною дисфункцією – у 

45,61 %, загрозою передчасних пологів – у 27,19 % та передчасним 

відшаруванням нормально розміщеної плаценти – у 4,38 %. Серед пацієнток із 

локальним відшаруванням хоріона високою була частка оперативного 

розродження – 36,84 %, що у 1,5 рази частіше у жінок, де застосовували ДРТ. 

Стан новонароджених від матерів із відшаруванням хоріона при індукованій 

вагітності рідше був задовільним (27,2 %), ніж у діти від пацієнток із 

ретрохоріальними гематомами при вагітності в природньому циклі (44,1 %). 

Необхідно відмітити, що у жінок із індукованою вагітністю, ускладненою 

локальним відшаруванням хоріона, серед обтяженого соматичного анамнезу 

переважали захворювання сечовидільної системи (32,14 %), серцево-судинні 

захворювання (28,06 %) захворювання щитовидної залози (18,87 %) та 

дисметаболічні порушення, супроводжувані ожирінням (29,08 %) або 

недостатньою масою тіла (20,4 %). На думку багатьох вчених, на тлі супутньої 

екстрагенітальної патології висока концентрація стероїдних гормонів у плазмі 

крові призводить до гіперкоагуляції, порушення мікроциркуляції, що впливає 

на ефективність програм ЗІВ та результат індукованих вагітностей, 

зумовлюючи невиношування вагітності, невдачі програм ЗІВ, гестози [108, 135, 

198, 241]. 

Базуючись на отриманих результатах ретроспективного дослідження, 

нами проведено прогностичну оцінку особливостей перебігу вагітності у жінок 
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із відшаруванням хоріона та встановлені найбільш вагомі комбінації чинників 

імовірності хоріональної дисфункції. Серед них: комбінація запальних 

захворювань додатків матки і трубно-перитонеального фактора безпліддя, 

поєднаних із високою часткою вірусно-бактеріальних асоціацій та оперативних 

втручань на органах малого тазу, що збільшувало ризик ретрохоріальних 

гематом у 14,5 раза (OR=14,5; 95%, ДІ (4,32-49,241)); звикле невиношування, 

висока частота внутрішньоматкових втручань (гістероскопія, медикаментозні та 

інструментальні аборти) та внутрішній ендометріоз підвищували ризик ранніх 

репродуктивних втрат у 14,2 раза (OR=14,2; 95%, ДІ (4,92-41,18)); синдром 

полікістозних яєчників, високий індекс маси тіла та більше трьох невдалих 

спроб ЗІВ в анамнезі збільшувало ризик відшарування хоріона у 12,8 раза 

(OR=12,8; 95%, ДІ (4,88-33,36)); поєднання пізнього репродуктивного віку із 

тривалістю безпліддя від 6 до 10 років, наявністю більше трьох невдалих спроб 

ЗІВ та оперативних втручань на органах малого тазу збільшувало ризик 

виникнення локального відшарування хоріона у 11,4 раза (OR=11,4; 95%, ДІ 

(3,91-33,51)). Серед провідних чинників також варто зазначити низький індекс 

маси тіла, у жінок, у яких застосовувалась програма ЗІВ з ЕТ у стимульованому 

циклі, за наявності в анамнезі оперативних втручань на маткових трубах та 

вторинної оваріальної дисфункції, ризик появи ретрохоріальної гематоми 

зростав у 16,7 разів (OR=16,7; 95%, ДІ (3,83-72,73)). 

Отже, клініко-анамнестичний аналіз перебігу індукованої вагітності серед 

жінок, у яких за даними медичної документації можна було передбачати 

наявність хоріальної дисфункції, за період обстеження виявлено низку 

медичних чинників, які провокують невиношування у пацієнток із безпліддям, 

лікованим за допомогою ЗІВ та дають можливість прогнозувати ризик 

ускладненого перебігу І триместру гестації із локальним відшаруванням 

хоріона, що підтверджує результати багатьох дослідників [175, 214, 242, 261]. 

Наступним кроком наукового пошуку стало проспективне дослідження у 

130 жінок, де група зі 100 пацієнток із непліддям, включених у програму ЗІВ, 

формувалась із врахуванням визначених факторів ризику ймовірного 
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відшарування хоріона. Дана група, залежно від застосованої програми 

прегравідарної підготовки та антенатального супроводу, була розподілена на 

дві клінічні групи: групу порівняння – 50 жінок, які отримали стандартну схему 

ведення вагітності до та після ЗІВ, та основну групу – 50 пацієнток, які, окрім 

стандартної підготовки, отримували рекомендовану оптимізовану лікувально-

профілактичну програму.  

Розроблена нами схема прегравідарної підготовки та супроводу вагітності 

у жінок із чинниками ризику відшарування хоріона детально описана в другому 

розділі дисертації. До неї належала корекція гормонопродукуючої функції, 

гемостазіологічних та імунологічних порушень, внаслідок чого вирішується 

проблема пролонгування та виношування вагітності, а також зниження відсотка 

гестаційних ускладнень. 

Слід відмітити, що основна кількість обстежених пацієнток (65,0 %), 

знаходилась у віковій категорії старше 30 років, кожна п’ята жінка була віком 

старше 36 років, що дозволило шляхом статистичних обрахунків встановити 

високий ризик розвитку хоріальної недостатності саме у даній віковій категорії 

із зростанням її імовірності у 6,0 разів (OR=5,97; 95%, ДІ (3,83-9,31)). 

При аналізі характеру та особливостей розладу менструальної функції як 

фактору, який у 4,3 раза (OR=4,36; 95%, ДІ (2,99-6,37)) збільшує ризик 

виникнення хоріальної дисфункції, варто відмітити порушення ритму 

менструального циклу у двох третинах обстежених (у основній – у 66,0 % 

жінок та у 68,0 % – у групі порівняння, проти 10,0 % у групі контролю 

(р<0,05)). Серед порушень менструального циклу структурна значущість 

притаманна недостатності лютеїнової фази та ановуляторним розладам, 

причому в обох досліджуваних групах в однакових частках (57,0 %). Тривалість 

безпліддя від 6 до 10 років спостерігалась у більшої половини пацієнток (54,0 % 

та 58,0 % відповідно по групах). 

