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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АМГ  –  антимюлеровий гормон  

ант-ГнРГ  –  антагоніст гонадотропін–рилізинг–гормо 

БНС – багаторазові невдалі спроби 

ГнРГ  –  гонадотропін–рилізинг–гормон  

ГМ-КСФ – гранулоцитарно-макрофагальний колонійстимулюючий фактор 

росту 

ДРТ  –  допоміжні репродуктивні технології  

Е – естріол 

ЕКЗ  – екстракорпоральне запліднення  

ЕТ – ембріотрансфер  

ЗГТ – замісна гормональна терапія 

ІВ – імплантаційне вікно 

ІДС – інсимінації донорської спермою 

IКСІ  –  іntracytoplasmic sperm injection, або внутрішньоцитоплазматичне 

введення сперматозоїду  

ІМТ – індекс маси тіла 

ІР – індекс резистентності 

ІФА  –  імуноферментний аналіз  

КГ   –  контрольна група  

КОС  –  контрольована оваріальна стимуляція  

ЛГ  –  лютеїнізуючий гормон 

ЛФ – лютеїнова фаза 

МКА – мишачі моноклональні антитіла 

МО  – міжнародна одиниця активності (стосується дози гонадотропінів та 

інших гормонів)  

НЛФ – недостатність лютеїнової фази 

ОМЦ – оваріально-менструальний цикл 
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ОР  –  оваріальний резерв  

П – прогестерон 

ПІ – пульсаційний індекс 

ПНГЕ – проста неатипова гіперплазія ендометрію 

ПСШ – пікова систолічна швидкість  

ПЛР  –  полімеразна ланцюгова реакція 

рлГ-КСФ – рекомбінантний людський гранулоцитарний 

колонієстимулюючий фактор 

СПВЯ  –  синдром передчасного виснаження яєчників  

СПЕ – селективний перенос ембріона 

СПКЯ  –  синдром полікістозних яєчників  

ФР  –  фактори росту 

ФСГ  –  фолікулостимулюючий гормон  

ХЕ – хронічний ендометрит 

ХГЛ  –  хоріонічний гонадотропін людини 

ЯР – ядерні рецептори 

VEGF A – судинно-ендотеліальний фактор росту А 

ER - рецептори до естрогенів (РЕ) 

IVF – запліднення in vitro 

IGF-1 – інсуліноподібний фактор росту І 

іn vitro  –  в пробірці 

LIF  – лейкемій інгібуючий фактор 

OR – показник відношення шансів 

PIВF – прогестероніндукований блокуючий фактор  

PR – рецептори до прогестерону (РП) 

RIF – звична неефективна імплантація (Recurrent implantation failure) 

RPL – втрати вагітності неясної етіології (unexplained recurrent pregnancy loss 

syndecan-1 - CD138 – маркер плазматичних клітин 
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ВСТУП 

 

Актуальність роботи. Демографічна ситуація в Україні 

характеризується критичним рівнем народжуваності, високою частотою 

безпліддя та самовільних абортів – до 10-15 % [35, 253]. 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 [27, 69, 264].  

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 [27, 34, 

267]. 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 [52, 53, 268]. 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 [236, 284, 300].  

Частка пацієнток із неодноразовими невдалими спробами запліднення 

in vitro складає близько 30 % від усіх пацієнток, які лікувалися із 
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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 [28, 317]. 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 необґрунтованими залишаються механізми 

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 суперечливі, 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 
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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. 

5.  Розробити та впровадити алгоритм преконцепційної 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.  
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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 
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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 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 138+) 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.  
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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 

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. 
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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» 
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(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 – зарубіжні публікації (Білорусь,  Казахстан), одна стаття 

оглядова та два патенти на корисну модель, дві роботи опубліковано 

самостійно. 
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РОЗДІЛ 1 

 

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ НЕПЛІДДЯ, 

ПЕРЕДІМПЛАНТАЦІЙНИЙ СТАН ЕНДОМЕТРІЮ ТА ПРИЧИНИ 

НЕВДАЧ ЗАПЛІДНЕННЯ IN VITRO (огляд літератури) 

 

1.1. Медико-соціальні аспекти проблеми непліддя, сучасні 

погляди на причини та генез невдалих спроб IVF.  Оваріальний резерв 

яєчників та основні маркери його оцінки. 

 

Безпліддя у шлюбі – проблема, що посідає особливе місце в сучасній 

медицині і враховує не тільки медичні чи медико-генетичні позиції, але і  

соціальний, біологічний і психологічний аспект [12, 16, 22, 34, 252, 266]. 

Актуальність проблеми безплідного шлюбу не викликає сумніву [29, 37, 41, 

56, 69]. У даний час в Європі безплідними є близько 10 % подружніх пар,  в 

США - 8-15 %, у Канаді - близько 17 %. В Україні проживає 12,3 млн. жінок 

репродуктивного віку, з них близько 1 млн. – безплідні, тобто частота 

безплідного шлюбу складає 10-15 %, у окремих регіонах цей показник 

наближається до критичного рівня – 20 % [7, 12, 73, 104, 126, 267], причому  

частка жіночого безпліддя майже у 5 разів вища [5, 37, 62, 76]. 

Тому відрадно, що репродуктивна медицина розвивається досить 

стрімко як у світі, так і в Україні також [1, 31, 38, 56, 74]. На сьогодні, 

найбільш ефективним сучасним методом лікування практично всіх видів 

жіночого та чоловічого безпліддя є метод запліднення in vitro (IVF) та його 

нові напрямки: донація ооцитів, ін'єкція сперматозоїда в цитоплазму ооцита 

(ІКСІ), виношування вагітності жінкою-реципієнтом (для пацієнток, яким 

протипоказана вагітність чи відсутня матка), передімплантаційна 

профілактична діагностика хромосомних захворювань, селекція плоду тощо 
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[19, 24, 51, 77, 80, 276].  Згідно з даними літератури, діти, народжені 

внаслідок застосування IVF, складають 1,33-3,00 % від усіх новонароджених 

[290]. Найчастіше методи допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) для 

лікування безплідного шлюбу застосовують у США, Японії  - 210 000 циклів 

на рік, Данії (2128 циклів на 1 млн. населення), Бельгії (1847 циклів), 

Фінляндії – (1765 ) Франції (1154 цикли) [7, 46,47, 56, 290]. В Україні цей 

показник складає близько 115 циклів на 1 млн. населення [16, 17, 18]. Проте 

не всі спроби IVF закінчуються вагітностями, а частота позитивних 

результатів після “запліднення in vitro” за даними всесвітнього реєстру 

складає біля 20 %, у деяких країнах перевищує 30 %, причому тільки 70 % 

вагітностей, що наступили в програмі IVF, завершуються пологами, що 

частково пояснюється більш високим середнім віком жінок [9, 10, 17, 39, 42, 

136]. Тому у сучасній вітчизняній та зарубіжній медичній літературі 

пацієнток, включених у програми IVF, за сукупністю факторів, пов’язаних з 

етіологією та патогенезом непліддя, характером та тривалістю попереднього 

лікування, віком, соматичним здоров’ям, особливостями психоемоційного 

статусу, вибраним методом суперовуляції та високим відсотком 

багатопліддя, відносять до групи високого ризику по невдачах імплантації, 

невиношуванню та ускладненому перебігу вагітності [13, 15, 32, 33, 216]. 

У світі останнім часом спостерігається стійка тенденція до збільшення 

кількості жінок, що бажають вагітніти після 35 років, про що свідчить ряд 

соціально-економічних факторів, а епідеміологічні дослідження вказують, 

що здатність до зачаття після 35 років знижується у 3-4 рази [81, 82, 103, 

208]. По мірі старіння жінки також збільшується ризик появи генетичної 

патології плода, знижується здатність синтезувати простагландини, а також 

здатність імплантації плідного яйця в порожнину матки [1, 34, 43, 44, 47, 

185]. Так, Pearlstone і співавтори (1992 р.) відмічають, що у 40-літних 

пацієнток частота настання вагітності складає 3,5 % на 1 цикл. Однак, 

враховуючи велику кількість мимовільних абортів, у цієї категорії пацієнток 
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частота народження живих дітей складає лише 1,2 %. У жінок, старших 43 

років, не наступило жодної вагітності, що свідчать про низьку ефективність 

стимуляції овуляцій у жінок старших 40 років [346]. Тому вік вважається 

вагомим фактором ризику порушення репродуктивних функцій. 

За підсумками результатів внутрішньоматкової інсимінації донорської 

спермою (ІДС) дослідники також відмічали зниження частоти настання 

вагітності у старшій віковій групі: 10,5 % - жінки 26-30 pоків, 9,1 % - 31-35 

pоків, 6,5 % - старші 35 pоків. Кумулятивна частота настання вагітності після 

12 циклів ІДС досягла 74 %, 61 % та 54 % [33, 35, 91, 365].  

Аналіз результатів близько  50 000 циклів у Великобританії за період з 

1991 по 1994 р.р. у стандартних програмах IVF продемонстрував наступні 

факти  –  найбільший відсоток народження живих дітей у жінок віком біля 

30 років становив 16,1 %, у жінок  більше 35 років цей показник складав 7,3 

%, більше 40 років -1,9 % [43, 79, 139].  У США цей показник складав в 

середньому 25 % у жінок молодших 34 років і значно знижувався з віком. У 

цих країнах не спостерігалося позитивних результатів у жінок віком 46 років 

і старше, тому для цієї вікової групи інфертильних жінок найбільш 

перспективним вважається участь в програмі донації ооцита [44, 45, 80, 139]. 

Не зважаючи на достатню вивченість впливу віку пацієнтки на 

ефективність лікування безпліддя, зокрема з використанням IVF, у літературі 

зустрічаються лише окремі роботи, присвячені оцінці даних ембріологічного 

етапу та успішності IVF при різних формах та тривалості жіночого безпліддя 

[12, 14, 16, 21, 23, 29]. Так, Кошик Д. А. [117] та співавтори, вивчаючи вплив 

тривалості безпліддя на дані ембріологічного етапу встановили, що у всіх 

групах пацієнток до 35 років негативний вплив встановлений тільки при 

трубно-перитонеальному чиннику, поєднаному із синдромом полікистозних 

яєчників, гіперандрогенією, недостатністю літеїнової фази (НЛФ) із 

гіперпролактинемією [1, 37, 54, 231]. Це може бути обумовлено дією добрих 

компенсаторних механізмів, наявних у молодому віці у пацієнток з трубно-
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перитонеальним безпліддям як монофакторним, так і поєднаним із НЛФ чи 

із зовнішнім ендометріозом. У групі поєднання трубно-перитонеального 

чинника з синдромом полікистозних яєчників,  гіперандрогенією,  НЛФ з 

гіперпролактинемією до негативного впливу на ендометрій додається вплив 

на показник  якості ембріологічного етапу [11, 26, 38, 230, 234, 245]. 

