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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Демографічна ситуація в Україні характеризується 
критичним рівнем народжуваності, високою частотою безпліддя та самовільних 
абортів -  до 10-15 % (Вдовиченко Ю. П., 2010; Чайка В. К. 2011). Слід 
відмітити, що частота безплідних шлюбів на території України коливається від 
15 до 25 % всіх подружніх пар, і у абсолютних числах це означає наявність на 
даний час не менше 3-4 млн. інфертильних пацієнток репродуктивного віку. 
Враховуючи такий високий процент бездітності, лікування непліддя слід 
розглядати як резерв народження бажаних дітей та перспективного збільшення 
репродуктивного потенціалу населення (Булавенко О. В., 2012; Камінський В.
В., 2015; Юзько О. М., 2015).

Протягом третини сторіччя методи допоміжних репродуктивних 
технологій (ДРТ) розглядаються як найбільш ефективний інструмент, що 
дозволяє добитися позитивного ефекту -  досягнення вагітності практично при 
будь-якій формі жіночого, чоловічого та змішаного безпліддя і є єдиним 
можливим рішенням такої проблеми для бездітних подружніх пар (Вдовиченко 
Ю. П., 2011; Булавенко О. В., 2012; Юзько О. М., 2014). Однак, не дивлячись 
на постійне удосконалення протоколів та насправді революційні досягнення 
репродуктології, результативність програми “запліднення in vitro” (IVF) за 
даними всесвітнього реєстру залишається у межах від 24 % до 48 %, причому 
тільки 70 % таких вагітностей завершуються пологами (Гнатко О. П., 2010; 
Гладчук І. З., 2010; Юзько О. М., 2016). В той же час, процес імплантації 
ембріону залишається не до кінця вивченим та найбільш загадковим етапом, 
обмежуючи частоту успішних циклів, а розробка нових технічних та 
лабораторних методів є неможливою без вивчення механізмів однієї із 
найбільш вразливих ланок у становленні симбіотичних взаємовідносин 
ембріону та материнського організму -  регуляції імплантації (Г юльмамедова І. 
Д., 2013; Barad D.H., 2014; Cruz F., 2014).

Частка пацієнток із неодноразовими невдалими спробами запліднення in 
vitro складає близько 30 % від усіх пацієнток, які лікувалися із використанням 
даних методик. Існуючі на сьогодні літературні дані щодо комплексу 
механізмів, через які інтегрується материнсько-плодовий діалог, вказують на 
те, що саме неадекватна рецептивність ендометрію відповідальна за більшу 
частку невдач імплантації у порівнянні із ембріональним чинником (Булавенко
О. В., 2016; Papanikolaou E. G., 2013). Слід відмітити, що поряд із досягненням 
певних успіхів у модифікації методів оцінки та покращення якості ембріонів на 
сьогодні відсутні стандартизовані підходи щодо визначення періоду 
оптимальної рецептивності ендометрію для проведення переносу ембріонів у 
порожнину матки. До кінця необгрунтованими залишаються механізми
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порушення фертильності на етапі так званого «імплантаційного вікна», 
забезпечення адекватного ступеню васкуляризації та процесів ангіогенезу, тісно 
пов’язані із синхронізацією морфологічної, гормональної, цитокінової та 
імунологічної регуляції. Також не існує єдиної думки щодо схем гормональної 
корекції, тривалості її застосування та впливу на функціональний стан 
ендометрію та готовність до імплантації, не розроблено прогностичні критерії 
наступлення вагітності у пацієнток із невдалими спробами у рамках циклів 
допоміжних репродуктивних технологій.

Таким чином, результати досліджень є досить суперечиві, тому 
актуальним залишається завдання розвитку нових діагностичних можливостей, 
пошуку неінвазивних методів оцінки рецептивності ендометрію та 
комплексних підходів до медикаментозної корекції процесів регенерації та 
рецепції, а також індивідуалізованої підготовки організму жінки до імплантації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконувалася як фрагмент комплексної науково-дослідної 
роботи Івано-Франківського національного медичного університету «Клінічне і 
медико-соціальне обгрунтування ефективних методів збереження та 
відновлення репродуктивного здоров’я жінки при акушерській та 
гінекологічній патології» (№ державної реєстрації 0114U005593, терміни 
виконання 2014-2018 рр.), де дисертант є співвиконавцем.

Мета дослідження. Провести оцінку імплантаційного потенціалу 
ендометрію та знизити відсоток невдалих спроб запліднення in vitro у жінок із 
лікованим безпліддям шляхом розробки та впровадження алгоритму 
преконцепційної підготовки та діагностично-лікувальних заходів на основі 
вивчення функціональних, гормональних та морфологічних змін.

Завдання дослідження:
1. Визначити провідні фактори та особливості стану репродуктивної 

системи, що визначають у пацієнток невдачі імплантації у рамках допоміжних 
репродуктивних технологій.

2. Вивчити динаміку гормональних параметрів периферичної крові та 
провести порівняльний аналіз стану оваріального резерву та характеру 
фолікулогенезу у жінок із невдалими спробами запліднення in vitro.

3. З ’ясувати діагностичну цінність окремих індукторів ангіогенезу 
(судинно-ендотеліальний фактор росту А, інсуліноподібний фактор росту-1) та 
підтвердити їх клінічне значення у формуванні зниженого імплантаційного 
потенціалу.

4. Дослідити гістологічну картину ендометрію у динаміці оваріально- 
менструального циклу та під час «очікуємого вікна імплантації» та встановити 
морфологічні та імуногістохімічні критерії його функціонального стану у 
залежності від тривалості непліддя, віку та ступеню гормональних порушень.
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5. Розробити та впровадити алгоритм преконценційної підготовки, 
оптимізувати тактику обстеження, моделювання ендометрію та оцінити 
ефективність реалізації програми запліднення in vitro.

Об'єкт дослідження: безпліддя та невдалі спроби запліднення in vitro у 
жінок різного віку.

Предмет дослідження: особливості стану репродуктивної системи, 
параметри оваріального резерву (ОР), гормональний фон та морфологічні зміни 
ендометрію, імуногістохімічні критерії його неповноцінності.

Методи дослідження: для оцінки стану репродуктивної системи -  
анамнестичні, загальноклінічні та інструментальні методи (ультразвукове 
обстеження (УЗД), доплерометрія, гістероскопія); метод каріотипування; для 
оцінки гормонального статусу та параметрів оваріального резерву, а також 
рівня індукторів ангіогенезу (судинно-ендотеліального фактору росту (VEGA), 
інсуліно-подібного фактору росту-1 (IGF-1) -  метод імуноферментного аналізу 
(ІФА), імуногістохімічне дослідження біоптатів та гістологічне дослідження 
аспіраційного матеріалу ендометрію -  для оцінки морфологічних критеріїв 
ендометрію в період «імплантаційного вікна»; для опрацювання отриманих 
результатів дослідження -  математично-статистичні методи дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів. Більш глибоко проведена 
оцінка стану репродуктивної системи у пацієнток із невдалими спробами 
запліднення in vitro в залежності від тривалості непліддя, вікового фактору та 
кратності невдалих імплантацій ембріону у анамнезі.