Аналізуючи поширеність гінекологічної патології у жінок із індукованою 

вагітністю, варто відмітити вагому частку запальних захворювань органів 

малого тазу (в основній групі – 68,0 % та в групі порівняння – 62,0 % випадків), 
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доброякісних кістозних утворень додатків матки (58,0 % та 54,0 % відповідно 

по групах), патології шийки матки (28,0 % в обох групах) та СПКЯ (22,0 % та 

20,0 %), а також оперативних втручань та внутрішньоматкових маніпуляцій 

(54,0 % та 52,0 % відповідно), що значно частіше, ніж у жінок контрольної 

групи (p<0,05). Наші дані співпадають із даними Б. Г.Токової та співавт. [140].  

Звертають на себе увагу дані, отримані нами при аналізі репродуктивної 

функції обстежених пацієнток. Провівши аналіз результатів попередніх 

вагітностей у жінок, включених в програму ЗІВ, виявлено, що у структурі 

репродуктивних втрат переважали мимовільні викидні (26,0 % та 22,0 % 

відповідно по групах) та звикле невиношування в анамнезі (10,0 % та 12,0 % 

відповідно по групах). Невдалі спроби ЗІВ як фактор, що збільшує ризик 

відшарування хоріона у 5,3 раза (OR=5,39; 95%, ДІ (3,37-8,64)), спостерігались 

у 75,0 % жінок, практично у половини відмічено високу кратність невдалих 

спроб ЗІВ (40,0 % і 42,0 % відповідно). На такий обтяжений акушерський 

анамнез вказують чимало дослідників [142, 152, 157]. У жінок групи контролю 

значних змін з боку репродуктивної системи не виявлено.  

В структурі ускладнень перебігу вагітності серед пацієнток групи 

порівняння переважали загроза переривання вагітності в ранніх термінах, 

загроза передчасних пологів, плацентарна дисфункція та прееклампсія, що 

співпадає із даними інших дослідників [97, 128, 133] та вказує на загальні 

імунопатологічні ланки зазначених ускладнень.  

Розглядаючи ускладнення І половини вагітності, їх структуру та терміни 

розвитку у пацієнток досліджуваних груп, варто зазначити наступне: найбільш 

виражені розходження спостерігались з боку таких ускладнень як загроза 

раннього мимовільного викидня, показник якої у відсотковому відношенні 

переважав у групі порівняння (47,4 % проти 26,2 % - в основній групі (р<0,05)). 

Ретрохоріальні гематоми діагностовано в основній групі у 16,7 % випадків, що 

у 2,4 раза менше, ніж у групі порівняння (39,5 % спостережень), частка 

раннього гестозу в групі порівняння становила 42,1 %, що у 2,2 раза більше 

проти даних основної групи (19,0%) (р<0,05). Слід відмітити пролонгування 
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вагітності у 71,4 % випадків, причому у групі порівняння у жінок з 

ретрохоріальними гематомами вагітність прогресувала тільки у 20,0 % випадків 

(р<0,05), а мимовільне переривання серед пацієнток основної групи відбулося 

тільки у 5 випадках (11,9 %), тоді як у групі порівняння – у 34,2 % (р<0,05). 

Параклінічні дослідження дозволили встановити наступні зміни 

метаболічного гомеостазу: у 58,0 % пацієнток групи порівняння встановлено 

помірне збільшення концентрації естрадіолу та зниження рівня прогестерону, 

причому співвідношення естрадіол/прогестерон склало 2,72 ум.од. із 

достовірними відмінностями проти даних контролю (р<0,05), що є свідченням 

гормонального дисбалансу напередодні програми ЗІВ. Співвідношення 

естрадіол/прогестерон у жінок основної групи після гормональної корекції 

менструального циклу становило 1,47 ум.од. проти 2,69 ум.од. у групі 

порівняння, що вказує на нормалізацію гормонального статусу та створює 

сприятливі передумови для процесу імплантації в програмі ЗІВ. 

Як встановлено нашим дослідженням та підтверджується роботами інших 

вчених, гормональний дисбаланс, який супроводжується порушення 

«спадкоємності» функціонування жовтого тіла та плаценти, при якому виникає 

відносний дефіцит рівня естрадіолу і прогестерону, може призводити до 

порушення першої хвилі інвазії та сприяти розвитку невиношування та 

первинної плацентарної недостатності [97, 115, 121, 138, 226]. У ранні терміни 

гестації мимовільний викидень у більшості випадків зумовлений недостатньою 

гормональною активністю яєчників. Варто зауважити, що агоністи ГнРГ, які 

використовуються в процесі стимуляції суперовуляції, зумовлюють 

десенситизацію гіпоталамо-гіпофізарної системи, призводячи до довготривалої 

блокади секреції гонадотропінів, особливо лютеїнізуючого гормону, що 

впливає на функціональну активність жовтих тіл, формуючи недостатність 

лютеїнової фази. Зниження вироблення стероїдів призводить до порушення 

розвитку та інвазії хоріона, зниження синтезу β-ХГЛ, що своєю чергою 

зумовлює відшарування хоріальної тканини від стінки матки.  
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Динамічний моніторинг рівня стероїдних (естрадіол, прогестерон) та 

плацентарних (β-ХГЛ) гормонів у випадку діагностики ретрохоріальної 

гематоми дозволив констатувати вже у ранні терміни гестації низькі показники 

прогестерону у 36,8 % пацієнток групи порівняння, а у 63,15 % спостерігався 

його підвищений рівень у 1,5 раза проит показників групи контролю (р<0,05), 

що можна пояснити впливом екзогенного прогестерону. Динамічний 

моніторинг рівня стероїдних (естрадіол, прогестерон) та плацентарних (β-ХГЛ) 

гормонів у випадку діагностики ретрохоріальної гематоми встановив вже у 

ранні терміни гестації зниження показників прогестерону у 36,8 % пацієнток 

групи порівняння у 2,0 рази відносно контролю (р<0,05), а підвищений його 

рівень спостерігався у 63,15 % у 1,5 раза, що слід пояснити впливом 

екзогенного прогестерону. Очевидно, діагностика відшарування хоріону у 

13,2% випадків у жінок групи порівняння із підвищеним рівнем прогестерону 

може бути свідченням негативного впливу його надлишку на механізми 

ініціації тромбофілічних порушень, що створює передумови для хоріальної 

дисфункції та може зумовити розвиток дезадаптаційних процесів у 

фетоплацентарному комплексі. 