При цьому, особливої уваги заслуговують жінки з багаторазовими 

невдалими спробами (БНС) ДРТ в анамнезі. Існує декілька тлумачень 

поняття «багаторазові невдалі спроби»: згідно даним Tan S. L. та співавторів 

[283], БНС вважають ≥2  невдалих спроб застосування IVF, Margalioth J.E. та 

співавтори числом невдалих спроб вважають ≥3 [336].  

При веденні таких пацієнток слід враховувати деякі загальні 

положення [376]: частота вагітностей суттєво не змінюється протягом 

перших 3-ох програм ДРТ, але значно знижується після 4-ої;  майже у 75 % 

пацієнток вдається досягнути вагітності протягом перших 4-ох програм IVF; 

частота вагітності залежить від віку пацієнток: протягом 4-ох програм IVF 

вагітність настає у 83 % жінок в віці <35 років; у 60 % жінок у віці  ≥35 років 

при умові отримання ≥ 6 яйцеклітин; у 33 % – при умові отримання < 6 

яйцеклітин; жінки віком  > 40 років з нормальним ОР мають меншу частоту 

вагітності при застосуванні ДРТ, ніж жінки молодшого віку з низьким ОР; у 

жінок 43-45 років вірогідність мимовільного переривання вагітності сягає 

70 % [25, 56, 57, 226, 232]. У ґенезі БНС особливе значення мають 

ембріональні та імплантаційні фактори, серед яких: хромосомні аномалії, 

відсутність оптимальних умов культурування, ущільнення прозорої 

оболонки яйцеклітини, техніка ембріотрансферу (ЕТ) та інші  [26, 107].  

Окрім того, відомо, що збалансовані хромосомні дефекти 

зустрічаються поміж пацієнтів з БНС частіше,  ніж в середньому в популяції 

(≈2,5 %) [3, 4, 79, 196].  Найпоширенішими методом доімплантаційної 

діагностики є дослідження сперми з допомогою FISH-метода на маркери 

спадкової патології [43, 79, 141, 142, 144, 374], що дозолило авторам 
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відмітити частоту хромосомних аномалій у 67 % випадків у пацієнтів з БНС 

(при 36 % у контролі) [6, 15, 78, 98, 112, 375]. Не  виключено, що у основі 

зменшення здатності до зачаття лежать тонкі механізми, пов'язані із 

погіршенням якості ооцитів, збільшенням частоти атретичних форм та 

дегенеруючих ембріонів [18, 127, 160, 161, 202]. Так,  Грабарь В. В. та 

співав. провели цитогенетичне дослідження каріотипу ембріонів у жінок при 

вагітностях після ДРТ, і встановили у 53,2 % випадків хромосомну 

патологію проти 41,9 % при спонтанних вагітностях, що не розвиваються 

[55, 56]  – це дозволило зробити висновок, що безпліддя або 

субфебрильність подружніх пар пов’язані зі збалансованими хромосомними 

перебудовами. На сьогодні метод IVF дозволяє візуалізувати дегенеративні 

зміни ооцитів і ембріонів та проводити їх цілеспрямовану селекцію [95, 112, 

126, 145, 377]. Феськов А.  М. [246] вказує, що у програму обстеження 

подружніх пар, які мали невдалі спроби ДРТ, необхідно індивідуально 

включати цитогенетичне та молекулярно-генетичне обстеження для 

виявлення патології каріотипу та «неблагоприємних» алельних варіантів 

генів «імовірності» до порушення імплантації, що дозволить формувати 

оптимальну тактику ведення таких пацієнтів [6, 19, 28, 97, 274]. При 

виявленні у подоружньої пари хромосомної патології вони повинні бути 

інформовані щодо ризику анеуплоідії у ембріона та доцільності 

передімплантаційної генетичної діагностики [ 28, 38, 149, 201]. 

На сьогодні, до числа основних факторів, що впливають на 

ефективність спроб IVF, відносять також знижений ОР, оперативні 

втручання на яєчниках, ендокринні порушення) та «нормогонадотропну» 

недостатність яєчників  [27, 28, 92, 140, 144, 381]. До імплантаційних 

факторів відносять: зміни з боку ендометрію (гіперплазія, гіпоплазія, зсув 

«імплантаційного вікна» (ІВ); зміни анатомії матки (Т-подібна, сідловидна); 

міоматозні вузли, що деформують порожнину матки; ендометріоз; 

імунологічний фактор (автоімунні та алоімунні порушення 
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(антифосфоліпідний синдром та ін.); спадкові та надбані тромбофілії; 

паління, надмірна вага та ожиріння [25, 178, 209, 378, 387]. 

У численних дослідженнях доведено, що  імплантаційну рецептивність 

ендометрію змінюють механічні внутрішньоматкові втручання, аденоміоз, 

субмукозна міома матки, численні цикли медикаментозної індукції моно- та 

суперовуляції, застосування препаратів з антиестрогенною дією [35, 123, 

273]. Значну роль відіграють інфекційні та запальні захворювання органів 

малого тазу, навіть, якщо вони не супроводжуються вираженою клінічною 

картиною [23, 36, 45, 106, 150, 369]. У дослідженні М. Г. Рискова, М. В. 

Самойлова  [219] гістероскопія та біопсія ендометрію виконувалась на 20-22-й 

день МЦ з подальшим морфологічним та мікробіологічним дослідженням 

біоптату ендометрію), у результаті проведеного комплексу ХЕ був виявлений в 

23 % випадках [52]. Тільки у 20 % хламідії та інші інфекції зустрічались в 

анамнезі, тоді як при мікробіологічному дослідженні ендометрію вони були 

вперше виявленими  у 80 % [16, 29, 46, 52, 57, 120].  

Слід зазначити, що імунологія відносно недавно розпочалась активно 

використовуватися в акушерстві і гінекології, але вже зараз діагностичні і 

лікувальні імунологічні методи вносять значний вклад до профілактики і 

лікування безпліддя, невиношування вагітності, внутрішньоутробних 

інфекцій, ендометріозу [2, 33, 66, 265]. Відомо, що при вагітності, яка 

нормально розвивається, імунна відповідь жіночого організму спрямована на 

захист ембріона [99, 122, 124]. Ключем у розбудові імунних реакцій 

організму в бажаному напрямку є виділення "прогестероніндукованого 

блокуючого фактора" – progesterone-induced blocking factor (PIВF) [17,31, 84, 

100, 115]. Вплив на імплантацію тромбофілії різного походження 

обумовлений надмірною активацією факторів згортання на тлі пригнічення 

фібринолізу [48, 49, 50, 262], а наслідком ендотеліопатії є локальні геморагії 

та мікротромби у ділянці інвазії бластоцисти, недостатня глибина інвазії 

трофобласта та неповноцінна плацентація [48, 49, 50, 209]. Проте погляди 
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щодо впливу тромбофілій на імплантацію є суперечливими [355].  

Як відомо, момент припинення роботи яєчників генетично 

детермінований і залежить від величини початкового резерву і від швидкості 

їх атрезії [21, 47, 159]. Для чого останнім часом усе частіше, використовують 

показники ОР [8, 48, 255]. На ОР можуть впливати як фізіологічні,  так і 

патологічні фактори [8, 29, 381]. Серед фізіологічних факторів: кількість 

примордіальних фолікулів у яєчниках дівчинки на момент менархе, а також 

швидкість їх зменшення. Серед патологічних - запальні процеси геніталій зі 

склерозом яєчникової тканини і порушенням кровопостачання; інтоксикації 

хімічними речовинами (пестициди, ксенобіотики), променева хіміотерапія, 

оперативні втручання, особливо на яєчниках [8, 40, 49].  

Як показали дослідження Т. А. Назаренко та спів., у 85 % жінок у віці 

36-40 років діагностовано достатній яйниковий резерв. У віці 41-44 роки він 

знижується у 37 % жінок та особливо різко знижується у всіх жінок старше 

45 років, що закономірно відображає процес фізіологічного згасання 

репродуктивної системи [159, 346]. Крім того, ендокринний статус та 

менструальний цикл знаходяться під впливом внутрішніх та зовнішніх 

факторів (індекс маси тіла, стиль життя, шкідливі звички) [160, 161, 162].  

Як вказують дані літератури, пікова систолічна швидкість (ПСШ) 

кровообігу в судинах строми яєчників – це важливий допплерометричний 

критерій для оцінки ймовірної оваріальної відповіді. У випадку «бідної» 

відповіді на КОС середня ПСШ стромальних артерій буде у 2 рази нижчою, 

ніж за сприятливої відповіді. Збільшення пульсаційного (ПІ) та індекса 

резистентності (ІР) перифолікулярних судин яєчників характерне для жінок з 

недостатньою відповіддю на стимуляцію та нормальним рівнем ФСГ. Як 

вказують літературні дані, спостерігається позитивна кореляція між 

кількістю введених гонадотропінів, рівнем ФСГ та ПІ в стромальних 

артеріях яєчників, щ дозволяє до факторів ризику недостатньої відповіді 

віднести низьку ПСШ та збільшення ПІ та ІР [93, 240, 281, 389]. 
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На сьогодні велике значення має вивчення клінічних предикторів ОР, 

таких як вік, число днів циклу, індекс маси тіла; ендокринних - ФСГ, 

антимюлеровий гормон, естроген; сонографічних - число антральних 

фолікулів, об'єм яєчників [13, 17, 23, 71, 126, 234]. І серед вище вказаних 

одним із найбільш точних маркерів є АМГ, причому існують дані, що зміна 

його рівня відбувається набагато раніше, ніж поява інших ознак старіння 

яєчників, що дозволяє виявляти жінок зі зниженою фертильністю [94, 105, 

151, 152]. Рядом авторів вважається, що рівень АМГ не залежить від 

гонадотропінів, різко не змінюється протягом менструального циклу, а 

також у більшій мірі, ніж інші показники (інгібін В, ФСГ, Е2) прямо корелює 

з числом антральних фолікулів [60, 75, 84, 85, 154]. Особливо це важливо 

при поєднанні патології ендометрію зі зниженим ОР яєчників [94, 105, 226, 

380]. Як вказують літературні джерела, при низькому рівні прогестерону 

знижується вироблення прогестерон інгібуючого фактора, і це в свою чергу 

активізує кілерні клітини CD 56 +, CD 16 +, СD 3 + з високою 

цитотоксичною активністю [38, 51, 99, 115, 122, 123].  