Доповнені дані щодо особливостей соматичного та репродуктивного 
здоров’я пацієнток із невдалими спробами імплантації ембріону у анамнезі та 
встановлено основні чинники, що суттєво знижують репродуктивний потенціал 
у даної категорії пацієнток, серед яких: вік старше 35 років, дисгормональні 
захворювання та високий індекс маси тіла, висока кратність (більше трьох 
випадків) невдалих спроб у рамках програм допоміжних репродуктивних 
технологій, оперативні втручання на органах малого тазу, хронічні осередки 
інфекції органів малого тазу, внутрішньоматкова патологія (гіперпластичні 
процеси, поліпи та неповноцінна секреторна трансформація ендометрію).

Вперше отримані результати, що підтверджують самостійну(не пов’язану 
з редукцією оваріального резерву) значимість зниження загального 
тестостерону як причинного фактору ризику бідної відповіді на стимулятори 
овуляції в програмах запліднення in vitro у жінок старшої вікової категорії.

Вперше більш глибоко вивчено особливості синтезу факторів росту 
(судинно-ендотеліального фактору росту А та інсуліноподібного фактору -1) як 
основних індукторів ангіогенезу та проведено порівняльну динамічну оцінку їх 
рівня у сироватці крові та цервікальному слизі, що дозволило встановити 
депресію їх синтезу на момент імплантації ембріону та впродовж всього
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періоду моніторингу у випадку невдалих спроб запліднення in vitro.
На основі комплексної оцінки морфологічного та імуногістохімічного 

аналізу ендометрію більш глибоко вивчено варіанти порушення експресії 
естрогенових та прогестеронових рецепторів у пацієнток із повторними 
невдачами імплантації у програмах допоміжних репродуктивних технологій: 
тотальне зниження рівня рецепторів естрогену та прогестерону та їх 
гіперекспресія, отримані нові дані щодо оцінки рівня маркера плазматичних 
клітин -  syndecan-1 (CD 158+) у біоптатах, що дозволило об’єктивізувати чітке 
формування груп ризику, оптимізувати діагностичний алгоритм із врахуванням 
провідних чинників, стану оваріального резерву, рівня ростових факторів та 
імуногістохімічних маркерів на момент «імплантаційного вікна», а також 
визначити напрямок рекомендацій та заходів підготовки до переносу ембріону.

Теоретичне значення отриманих результатів. У результаті 
дослідження розширено уявлення щодо патогенетичної концепції розвитку 
зниженого імплантаційного потенціалу та створення передумов для первинної 
плацентарної дисфункції на основі оцінки факторів ризику, гормонального 
статусу, оваріального резерву, динаміки та рівня індукторів ангіогенезу, а 
також імуногістохімічних маркерів імплантаційної здатності ендометрію.

Практичне значення одержаних результатів. Проведені дослідження 
дозволили розробити критерії, із врахуванням яких є можливим використання 
методів відновлення природньої фертильності, а також оптимізувати 
діагностичний алгоритм, доповнивши його дослідженням рівня факторів росту 
у сироватці крові та цервікальному слизі та імуногістохімічною оцінкою 
біоптатів ендометрію. Вперше обгрунтована необхідність обов’язкового 
визначення рівня загального тестостерону перед проведенням процедури 
запліднення in vitro, перш за все у пацієнток пізнього репродуктивного віку, з 
метою прогнозування адекватності відповіді яєчників, що залежить від 
активності синтезу яєчникових андрогенів.

Розроблено і впроваджено практичні рекомендації по реабілітації 
репродуктивної функції жінок із невдалими спробами імплантації ембріону в 
анамнезі на основі оптимізації модифікованої преконцепційної підготовки та 
індивідуального диференційованого підходу до гормональної корекції із 
застосуванням метаболічної, ангіопротекторної, імуномоделюючої терапії та 
препаратів, що ініціюють синтез ростових факторів та покращують 
гемодинаміку судин матки.

У результаті запропонованої персоніфікованої лікувальної програми, 
спрямованої на покращення імплантаційного потенціалу у даної категорії 
пацієнток, вдалося добитися позитивних результатів та збільшити у два рази 
відсоток клінічних вагітностей.

Впровадження результатів дослідження. Одержані результати
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досліджень, схеми діагностичного і лікувального алгоритмів у пацієнток із 
невдалими спробами імплантації ембріону впроваджені у лікувальну практику 
Прикарпатського центру репродукції людини (затв. 04.10.16), Українського 
державного інституту репродуктології Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика м. Київ (затв. 21.09.16), Львівського 
обласного центру репродуктивного здоров’я населення (затв. 23.05.16), 
Медичного центру «Клініка професора С. Хміля» м. Тернопіль (23.05.16), 
відділення репродуктивної медицини Одеського національного медичного 
університету м. Одеса (затв. 19.06.16), медичного центру лікування безпліддя м. 
Чернівці (затв. 5.09.16). Положення, викладені у матеріалах дисертаційної 
роботи, використані при підготовці лекцій, семінарів і в педагогічному процесі 
післядипломного навчання з акушерства та гінекології Івано-Франківського 
національного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Дисертант провела аналіз вітчизняної та 
закордонної літератури за темою дисертації, здійснила оцінку клінічних та 
інструментальних досліджень, самостійно виконала інформаційний пошук, 
особисто обрала тему, визначила мету, завдання, методи вирішення 
поставлених задач, напрямок проведення наукових досліджень і формування 
груп. Самостійно виконала загальний та спеціальний огляд 125 жінок, підбір 
матеріалу для клініко-лабораторних досліджень, провела дослідження 
ефективності запропонованого лікувального комплексу, разом із науковим 
керівником зробила аналіз отриманих даних, сформулювала висновки й основні 
наукові положення дисертації. Аналіз результатів імуногістохімічних 
досліджень та оцінка стану рецептивності ендометрію проведена сумісно із 
провідним науковим співробітником відділення ендокринної гінекології ДУ 
«НДІ ПАГ» (д.мед.наук, професор Гульмамедова І.П.). Внесок дисертанта в 
отриманні наукових даних є основним. Статистична обробка даних проведена із 
застосуванням комп'ютерних програм і узагальненням отриманих результатів, 
дисертантом інтерпретовані одержані наукові положення, самостійно 
розроблені практичні рекомендації, підготовлені для друку наукові роботи.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації оприлюднені 
на міжнародній конференції “Актуальні питання акушерства, гінекології та 
перинатології” (Судак, 2012 ), на науково-практичній конференції «Актуальні 
питання педіатрії, акушерства та гінекології» (Тернопіль, 2015, 2016), на 
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Репродуктивне 
здоров’я молоді» (Чернівці, 2013), на науково-практичній конференції з 
міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивного здоров’я молоді. 
Ендокринологічні аспекти» (Київ, 2015).

Публікації результатів дослідження. За темою дисертації опубліковано 
8 наукових робіт, із них 6 - у  наукових фахових виданнях України, 2 -
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зарубіжні публікації (Білорусь, Казахстан), одна стаття оглядова та два патенти 
на корисну модель, дві роботи опубліковано самостійно.

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 224 
сторінках машинопису (основний обсяг 164 сторінки), складається із вступу, 
огляду літератури, розділу матеріалів та методів дослідження, 5 розділів 
власних досліджень, обговорення результатів, висновків, практичних 
рекомендацій, бібліографічного покажчика літератури, який нараховує 390 
джерел, з яких 275 кирилицею та 115 латиною. Дисертація ілюстрована 34 
таблицями та 23 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. У дослідження включено 105 жінок 
репродуктивного віку, які проходили лікування у Прикарпатському центрі 
репродукції людини по причині безпліддя. Пацієнтки були розподілені згідно 
віку на наступні групи: у першу групу увійшли 42 пацієнтки віком від 20 до 35 
років, у другу групу -  35 жінок віком від 36 до 40 років та у третю групу 28 
осіб старше 41 року. Критеріями включення стали: жінки із безпліддям та 
невдалими спробами IVF, згода пацієнтки для участі у дослідженні. Критеріями 
виключення: аномалії статевих органів, неповноцінні чи неякісні ооцити та 
ембріони у попередніх спробах IVF, вкрай низький ОР, медико-генетичні 
фактори та висока ступінь інфікованості. У контрольну групу увійшли 20 
соматично здорових жінок із фізіологічною вагітністю.