Проаналізувавши динаміку змін рівня естрадіолу у крові вагітних із 

ретрохоріальною гематомою з’ясовано, що на ранніх стадіях формування 

плацентарної дисфункції спостерігається суттєве зниження (у 1,4 раза) рівня 

естрадіолу в 28,9 % жінок групи порівняння, вагітність яких перервалась в 

терміні до 8 тижнів, та прослідковується позитивний кореляційний зв'язок 

(r=0,68, p<0,05) низьких показників естрадіолу в жінок з індексом маси тіла 

менше 18,5 кг/м2, підтверджуючи факт несприятливого впливу 

гіпоестрогенного стану на вагітність. Дефіцит естрогенів у малих термінах 

гестації гальмує синтез і знижує активність ферментних систем, гальмує 

енергетичний обмін, підвищує скоротливу діяльність матки. Виникає 

порушення першої хвилі інвазії цитотрофобласта і, як наслідок, незавершеність 

гестаційної перебудови сегментів спіральних артерій та порушення кровотоку у 
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міжворсинчастому просторі, що в подальшому призводить до часткового 

відшарування хоріона та переривання вагітності [15]. 

Отримані результати оцінки рівня специфічних білків вагітності 

упродовж моніторингу першого триместру дозволили виявити неоднозначні 

показники рівня β-ХГЛ у групі порівняння: у кожної другої пацієнтки (65,8 %) 

рівень β-ХГЛ не відповідав фізіологічним межам: у 28,9 % зареєстровано його 

підвищення, у 36,8 % – показники були нижчими від показників групи 

контролю (р<0,05). Причому, у пацієнток із ранніми репродуктивними 

втратами у 52,9 % випадків рівень β-ХГЛ був зниженим у 1,8 раза, у 47,1% – 

підвищеним у 2,0 рази, водночас саме у тих жінок, у яких констатовано 

повторні епізоди кров’янистих виділень. У кожної третьої пацієнтки групи 

порівняння, при низьких показниках рівня β-ХГЛ, вагітність супроводжувалась 

мимовільним її перериванням, і тільки у 7,9 % спостережень помічена 

нормалізація зазначеного показника у межах референтних значень. 

У групі порівняння в 11-13 тижнів гестації середні значення РАРР-А і β-

ХГЛ становили, відповідно, 0,88±0,04 МоМ і 1,38±0,15 МоМ, у жінок з 

ретрохоріальними гематомами – 0,62±0,14 МоМ і 1,45±0,35 МоМ. Особливий 

інтерес являють отримані нами дані щодо підвищення рівня РАРР-А у вказані 

терміни у 50,0 % пацієнток з індукованою вагітністю та відшаруванням 

хоріона. Встановлено дисбаланс у концентраціях РАРР-А та β-ХГЛ, коли його 

низьким рівням відповідають високі рівні β-ХГЛ, у кожної п’ятої пацієнтки 

(20,0 %) при високих рівнях РАРР-А спостерігались низькі рівні β-ХГЛ, а у 

третини (30,0 %) – встановлено односпрямовані зміни – низькі показники як 

РАРР-А, так і β-ХГЛ. Результати наших досліджень співставні з даними 

літературних джерел, які вказують на те, що для фізіологічного перебігу 

вагітності властиві односпрямовані зміни даних маркерів, тоді як 

різноспрямовані зміни, або їх низькі показники можна вважати предикторами 

ускладненого перебігу вагітності та розвитку хоріальної та плацентарної 

дисфункції [115, 268]. 
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Дослідження системи гемостазу у жінок групи порівняння на 

прегравідарному етапі дозволило встановити тромбоцитопенію (у 42,0 %) у 

порівнянні з аналогічним показниками основної та контрольної груп (р<0,05), 

високу їх агрегаційну активність, що може свідчити про наявність 

гіперагрегаційного синдрому напередодні програми ЗІВ у жінок, які 

отримували стандартну підготовку до індукції суперовуляції. Поряд з тим, нам 

вдалось виявити ознаки напруження у системі гемостазу в жінок з індукованою 

вагітністю. Вивчення системи гемостазу у жінок основної групи у динаміці 

прегравідарної підготовки продемонструвало виразну позитивну динаміку 

показників коагуляційного стану крові. Варто зазначити, що наразі 

незаперечною є думка, що в патогенезі негативних наслідків вагітності задіяна 

система гемостазу [42].  

Як вказують дані літератури та наші дослідження, у жінок із сприятливим 

перебігом вагітності, як прояв природнього адаптаційного процесу, виникає 

стан так званою «фізіологічної гіперкоагуляції», із проявами помірної 

гіперфібриногенемії та підвищення агрегації тромбоцитів [99, 263]. Нам 

вдалось виявити активацію судинно-тромбоцитарної ланки (37,1 %), 

коагуляційної ланки гемостазу (48,6 %) та внутрішньосудинного згортання 

крові (54,3 %). У процесі спостереження до гіперагрегації тромбоцитів 

приєдналась гіперкоагуляція плазменної ланки, яка проявлялась достовірним 

зростанням протромбінового індексу (у 1,3 раза) та зниженням активованого 

тромбопластинового часу (у 1,2 раза), достатньо високими залишались 

концентрація фібриногену, вміст якого зростав у 2,0 рази, та збільшення D-

димерів удвічі (р<0,05). При цьому, у жінок групи порівняння із сприятливим 

перебігом вагітності переважала помірна гіперкоагуляція, тоді як у групі 

пацієнток із ретрохоріальними гематомами та ранніми репродуктивними 

втратами мали місце патологічні варіанти гіперкоагуляції, а саме: у 40,9 % 

жінок із локальним відшаруванням хоріона спостерігалось зростання 

концентрації D-димерів у 3,5 раза проти даних групи контролю (р<0,05). Разом 

з тим, в основній групі, де пацієнтки отримували розроблений нами комплекс 
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прегравідарної підготовки спостерігалось зменшення агрегаційного потенціалу 

і рівнів фібриногену та нормалізацію вмісту D-димерів. 