Дослідженнями Г. Б. Мальгін та Е. Н. Бєломєстнова доведено, що 

проблема низького ОР яєчників визначає також і приховану патологію 

ендометрію у даної категорії хворих [21]. Проблема зниження якості та 

кількості ооцитів поєднується із аутоімунними процесами порушення в 

рецепції і, отже, імплантації ембріона. Тому важливо перед початком 

стимуляції функції яєчників у жінок зі зниженою фертильністю проводити 

ретельну підготовку ендометрію [32, 84, 115, 122, 123]. 

На даний час залишається відкритим питання про вплив операції на 

яйниках на їх репродуктивний резерв та репродуктивну функцію [20, 21, 79, 

107, 270, 288], що призводить до зворотньої реакції і має зв’язок зі всіма 

компонентами системи репродукції. Необхідність оперативного лікування 

доброякісних об’ємних утворень яйників у жінок репродуктивного віку і при 

цьому доцільність функціонального підходу не викликає сумніву. 
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Предметом дискусії залишаються питання про об’єми оперативних втручань 

та використання нових хірургічних технологій [40, 41]. Круть Ю. Я. [121] 

встановили, що операції на яйниках викликають посттравматичні зміни, 

обумовлені порушенням кровообігу та інервації оперованих ячників, а також 

гіпоксичні зміни в ячниках, порушення регуляції секреції гонадотропних та 

стероїдних гормонів, що вимагає проведення тривалої реабілітаційної терапії 

з метою нормалізації мікроциркуляції у порушеному органі [122, 155]. 

Рівень ФСГ також є одним із маркерів оваріального резерву, який  

вважають достовірно більш прогностичним критерієм для оцінки ОР, ніж вік 

жінки [30, 94, 105, 157, 324]. Як вказують дослідники, незначні підвищення 

даного проказника можуть проявлятися у певних менструальних циклах ще 

за 5-6 років до пременопаузи і заздалегідь свідчать при виснаження 

яєчникового апарату [18, 21, 122, 154]. 

Як показав ряд інших досліджень, жінки старше 40 років із 

регулярними овуляторними циклами в ранню фолікулінову фазу мають або 

нормальний рівень Е2, або дещо підвищений, причому підвищений рівень Е2 

у ранню фолікулінову фазу може бути предиктором та незалежним 

фактором, що характеризує зниження яйникового резерву [70, 95, 163].  

Зміни в гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниковій системі, пов’язані зі зниженням 

функції яєчників та фертильності,  виникають ще задовго до менопаузи,  у 

основному після 35 років, при збереженому регулярному овуляторному 

циклі. Вважають, що причина лежить не у хронологічному віці, а у 

старіючому ооциті та зростанні відсотку хромосомних аномалій. 

Встановлено, що ці параметри чітко корелюють з віком жінки, причому 

найбільш показовим маркером стану яєчникового резерву є рівень інгібіну Б 

[70, 164, 193, 194]. У перименопаузі інгібін Б знижується і майже не 

визначається в постменопаузі. H. Burger [290] et N. Santoro [358] висловили 

точку зору щодо можливості оцінки вище вказаних даних як «компенсаторну 

недостатність яєчників». Згідно вище вказаної гіпотези, «поріг» інгібіну Б 
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досягає критичного рівня, за яким наступає «декомпенсація» Цей феномен 

може бути в результаті максимального вкорочення фолікулярної фази, 

початку неадекватних периовуляторних явищ або серії коротких 

фолікулінових фаз та високого рівня ФСГ, які створюють умови для 

дисфункції гіпоталамо-гіпофізірної системи. Запас фолікулів знижується до 

невизначеного рівня, рівень ФСГ залишається постійно високим, що в 

кінцевому результаті приводить до  менопаузи [100, 147, 148, 165].  Тому 

визначення параметрів яєчникового резерву (рівень ФСГ, об’єм яєчників, 

кількість антральних фолікулів, рівень інгібіну Б) залишається важливим, що 

відображає функціональну активність репродуктивної системи жінки.  

Таким чином, здоров'я жінок віддзеркалює соціальну, економічну, 

політичну та медичну ситуацію в суспільстві. Інтегральним та негативним 

показником стану репродуктивного здоров'я є безпліддя і, на жаль, не кожна 

вагітність, яка наступила в результаті його лікування, закінчується 

народженням дитини. Тому оцінка сукупності факторів, які пов'язані з 

патогенезом непліддя, методами лікування, віком, преморбідним фоном 

дозволить покращити наслідки та результати ведення індукованої вагітності.  

 

1.2.  Сучасні погляди на імплантаційні механізми, оцінка існуючих 

маркерів  рецептивності ендометрію.  

 

Природою закладено, що основний інстинкт кожної родини – мати 

здорових дітей. І це бажання значною мірою зростає після встановлення 

діагнозу «непліддя», а особливо при перериванні вагітності після лікування 

непліддя із використанням ДРТ [1, 9, 20, 26, 30, 33]. Тому, зважаючи на 

зусилля, затрачені пацієнтами та лікарями для досягнення вагітності у 

безплідних пар, доцільними є завдання мінімізації ризику переносу 

ембріону,  вчасна діагностика генетичних порушень та адекватна оцінка 

імплантаційного потенціалу ендометрію [3, 4, 51, 64, 126, 127]. 
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Імплантаційний парадокс був описаний P. Viganо ще в 1945 р. oднією 

фразою-афоризмом: «Бластоциста може віртуально імплантуватися у будь-

якому місці людського організму, крім нерецептивного ендометрію» [379]. 

Ендометрій відноситься до числа тих рідкісних тканин, де процес можливий 

лише за наявності так званого вікна імплантації, коли ендометрій 

максимально чутливий до рецепції ембріона, тобто коли він «дозволяє» 

зародку імплантуватися. У людини вікно імплантації дуже мало вивчене з 

ряду причин, серед яких домінують технічні та етичні чинники, небажаність 

практики біопсії ендометрію в периімплантаційний період, тому дані є дуже 

обмежені [11, 15, 90, 166, 167, 307].  

Адгезія трофобласта і ендометрію – справжній біологічний феномен. 

На рівні місця імплантації ці два типи епітелію різного генетичного 

походження (епітелій бластоцисти з одного боку і неадгезивна поверхня 

апікальної частини клітин епітелію з іншого боку) зливаються. Наступний 

крок – поступове занурення зародка у стромальний шар ендометрія, що 

закінчується до 10 доби від запліднення [5, 22, 18, 21, 31, 348]. Важливим 

поняттям сучасної репродуктології є звична неефективна імплантація – 

Recurrent implantation failure (RIF). Під цим терміном розуміють нездатність 

досягти клінічної вагітності при переносі в порожнину матки принаймні 

чотирьох ембріонів у трьох свіжих чи кріоциклах, в яких ембріони гарної 

якості були перенесені жінкам у віці до 40 років [11, 301, 321, 330, 353, 362].  

З точки зору варіантів взаємодії ендометрію із зародком доцільно 

використовувати термін «децидуальний фенотип». За умови адекватної 

селективності здорового ендометрію відбувається імплантація якісного 

зародка і подальший нормальний перебіг вагітності, тоді як анеуплоїдні 

ембріони втрачаються периімплантаційно. З точки зору кінцевого результату 

цікавим є термін «інапарентні вагітності» – тобто ті потенційні 

живонародження, які ніколи не стануть такими внаслідок природного 

відбору [319, 351]. Згідно даних Delhanty J. D. A., Pellestor F., 2011 із 100 
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ооцитів, що овулювали, народиться 31 дитина, решта 69 % втратяться на 

різних етапах, але переважна більшість з них – периімплантаційно [304]. Як 

вказують автори, близькі за причинами та проявами порушення репродукції 

у вигляді звичного невиношування та повторних імплантаційних втрат 

мають протилежні децидуальні фенотипові характеристики. Так, у першому 

випадку ендометрій відрізняється недостатньою селективністю 

(«нерозбірливістю»), тому імплантуватися може значна кількість неякісних 

зародків, які у подальшому будуть втрачені як клінічні вагітності. 

Прогнозована ймовірність настання вагітності у таких пацієнток є більшою у 

порівнянні з нормою (так званий «феномен суперфертильності») [216]. 

Протилежний децидуальний фенотип характеризується надмірною 

селективністю, в умовах якої навіть здорові зародки не можуть 

імплантуватися – це клінічна неплідність (яка у даному випадку є 

відносною) та невдалі спроби IVF [33, 147, 222, 225,  302, 292]. 

Рецептивність ендометрію [136, 185] визначається саморегульованим 

періодом часу, протягом якого епітелій ендометрію переходить у 

тимчасовий стероїдозалежний стан, що забезпечує адгезію бластоцисти на 

його поверхні. У людини епітелій набуває цей статус одночасно з 

децидуалізацією строми. Це є вікно імплантації, що триває з 4-5 до 9-10 дня 

після підвищення рівня прогестерону (19–24 дц) [151, 173, 210, 299, 345]. 

У деяких випадках навіть нормальні показники рівня сироваткових 

гормонів не забезпечують розвиток повноцінних секреторних перетворень 

ендометрію та умов для імплантації. Доведено, що для секреторної 

трансформації необхідна експресія ендометріальних рецепторів до 

естрогенів (ER) та прогестерону (PR) [49, 51, 211, 339]. В стимульованих 

циклах, починаючи з периовуляторного періоду, а також протягом всієї 

лютеїнової фази (ЛФ) спостерігається зменшення експресії залозистих та 

стромальних ER і PR. В роботах Claire Bourgain и Paul Devroey [286] 

зниження експресії стероїдних рецепторів в середині ЛФ більш виражене 
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при її гормональній підтримцi. За даними інших досліджень не виявлено 

значної різниці в експресії стероїдних рецепторів в природному та 

стимульованому циклах протягом ЛФ [184, 296].  

Вирішальне значення для нормальної імплантації та перебігу 

вагітності мають NK-клітини (natural killer), які поділяють за фенотипом на 

два класи за експресією маркера CD56: CD56dim та CD56bright. CD56dim є 

первинною ланкою реагування на чужородні антигени, CD56bright 

відрізняються високою експресією маркера та продукують регуляторні 

цитокіни [96, 146, 163, 348, 305].  Достеменно невідомо, чи дійсно впливає 

кількість та цитотоксичність NK периферійної крові на перебіг вагітності, 

оскільки основні імунологічні зміни під час вагітності відбуваються на 

місцевому рівні [226, 348, 350] Регуляція чисельності мNК відбувається 

прямим (гормональним) шляхом через рецептори до стероїдів та непрямим 

шляхом, що опосередкований цитокінами. мNК виробляють чинники 

локальної імуносупресії, глікоделін та галектин-1, а також фактори росту 

(VEGF, MIP-1β), що викликає перебудову судинного русла децидуальної 

оболонки, та цитокіни, що полегшують інвазію трофобласта, забезпечуючи 

фізичне прикріплення та адекватний пацентарний кровоплин [298 362].  