Етапи дослідження передбачали комплексне клініко-лабораторне та 
інструментальне обстеження, що дозволило визначити провідні фактори 
невдалих спроб IVF, формувати групи для диференційованого підбору 
патогенетично огрунтованої програми преконцепційної підготовки та 
впровадити і оцінити ефективність персоніфікованого лікувального комплексу 
залежно від віку пацієнтки, чинників ризику та патогенетичного варіанту 
хронічного ендометриту (ХЕ). До діагностичного алгоритму включали 
стандартне гінекологічне обстеження, оцінку індексу маси тіла (ІМТ), 
лабораторні дані, УЗД та доплерометрію, морфологічне та імуногістохімічне 
дослідження. Гормональний дисбаланс та ОР оцінювали за рівнем у 
периферичній крові гормонів: фолікулостимулюючого гормону (ФСГ),
лютеінізуючого гормону (ЛГ), пролактину, кортизолу, естрадіолу, 
прогестерону; тестостерону, антимюлерового гормону (АМГ) та інгібіну В 
методом ІФА з використанням реактивів ООО ХЕМА (Росія). Рівень факторів 
росту VEGF та IGF-1, як одних із маркерів імовірних невдалих спроб IVF 
визначали у сироватці крові та цервікальному слизі методом ІФА тест- 
наборами фірми DSL BIOSOURCE (USA). УЗД органів малого тазу, оцінку
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структури яєчників проводилося на апараті DORNIER -  2200, «Simens sl - 250» 
(Німеччина). Оперативну корекція стану ендометрію та рідинну діагностичну 
гістероскопію виконували за допомогою діагностичного гістероскопа фірми 
Karl Storz. Оцінку рецептивності ендометрію до статевих гормонів проводили із 
використанням мишачих моноклональних антитіл до рецепторів естрогенів-а 
(РЕ-а) (клон ID5, «DAKO», Данія) і до рецепторів прогестерону (РП) (клон A6, 
«DAKO», Данія), експресію у ендометрії CD56+ - (Clone 123C3, „DAKO” Данія), 
виявлення плазматичних клітин в ендометріальних зразках - шляхом визначення 
експресії маркера плазматичних клітин -  syndecan-1 -  CD138. Статистичну 
обробку матеріалу проводили за допомогою персонального комп’ютера, 
програми Microsoft Excel та пакету “ STATISTICA -  6,0”.

Результати дослідження та їх обговорення. Як продемонстрували 
результати даного дослідження, тривалість безпліддя у пацієнток 
досліджуваних груп на момент обстеження коливалася у межах від 2 до 10 
років та більше, причому вагому частку безпліддя до 3 років відмітили у 
першій групі (64,29 %), у другій групі переважав відсоток жінок із безпліддям 
від 6 до 10 років -  28 (80,0 %), а у третій групі - більше 10 років -  у 24 (85,71 %) 
жінок. Характеризуючи структуру безпліддя, слід вказати, що первинна його 
форма достовірно частіше відмічалась у пацієнтів першої групи (64,29 %), тоді 
як у жінок другої та третьої груп переважало вторинне безпліддя - до (78,57 %) 
(p<0,05). Слід також відмітити, що 33 безплідні респондентки (31,43 %) 
завагітніли після двох спроб програми IVF, у 37 (35,24 %) пацієнток уже було 
три попередні невдалі спроби, у 19 (18,10 %) - чотири спроби і у 16 (15,24 %) 
жінок - більше чотирьох спроб. Необхідно вказати на вагому частку 
стресорних факторів (у 3,0 рази вищу) у групі жінок старшої вікової категорії, 
що мало прямий зв’язок як із самим фактом маніпуляції IVF, так і його 
невдачами та вимагає індивідуальної психокорекції та психологічної допомоги.

Характеристика провідних чинників, що зумовили порушення 
репродуктивної функції у даної категорії пацієнток, дозволила відмітити у 
половини респонденток пізній вік менархе, високу частку опсоменореї, у 
кожної третьої жінки старшої вікової категорії мено-метрорагії, у кожної 
четвертої -  вторинну аменорею та збільшення у 2,0 рази нерегулярного 
оваріально-менструального циклу (ОМЦ) проти даних першої та другої групи 
(р<0,05). При аналізі репродуктивного анамнезу відмічено звикле 
невиношування у пацієнток першої та другої групи (у 2,0 рази частіше проти 
даних у третій групі) та збільшення частки інструментальних втручань та 
артифіціальних абортів - у кожної четвертої жінки старше 36 років (p<0,05).

Такий важливий аспект як фонова соматична захворюваність мали більша 
половина пацієнток (55,24 %), де провідне місце належить інфікуванню 
сечостатевих шляхів -  (39,29 %), патології серцево-судинної системи - (25,0
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%), що у 2,0 рази частіше відмічали пацієнтки після 35 років (p<0,05). 
Значимою були питома вага ожиріння та варикозна хвороба нижніх кінцівок у 
третій групі - (35,71 %), практично у кожної третьої пацієнтки - дисфункція 
щитоподібної залози, у 2,5 рази більша частка патології органів шлунково- 
кишкового тракту (p<0,05). Основні варіанти гінекологічної захворюваності 
демонструють у третини пацієнток другої та третьої групи вагомий відсоток 
хронічних запальних захворювань органів малого тазу, порушення біоценозу 
піхви та патологію шийки матки, зростання у 2,5 рази у третій групі 
гіперпластичних процесів (лейоміоми, аденоміозу) (р<0,05). У жінок старше 36 
років оперативні втручання відмічено у 2,0 рази частіше проти даних у молодих 
пацієнток (p<0,05), операції з приводу злукового процесу малого тазу та на 
додатках переважали у першій та третій групах (23,81 % та 32,14 % відповідно), 
у кожної четвертої пацієнтки третьої групи була проведена міомектомія 
(р<0,05).

На сьогодні недостатньо вивчені та не у повній мірі представлені у 
сучасній літературі імовірні фактори багаторазових невдалих спроб IVF. З цією 
метою був проведений порівняльний аналіз амбулаторних карт 33 пацієнток із 
двома неефективними циклами IVF та 35 жінок, у яких було > 4 невдалих 
спроб. За такими показниками, як вік менархе, зріст, тривалість ОМЦ та 
порушення його становлення різниця не була вірогідною (р>0,05). Слід вказати 
на переважання високого ІМТ, ановуляторних ОМЦ, недостатності лютеїнової 
фази, тривалого (більше 5 років) безпліддя, первинної його форми (60,00 %), 
інструментальних втручань, абортів (20,00 %) та мимовільних викиднів 
(17,14 %), завмерлої вагітності та звиклого невиношування (28,57 %) у 
пацієнток із високою кратністю невдалих імплантацій (р<0,05). У жінок із 
високою часткою невдалих спроб IVF вищим (у 1,8 рази) був відсоток 
оперативних втручань на органах малого тазу, генітального та 
екстрагенітального ендометріозу (48,57 %), лейоміоми матки (34,29 %) та 
репродуктивних маніпуляцій (гітротубацій тощо) (25,71 %) (р<0,05). Що 
стосується оцінки ембріонального фактору, то у пацієнток із високою кратністю 
негативних спроб IVF слід відмітити у 54,29 % випадках (р<0,05), а наявність 
надлишкових ембріонів для кріоконсервації, що є одним із показників якості 
ембріонального фактору, була у 2,0 рази нижчою саме у даної категорії 
респонденток (р<0,05).