Аналізуючи отримані дані досліджень на АФС, у групі порівняння слід 

відмітити підвищений в 2,7 раза вміст антитіл до сумарних фосфоліпідів 

відносно групи контролю, проте в межах референтних значень. Так, при 

вагітності, ускладненої ретрохоріальною гематомою, спостерігалось 

підвищення рівнів антитіл у 45,5 % спостережень проти 9,43 % у групі жінок із 

неускладненим перебігом першого триместру, у 57,14 % жінок з 

репродуктивними втратами вміст антитіл перевищував дані контролю у 3,0 

рази (р<0,05), що могло бути причиною тромбофілічних ускладнень. Зв’язок 

між підвищеним рівнем АФА та розвитком гестаційних ускладнень, а також 

асоціація циркуляції АФА з репродуктивними втратами та невдачами ЗІВ 

доведена у низці наукових робіт [1, 3, 19, 110, 201].  

Як відомо, АФА посилюють тромботичні тенденції опосередковано через 

збільшення гіперкоагуляційного субстрату. Патофізіологічним механізмом, 

який обумовлює розвиток ускладнень вагітності, є вплив аутоантитіл на 

ендотелій судин, спричиняючи їх пошкодження та зниження антитромбогенної 

активності, а також активацію тромбоцитів, які провокують їх гіперагрегацію,  

взаємно посилюючи у такий спосіб імунологічні та гемостазіологічні  

порушення [91, 108]. Ю. Р. Бахтиярова вказує, що циркуляція АФА приводить 

до порушення формування ворсинчастого дерева та міжворсинчатого простору, 

а ступінь компенсації адаптаційних процесів на етапі плацентації залежить від 

рівня АФА [6].  

Слід звернути увагу, що у реалізації гестаційних ускладнень відіграють 

роль не тільки тромботичні, але й такі «нетромботичні» ефекти АФА як анти-

ХГЛ-ефект, який зумовлює недостатню прогестеронову підтримку вагітності 

[62]. Вторинний дефіцит прогестерону, збумовлений циркуляцією АФА, може 

відігравати важливу роль у патогенезі невиношування вагітності [95]. 

Оцінка рівнів гомоцистеїну в пацієнток групи порівняння, де використано 

стандартні підходи до моніторингу вагітності, дозволила відмітити 
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перевищення показників проти даних групи контролю у 1,4 раза, а в 45,5 % 

жінок, вагітність яких ускладнилась відшаруванням хоріона та перервалась в 

ранні терміни, рівень гомоцистеїну у 2,0 рази перевищував показники основної 

та контрольної груп (р<0,05), що також можна вважати предиктором 

невиношування вагітності (OR=3,47, 95 %, ДІ (1,3-9,29)). Підвищений рівень 

гомоцистеїну має пряму токсичну дію на ендотелій судин, внаслідок чого 

посилюється тромбоцитарна адгезія та активується коагуляційний каскад, що 

призводить до порушення мікроциркуляції та дефектів імплантації [94]. 

Сонографічне дослідження продемонструвало вагомий відсоток 

патологічних змін плідного яйця уже в першому триместрі. Зокрема, у 52,6 % 

жінок групи порівняння у термінах 5-8 тижнів гестації встановлено ознаки 

загрози переривання вагітності, деформоване плідне яйце – у 50,0 %, низьке 

його розміщення – у 31,58 %, часткове відшарування хоріона із кров’янистими 

виділеннями – у 34,21 %. Поряд із утворенням гравідарної гематоми найбільш 

поширеними ультразвуковими маркерами невиношування у 23,68 % вагітних 

був локальний тонус біометрію. Вагома частка клінічних ознак ретрохоріальної 

гематоми діагностована у терміни 7,6±1,3 тижнів (15 випадків – 68,18 %). 

Незаперечним є факт залежності негативних наслідків вагітності саме від 

варіанту локалізації та об’єму гематоми, причому вирішальне значення має 

власне об’єм. Вивчаючи дані показники, встановлено, що найчастіше 

спостерігались гематоми до 9 см³ (50,0 %), у кожної третьої пацієнтки розміри 

гематоми були в межах від 10 см³ до 20 см³ – у 31,81 % спостережень, великі 

гематоми об’ємом більше 20 см³ виявлено у чотирьох пацієнток (18,18 %) групи 

порівняння, вагітність у яких завершилась мимовільним викиднем. У жінок з 

об’ємом гематоми до 10 см³ вагітність перервалась у 4 (18,18%) випадках, при 

наявності середніх розмірів гематоми репродуктивні втрати спостерігалось у 6 

(27,27 %) випадках. Як було виявлено L. Biesiada та співавторами, великі 

ретрохоріальні гематоми супроводжуються трикратним підвищенням ризику 

спонтанних викиднів [167]. A Janowicz-Grelewska та P. Sieroszewski 

повідомляють про 93,0 % самовільних викиднів при об’ємі гематом більше 50 
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мл [208]. S. Nagy та співавтори виявили підвищення частоти переривання 

вагітності у пацієнток з об’ємом гематоми більше 10 мл (57,14%) проти 16,22% 

у пацієнток з об'ємом гематоми менше 10 мл [54, 231]. Дані заключення 

збігаються з отриманими нами результатами. Що стосується локалізації, то слід 

вказати, що корпоральне розташування гематом переважало у пацієнток групи 

порівняння (р<0,05), крайовий та субхоріальний варіанти представлені 

приблизно у однакових частках. 

Оцінка доплерометричних показників у пацієнток із ретрохоріальними 

гематомами дозволила виявити порушення у гемодинаміці малого тазу, які 

супроводжувалися достовірним збільшенням індексів судинного опору у правій 

та лівій маткових артеріях у жінок групи порівняння, що є переконливим 

свідченням напруження компенсаторних реакцій фетоплацентарного 

комплексу. Аналізуючи частоту відхилень доплерометричних індексів від 

нормативних показників кровотоку у маткових артеріях виявлено, що 

найчастіше кровоплин був порушений у пацієнток групи порівняння, які 

спостерігались за загальноприйнятою схемою. Саме у цій групі виявляли 

найбільше число відхилень від референтних меж індексів судинного опору у 

маткових артеріях: СДВ (у 48,6 %), ІР (у 42,9 %). У пацієнток основної групи, 

на відміну від пацієнток групи порівняння, спостерігалось покращення 

доплерометричних показників у основній групі (СДВ у 2,4 раза та ІР у 3,4 раза). 