Пошуку маркерів рецептивності ендометрію людини до імплантації 

присвячені численні фундаментальні дослідження. З цією метою 

використовуються ряд методів, серед яких: неінвазивні методи 

(ультразвуковий моніторинг, доплерографія, тести функціональної 

діагностики, визначення рівня сироваткового прогестерону (П) [3, 4, 53, 54, 

64]; діагностика автоімунних та тромбофілічних порушень [55]; 

малоінвазивні методи (визначення концентрації різних речовин в змивах з 

порожнини матки) [56, 315]; інвазивні методи (біопсія та морфологічне, 

імуногістохімічне  дослідження ендометрія). Останні є найбільш вагомими, 

так як саме патоморфологічні зміни (гіперплазія, ендометрит, дисхроноз, 

неповноцінна секреторна трансформація) призводять до дефектів 
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імплантації, безпліддя, ранніх втрат вагітності [182, 183, 187, 270, 288]. 

Рецептивність ендометрію в циклі ДРТ відрізняється від його стану в 

природному циклі [152, 286]. Для контрольованої оваріальної стимуляції 

(КОС), як правило, призначають високі дози гонадотропінів, що призводить 

до росту великої кількості фолікулів та нефізіологічно високої продукції Е2 

[314, 352]. Не має сумніву, що високі концентрації стероїдів впливають на 

розвиток ендометрію. Окрім того, застосування агоністів та антагоністів 

гонадотропін рилізинг гормону (Гн-РГ), засоби для знеболювання під час 

забору ооцитів, підтримка ЛФ також впливають на стан ендометрію. 

Основною причиною залозисто-стромального дисхронозу є підвищення 

сироваткової концентрації Е2 та прогестерону, також однією з можливих 

причин порушення морфології ендометрію є введення тригерної дози 

хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ), що за результатами досліджень 

призводить до передчасного дозрівання ендометрію і формування фенотипу 

секреторної фази. Окрім того, було доведено пряму антипроліферативну дію 

на ендометрій агоністів ГнРГ [150, 152].  

Існує велика кількість публікацій, присвячених прогностичному 

значенню існуючих методів оцінки рецептивності ендометрію. Найбільш 

доступним і широко застосовуваним є морфологічне дослідження: у жінок із 

RIF найчастіше виявляють гіперплазію та гіпоплазію ендометрію, 

ендометрит та дисхроноз  [316, 342]. Відставання секреторних перетворень 

ендометрію по відношенню до дня менструального циклу або неадекватна 

трансформація епітеліального і стромального компонентів слизової тіла 

матки у термін середньої стадії секреції свідчать про неповноцінність 

функції жовтого тіла [2, 23, 43, 338], що, очевидно, обумовлено порушенням 

співвідношення між рівнем естрогену і прогестерону в крові. Основою для 

такого припущення є результати дослідження ендометрію при проведенні 

циклічної гормональної терапії у жінок із оваріектомією [12, 50, 54, 310].  

Гістологічний діагноз неповноцінної стадії секреції ставиться на підставі 
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розбіжності між днем менструального циклу та морфологічної картиною 

ендометрію в постовуляторному періоді, а також при відсутності 

синхронного перетворення епітеліального і стромального компонентів у ЛФ 

[1, 2, 7, 23, 42, 308]. Слід зазначити, що неповноцінна секреторна 

трансформація ендометрію може спорадично спостерігатися у жінок 

репродуктивного віку із збереженою репродуктивною функцією. Ще у 1950 

р. Noyes R. [342] була запропонована морфологічна хронологічна система 

характеристики ендометрію, що дозволяє виявити невідповідність між його 

передбачуваною хронологічною та реальною гістологічною структурою. 

Особливі труднощі виникають при інтерпретації результатів у випадку 

залозисто-стромального дисхроноза.  

Хмельницький О. К. [251] пропонує розділяти оваріальні 

ендокринопатії ендометрію на дві групи: 1) ендометрій, що має структуру 

однієї з фаз менструального циклу, але не відповідає за термінами 

нормальному двофазному овуляторному менструальному циклу, 2)  

ендометрій, структура якого не невідповідає жодній із фаз нормального 

двофазного менструального циклу. Така структура характеризуються гіпо- 

чи гіперпластичним станом, який виникає в результаті різних 

дисгормональних ситуацій: зміна концентрації гормонів, тривалості їх 

впливу і рецептивності тканини ендометрію. 

Морфологічна характеристика ендометрію на сьогодні вважається 

оптимальною для оцінки його якості та рецептивності до імплантації 

бластоцисти [103, 119, 156, 388]. Згідно даних літератури, серед безлічі 

повідомлень про проведені дослідження замісної горомнальної терапії (ЗГТ) 

та за результатами двох біопсій (+7 - +8 днів від «овуляції» і потім через 4 

дні після неї) було доведено відсутність достовірних відмінностей між 

спонтанним циклом і циклом із ЗГТ або циклом, стимульованим експресією 

ендометріальних маркерів імплантації [264, 270, 271, 273, 303, 318]. Більш 

того, показано, що рівень сироваткового естрадіолу і прогестерону всередині 
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лютеїнової фази не відрізнявся в групах з експресією ендометріальних 

маркерів імплантації та без таких, так само як в групах з ростом або 

відсутністю зростання піноподій. Отримані дані свідчать про те, що для 

датування і синхронізації ендометріального середовища імплантації, 

ймовірно, краще визначення морфологічних її маркерів шляхом світлової та 

електронної мікроскопії зразків ендометрію [51, 103, 120, 153, 340].  

У роботі Лазарева А. П. та співавторів [134] виявлено, що у 43,1 % 

пацієнток із RIF спостерігалось відставання секреторної перебудови 

ендометрію в середньому на 8-10днів, у 56,9 % пацієнток – ознаки ХЕ: 

ущільнення строми за рахунок лімфоцитів, сегментоядерних лейкоцитів; 

васкуліти; а також відставання у розвитку залоз ендометрію. При проведенні 

імуногістохімічного дослідження було виявлено зниження експресії RE та 

RP, особливо в зоні лімфолейкоцитарної інфільтрації [167]. 

Крім рутинного гістологічного дослідження зіскрібків та біоптатів, в 

останні роки з різним успіхом застосовувалися численні імуногістохімічні 

маркери [46, 169, 272]. Особливе місце в цьому ряду займають показники 

рецепції до стероїдних гормонів, особливо при різних типах безпліддя. 

Відомо, що для повноцінної децидуалізації важлива не стільки абсолютна 

кількість стероїдних гормонів, скільки наявність певної кількості 

функціонально повноцінних рецепторів ендометрію [29, 46, 177, 341]. 

Знання рецепторного статусу ендометрію дозволяє прогнозувати його 

відповідь на замісну гормональну терапію. Науковий інтерес становлять 

маркери проліферації та апоптозу: Bcl-2, p53, індекс апоптозу, експресія 

маткового LIF, CD56 +, CD16-, CD3 + (маткові натуральні кілери), маркер 

хронічного ендометриту CD138 +, а також маркери децидуалізаціі: 

пролактин тощо [312]. Надзвичайно важливою характеристикою 

повноцінності «вікна імплантації» є проліферативна активність ендометрію, 

основним маркером якої є білок КІ67, експресія якого у нормі тісно корелює 

з експресією рецепторів до естрогену і прогестерону [67, 68, 69, 70, 356]. 
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Відомі деякі особливості експресії білка КІ67 в ендометрії при полікистозі 

яєчників, при ендометріозі, при гіперпластичних процесах ендометрію  [71, 

72, 73]. Набагато менше вивчена експресія в ендометрії білків Р27 і циклін Е, 

залежних від стероїдних гормонів [85, 91, 103, 114, 124, 125, 311].  

Адекватною підготовкою середовища для імплантації вважається 

відкриття «імплантаційного вікна», що морфологічно проявляється 

формуванням характерних виростів цитоплазми - піноподій – одного із 

найбільш інформативних маркерів імплантації [99, 115, 158, 299, 306]. За 

даними ряду дослідників розвиток піноподій перебуває під контролем тих 

же гормональних механізмів, що і стероїдна рецептивність ендометрію. У 

циклах КОС піноподії з’являються у секреторній фазі на LH+5 – LH+10 дні  

та існують приблизно одну добу. У здорових жінок (у 65 % випадків) зрілі 

піноподії визначаються на LH+6 и LH+7 дні. Наукові дослідження, 

підтверджені практикою, свідчать за те, що порушення дозрівання піноподій 

призводить до порушення процесів взаємодії ембріона та ендометрію та 

знижує імовірність імплантації [299]. У пацієнток із неефективними циклами 

ДРТ спостерігається порушення кількості піноподій (відсутні, рідкі чи 

поодинокі); порушення динаміки їх росту та часу виникнення, зупинка 

розвитку, пізнє дозрівання [54, 69, 70, 185, 186, 188]. 

Метою роботі Xu B. et al. [383] було порівняння морфології та 

розповсюдження піноподій, експресії лейкемінінгібуючого фактору (LIF), 

інтегрина-β3 та муцина-1 (MUC1) в периімплантаційному ендометрії жінок 

із втратами вагітності неясної етіології (unexplained recurrent pregnancy loss 

(RPL)) у порівнянні з контролем. Аналіз 352 біоптатів ендометрію 30-ти 

жінок з RPL та 26 біоптатів жінок з нормальною фертильністю на 7 день 

після піку ЛГ показав, що морфологія та розповсюдженість піноподій, 

експресія LIF та інтегрина-β3 не мала статистично вірогідної різниці в обох 

групах. Вивчення формування ендометріальних піноподій у донорів ооцитів 

показало, що при проведенні КОС у пацієнток з високим ОР та відсутністю 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22698642
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ендокринопатій після забору ооцитів ендогенний Р4 забезпечує секреторну 

трансформацію ендометрію та формування піноподій, однак відзначається їх 

морфофункціональний мозаїцизм (різноманіття розмірів та форм, з 

переважанням меншого діаметру, нерівномірною розповсюдженостю та 

більш коротким періодом існування), що вимагає підтримки ЛФ [71, 72, 180, 

181, 367]. Вивчення поверхневої ультраструктури ендометрію дає 

можливість узгодити час підсадки ембріона з періодом максимального 

розвитку піноподій, що  дозволить  підвищити шанси на успішну 

імплантацію [113, 112, 201, 203, 299].  