Оцінка впливу різних чинників ризику на імовірність невдалих спроб IVF 
дозволила встановити, що вік жінки старше 36 років утричі збільшує шанси 
невдач (OR-2,86; 95% СІ: 1,18-4,53), тривалість непліддя більше 5 років та 
кратність невдалих спроб IVF, а також запальні процеси органів малого тазу - у 
сім разів (OR -7,16; 95 % СІ: 1,72-12,6), оперативні втручання на органах малого 
тазу -  у два рази, а дисметаболічні порушення, у тому числі високий ІМТ - у
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п'ять разів (OR-5,12; 95 % СІ:1,92-8,32), постійний хронічний стрес -  удвічі (OR 
- 2,06; 95% СІ: 0,95-3,17).

Даний науковий пошук дозволив розширити існуючі дані щодо 
порушення нормального ритму секреції та вмісту в крові гонадотропних та 
стероїдних гормонів, причому ступінь гормонального дисбалансу зростала по 
мірі віку жінки, тривалості безпліддя та мультифакторності провідних причин. 
Так, у більшої половини жінок першої та другої групи спостерігалося 
підвищення вмісту ЛГ - у 2,5 рази, ФСГ - у 1,7 рази (р<0,05) на фоні 
гіперестрогенії (у 1,4 рази, р<0,05), гіпопрогестеронемії (у 3,3 рази, р<0,05), 
гіперпролактинемії (у 1,6 рази, р<0,05) та гіперандрогенії (у 2,3 рази, р<0,05). 
Не менш значимі порушення стероїдогенезу відмічені у жінок третьої групи із 
підвищенням у 2,1 рази рівня ФСГ, у 1,8 рази -  ЛГ, зменшенням рівня 
естрадіолу -  у 2,7 рази у 67,86 % жінок, а також достовірно низьким (у 3,2 рази) 
рівнем прогестерону (р<0,05). Неоднозначними були також коливання 
андрогенного пулу. Даний показник був статистично значимим у 46,43 % 
пацієнток даної групи (зокрема у жінок з високим ІМТ), проте у 53,57 % 
спостережень відмічено дефіцит загального тестостерону (у 1,8 рази нижче 
норми, p<0,05). Об’єм яєчника був у 1,4 рази більшим у пацієнток раннього 
репродуктивного віку за рахунок одного або кількох кистозних включень, тоді 
як у жінок старше 36 років відмічено динамічне зменшення як об’єму яєчників, 
так і фолікулярного індексу. Дані результати знаходилися у прямій залежності 
із низькими рівнями інгібіну В (у 2,3 рази проти контролю, р<0,05) та АМГ у 
половини пацієнток старшої вікової категорії, що чітко характеризує низький 
ОР і також може бути прогностичним маркером невдач IVF.

Аналізуючи гістологічні знахідки у жінок із невдалими спробами IVF у 
анамнезі, встановлено значимий відсоток внутрішньоматкової гінекологічної 
патології, а саме: у 38,10 % жінок наявність гіперпластичних процесів 
(залозисто-кистозна гіперплазія (29,52 %), часто поєднана із поліпами (47,50 
%), поєднання гіперплазії ендометрію із лейоміомою матки (21,90 %) та 
аденоміозом (25,71 %), гіпоплазія і атрофія ендометрію - у 4,76 %. Проведений 
аналіз результатів гістологічного дослідження із врахуванням віку жінки, 
тривалості непліддя та кратності спроб IVF демонструє наступне: у жінок 
старшої вікової категорії (тривалість безпліддя > 5 років) у 1,4 рази частіше 
діагностовано гіпоплазію ендометрію, проте без вірогідної різниці по групах, 
гіперплазію ендометрію - у 1,6 рази, лейоміому матки та поліпоз ендометрію - 
у 2,1 рази (р<0,05). Що стосується діагностики ХЕ, то його частка була 
значимою у всіх трьох групах, проте у жінок старше 41 року - у 2,0 рази більше 
проти даних у молодих пацієнток (р<0,05). Також слід підкреслити, що 
гістологічну картину ХЕ супроводжували поліпи ендометрію, ознаки 
аденоматозу (46,43 %), залозистої гіперплазії (46,43 %) - у кожної п ’ятої
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пацієнтки пізнього репродуктивного періоду. Таким чином, отримані 
результати дозволили сформувати положення, що у пацієнток із безпліддям та 
невдачами IVF при комплексному обстеженні у більшої половини жінок (64,76 
%) верифікується внутрішньоматкова патологія із переважанням морфологічної 
картини ХЕ, гіперплазії та поліпозу ендометрію, а також неповноцінної 
секреторної трансформації.

Проведена оцінка інформаційної цінності рівня ростових факторів (ФР - 
VEGF-А та IGF-1) як маркерів прогнозування порушень імплантаційного 
потенціалу, дозволила отримати додаткові дані щодо механізмів ангіогенезу у 
яєчниках та ендометрії та особливостей його перфузії. Дослідження сімейства 
РФ VEGF та IGF-1 показало динамічне підвищення їх концентрації по мірі 
імплантації та прогресування вагітності у контрольній групі (у 3,0 рази, 
р<0,05), тоді як у молодих жінок та більшої половини пацієнток пізнього 
репродуктивного періоду (57,14 %) на етапі очікуємої імплантації відмічено 
наступні взаємопов’язані порушення: низька секреція проангіогенного фактору 
VEGF та порушення гемодинаміки у судинах матки, які, очевидно, відіграють 
провідну роль у патогенезі втрат вагітності. Поряд із тим, оцінка рівня даного 
ФР на етапі можливої імплантації у пацієнток третьої групи та у третини жінок 
другої групи констатувала збільшення вмісту VEGF у сироватці крові у 1,5 рази 
проти даних контролю. У пацієнток старшої вікової категорії спостерігалися 
значимо більш високі рівні сироваткового VEGF - у 2,3 рази вищі проти 
показників у групі молодих жінок (р<0,05), що може бути підтвердженням 
ініціації патологічного ангіогенезу та стероїдогенезу. Такі різнонаправлені 
зміни сироваткового рівня даного трансмітера у групі пацієнток пізнього 
репродуктивного віку є свідченням того, що при взаємодії комплексу чинників 
та невдалих спробах IVF наступлення вагітності може здійснюватися тільки на 
фоні гіперстимуляції ангіогенезу.