З метою виявлення змін у балансі цитокінів у жінок з безпліддям, 

лікованим за допомогою ЗІВ, та наявністю факторів ризику виникнення 

локального відшарування хоріона, нами проведено аналіз рівнів сироваткових 

цитокінів у даної категорії пацієнток. Дані літературних джерел вказують, що 

IL-1β та TNF-α відноситься до так званих «ранніх» цитокінів, які синтезуються 

безпосередньо після впливу екзогенного та ендогенного стимулів [105]. 

Проведений аналіз рівнів сироваткових цитокінів уже на прегравідарному етапі 

продемонстрував зростання прозапального пулу в групі порівняння у 5,0 разів 

проти показників групи контролю (p<0,05), що свідчить про виражений 

цитокіновий дисбаланс, який є фоном подальших наслідків для вагітності. 



172 
 

Згідно нашого дослідження середнє значення IL-1β у групі порівняння 

становило 28,09±3,84 пг/мл, що в 5,5 раза перевищує показники групи 

контролю (р<0,05). В 68,2 % випадках при наявності відшаруванням хоріона 

цей показник у 7,0 разів перевищував рівні у пацієнток групи контролю 

(p<0,05). Оцінка концентрації TNF-α у 53,3 % спостережень у групі порівняння 

при верифікації відшарування хоріона встановила зростання його рівня у 8,0 

разів відносно показників контролю (р<0,05). Значимо високий рівень IL-1β 

може бути маркером порушення процесів імплантації та плацентації, а також 

служити критерієм передчасного відшарування хоріону та формування 

ретрохоріальної гематоми. Саме тому інтерлейкіни IL-1β та TNF-α отримали 

визначення «абортогенних» цитокінів, оскільки численними дослідженнями 

доведена їх роль у перериванні вагітності  [125, 136, 211]. Крім того, у ранні 

терміни гестації при завершенні вагітності мимовільним викиднем у 31,8 % 

випадків спостерігалась тенденція до зниження у 5,3 раза рівня IL-4 (p<0,05). 

Отримані нами результати частково узгоджуються з даними інших 

авторів щодо змін цитокінового профілю сироватки крові при реалізованих 

патологічних станах. Так, О. В. Макаров та співавтори повідомляють про 

зростання вмісту IL-1β, TNF-α та IL-10, супроводжуване зниженням 

концентрації IL-4 при невиношуванні вагітності, що асоціюється переважно з 

умовно-патогенною мікрофлорою урогенітального тракту (M. hominis та U. 

urealyticum) та ендотоксинемією [88], а V. Saini та співавтори повідомляють про 

підвищення рівня IL-1β та TNF-α при вагітності, яка не розвивається в І 

триместрі [243]. 

Надлишковий синтез IL-1β та TNF-α зумовлює зрушення у системі 

гемостазу,  активуючи  згортання крові, яка постачається до ембріона [129]. 

Високі рівні TNF-α та IL-1β порушують процеси нормальної інвазії ворсин 

трофобласту в стінку матки, що сприяє відшаруванню хоріону та перериванню 

вагітності у І триместрі [219].  

Враховуючи вагомість впливу механізмів ангіогенезу на час імплантації 

та формування хоріону, доцільним є вивчення рівня TGF-β1 та його динамічних 
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змін. Аналізуючи отримані результати, встановлено зниження показників в 

групі порівняння в 1,5 раза порівняно до контрольної групи (р<0,05), а у жінок 

із ретрохоріальними гематомами та ранніми репродуктивними втратами він 

становив 10,64±0,51 нг/мл, у 36,4 % жінок із відшаруванням хоріона, вагітність 

у яких прогресувала, концентрація TGF-β1 становила 18,29±0,9 нг/мл проти 

даних у контролі (26,94±0,55) нг/мл. Також варто вказати на зниження у 2,5 

раза рівня даного цитокіну, що у комбінації із низькими показниками β-ХГЛ, 

демонструє зростання ризику мимовільного викидня у 7,3 раза (OR=7,38; 95%, 

ДІ (3,21-15,12)), і може бути додатковим маркером наявних 

мікроциркуляторних та гемодинамічних порушень та їх прогресування, запуску 

механізмів збільшення коагуляційного потенціалу, зумовлюючи у такий спосіб 

порушення процесів плацентації. Рівень TGF-β1 розглядається як ранній 

прогностичний маркер, який характеризує початкові ознаки порушення у 

функціонуванні системи «мати-плацента-плід» на доклінічному етапі 

ускладнень [125].  

Як відомо, ендотеліальна дисфункція є універсальним патогенетичним 

механізмом більшості захворювань, а також відіграє важливу роль при розладах 

репродуктивної сфери, зокрема безплідді, звиклому невиношуванні вагітності. 

Серед численних факторів ендотеліального походження визнаним маркером 

ендотеліальної дисфункції є NO. Одними з найбільш вазоактивних речовин є 

ендотелін-1, який бере участь в ремоделюванні кровоносних судин, підвищує 

артеріальний тиск і продукцію цитокінів, знижує матково-плацентарний 

кровотік, викликає гемоконцентрацію та протеїнурію [113]. 

Аналізуючи показники маркерів ендотеліальної дисфункції варто 

зауважити, що концентрація ендотеліну-1 у жінок групи порівняння становила 

3,56±0,79 фмоль/мл та була у 2,5 раза вища проти даних контрольної групи 

(р<0,05), а рівень оксиду азоту був у 1,5 раза меншим від показників пацієнток 

із фізіологічним перебігом вагітності (р<0,05). Причому, у групі жінок з 

індукованою вагітністю та ретрохоріальними гематомами спостерігався 

значний дисбаланс маркерів ендотеліальної дисфункції, а саме: підвищення 
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рівня ендотеліну-1 у 3,6 раза та зниження рівня NO у 1,7 раза, а у випадку 

мимовільного викидня рівень NO знижувався у 3,0 рази (р<0,05) проти 

показників жінок із неускладненим перебігом гестації. 

Згідно з даними И. А. Невзоровой та співавт., підвищення рівня 

ендотеліну-1 спостерігається у жінок із загрозою переривання вагітності, що 

підтверджується і нашими дослідженнями [104]. 