Ці методи дозволяють вивчати окремо експресію залозистих та 

стромальних ядерних рецепторів (ЯР), що робить можливим подальший 

більш детальний аналіз гормональної регуляції розвитку ендометрія. Для 

клінічної оцінки стану рецепторного апарату ендометрію у  залозах та стромі 

була запропонована шкала [63], згідно якої нормальними показниками стану 

рецепторного апарату ендометрія для даного дня МЦ є показники індексу 

імунореактивності (IRS) – 81-100 %. Визначення експресії ER і PR у залозах 

та стромі ендометрію можна використовувати для діагностики його стану у 

пацієнток з матковим фактором порушення імплантації. У публікації авторів 

[21] доведено, що у жінок з регулярним циклом та відсутністю 

внутрішньоматкової патології найбільша концентрація ER у залозах 

ендометрію виявляється у фазі проліферації та початковій стадії секреції, а 

починаючи з фази середньої секреції їх концентрація знижується. 

Концентрація ER у стромі у пацієнток з відсутністю внутрішньоматкової 

патології також максимальна у фазу проліферації, далі поступово 

знижується, причому у жінок з порушенням менструальної функції вміст ER 

у стромі менший у порівнянні з пацієнтками з нормальною менструальною 

функцією. Концентрація PR у фазу секреції як в залозах, так і в стромі 

ендометрію у пацієнток з відсутністю внутрішньоматкової патології значно 

нижча, ніж у фазу проліферації[46, 153]. У жінок з аменореєю 
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гіпопластичний ендометрій характеризуєтся середнім вмістом ER та дуже 

низьким вмістом PR [63, 158]. При залозистій та залозисто-кистозній 

гіперплазії відзначається невисокий вміст ER в залозах та стромі ендометрію 

і достатня кількість PR як в залозах, так і в стромі [64]. Таким чином, 

рецепторний статус ендометрію у разі гіпергонадотропної аменореї дозволяє 

передбачити його готовність до впливу екзогенних гормонів (Е2), що має 

важливе значення при проведенні лікування методом ДРТ и ЕТ у програмі 

донації ооцитів, а також синдрому передчасного виснаження яєчників 

(СПВЯ). Рецепторний статус ендометрію при залозистій та залозисто-

кистозній гіперплазії дозволяє вважати гестагени препаратами вибору при 

гормонотерапії. При поліпах ендометрію вибір гормонотерапії повинен 

вирішуватися індивідуально після визначення рецепторного статусу 

ендометрію з урахуванням інших особливостей [290]. 

Цікавими є повідомлення у літературі щодо вивчення рівня інтегринів, 

які є важливими молекулами адгезії [221, 287]. У циклах ДРТ була виявлена 

передчасна експресія α1 і α4-інтегринів на 2-й день після забору ооцитів, що 

узгоджується з даними за передчасну секреторну трансформацію 

ендометрію, тоді як у середню ЛФ були отримані варіабельні результаті. На 

фоні КОС спостерігалась знижена, аналогічна чи підвищена експресія 

інтегринів. Існує сильний кореляційний зв'язок експресії αVβ3-інтегринів з 

секреторними перетвореннями ендометрія. У дослідженнях циклів донації 

ооцитів без підтримки ЛФ приводяться дані щодо зниження експресії 

інтегринів у залозах, яке корелювало із затримкою їх морфологічного 

дозрівання. У біоптатах ендометрію з більш вираженим розвитком залоз, 

відзначалась експресія інтегринів на більш високому рівні [65]. Порушення 

експресії інтегринів β3 та α4β1 у пацієнток з аденоміозом та неефективними 

циклами ДРТ свідчать за дисбаланс імплантаційного каскаду та зміщення ВІ 

у часі, що є з однією причин порушення імплантації [212]. У порівнянні з 

фертильними жінками, у пацієнток з неефективними циклами ДРТ існує 
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вірогідна різниця в експресії регуляторів апоптозу Bcl-2, p53, а також вищі 

рівні індекса апоптозу у терміни ЛГ/П+6/7 та ЛГ/П+8/9 [212].  

Останнім часом увагу багатьох вчених прикуто до вивчення ролі 

цитокінів у системі репродукції людини [1, 7, 46, 62, 120, 264]. Існує 

декілька робіт щодо вивчення експресії LIF в ендометрії в циклах ДРТ. У 

одному з досліджень повідомляється про більш високу експресію LIF на 10-й 

день у порівнянні з 20-м у біоптатах ендометрію пацієнток із ЗГТ. У циклах 

КОС на 7-й день ЛФ секреція LIF була вищою у порівнянні з природним 

циклом, що вимагає подальшого вивчення [54, 67, 122, 198, 199]. 

Фактор, що інгібує лейкемію, або leukemia inhibitory factor – один з 

найцікавіших цитокінів з точки зору репродуктивної функції тварин і 

людини. [43, 176]. LIF продукується різними видами клітин, включаючи 

фібробласти, клітини гемопоетичного ряду, гепатоцити, ендотеліальні 

клітини, сенсорні і автономні нервові клітини, остеобласти, астроцити, деякі 

необластичні клітини. Потенційними індукторами синтезу LIF є інтерлейкін-

1, фактор некрозу пухлини, епідермальний фактор росту, трансформуючий 

фактор росту. Було виявлено, що LIF in vitro підтримує ембріональні 

стовбурові клітини у недиференційованому стані, стимулюючи їхню 

диференціацію, але не впливаючи на проліферацію клітин [333]. LIF 

присутній практично в усіх клітинних структурах і тканинах репродуктивної 

системи людини, включаючи яєчники, маткові труби, матку, плаценту, його 

рівень у ендометрії низький у проліферативну фазу, підвищується після 

овуляції і залишається відносно високим майже до кінця менструального 

циклу, знижуючись з початком менструації до базального рівня. У складних 

взаєминах між ембріоном і материнським організмом LIF відіграє важливу 

роль як медіатора, так і стимулятора, бере участь у процесах трансформації 

трофобласта у різні його форми, здатний модулювати рівень хоріонічного 

гормону, індукувати продукцію протеїназ та фібронектина клітинами 

трофобласта, приймаючи участь у регуляції інвазії трофобласту [199, 208]. 
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Генетичні дослідження ендометрію у період «вікна імплантації» також 

принесли багато несподіваних результатів. Виявилося, що залученість генів 

у циклічну трансформацію ендометрію величезна [6, 326]. Показано, що при 

відкритті «вікна імплантації» в ендометрії посилюється експресія близько 

395 генів, функція яких пов’язана з з клітинним метаболізмом, залозистою 

секрецією, диференціюванням клітин, міжклітинною комунікацією та 

природженою імунною відповіддю. Одночасно знижується експресія 

близько 186 генів [236, 260, 271, 323]. 

За даними інших досліджень, у основі патогенезу порушення 

імплантації лежать механізми нормального процесу інвазії цитотрофобласту 

в стінку спіральних артерій матки. Відсутність трансформації м’язевого 

шару спіральних артерій міометрію сприяє виникненню системного 

судинного дисбалансу, у результаті чого ці зміни приводять до порушення 

гемодинаміки, що клінічно проявляється розвитком імплантаційної 

дисфункції [331]. На думку авторів, для достатньої оксигенації та обміну 

речовин у місці інвазії синцитіотрофобласту необхідна відповідна 

трасформація спіральних артерій міометрію та утворення нових судин – 

неоангіогенез. Процеси неоваскулогенезу (ангіо-і васкологенез) знаходяться 

під контролем факторів росту (ФР) та вазоактивних речовин, тому у останні 

десятиліття увага дослідників прикута до ФР і їхніх рецепторів, при цьому 

описано кілька десятків ФР, багато з яких впливають на функцію 

репродуктивної системи жінки [102, 192, 332]. Як відомо, ФР це – 

глікопротеїни, що діють як циркулюючі гормони; так само, як і місцеві 

медіатори, вони регулюють гемопоез та диференціювання специфічних типів 

клітин. ФР отримали свою назву через здатність стимулювати ріст колоній 

гемопоетичних клітин на субстраті [116, 372]. Особливе значення має 

судинно-ендотеліальний фактор росту (VEGA), фактор росту плаценти, а 

також їхні рецептори, що володіють тирозинкіназною активністю (VEGFR-

1), слід також відмітити окремі повідомлення, що стосуються 
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епідермального фактору росту і його рецептору, фактору росту тромбоцитів-

α, а також інсуліноподібного фактору росту I (IGF-1) та фактору росту 

фібробластів. Окремим із них присвячено багато робіт з вивчення 

патогенетичних ланок плацентарної недостатності [140, 312]. VEGA  є 

стимулятором ангіогенезу та підвищує проникливість судин всередині 

імплантаційної площадки. Крім того, VEGA через посередництво 

паракринного механізму дії регулює диференціювання, проліферацію та 

інвазію клітин цитотрофобласту під час імплантації.  

Інший важливий для імплантації цитокін – гранулоцитарно-

макрофагальний колонійстимулюючий фактор росту (ГМ-КСФ), що сприяє 

росту лейкоцитів та розвитку трофобласта за рахунок індукції, проліферації 

та диференціювання стовбурових клітин [115, 386]. Г-КСФ – це глікопротеїн 

з функцією ФР та цитокіна, який продукується в різних клітинах і тканинах 

людського організму, включаючи ендотелій, макрофаги і в інші імуноцити, 

сприяє збільшенню клітинної маси та зниженню рівня апоптозу [225, 226, 

331, 361]. Досліджуючи вплив ГМ-КСФ на проліферацію і диференціювання 

нормальних людських стромальних клітин ендометрію, Tanaka та ін. (2000) 

[373] прийшли до висновку, що Г-КСФ, підвищує цАМФ-опосередковану 

децидуалізацію людських стромальних клітин ендометрію.  У експерименті 

у мишей з нуль-мутацією ГМ-КСФ порушуються процеси імплантації та 

плацентації, вдвічі збільшується частота вад розвитку та втрат вагітностей, 

вдев’ятеро збільшується частота синдрому затримки розвитку плода, частка 

пре- та постнатальних втрат зменшується на 25 %, при цьому плоди 

чоловічої статі значно чутливіші до відсутності ФР [382]. У жінок із 

невиношуванням спостерігається значне зменшення концентрації ГМ-КСФ у 

сироватці крові [350], а також експресії мРНК ГМ-КСФ в ендометрії [325]. У 

період овуляції кількість ГМ-КСФ регулюється естрогенами, а потрапляння 

сіменної рідини у репродуктивний тракт викликає різке збільшення ГМ-КСФ 

та прозапальних цитокінів ендометрієм [372, 373]. Другий пік експресії 
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цитокіна спостерігається у період імплантації, після чого він секретується у 

клітинах трофобласта, децидуальній тканині, плаценті.  