Враховуючи вагомість механізмів ангіогенезу на час формування 
імплантаційного вікна, доцільним є вивчення рівня даного ФР у цервікальному 
слизі на момент імовірної імплантації. Встановлено збільшення даного 
показника у 2,5 рази у жінок раннього репродуктивного віку та зниження у 2,9 
рази -  у пацієнток старшої вікової категорії (p<0,05). Причому у третій групі 
відмічено найбільш виражену неадекватну продукцію VEGF на місцевому 
рівні: впродовж всього періоду моніторингу, починаючи із преконцепційного 
етапу, встановлено достовірно низькі значення його показників -  у 4,0 рази 
проти даних контролю (р<0,05), причому вказані зміни виникають задовго до 
моменту порушення імплантації та клінічної маніфестації невиношування і 
характеризують початкові ознаки порушення інвазії трофобласту. Що 
стосується рівня IGF-1, то проведені дослідження відмітили зростання його 
концентрації у динаміці першого триместру у контролі, сягаючи максимальних
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значень до другого триместру. Тоді як у жінок третьої групи на етапі можливої 
імплантації має місце найбільш виражене достовірне зниження продукції IGF-1 
проти показників контролю (у 1,7 рази, р<0,05). Причому починаючи із 8-9 
тижня гестації динаміка змін IGF-1 у випадку невдалих спроб IVF 
характеризується зниженням його параметрів протягом усього періоду 
моніторингу: у першому триместрі вагітності найбільш низькі показники 
відмічені у жінок пізнього репродуктивного періоду (у 2,8 рази проти даних 
контролю, р<0,01), із подальшим прогресивним зниженням (у 2,2 рази) та 
стабілізацією на низьких значеннях. Враховуючи той факт, що зміни продукції 
ФР виявляються ще на доклінічній стадії і можуть свідчити про наявність 
ендотеліальної дисфункції та розвиток порушення процесів імплантації із 
змінами гемодинаміки та посиленням персистуючої гіпоксемії, в умовах якої 
формується плацента й ембріон. Іх оцінка ще задовго до клінічної маніфестації 
невдач IVF може слугувати скринінговим маркером.

Імуногістохімічне дослідження передбачало вивчення особливостей 
експресії РЕ-а та РП в стромі та залозах ендометрію, маркеру плазматичних 
клітин та ХЕ -  CD 138 (синдекан), а також щільності клітин СD56+в ендометрії 
відносно клітин строми. Як продемонстрували отримані результати, у даної 
категорії пацієнток нормальна імунореактивність РЕ-а та РП відзначена тільки 
у 21,43 % спостереженнях, тотальне зниження - у 33,33 % спостереженнях, 
висока реактивність - у 21,43 % біоптатах і тільки у двох жінок (4,76 %) 
встановлено нормальну рецептивність ендометрію. У випадку тотального 
зниження експресії стероїдних рецепторів відхилення морфологічної будови 
ендометрію спостерігалось вірогідно частіше: ендометрій, що не відповідає 
фазі циклу -  у 35,71 %, гіперплазія та ХЕ -  у 50,00 %, поліп ендометрію -  у 
35,71 %. Заслуговує на увагу факт підвищення частоти ХЕ у 2,3 рази у пацієнток із 
тотальним зниженням експресії стероїдних рецепторів, ніж у пацієнток із високою їх 
реактивністю (р<0,05). Дані щодо особливостей експресії РЕ-а та РП у стромі та 
залозах ендометрію жінок із невдалими спробами IVF дозволили констатувати 
зниження імунореактивності (IRS) РЕ-а середнього ступеня у 73,81 % 
випадках, тяжкого ступеня - у 74,19 %, а також підвищену експресію РЕ-а саме 
у залозах (33,3 3%), найбільш виражену при ХЕ та поліпозі -  у 1,8 рази (р<0,05). 
Зниження імунореактивності стероїдних гормонів було більш вираженим у стромі, 
ніж у залозах (р<0,05), а у 14,28 % воно було тотальним як у залозах, так і стромі, 
що є характерним для пацієнток з тривалим ХЕ чи травмами ендометрію в анамнезі.

Розширення меж імуногістохімічного дослідження дозволило встановити 
у 47,83 % випадках позитивний результат на CD 138, що у 2,0 рази більше, ніж 
при використанні стандартного комплексу інструментальних обстежень, 
причому у групах жінок з обтяженим гінекологічним анамнезом даний 
показник як маркер діагностики ХЕ є достовірно вищим (р<0,01). Аналогічно
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отимано результати, що дозволили констатувати високий показник відсотку 
CD56 від загальної кількості негативно забарвлених клітин ендометріальної 
строми (у 5,0 рази більше проти даних контролю, p<0,05).

Проведений науковий пошук та отримані результати стали переконливим 
обгрунтуванням необхідності розробки оптимізованої програми 
преконцепційних підготовки. Із 105 пацієнток із звиклими невдачами IVF 
методом сліпої вибірки було сформовано дві групи: групу порівняння (55 
жінок), яку моніторили згідно національних стандартів, та основну групу (50 
жінок), де було використано запропоновану профілактично-лікувальну 
програму. Загальноприйнята стандартна підготовка до кріопереносу у жінок 
групи порівняння відповідала наказу МОЗ України № 787 від 09.09.2013 р.

Ключовими моментами запропонованої програми, незалежно від 
дігностованого макротипу ХЕ, стали наступні: корекція психоемоційного 
напруження (нейроадаптивна терапія - мебікар); оптимізація антибактеріальної 
та протизапальної терапії (амінодигідрофталазиндіону натрію та 
ензимотерапія); метаболічний комплекс, спрямований на усунення 
оксидативного стресу, покращення мікроциркуляції, трофіки та гемодинаміки 
матки та ендометрію (L-аргінін аспартат, вітамінно-мінеральний комплекс із 
лікувальним вмістом фолатів, поліненасичені жирні кислоти, вітамін В8 
(інозитол) та комбінація гідроксиду магнію і ацетилсаліцилової кислоти).

Персоніфікований підхід із врахуванням гістероскопічного макротипу 
ендометрію та наявності проліферативних процесів передбачав наступні 
моменти: при відхиленні від референтних значень рівня загального
тестостерону - використання екстракту сухої трави якірців стелючих; при 
гіпопластичному варіанті - замісна гормональна терапія, використання 
додаткових репродуктивних та ембріологічних заходів -  допоміжний хетчинг, 
введення Г-ККС у комплексі із застосуванням фітопрепаратів із 
естрогеноподібним впливом -  сухий екстракт плодів прутняка звичайного 
(патент на корисну модель № 104928 від 25.02.16); при змішаному варіанті - 
дідрогестерон; при гіперпластичному варіанті -  препарат родини хрестоцвітих 
у комплексі із метаболічними середниками; у разі неповноцінної секреторної 
трансформації ендометрію, діагностики простої, комплексної та вогнищевої 
неатипової гіперплазії, поліпозу ендометрію призначали аналоги гонадотропін- 
рилізинг гормонів (патент на корисну модель № 92711 від 26.08.14).

Як демонструють результати дослідження, оцінка якості оваріальної 
відповіді та кількості перенесених ембріонів залежно від використаної схеми 
преконцепційної підготовки та лікувальної програми у пацієнток із невдалими 
спробами IVF дозволила вказати на вірогідні відмінності щодо середнього 
числа кількості фолікулів та ембріонів, також слід відмітити збільшення частки 
імплантації та біохімічних вагітностей у 2,2 рази частіше у жінок основної
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групи (р<0,05). Загальна частота діагностики вагітності серед всіх пацієнток 
склала 50,57 %, із них прогресія до клінічної стадії пройшла у 26 (29,89 %) 
випадках. Звертає на себе увагу той факт, що серед пацієнток старшої вікової 
групи частота клінічних вагітностей була значимо нижчою, ніж серед жінок до 
35 років, проте і у даній групі успішні спроби були у 2,0 рази частішими проти 
групи порівняння (p<0,001). Слід відмітити статистично значиму різниця між 
групами щодо кількості вагітностей, які так і залишилися біохімічними: у 
основній групі частка клінічних вагітностей у 1,6 рази переважала біохімічний 
показник при відсутності позитивної динаміки у групі порівняння (p<0,05). 
Крім того, у пацієнток основної групи спостерігались не тільки вірогідно вищі 
показники біохімічної та клінічної вагітності, але і доля народження живих 
дітей (р<0,01). Із особливостей перебігу першого триместру вагітності слід 
відмітити переважання у групі порівняння частки таких ускладнень, як 
вагітність, що не розвивається, анембріонія, ранній токсикоз (у 2,0 рази) та 
загроза мимовільного викидня -  у 1,7 рази (р<0,05), а також гіперкоагуляції (у 
половини пацієнток), проте без вірогідної різниці по групах.