В основній групі жінок, які отримували запропонований лікувально-

профілактичний комплекс, вміст оксиду азоту наближався до показників групи 

вагітних із фізіологічним перебігом гестації. Аналізуючи концентрації оксиду 

азоту в крові жінок досліджуваних груп встановлено, що в динаміці 

спостереження відбувається його зростання, що збігається із літературними 

даними, які свідчать про те, що рівень NO зростає з прогресуванням вагітності, 

забезпечуючи повнокровність матки та її релаксацію, але різко зменшується з 

початком пологової діяльності [238, 246]. 

Отримані нами результати дослідження демонструють, що існують 

резерви в терапії та профілактиці акушерської патології, яка призводить до 

ранніх втрат у жінок з індукованою вагітністю, з огляду на наявність нових 

підходів щодо патогенетичних механізмів невиношування. Результати нашого 

дослідження дозволяють нам переосмислити існуючі погляди на етіологію та 

структуру невиношування, та стверджувати, що причинами гестаційних 

ускладнень є універсальні механізми, зокрема гемостазіологічні та імунологічні 

порушення, які лежать в основі формування акушерської патології.  

Новий клінічний підхід щодо виникнення, розвитку та клінічних проявів 

відшарування хоріона у жінок з індукованою вагітністю на фоні гормональних, 

гемостазіологічних та імунологічних порушень, а також розроблений та 

впроваджений комплекс лікувально-профілактичних заходів дав можливість 

знизити питому вагу ускладнень вагітності, перинатальної захворюваності та 

смертності. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено переконливі дані та представлено нове вирішення 

наукової задачі сучасного акушерства – зниження частоти акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок із безпліддям, які включені у програму 

допоміжних репродуктивних технологій, вагітність яких ускладнилась 

локальним відшаруванням хоріона, шляхом оптимізації діагностичного 

алгоритму, розробки прегравідарної програми та впровадження лікувально-

профілактичних заходів. 

1. Отримані результати ретроспективного дослідження дозволили 

встановити статистично значиму вірогідність відшарування хоріона у жінок з 

непліддям, лікованим у програмі запліднення in vitro, серед яких найбільш 

вагомими були комбінації наступних факторів ризику імовірного порушення 

імплантаційної здатності, а саме: поєднання старшого репродуктивного віку із 

тривалістю безпліддя від 6 до 10 років, із наявністю більше трьох невдалих 

спроб ЗІВ та оперативних втручань на органах малого тазу збільшувало ризик 

виникнення локального відшарування хоріона у 11,4 раза (OR=11,4; 95%, ДІ 

(3,91-33,51)); комбінація запальних захворювань додатків матки і трубно-

перитонеального фактора безпліддя, які поєднані із високою часткою вірусно-

бактеріальних асоціацій та оперативних втручань на органах малого тазу, 

збільшувала ризик ретрохоріальних гематом у 14,5 раза (OR=14,5; 95%, ДІ 

(4,32-49,241)); синдром полікистозних яєчників, високий індекс маси тіла та 

більше трьох невдалих спроб ЗІВ в анамнезі збільшували ризик відшарування 

хоріона у 12,8 раза (OR=12,8; 95%, ДІ (4,88-33,36)); звикле невиношування, 

висока частота внутрішньоматкових втручань (гістероскопія, медикаментозні та 

інструментальні аборти) та внутрішній ендометріоз збільшували ризик 

невиношування та ранніх репродуктивних втрат, пов’язаних із хоріальною 

дисфункцією у 14,2 раза (OR=14,2; 95%, ДІ (4,92-41,18)). Серед провідних 

чинників слід вказати, що у жінок з низьким індексом маси тіла, де 

застосовували ембріотрансфер у стимульованому циклі, в анамнезі у яких є 
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наявні оперативні втручання на маткових трубах та вторинна оваріальна 

дисфункція, ризик появи ретрохоріальної гематоми збільшувався у 16,7 раза 

(OR=16,7; 95%, ДІ (3,83-72,73)). 

2. Оцінка гормонопродукуючої здатності хоріону дозволила встановити 

зменшення у динаміці концентрації естрадіолу в 1,4 раза та зниження рівня 

прогестерону у 2,0 рази у випадку діагностики ретрохоріальної гематоми, у 

63,15 % жінок з індукованою вагітністю констатовано зростання рівня 

прогестерону у 1,5 раза проти даних групи контролю зі збереженням ризику 

імплантаційної нездатності та відшарування хоріону. У 50,0 % пацієнток з 

індукованою вагітністю та відшаруванням хоріона встановлено дисбаланс у 

концентраціях РАРР-А та β-ХГЛ, у зв’язку з чим різноспрямовані зміни або 

низькі показники концентрації як РАРР-А, так і β-ХГЛ можна вважати 

предикторами ускладненого перебігу вагітності та розвитку хоріальної та 

плацентарної дисфункції. 

3. У половині спостережень (52,6 %) у пацієнток з індукованою 

вагітністю уже в термінах 5-8 тижнів гестації спостерігались ехографічні 

ознаки загрози переривання вагітності, а саме: деформоване плідне яйце – 50,0 

%, низьке його розміщення – 31,58 %, відшарування хоріона із частими 

епізодами кров’янистих виділень – 34,21 %. При аналізі доплерометричних 

показників у вагітних із ретрохоріальними гематомами діагностовано 

порушення кровоплину у маткових артеріях: СДВ (48,6 %), ІР (42,9 %) із 

збереженням змін аналогічного характеру до кінця першого триместру. 