Таким чином, вибір тактики ведення пацієнток з підозрою на 

ендометріальний чинник порушення імплантації полягає у детальному 

аналізі наявних даних та, безперечно, критичній оцінці можливостей. 

Інформація про стан ендометрію у пацієнток із звичними неефективними 

імплантаціями,  проаналізованого морфологічно та імуногістохімічно, може 

бути вкрай важливою для призначення відповідного лікування, від 

протизапальної терапії до зрошення ГМ-КСФ або проведення 

гістерорезектоскопії. 

 

1.3. Роль морфофункціонального стану ендометрію як провідного 

фактору успішної імплантації заплідненої яйцеклітини, сучасні методи 

корекції. 

 

У патогенезі безпліддя безсумнівна роль належить патології 

ендометрію, адже саме адекватний морфофункціональний його стан є одним 

з основних факторів, що забезпечують успішну імплантацію заплідненої 

яйцеклітини та розвиток ембріона. Проте існують лише поодинокі 

дослідження, присвячені впливу патологічних процесів в ендометрії на 

результат IVF [59, 81, 108].  За результатами досліджень І. Д. Гульмамедової, 

безпліддя у жінок,  включених в программу ДРТ, у 85,66 % випадків виникає 

на  фоні відхилень гормонального гомеостазу, у 40,84 % – на фоні поєднаних 

ендокринопатій [32, 60, 61, 349], у 95,82 % випадків спостерігаються 

морфофункціональні зміни ендометрію: хронічне запалення (51,79 %), 

внутрішньоматкові сенехії (40,0 4%), поліпи (45,82 %), гіперплазія 

ендометрію (26,09 %), мозаїчна картина  (13,15%) або така, що не відповідає 

фазі менструального циклу (25,70 %); гіпоплазія і атрофія (17,03 %), що 

приводить до зміни його рецептивності [29, 30, 369]. Таким чином, за 
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даними ряду дослідників більш ніж у половини пацієнток, включених до 

програми IVF, спостерігаються захворювання ендометрію [48, 49], а, згідно 

B. C. Корсак та співавт. [1, 50, 54, 55, 129], патологія ендометрію 

виявляється у 73,7 % пацієнток з трубно-перитонеальною формою безпліддя. 

Встановлено, що невеликі поліпи ендометрію не зменшують частоту 

настання вагітності при проведенні програми IVF, проте посилюють 

тенденцію до мимовільних викиднів, а наявність поліпа є показанням для 

кріоконсервації ембріонів [385].  

Аномалії матки розрізняють вроджені і набуті, що формуються у 

процесі ембріогенезу або є результатом патологічного впливу різних 

тератогенних факторів та виявляють у 2 % жінок з безпліддям [126]. Серед 

набутих вагому роль відіграють внтурішньоматкові сенехії, які знижують 

вірогідність імплантації та вимагають гістероскопічного втручання [127], 

проте імовірність зачаття після видалення внутрішньоматкових синехій III і 

IV ступеня не перевищує 25 %.  

Зв'язок між міомою матки і безпліддям також є вивченим недостатньо 

[334]. Накопичені переконливі дані про порушення процесу імплантації при 

підслизовому розташуванні міоми внаслідок атрофії і порушення харчування 

ендометрію, що призводить до раннього переривання вагітності і у пацієнток 

з безпліддям вимагає її оперативного видалення [123, 125]. Вважається, що 

при виявленні у пацієнток в ході підготовки до IVF  субмукозної міоми 

матки, множинних інтерстиціальних або субсерозно розташованих 

міоматозних вузлів необхідно провести консервативну міомектомію, що 

пов'язано з непередбачуваною зміною швидкості росту міоми на тлі 

стимуляції суперовуляції  і під час вагітності [249, 270]. 

До цих пір не існує однозначної відповіді на питання, у чому саме 

полягає причина порушення репродуктивної функції при ендометріозі [5, 98, 

81, 98, 121, 174]. Правильно говорити про "безпліддя, пов’язане з 

ендометріозом", який у даному випадку супроводжує трубний або трубно-
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перитонеальний фактор безпліддя [1, 103, 130, 243, 309] . Слід мати на увазі, 

що наявність ендометріоїдних кист погіршує реакцію яєчників на препарати, 

але повторні операції - резекції яєчників - ще більше знижують ОР, тому у 

пацієнток із неодноразовими рецидивами ендометріоїдних кист IVF у 

природніх циклах може бути кращим вибором [ 88, 98, 119, 121, 175, 321].  

Хронічний ендометрит, як одна з причин репродуктивних порушень, 

на даний час отримав велике значення у репродуктології [78, 79, 192], так як 

на сьогодні все частіше відмічається переважання стертого, затяжного 

перебігу запальних захворювань органів малого тазу, викликаних умовно-

патогенними мікроорганізмами, що пояснюється їх здатністю тривалий 

персистувати в організмі хворих і тим самим, підтримувати запальний 

процес або викликати його рецидиви [79, 97]. Представлені у літературі 

отримані результати ряду досліджень свідчать про успішне використання 

антиоксидантів (токоферолу і ретинолу) у жінок із репродуктивними 

порушеннями на тлі хронічного ендометриту [26,76, 79]. 

Ендометрій - багатокомпонентна система, клітинні елементи якої 

знаходяться в складному взаємозв'язку [233, 262]. Регуляція росту і 

функціонального співвідношення залоз епітелію здійснюється у результаті 

прямого впливу медіаторів, які циркулюють у крові судин, розташованих у 

районі маткових залоз і безпосередньо під базальною мембраною, а також 

опосередковано - через продукти секреції фібробластоподібних клітин, 

дозрівання і диференціювання яких відбуваються раніше, ніж епітеліальних 

клітин залоз [2, 52, 54, 180, 251]. Імовірно, це пояснюється особливостями 

васкуляризації ендометрію, а також розподілом і наявністю стероїдних 

рецепторів у різних його відділах. Так, Shaw et al  [78, 133, 364] показали, що 

васкуляризація ендометрію у ділянці дна і тіла матки більше виражена, ніж у 

істмічному відділі як у фолікулярну, так і у лютеїнову фази. 

Існує думка, що дослідження біоптатів ендометрію необхідне тільки у 

випадку невдачі першої спроби IVF  [134, 285, 346]. Тоді, як на думку  І. Є. 
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Корнєєва [105],  проведення гістологічного дослідження представляється 

доцільним у всіх пацієнток з безпліддям, так як виявлення і лікування 

патології ендометрію є непорушною умовою для підвищення ефективності 

IVF [106]. Слід також зазначити, що у даний час все ще відсутня єдина 

думка про рівень прогестерону (П) у крові, що характеризує нормальну 

функцію жовтого тіла [53, 176, 182]. Більшість авторів [124] розглядають 

результати дослідження як один з основних показників стану ЛФ, проте 

Perez et al. [349], зіставивши базальну температуру, гормональні показники, 

результати гістологічного дослідження ендометрію і дані лапароскопії і 

лапаротомії (у деяких жінок – біопсії тканини яєчника), вказують, що 

морфологічна картина ендометрію є більш повноцінним показником при 

оцінці функціонального стану яєчників, ніж визначення рівня П крові [346]. 

При аналізі даних гістологічної структури ендометрію у жінок з 

різними формами ановуляторного безпліддя картина виходить досить 

строката. У більшості випадків переважають гіперпластичні процеси 

проліферативного типу [135, 141, 157, 285]. Порушення секреторних 

перетворень в ендометрії виникають при поєднанні патологічної секреції 

декількох гормонів. Так, деякі дослідники вказують на розвиток вираженої 

гіперплазії з появою вогнищевого аденоматозу у пацієнток з 

гіперестрогенемією, що поєднується з високим рівнем пролактину [144, 153]. 

Інші тканинні і судинні фактори модулюють дію естрогенів на ендометрій, 

запобігаючи його надмірним змінам під час менструального циклу [151]. 

Гіпопластичний ендометрій у жінок репродуктивного віку зустрічається 

досить рідко (у 1-3 % випадків) і характеризується скаргами на аменорею, 

мізерні й рідкі менструації [4, 15, 58, 61, 180, 300]. За останні кілька років, 

ХЕ як фактору, який є причиною відсутності імплантації при переносі 

еуплоїдних ембріонів, приділяють все більшу увагу [309]. При ХЕ 

порушення імплантації наступає через різні імунологічні зміни в ендометрії, 

які характеризуються підвищенням числа плазматичних клітин, вираженим 
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клітинним і медіаторним дисбалансом на фоні  хронічного запалення, 

пригніченням фагоцитарної активності лейкоцитів. Доведено, що при ХЕ 

порушується рецептивність ендометрію за рахунок зниження експресії 

рецепторів естрадіолу та порушення індексу співвідношення стероїдних 

рецепторів, особливо ці зміни виражені в стромі. З цими порушеннями 

пов'язані як недостатня товщина ендометрію, так і різні форми його 

гіперплазії [14, 89, 157, 189, 344] . 

Як вказують літературні дані, ступінь вираженості запального процесу 

в ендометрії обернено пропорційна рівню експресії досліджуваних 

стероїдних гормонів [13, 164, 220, 223].  Виявлення плазматичних клітин в 

стромі ендометрію, на думку багатьох морфологів, є обов'язковим критерієм 

для постановки діагнозу «хронічний ендометрит» [224, 297]. Тому 

доцільним є у зв'язку з цим використання імуногістохімічного методу із 

визначенням експресії маркера плазматичних клітин - syndecan-1 - CD138. 

Даний маркер є поверхневим глікопротеїдом на плазматичних клітинах і 

грає роль рецептора для зв'язування клітин з інтерстиціальним колагеном, 

фібронектином [198, 287].  Найбільш сталою на сьогодні є точка зору про 

виникнення хронічного запалення ендометрію у результаті дисбалансу між 

гормональною та імунною системами організму, з одного боку, та 

патогенами, представниками мікробіоценозу – із іншого.  Велике число 

повторних спроб IVF в анамнезі або гормональний вплив при КОС 

призводять до зміни співвідношення імунокомпетентних клітин ендометрію 

на локальному рівні, що призводить до переважання функції Т-хелперів 1-го 

типу, синтезу прозапальних цитокінів та хронізації запального процесу. 

Певна роль у природному імунному захисті ендометрію відводиться великим 

гранулярним лімфоцитам, точніше натуральним кіллерам - клітинам з 

високою експресією (CD 16 + CD 56 +++), здатним лізувати широкий спектр 

клітин-мішеней. Саме ці клітини вважаються основними регуляторами 

фізіологічних процесів, пов'язаних з проліферацією, і розглядаються як 
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імунокомпетентні клітини, що відповідають за репродуктивний імунітет і 

підтримку вагітності [154, 172, 168, 293]. Так, окремі автори при ХЕ 

виявляють збільшення в ендометрії кількості лімфоцитів, що експресують 

CD56+, які здійснюють цитотоксичну функцію, як специфічну (CD 8 +), так і 

неспецифічну (CD16+) із збільшенням імунорегуляторного індексу. 