Отримані результати слід пояснити як інтенсивним гормональним 
напруженням внаслідок гіперстимуляції функції яєчників, так і неповноцінним 
імплантаційним потенціалом, що зумовлює необхідність диференційованого 
підходу до оцінки репродуктивних втрат у першому триместрі вагітності у 
даної категорії жінок. Проведене дослідження (каріотипування ворсин хоріона) 
при перерваній вагітності продемонструвало геномні та хромосомні аномалії у 
55,55 % спостережень, більшою мірою на ранніх термінах вагітності, та 
вірогідно частіше у жінок старше 36 років, що дозволяє внести (порушення 
каріотипу) у критерії виключення та вимагає інших підходів для реалізації 
репродуктивної функції у даної категорії жінок.

Таким чином, розробка та впровадження комплексної системи 
діагностики та корекції неповноцінності ендометріального фактору, оцінка 
механізмів синтезу ростових факторів та імуногістохімічних маркерів, 
диференційована програма медикаментозної корекції сприяли підвищенню 
ефективності лікування безплідності у даної категорії пацієнток.

ВИСНОВКИ

У дисераційній роботі наведено теоретичне узагальнення дослідження 
гормонального фону, стану оваріального резерву, соно-, гісто- та 
імуногістоструктури ендометрію у жінок різних вікових груп із тривало 
лікованим непліддям та невдалими спробами програми IVF в анамнезі, що 
дозволило з нових позицій підійти до вирішення актуального науково - 
прикладного завдання репродуктології -  знизити відсоток невдалих спроб
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імплантації ембріону шляхом патогенетично обґрунтованої розробки алгоритму 
діагностично-реабілітаційних заходів та комплексної диференційованої схеми 
корекції порушень процесу імплантації у даної категорії пацієнток.

1. Низький індекс соматичного здоров’я та висока частка гінекологічної 
захворюваності у жінок із невдалими спробами імплантації ембріону 
обумовлюює довготривалу дію стресогенних та нейроендокринних факторів, 
більш виражений ступінь зниження оваріального резерву та імплантаційну 
неспроможність ендометрію. Найбільш значимими факторами збільшення 
частоти невдалих спроб імплантації ембріона були: вік жінки 35 років та 
старше (OR-2,86; 1,18-4,53), тривалість непліддя більше 10 років (OR-7,69; 2,72
13,6), первинна форма безпліддя та висока кратність невдалих імплантацій 
ембріону (більше трьх спроб) -  (OR-3,05; 0,54-5,57), оперативні втручання на 
органах малого тазу (OR-2,15; 0,84-4,98), хронічні запальні процеси та 
кількість репродуктивних втрат в анамнезі (OR-7,16 (1,72-12,6), високий рівень 
психо-емоційних порушень (OR-2,06; 0,95-3,17) та високий індекс маси тіла 
(OR=5,12; 1,92-8,32).

2. Критичні відхилення гормонального статусу виявлено у 69,52 % 
пацієнток досліджуваних груп за рахунок підвищення концентрації 
лютеінізуючого гормону, гіперестрогенії, гіперпролактинемії, гіперандрогенії 
та недостатньої секреції прогестерону, проте більш значимі порушення 
стероїдогенезу відмічені у 67,86 % жінок третьої групи із підвищенням у 2,1 
рази рівня фолікулостимулюючого гормону, у 1,8 рази -  лютеінізуючого, 
зменшенням рівня естрадіолу -  у 2,7 рази, достовірною гіпопрогестеронемією 
(у 3,2 рази) та вираженим дефіцитом (у 1,8 рази, р<0,05) загального 
тестостерону - у 53,57 % спостереженнях.

3. Оцінка рівня ростових факторів у пацієнток третьої групи та у третини 
жінок другої групи констатувала збільшення вмісту судинно-ендотеріального 
фактору росту у сироватці крові у 2,3 рази, причому найбільш вагомими зміни 
даного параметру були на етапі можливої імплантації у цервікальному слизі, де 
констатовано достовірно низькі значення -  у 4,0 рази проти даних контролю 
(р<0,05). Динаміка змін інсуліноподібного фактору росту-1 у випадку невдалих 
спроб імплантації ембріону характеризується зниженням його параметрів 
протягом усього періоду моніторингу із найбільш низькими стабільними 
показниками у першому триместрі вагітності (у 2,8 рази нижче, р<0,05).

4. Зменшення показників об’єму яєчників та фолікулярного індексу, 
зниження показників антимюлерового гормону у більшої половини пацієнток 
старше 35 років, а також низький (у 2,3 рази) у порівнянні зі здоровими 
жінками показник інгібіну В є вагомим свідченням виснаження фолікулярного 
пулу яєчників у даної категорії пацієнток, а вкрай низька секреція 
проангіогенного судинно-ендотеліального фактору росту у цервікальному слизі
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на момент «вікна імплантації» поряд із порушенням гемодинаміки матки 
можуть бути чіткими індикаторами розвитку імплантаційної нездатності 
ендометрію зі зростанням відсотку невдалих спроб.

5. Проведені морфологічні та імуногістохімічні дослідження дозволили 
встановити у 86,67 % жінок високу частоту внутрішньоматкової патології з 
переважанням хронічного ендометриту (у 47,83 %), гіперпластичних процесів 
(38,10 %), аденоміозу (25,71 %), лейоміоми матки (21,90 %), а також 
неповноцінної секреторної трансформації ендометрію, причому при повторних 
невдачах імплантації спостерігаються різні варіанти дисбалансу експресії 
рецепторів прогестерону та естрогенів у ендометрії (тотальне зниження 
стероїдної рецепції - у 33,33 % спостереженнях або гіперекспресія естрогенових 
рецепторів) та вірогідне частіше відхилення морфологічної будови. У пацієнток 
з тривалим хронічним ендометритом чи травмами ендометрію в анамнезі зниження 
імунореактивності стероїдних гормонів було більш вираженим у стромі, ніж у 
залозах, а у 14,28 % - тотальним як у залозах, так і у стромі. Оцінка маркера 
плазматичних клітин -  syndecan-1 та субпопуляцій CD56 продемонструвала 
позитивний результат у 47,83 % та дозволила збільшити у 2,3 рази діагностику 
хронічного ендометриту.