4. Клінічні симптоми локального відшарування хоріону супроводжуються 

активацією судинно-тромбоцитарної ланки (у 37,1 %), коагуляційної ланки 

гемостазу (у 48,6 %) та внутрішньосудинного згортання крові (у 54,3 %), які 

проявлялись вірогідним підвищенням протромбінового індексу у 1,3 раза, 

зниженням активованого часткового тромбопластинового часу у 1,2 раза, 

зростанням вмісту фібриногену у 2,0 рази проти даних контролю (р<0,05) та 

підвищенням концентрації D-димерів у 40,9 % жінок (у 3,5 раза) проти 

показників здорових осіб. 
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5. Ранні терміни вагітності у жінок з лікованим безпліддям та клінічною 

маніфестацією ретрохоріальних гематом асоціюються з підвищеним вмістом 

продуктів активації прозапальних цитокінів IL-1β у 68,2 % випадків та TNF-α у 

53,3% випадків, та зниженням протизапального цитокіна IL-4 у 31,8 % 

спостережень, що є предиктором ранніх репродуктивних втрат, та порушенням 

процесів ангіогенезу, характерною ознакою чого є депресія синтезу 

трансформуючого фактору росту у 2,5 раза, що у комбінації із низькими 

показниками рівня β-субодиниці хоріонічного гонадотропіну людини 

демонструє зростання ризику мимовільного викидня у 7,0 разів (OR=7,38; 95%, 

ДІ (3,21-15,12)). У жінок з індукованою вагітністю, яка ускладнилась 

відшаруванням хоріона, спостерігався дисбаланс маркерів ендотеліальної 

дисфункції: підвищення рівня ендотеліну-1 у 3,6 раза та зниження рівня оксиду 

азоту у 1,7 раза відносно показників жінок із фізіологічним перебігом гестації, 

що зумовлюють патологічні зміни у системі матково-плацентарно-плодової 

мікроциркуляції. 

6. Використання оптимізованого прегравідарного комплексу та супроводу 

вагітності дозволило підтвердити ефективність розроблених лікувально-

профілактичних заходів у жінок з безпліддям, лікованим у програмі 

запліднення in vitro, та продемонструвало істотне зниження частки 

мимовільного переривання вагітності – у 3,3 раза, ретрохоріальних гематом – у 

2,4 раза, недоношування – у 4,0 рази, плацентарної дисфункції – у 2,4 раза, 

прееклампсії – у 4,2 раза, і дозволило у 78,57 % пролонгувати вагітність і 

завершити її терміновими пологами. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

На основі проведеного дослідження з метою зниження частоти 

акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з індукованою вагітністю, 

що ускладнилась відшаруванням хоріона доцільно: 

1. При формуванні групи ризику слід враховувати наявність комбінацій 

наступних чинників: вік жінок старше 30 років, метаболічні порушення із 

надмірною вагою або дефіцитом маси тіла, мікст-інфікування та запальні 

процеси органів малого тазу; оперативні втручання на органах малого тазу та 

внутрішньоматкові маніпуляції; комбінація трубно-перитонеального безпліддя 

із ендокринними факторами, зокрема СПКЯ; звикле невиношування, три і 

більше невдалих спроб запліднення in vitro, ембріотрансфер у стимульованому 

циклі. Пріоритетним методом вибору слід вважати запліднення in vitro із 

ембріотрансфером у кріоциклі.  

2. Діагностичний алгоритм доповнити визначенням біомаркерів: рівні β-

ХГЛ, інтерлейкінів IL-1β, IL-4 та TGF-β1, ультразвуковий моніторинг кожні 7 

днів, доплерометрія маткових артерій, визначення сумарних 

антифосфоліпідних антитіл під час вагітності та динамічний контроль за 

гемостазіологічними показниками крові (ПТІ, АЧТЧ, фібриноген та D-димери). 

3. На етапі прегравідарної підготовки рекомендовано метаболічний 

комплекс: полівітамінний препарат із вмістом фолієвої кислоти 800 мкг по 1 

таблетці 1 раз на добу перорально під час їди протягом трьох місяців, донатор 

оксиду азоту по 5 мл (1 мл розчину містить L-аргініну аспартату 200 мг) 3 раз 

на добу 15 днів перед початком підготовки до переносу ембріонів, незамінні 

поліненасичені жирні кислоти по 1 капсулі тричі на добу 90 днів; гепато-

кардіопротекторний препарат (тіотріазолін) по 1 таблетці (100 мг) тричі на добу 

протягом 1 місяця та ацетилсаліцилова кислота по 1 таблетці (100 мг) один раз 

на день протягом 3 місяців. 

4. У жінок, в яких діагностовано недостатність лютеїнової фази та стан 

хронічної ановуляції, підтримку лютеїнової фази проводити препаратом 
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дідрогестерон з 14 по 25 день 10 мг двічі на добу протягом 3 місяців перед 

програмою контрольованої стимуляції яєчників. 

5. При вагітності: фолатотерапія 800 мкг по 1 таблетці 1 раз на добу 

продовжити до 12 тижня вагітності; гормональну підтримку дідрогестероном 

перорально по 10 мг 3 рази на добу у разі неускладненого перебігу вагітності 

проводити до 12 тижня; при наявності ознак відшарування хоріона 

гормональну підтримку продовжувати до 18 тижня; в 11-13 тижнів гестації 

призначити донатор оксиду азоту – 5 мл препарату 3 рази на добу; на 12-16 

тижні гестації – омега-3 поліненасичені жирні кислоти по 1 капсулі тричі на 

добу у комплексі із ацетилсаліциловою кислотою – 100 мг 1 раз на добу з 12 до 

36 тижня вагітності. 
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1. Геник НІ, Литвин НВ, Кінаш НМ. Перебіг вагітності із відшаруванням 

хоріона та плаценти у різні терміни гестації. Таврич. мед.-биол. вестн. 

2012;15(2, ч.1):48-50. (Дисертанту належить збір та аналіз даних, 

узагальнення результатів, написання висновків, співавтор Геник Н.І. надавала 

консультативну допомогу, співавтор Кінаш М.Н. - допомогу в обробці 

статистичних даних). 

2. Литвин НВ. Акушерські та перинатальні ускладнення у вагітних з 

патологією хоріона. Перспективи медицини та біології. 2012;4(1 Додаток):53-4. 

3. Литвин НВ, Геник НІ, Кінаш НМ. Особливості перебігу вагітності, пологів 

та післяпологового періоду у жінок з відшаруванням хоріона у різні терміни 

вагітності. Неонатологія, хірургія та перинат. медицина. 2012;2(3):87-91. 

(Дисертанту належить аналіз отриманих даних та їх узагальнення, написання 

висновків, співавтор Геник Н.І. надавала консультативну допомогу, співавтор 

Кінаш М.Н.- допомогу в обробці статистичних даних). 

4. Литвин НВ. Імунологічні взаємодії організму у жінок із безплідністю, 

включених у програму IVF. Здоровье женщины. 2017;(6):136-9. 