Зазначені реакції здійснюються NK лімфоцитами, несучими кластер 

диференціювання 56 (CD56) [146, 306].  

Як продемонстрували окремі літературні повідомлення, зокрема  робота 

Granot I. [320], перехід в рецептивну фазу включає в себе експресію цитокінів, 

ФР та факторів транскрипції, простагландинів. Дані молекули беруть участь у 

залученні клітин імунної системи та формуванні материнської імунної 

толерантності по відношенню до імплантованих ембріонів. Однак наукові 

публікації останніх років показують, що прозапальна реакція Th1 також 

необхідна для формування маткової рецептивності. Так, у пацієнток з RIF 

біопсія ендометрію значно підвищила частоту настання вагітності [151], що 

демонструє тісний зв’язок набуття ендометріальної рецептивності із 

запальною реакцією. Автори узагальнили молекулярні та біохімічні докази та 

запропонували механізм, за допомогою якого травма-індуковане запалення 

матки підвищує рецептивність ендометрію. Роль механічної травми 

ендометрію, що передує КОС для IVF, у підвищенні його рецептивності 

висвітлюється у огляді літератури та метааналізі авторів із Великобританії 

[334], де узагальнені результати семи контрольованих досліджень (чотири 

рандомізовані та три нерандомізовані), із аналізом 2062 клінічних випадків, 

які показали, що місцеве пошкодження ендометрію у циклі перед КОС на 

70 % збільшує частоту настання вагітності у жінок з RIF в анамнезі, що вдвічі 

вище у жінок з біопсією, ніж з гістероскопією [336, 343]. Таким чином, 

виявлена структурно-функціональна неповноцінність ендометрію зумовлює 

необхідність підготовки ендометрію перед проведенням IVF-ET.  

У доповіді C. Simon на щорічному симпозіумі ESHRE [357]. 
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відзначено, що надзвичайні регенеративні можливості ендометрію є основою 

для його фізіологічних циклічних змін та дисфункції при патологічних 

порушеннях. У останні роки доведено, що регенерація здійснюється завдяки 

існуванню спеціалізованих стовбурових клітин ендометрію. І на сьогодні 

проводяться клінічні дослідження із використанням запропонованої 

технології у складних випадках тонкого, атрофічного ендометрію та 

синдрому Asherman [357].  

Для адекватної інвазії трофобласта необхідне скоординоване 

екстрацеллюлярне ремоделювання ендометрію. В роботі A. Tapia-Pizarro et 

al. [279] показано, що ХГЛ індукує екстрацеллюлярне ремоделювання 

строми ендометрію шляхом модуляції секреції матричної металопротеїнази-

2 та тканеспецифічного інгібітора матричних металопротеїназ-1, що 

збільшує інвазивний потенціал ембріона. E. G. Papanikolaou та ін. 

пропонують вводити 150 Од хоріонічного гонадотропіну з 8го дня прийому 

естрадіолу до прийому П [317].  

Ряд авторів при RIF пропонують належну увагу надавати корекції 

аутоімунних та тромбофілічних порушень [282]. Існуючі дані обмежені 

методологічними недоліками, відсутністю рандомізованих контрольованих 

досліджень, а також одночасним використанням декількох заходів. 

Більшість ембріонів в циклі IVF-ET  або донації ембріонів не імплантуються. 

Коефіцієнт імплантації складає менше 50 %, принаймі, один з двох ембріонів 

не розвивається, а природна фертильність людини складає близько 30 %. 

Концентрація маткових NK-клітин збільшена у жінок з RIF, але на сьогодні 

не існує лікування з доведеною ефективністю [280].  

Враховуючи емоційні, а також економічні зусилля, що супроводжують 

ДРТ, такий високий ризик невдач породжує багато розчарувань для 

подружньої пари. Навіть якщо шанси на досягнення вагітності після двох-

трьох невдалих циклів досить високі, пари прагнуть спробувати будь-яке 

нове втручання (визначення NK-клітин периферичної крові, призначення 
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низькомолекулярних гепаринів, внутрішньовенне введення імуноглобулінів), 

а відчайдушні лікарі згодні призначати емпіричне лікування, перевага якого 

не є доведена, а також існує неясний профіль безпеки [283]. 

До сьогоднішнього дня не існує єдиної стратегії вибору кількості 

ембріонів для перенесення, проте у липні 2006 р. у Бельгії прийнято закон 

про перенос єдиного селективно вибраного ембріона при першій спробі IVF 

у жінок молодших 36 років. Американські репродуктологи аргументують 

свою політику переносу не менше трьох ембріонів тим, що середній вік 

жінок у програмі ДРТ становить 38 років, а економічні витрати на 

проведення IVF дуже високі, а перенос трьох ембріонів поліпшує прогноз. 

Крім того, неефективний цикл ДРТ є тяжким психологічним стресом для 

подружньої пари, тому за даними соціологічних опитувань, більшість віддає 

перевагу не неефективному циклу ДРТ, а багатоплoдовій вагітності [335]. 

За останні роки було запропоновано ряд підходів, спрямованих на 

покращення імплантаційного потенціалу. Так, І. Я. Кожема, М. О. 

Михайлишин у випадку тонкого ендометрію рекомендували пролонговану 

стимуляцію естрогенами [99],  застосування вагінально віагри, що дозволяє 

поліпшити кровопостачання та товщину ендометрію [283], комбінацію 

пентоксиліну з токоферолом, травму ендометрію (біопсія, вишкрібання, 

гістероскопія), що також збільшує ефективність запліднення in vitro [334]. Є 

робота, де пропонують вводити трипторелін 0,1 г у день пункції, в день 

переносу і три дні після цього [328].  

Рекомбінантний людський гранулоцитарний колонієстимулюючий 

фактор (рлГ-КСФ) використовується із кінця 1980-х років [283]. Вперше 

препарат був запропонований в якості потенційного терапевтичного засобу 

при нейродегенеративних захворюваннях,  де Fahey et al. [313] повідомили, 

що серед інших цитокінів та хемокінів, Г-КСФ і гранулоцитмакрофаг КСФ 

(ГМ-КСФ) секретуються апікальною поверхнею  поляризованих 

епітеліальних клітин [347]. Серед багаточисельних досліджень є і дані про 
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вплив ГМ-КСФ на ендометрій. Так, Zhao і Chegini [390] припустили, що 

експресія ГМ-КСФ і його рецептора протягом менструального циклу 

визначається аутокринною і паракринною функцією ГМ-КСФ в ендометрії 

[269]. Chegini ін. повідомили, що ГМ-КСФ не є мітогенним для клітин 

ендометрію, чи то епітеліальних чи залозистих, але в інтерактивному режимі 

з трансформуючим ФР регулює свою власну експресію та його експресію  у 

ендометрії [295]. У мишей ГМ-КСФ був запропонований як основний 

регулятор T-клітинної активації компетенції в маткових дендритних 

клітинах на ранніх термінах вагітності [337]. Г-КСФ і ГМ-КСФ беруть 

участь у найрізноманітніших репродуктивних процесах: Yanagi et al. [386] 

повідомили про циклічні зміни Г-КСФ мРНК в фолікулярній рідині під час 

менструального циклу, Salmassi  et al. описали Г-КСФ і його рецептор в 

лютеїнізованих гранульозних клітинах [356].  Доведено, що у фолікулярній 

рідині навколо здорової яйцеклітини є вищий рівень природного Г-КСФ у 

порівнянні з фолікулами, які виробляють бідні яйцеклітини. Більш високі 

рівні Г-КСФ експресуються здоровими ембріонами і у здоровій плаценті, так 

що Г-КСФ є маркером ембріонально-плацентарної життєздатності, не 

виключено, що Г-КСФ відіграє важливу роль у спілкуванні ембріона із 

ендометрієм, а отже і у імплантації. Були зроблені презентації, що 

збагачення культурального середовища Г-КСФ сприяє розвитку людського 

ембріона до стадії бластоцисти  [363]. Таким чимон, у клінічній 

репродуктології Г-КСФ обіцяє бути одним з найбільш перспективних 

інноваційних методів лікування.  

У листопаді 2011 року в Європейському союзі було зареєстровано 

середовище для культивування ембріонів з фактором росту «EmbryoGene», а 

у США у 2012 року з показниками імплантації вищими на 44 % у порівнянні 

із стандартими культуральними середовищами [277].  Цій реєстрації 

передувало найбільш масштабне дослідження у сфері репродуктивних 

технологій. За 20 років накопичено досвід по застосуванню філграстиму при 
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різних захворюваннях, а також є ряд повідомлень про його успішне 

застосування під час вагітності зі сприятливим результатом. Механізми, які 

лежать в основі терапевтичних ефектів, наступні: ГКСФ може сприяти 

мобілізації стовбурових клітин, проліферація, міграція та диференціювання 

яких можуть бути залучені в процес регенерації ендометрію. Крім того, 

ГКСФ зменшує апоптоз ендотеліальних клітин та збільшує васкуляризацяю 

у тонкому ендометрії. Takasaki та ін. повідомили, що використання Г-КСФ у 

комбінації з людським менопаузальним гонадотропіном у поганих 

відповідачів покращує розвиток фолікулів [372]. Упродовж останніх трьох 

років Gleicher N. та група американських дослідників повідомили про 

успішне застосування препарату філграстим, що містить Г-КСФ, з метою 

збільшення частоти настання вагітностей у пацієнток із резистентним 

тонким ендометрієм [319]. Група вчених, яку очолює F. Scarpellini, 

використовують ФР ще з 2000, що дозволило довести його ефективність у 

пацієнток зі звичним невиношуванням [359]. Слідом за цією статтею у 

березні 2014 р. в журналі «Fertility and Sterility» було опубліковано 

дослідження, де вводили ГКСФ з нормальним ендометрієм, і результати 

даного дослідження показали недостатній ефект [278]. Автори зробили 

висновок, що введення ГКСФ – це новий перспекивний інструмент для 

розв’язання проблеми резистентного тонкого ендометрію [294]. Проте для 

підтвердження ефективності даного методу необхідні подальші 

рандомізовані контрольовані дослідження. Дійсно, у окремих країнах, 

призначення Г-КСФ, як системне (підшкірне введення), так і місцеве 

(внутрішньоматкові інфузії), оцінюється в контексті лікування 

невиношування вагітності, багаторазових невдачах імплантації або при 

резистентно тонкому ендометрії у циклах IVF [284], а також як засіб для 

лікування патології імплантації при повторних викиднях [359, 382].  Два 

рандомізованих дослідження із використанням Г-КСМ у протоколах 

стимуляції IVF та у випадку звиклого невиношування показали більш високу 
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народжуваність і менше випадків втрати вагітності. У дослідженні у Римі 

пацієнткам з невиясненими повторними викиднями, які вагітніли природнім 

шляхом, було призначено Г-КСФ щоденно з 6-го дня після овуляції до 

початку місячних або до 9-ти тижнів вагітності, при цьму коефіцієнт 

народжуваності був 83 % проти 49 % у контролі. У дослідженні, 

проведеному в Мюнхені, Г-КСФ вводили пацієнтам кожні 3 дні від пункції 

фолікулів у свіжих циклах IVF, які мали встановлений генетичний дефект 

(відсутність інгібуючих рецепторів природних кіллерів (Killer-cell 

immunoglobulin-like receptors) після 5 або більше невдалих циклів IVF або 

кількох років безпліддя неясного ґенезу, що продемонструвало дуже високий 

коефіцієнт настання вагітності (74 %), але і високий коефіцієнт мимовільних 

викиднів (38 %) [329]. 