6. Застосування оптимізованого діагностичного алгоритму, 
модифікованої схеми преконцепційної підготовки із використанням 
імуномодулюючого, ангіопротекторного та матеболічного впливу та 
персоніфікованого підходу до гормональної корекції із врахуванням 
морфологічної картини ендометрію та гістологічного типу хронічного 
ендометриту дозволяє поряд із покращенням параметрів ембріонального 
фактору підвищити коефіцієнт запліднення та збільшити рівень клінічних 
вагітностей у 2,2 рази.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Пацієнткам із невдачами імплантації в анамнезі необхідно враховувати 
вік жінки, тривалість безпліддя, індекс соматичної та гінекологічної 
захворюваності та оцінку стану оваріального резерву. Алгоритмізований підхід 
у даної категорії пацієнток передбачає стратифікацію гістероскопічної картини 
морфологічними та імуногістохімічними дослідженнями та неінвазивними 
методами оцінки рецептивності ендометрію -  доплеромерія базальних та 
спіральних артерій матки, оцінка рівня судинно-ендотеліального фактору росту 
у цервікальному слизі та інсуліноподібного фактору росту 1 у сироватці крові 
поряд із дослідженням концентрації загального тестостерону

2. Антибактеріальну та протизапальну терапію у разі діагностики 
хронічного ендометриту доповнити препаратами:амінодигідрофталазиндіону
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натрію по 1 супозиторію (0,1 г галавіту) 1 раз на добу ректально 5 днів, згодом 
-  по 0,1 г через день, 15 супозиторіїв на курс; ензимотерапією 5 таблеток 3 рази 
в день 7 днів зі змінною режиму застосування 3 таблетки три рази в день за 30 
хвилин до їди, запиваючи водою (200 мл), у комплексі із вітаміном В8 
(інозитол) 2 г (один пакет, розчинивши у стакані ) 1 раз в день протягом 30 
днів.

3. У програму преконцепційної підготовки включити нейроадаптивну 
терапію -  мебікар по 1 таблетці 3 рази на добу 30 днів; метаболічні середники: 
L-аргініну аспартату по 5 мл 3 раз на добу 15 днів з перервою 15 днів протягом 
трьох місяців, низькі дози ацетилсаліцилової кислоти у комплексі з магнію 
гідроксидом 150 мг один раз на добу, незамінимі поліненасичені жирні кислоти 
по 1 капсулі тричі на добу 90 днів та полівітаміни із вмістом фолатів 800 мкг.

4. Диференційований підхід із врахуванням гістероскопічного макротипу 
передбачає при гіперпластичному варіанті -  препарат родини хрестоцвітих по 
1 капсулі двічі на день три місяці; при змішаному варіанті -  дідрогестерон 10 
мг 2 рази на добу три місяці; при гіпопластичному варіанті, особливо у разі 
зниження експресії рецепторів естрадіолу чи порушення індексу співвідношення 
рецепторів прогестерону і естрадіолу -  застосування замісної гормональної 
терапії та фітоестрогенів -  сухий екстракт плодів прутняка звичайного по 1 
таблетці один раз на добу, запиваючи достатньою кількістю води, три місяці, а 
також інстиляції колонієстимулюючого фактору у дозі 1 мл 0,15 мг/мл ; при 
зниженні рівня загального тестостерону - екстракт сухої трави якірців стелючих 
по 1 таблетці тричі на добу 90 днів, з переходом на підтримуючу дозу по 2 
таблетки на добу 6 місяців.

5. Низькі показники рівнів інгібіну В та АМГ, судинно-ендотеліального 
фактору росту у цервікальному слизу та концентрації загального тестостерону у 
сироватці крові, тотальне зниження стероїдної рецепції чи їх гіперекспресія у 
пацієнток пізнього репродуктивного віку вимагають індивідуалізованого 
підходу до вибору методу допоміжних репродуктивних технологій

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Коцабин Н. В. Оцінка імплантаційного потенціалу у жінок з 
невдалими спробами використання допоміжних репродуктивних технологій / 
Н. В. Коцабин, Л. Б. Николин, О. М. Макарчук // Таврический медико
биологический вестник. -  2013. -  том 16, №2, Ч. 1 (62). -  с. 104-107 (особистий 
внесок здобувана полягає у  проведенні аналізу історій хворіб, статистичній 
обробці матеріалу та підготовці статті до друку. Співавтор к.мед.н., 
Николин Л.Б. підтотовка у  оформленні статті до друку. Співавтор д.мед.н., 
проф. Макарчук О. М. надавала консультативну допомогу.



17

2. Коцабин Н. В. Роль морфофункціонального стану ендометрію як 
провідного фактору успішної імплантації заплідненої яйцеклітини / Н. В. 
Коцабин, О. М. Макарчук // Архів клінічної медицини. -  2014. -  №2. -  С. 8-10 
(особистий внесок здобувана полягає у  проведенні аналізу історій хворіб, 
статистичній обробці матеріалу та підготовці статті до друку. Співавтор 
д.мед.н., проф. Макарчук О.М надавала консультативну допомогу).

3. Коцабин Н. В. Результати імуногістохімічного дослідження 
запальних реакцій в ендометрії у жінок з повторними невдачами імплантації / 
Н. В. Коцабин // Архів клінічної медицини. -  2016. -  №.2(22) -  С. 26-27.

4. Коцабин Н. В. Особливості гормональних взаємовідносин у жінок 
різних вікових груп з невдалими спробами допоміжних репродуктивних 
технологій в анамнезі / Н. В. Коцабин, О. М. Макарчук // Здоровье женщины. -  
2015. -  №5. -  С. 150-153 (особистий внесок здобувача полягає у  проведенні 
аналізу історій хворіб, статистичній обробці матеріалу та підготовці 
статті до друку. Співавтор д.мед.н., проф. Макарчук О.М надавала 
консультативну допомогу).

5. Коцабин Н. В. Фактори анамнезу, які формують репродуктивне 
здоров’я жінок із неодноразовими невдалими спробами запліднення in vitro / Н. 
В. Коцабин, О. М. Макарчук // Здоровье женщины. -  2016. -  №8(114). -  С. 140
143 (особистий внесок здобувача полягає у  проведенні аналізу історій хворіб, 
статистичній обробці матеріалу та підготовці статті до друку. Співавтор 
д.мед.н., проф. Макарчук О. М. надавала консультативну допомогу).

6. Коцабин Н. В. Особливості експресії ядерних стероїдних рецепторів 
в ендометрії у жінок з невдалими спробами запліднення in vitro в анамнезі / Н.
B. Коцабин, О. М. Макарчук // Здоровье женщины. - 2016. -  № 9(115). -  С. 155
158 (особистий внесок здобувача полягає у  проведенні аналізу історій хворіб, 
статистичній обробці матеріалу та підготовці статті до друку. Співавтор 
д.мед.н., проф. Макарчук О. Мнадавала консультативну допомогу).

7. Коцабын Н. В. Повышение имплантационного потенциала женщин с 
неудачными попытками использования репродуктивных технологий / Н. В. 
Коцабын, О. М. Макарчук // Репродуктивная медицина. -  2015. -  №1-2(22-23). -
C. 10-14 (особистий внесок здобувача полягає у  проведенні аналізу історій 
хворіб, статистичній обробці матеріалу та підготовці статті до друку. 
Співавтор д.мед.н., проф. Макарчук О.М надавала консультативну допомогу).

8. Коцабын Н. В. Подготовка эндометрия к переносу эмбрионов у 
женщин старшей возрастной группы с неудачными попутками применения 
вспомогательных репродуктивнх технологий в анамнезе / Н. В. Коцабын // 
Репродуктивная медицина. Восточная Европа. -  2015. -  №6(42). -  С. 81-87.