5. Литвин НВ, Геник НІ. Оцінка причин ранніх втрат вагітності у жінок із 

безпліддям, включених у програму допоміжних репродуктивних технологій. 

Акт. питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2017; (1): 84-9. (Дисертанту 

належить аналіз отриманих даних та їх узагальнення, формулювання 

висновків, підготовка статті, співавтор Геник Н.І. надавала консультативну 

допомогу). 

6. Литвин НВ, Геник НІ. Патогенетичні особливості перебігу вагітності, що 

наступила після допоміжних репродуктивних технологій (огляд літератури). В: 

Вороненко ЮВ, редактор. Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П.Л. 

Шупика. 2016; 27(Вип 2). Київ; 2016, с. 205-15. (Дисертанту належить збір та 
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аналіз даних, написання статті, співавтор Геник Н.І. надавала 

консультативну допомогу). 

7. Литвин НВ. Роль маркерів ендотеліальної дисфункції у вагітних із 

відшаруванням хоріона, включених в програму допоміжних репродуктивних 

технологій. Гал. лікар. вісник. 2017;24(3): 11-4. 

8.  Lytvyn NV. Immunological interaction of organisms of the women with infertility 

included in the IVF program. Здоровье женщины. 2017;(6):132-5. 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

1. Литвин НВ. Оцінка специфічних білків вагітності для прогнозування 

ранніх репродуктивних втрат у жінок, включених у програму допоміжних 

репродуктивних технологій. В: матеріали Пленуму Асоціації акушерів-

гінекологів України та наук.–практ. конф. з міжнар. участю Акушерство, 

гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка, наука; 2017 Верес 21-22; Одеса. 

Одеса; 2017, с. 99-103. 

2. Lytvyn NV. New approaches to the prevention of pregnancy loss in women after 

extracorporal fertilization. The Pharma Innovation Journal. 2017;6(7):955-7. 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації  

1. Литвин НВ, Геник НІ. Встановлення факторів ризику ранніх втрат 

вагітності у жінок, включених в програму допоміжних репродуктивних 

технологій. В: Корда ММ, Геряк СМ, Швед МІ, Левицька ЛВ, Мартинюк ЛП, 

редактори. Зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. Жіноче здоров’я: 

Імплементація сучасних протоколів в клінічну практику; 2017 Берез 02-03; 

Тернопіль. Тернопіль; 2017, с. 53-5. (Дисертанту належить збір та аналіз 

даних, формулювання висновків, написання тез, співавтор Геник Н.І. надавала 

консультативну допомогу). 

2. Литвин НВ, Геник НІ. Особливості гормонального фону у жінок із 

вагітністю, що наступила в природньому та індукованому циклах. В: Зб. 

матеріалів наук.-практ. конф. Репродуктивне здоров’я жінки в реаліях 

сучасного світу; 2017 Квіт 03-04; Львів. Львів; 2017, с. 62. (Дисертанту 
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належить збір та аналіз даних, формулювання висновків, написання тез, 

співавтор Геник Н.І. надавала консультативну допомогу). 

3. Литвин НВ. Імунологічні особливості ранніх втрат вагітності після 

екстракорпорального запліднення. В: Іванюк РС, Тарасенко МІ, Григоренко ІІ, 

Шевчук ТА, редактори. Тези Міжнар. наук.-практ. конф. Соціально-

економічний розвиток регіонів; 2016 Груд 29-30; Чернівці. Чернівці; 2016;2, с. 

39-41. 

4. Литвин НВ. Характеристика імунологічних показників у жінок з 

індукованою вагітністю в першому триместрі гестації. В: матеріали Пленуму 

Асоціації акушерів-гінекологів України та наук.–практ. конф. з міжнар. участю 

Акушерство, гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка, наука; 2017 Верес 

21-22; Одеса. Одеса; 2017, с. 24-5. 

5. Литвин НВ. Ендокринологічні аспекти збереження вагітності в 

індукованому циклі. В: Рожко ММ, Запорожан ВМ, Стовбан МП, редактори. 

Тези Всеукраїнська наук.-практ. конф. з між нар. участю Інноваційні технології 

в акушерстві та гінекології: від науки до практики; 2017 Лист 16-17; Івано-

Франківськ. Яремче; 2017, с. 38-9. 

6. Литвин НВ, Геник НІ, Головчак ІС, Яцишин НГ, Шемелько ТЛ, 

винахідники; Литвин НВ, Геник НІ, Головчак ІС, Яцишин НГ, Шемелько ТЛ, 

патентовласники. Спосіб підвищення ефективності прегравідарної підготовки у 

жінок перед програмою допоміжних репродуктивних технологій. Патент 

України № 118926. 2017 Серп 28. (Дисертант брала участь в патентному 

пошуку, проведенні експериментальних досліджень та оформленні патенту, 

співавтор Геник Н.І. надавала консультативну допомогу, співавтор Головчак 

І.С. - допомогу у впровадженні, Яцишин Н.Г. та Шемелько Т.Л. - у обробці 

статистичних даних). 
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Продовж. дод. А  

Апробація результатів дисертації 

 

Основні положення роботи викладено та обговорено на науково-

практичних конференціях різного рівня:  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний 

розвиток регіонів» (Чернівці, 29-30 грудня, 2016 р., форма участі – публікація 

тез). 

2. Всеукраїнська науково-практична конференції «Жіноче здоров’я: 

Імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» (Тернопіль, 02-03 

березня, 2017 р., форма участі – публікація тез). 

3. Науково-практична конференція «Репродуктивне здоров’я жінки в 

реаліях сучасного світу» (Львів, 04-07 квітня 2017 р., форма участі – публікація 

тез). 

4. Науково-практична конференція “Актуальні питання педіатрії, 

акушерства та гінекології” (Тернопіль, 06-07 квітня, 2017 р., форма участі – 

усна доповідь). 

5. Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України та науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія та 

репродуктологія: освіта, клініка, наука» (Одеса, 21-22 вересня, 2017 р. форма 

участі – публікація тез та усна доповідь). 

6. Всеукраїнська науково-практичній конференція з міжнародною 

участю "Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до 

практики" (Івано-Франківськ, 16-17 листопада 2017 р., форма участі – 

публікація тез та усна доповідь).  

 