9. Патент № 104928 Україна, МПК (2016.01) А 61 Р 15/00, А 61 К 38/00, 
А 61 М 25/01 (2006.01). Спосіб підготовки ендометрія до переносу ембріонів у

http://irbis.bsmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=MEDLIBP&P21DBN=MEDLIBP&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D.%20%D0%92.
http://irbis.bsmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=MEDLIBP&P21DBN=MEDLIBP&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D.%20%D0%92.
http://irbis.bsmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=MEDLIBP&P21DBN=MEDLIBP&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D.%20%D0%92.


18

жінок старшої вікової групи / Коцабин Н. В. - № u 2015 08533; заявл. 
02.09.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

10. Патент № 92711 Україна, МПК (2014.01) А 61 Р 15/00. Спосіб 
лікування патології едометрію у жінок з невдалими спробами використання 
допоміжних репродуктивних технологій в анамнезі / Коцабин Н. В. - № u 2014 
04000; заявл. 14.04.2014; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16.

АНОТАЦІЯ

Коцабин Наталія Володимирівна. Диференційований підхід до 
покращення імплантаційного потенціалу ендометрію у жінок із невдалими 
спробами запліднення in vitro в анамнезі. -  На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.01 -  акушерство та гінекологія. Державний вищий 
навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» 
МОЗ України, Івано-Франківськ, 2017.

Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності програми IVF 
та зниження відсотку невдалих спроб імплантації ембріону. Приведено 
результати дослідження гормонального дисбалансу, стану оваріального 
резерву, соно-, морфо- та імуногістоструктури ендометрію у 105 жінок різних 
вікових груп. Встановлено провідні чинники невдалих спроб імплантації, 
особливості гормонального фону та рівня ростових факторів VEGF та IGF-1, а 
також імунохістохімічні маркери внутрішньоматкової патології. Розроблено та 
впроваджено діагностичний алгоритм та диференційовану схему 
преконцепційної підготовки та корекції порушень, що сприяли підвищенню 
ефективності лікування безпліддя.

Ключові слова: невдалі спроби запліднення in vitro, хронічний 
ендометрит, імплантаційний потенціал, ростові фактори, рецептивність 
ендометрію, лікування.
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Диссертация посвящена проблеме повышения эффективности программы 
IVF и снижения доли неудачных попыток имплантации эмбриона. Более 
глубоко проведена оценка состояния репродуктивной системы и приведены 
результаты исследования гормонального дисбаланса, состояния овариального 
резерва, соно-, гисто - и имуногистоструктуры эндометрия у 105 женщин 
разных возрастных групп в зависимости от продолжительности бесплодия, 
возрастного фактора и кратности неудач оплодотворения in vitro в анамнезе. 
Установлены ведущие факторы неудачных попыток вспомогательных 
репродуктивных технологий, особенности гормонального фона и синтеза 
ростовых факторов VEGF и IGF-1, а также имуногистохимические маркеры 
внутриматочной патологии. Проведенные исследования позволили разработать 
критерии, с учетом которых возможно использование методов восстановления 
естественной фертильности, а также определить четкие рекомендации, что 
формируют разумный баланс между программами оплодотворения in vitro с 
собственными и донорскими ооцитами у пациенток с неудачными попытками 
имплантации эмриона, а также с учетом коморбидности факторов.

Критические отклонения гормонального статуса выявлены у 69,52 % и у 
трети пациенток первой и второй групп в возрасте до 40 лет за счет отклонения 
концентрации лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, 
гиперэстрогении, гиперпролактинемии, гиперандрогении и недостаточной 
секреции прогестерона, а у женщин третьей группы гормональный профиль 
соответствовал гормональному фону позднего репродуктивного периода с 
повышением в 2,1 раза уровня ФСГ в 1,8 раза - ЛГ, эстрогенной 
недостаточностью, а также у половины пациенток (53,57 %) - выраженным 
дефицитом общего тестостерона, что в 1,8 раза ниже уровня нормы.

Динамическое уменьшение показателей объема яичников и 
фолликулярного индекса, снижение показателей антимюлерового гормона у 
большей половины пациенток старше 35 лет, а также ингибина В (в 2 раза) по 
сравнению со здоровыми женщинами является весомым свидетельством 
истощения фолликулярного пула яичников у данной категории пациенток, а 
низкая секреция проангиогенного сосудисто-эндотелиального фактора роста и 
инсулиноподобного фактора-1 в цервикальной слизи к моменту «окна 
имплантации» наряду с нарушением гемодинамики матки могут быть четкими 
индикаторами развития хронической эндометриальной недостаточности и 
возрастанием доли неудачных попыток.

Проведенные иммуногистохимические исследования и полученные 
благодаря этому новые данные относительно оценки рецептивности 
эндометрия и уровня CD 158+ в биоптатах позволили объективизировать 
четкое формирование групп риска, разработать комплексный диагностический 
алгоритм с учетом ведущих факторов, состояния овариального резерва, уровня
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ростовых факторов и особенностей имуногистохимической картины 
эндометрия на момент «имплантационного окна», а также определить 
направление мер и реабилитационных рекомендаций подготовки к переносу 
эмбриона.

Разработано и внедрено комплексную систему диагностики и 
дифференцированную схему коррекции нарушений неполноценности 
эндометрия, оптимизирована стратегия эмбрионального трансфера, которые 
способствовали повышению эффективности лечения бесплодия. В результате 
предложенной персонифицированной лечебной программы, направленной на 
улучшение имплантационного потенциала у данной категории пациенток, 
удалось добиться положительных результатов и увеличить в два раза процент 
клинических беременностей.

Ключевые слова: постгистерэктомический синдром, дисплазия
соединительной ткани, послеоперационные осложнения, урогенитальная 
дисфункция, качество жизни.

ABSTRACT 

Kotsabyn Nataliia Volodymyrivna. A differentiated approach to improve 
the implantation potential of the endometrium in women with unsuccessful 
attempts in vitro fertilization in history. -  On the manuscript.
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medical Sciences in speciality 14.01.01 -  obstetrics and gynecology. State higher 
educational institution "Ivano-Frankivsk national medical University" health Ministry 
of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2017.

The thesis is devoted to the problem of increasing the efficiency of the IVF 
program and reduce the percentage of failed attempts of implantation of the embryo. 
The results of the research of hormonal imbalance, the status of ovarian reserve, 
sono-, histo - and monogastrics of the endometrium of 105 women of different age 
groups. Have been installed main reasons of failed IVF attempts, features of 
hormonal fone and features of synthesis of growth factors VEGF and IGF-1, and 
immunohistochemical markers of intrauterine pathology. The complex system of 
diagnostics and differentiated correction scheme of violations of endometrium 
inferiority were designed and implemented, the strategy of embryo transfer was 
optimized, which contributed to improve the efficiency of infertility treatment in this 
category of patients

Keywords: failed in vitro fertilization attemps, chronic endometritis, 
implantation potential, growth factors, endometrial receptivity, treatment.



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АМГ антимюлеровий гормон
ДРТ допоміжні репродуктивні технології
ІМТ індекс маси тіла
ІФА імуноферментний аналіз
ОМЦ оваріально-менструальний цикл
ОР оваріальний резерв
ЛГ лютеінізуючий гормон
РЕ-а рецептори естрогенів
РП рецептори прогестерону
УЗД ультразвукове дослідження
ФР фактори росту
ФСГ фолікулостимулюючий гормон
ХЕ хронічний ендометрит
VEGA судинно-енотеліальний фактор росту А
IVF запліднення in vitro
I GF-1 інсуліноподібний фактор росту-1
IRS імунореактивність
CD138+ маркер плазматичних клітин -  syndecan-1
OR Odds Ratio - відношення шансів
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