Як відомо, резистентно тонкий ендометрій, стійкий до стандартного 

лікування хоча і виявляється у невеликій кількості пацієнтів, що проходять 

лікування методами IVF, проте ця проблема, тим не менш, має велике 

значення, тому що вважається прогностично несприятливою ознакою для 

настання імплантації та досягнення вагітності. [291, 354, 368]. Є 

припущення, що призначення Г-КСФ завдяки проліферативним 

властивостям поліпшує товщину ендометрію і якість яйцеклітин (хоча 

кількість пацієнтів, яким вводився Г-КСФ для поліпшення якості яйцеклітин 

є дуже малою), а також плацентарний ріст і дозволяє підвищити імовірність 

народження здорової дитини пацієнткам, у яких не було позитивного ефекту 

від внутрішньовенної терапії імуноглобулінами [294]. Для пацієнтів, які 

добре реагують на Г-КСФ, останній може замінити внутрішньовенне 

введення імуноглобулінів. Такі дослідження були проведені у сфері 

репродуктивного здоров’я, зокрема у пацієнтів із тонким, резистентним до 

великих доз естрогенів ендометрієм, у яких були невдалі спроби IVF.  У 

своєму першому дослідженні Gleicher et al. [319] опублікували дані про те, 

що товщина ендометрію може зрости вже через 48 годин після 

https://en.wikipedia.org/wiki/Killer-cell_immunoglobulin-like_receptor
https://en.wikipedia.org/wiki/Killer-cell_immunoglobulin-like_receptor
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внутрішньоматкового введення  Г-КСФ. Пізніше ці ж науковці підтвердили 

даний факт на іншій групі пацієнтів: у трьох пацієнток ендометрій досягнув 

мінімальної товщини 7 мм через 48 годин після введення філграстиму 

(філграстим вводився внутрішньоматково у день дачі тригера овуляції), а у 

інших пацієнток – після другого введення за день до трансферу 3-х денних 

ембріонів [277]. Як вдалося досягнути позитивного результату у цих 

пацієнтів, достеменно невідомо, проте науковці описують це як 

імунологічний процес, що сприяє проліферативним змінам у ендометрії.   

Узагальнюючи аналіз наукових робіт, можна зробити попередні 

висновки про те, що вплив КОС на секреторну трансформацію та 

рецептивність ендометрію, імовірно, не такий значний, як вважали раніше. 

Значну роль у порушенні імплантації відіграє вихідний стан, наявність 

патологічних процесів ендометрію (ХЕ, внутрішньоматкові синехії, 

гіперплазія, гіпоплазія), пошкодження його рецепторного апарату, 

порушення васкулярізації. Існують суперечливі погляди на механізми 

імплантації, методи корекції рецептивності ендометрію знаходяться на стадії 

дослідження, не дають гарантованого ефекту та потребують удосконалення. 

Поглиблення уявлень щодо фізіології механізмів імплантації, вивчення 

ефективності лікувальних заходів, розробка рекомендацій щодо покращення 

його рецептивності будуть сприяти підвищенню ефективності лікування 

безпліддя з застосуванням ДРТ. Саме цим питанням і присвячена дана 

дисертаційна робота. 

Матеріали даного розділи подані у друкованих працях [113]. 

 



48 
 

 

РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Характеристика груп обстежених жінок з непліддямn  та 

невдалими спробами запліднення in vitro, включених у програму IVF 

 

У зв’язку з поставленою метою нами було обстежено 105 жінок 

репродуктивного віку, які проходили лікування у Прикарпатському центрі 

репродукції людини по причині безпліддя. Всі пацієнтки були розподілені 

згідно віку на наступні категорії: першу групу склали жінки віком від 20 до 

35 років (42 пацієнтки), другу групу – жінки віком від 36 до 40 років (35 

жінок) і третю групу склали жінки старше 40 років (28 осіб). У контрольну 

групу увійшло 20 соматично здорових жінок із фізіологічними вагітностями, 

які народили своєчасно через природні пологові шляхи.  

Консультативний прийом та обстеження хворих здійснювалося на 

клінічних базах кафедр акушерства та гінекології Івано-Франківського 

національного медичного університету: у обласному перинатальному центрі, 

центрі планування сім’ї та жіночих консультаціях м. Івано-Франківськ, а 

також Прикарпатському центрі репродукції людини у кілька етапів, які 

включали вивчення анамнезу, функціональні і лабораторні дослідження, 

відбір пацієнтів для використання методів ДРТ та оцінка ефективності 

запропонованого алгоритму діагностичних та лікувальних заходів. У всіх 

105 жінок первинне клініко-лабораторне та інструментальне обстеження 

виконано на час преконцепційної підготовки та у рамках програми ДРТ. 

Нами було запропоновано робочу гіпотезу: основа патогенезу RIF у 

пацієнток з неефективними циклами IVF – це гормональний та метаболічний 

дисбаланс, якісні та кількісні відхилення секреторних перетворень  
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ендометрію, зсув вікна імплантації, а також порушення імунологічного 

ембріонально-ендометріального діалогу. Розробка та впровадження 

комплексної системи діагностики та корекції ендометріального фактору, 

оцінка механізмів синтезу ФР, оптимізація стратегії ЕТ сприяє підвищенню 

ефективності лікування безплідності із застосуванням IVF у жінок із RIF та 

більш широкому впровадженню селективного переносу одного ембріона.  

Програма дослідження  включала 4 етапи (рис. 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Етапність дослідження 
 

Критеріями включення стали наступні: жінки із лікованим безпліддям 

та невдалими спробами запліднення in vitro в анамнезі, згода пацієнтки для 

участі в дослідженні. Критеріями виключення вважали: наявність чоловічого 

фактору репродуктивних та перинатальних невдач, ендокринне непліддя, 

пов’язане із гіпоталамічно-гіпофізарною недостатністю, гіпоталамічно-

гіпофізарною дисфункцією та яєчниковою недостатністю, наявність 

вродженої патології жіночих статевих органів, наявність достовірних даних 

Комплексне проспективне обстеження подружніх пар, із 
звичними неефективними імплантаціями в анамнезі  (n=105). 
Визначені фактори, що впливають на ефективність першої 

б    

 

I-а етап 

Формування груп ризику, розробка та впровадження      
патогенетично обґрунтованої схеми діагностики та 
преконцепційної програми 

II етап 

Розробка та впровадження персоніфікованої програми 
лікування безплідності у жінок зі звичними неефективними 
імплантаціями залежно від патогенетичного типу хронічного 
ендометриту   

III етап 

Впровадження в клінічну практику й оцінка ефективності 
схеми діагностики та диференційованого лікування жінок із 
звичними неефективними імплантаціями 

IV етап 
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щодо неповноцінних чи неякісних ооцитів та ембріонів у попередніх 

спробах IVF, вкрай низький оваріальний резерв, наявність несприятливих 

медико-генетичних факторів та висока ступінь інфікованості (після 

проведення відповідних лікувальних програм та контролю ступеню чистоти 

піхви дані пацієнтки включалися у програму дослідження). Слід вказати, що 

у нашому дослідженні під поняттям ембріональний фактор, як чинник 

неефективної спроби IVF ми вважали вік жінки понад 38 років, кількість 

отриманих зрілих ооцитів, придатних для запліднення, менше 5, відсоток 

запліднення < 50, кількість ембріонів доброї якості менше 3-х. 

На першому етапі обстеження включало детальну бесіду із жінками з 

ретельним вивченням спадкового, соматичного, гінекологічного і 

акушерського анамнезу, перенесених інфекційних, екстрагенітальних 

захворювань, операцій, проблем соціально-економічного та 

психоемоційного характеру із уточненням імовірної причини невдалої 

спроби запліднення in vitro.  

Другий етап передбачав повноцінне клініко-лабораторне обстеження, 

передбачене наказами та стандартами МОЗ № 787  від 09.09.2013 року: 

клінічні, функціональні, лабораторні обстеження, оцінку ехоструктури та 

особливостей кровообігу органів малого тазу, стану ендометрію 

(ехографічні, ендоскопічні, морфологічні дослідження у динаміці 

преконцепційної підготовки та селективного переносу ембріона, у результаті 

чого було сформовано групи ризику та проведено відбір пацієнток для 

диференційованого застосування запропонованого діагностичного 

комплексу, персоніфікованої лікувальної програми та вибору методу ДРТ. 

Усім жінкам поряд із загально-клінічним, лабораторним, інструментальним 

обстеженням попередньо було проведено гістероскопію з подальшим 

детальним гістологічним та імуногістохімічним дослідженням біоптату 

ендометрію. 

На наступному етапі для оцінки ефективності діагностичного 
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алгоритму та запропонованої модифікованої програми преконцепційної 

підготовки, а також диференційованого підходу до підготовки ендометрію 

до імплантації всі хворі рандомізовані наступним чином: шляхом засліпленої 

вибірки всі 105 пацієнток були розділені на дві групи – основну групу (50 

пацієнток) та групу порівняння (55 пацієнток) у залежності від лікувальної 

програми, яку було застосовано.  

Ключовими моментами запропонованої диференційованої 

модифікованої програми преконцепційної підготовки ендометрію до 

імплантації стали наступні: враховуючи високий рівень психоемоційного 

напруження у даної категорії пацієнток до комплексу лікарських середників 

рекомендовано застосовувати  нейроадаптивну терапію – препарат мебікар 

по 1 таблетці 3 рази на добу 30 днів;  

загальноприйняту антибактеріальну та протизапальну терапію 

доповнити комплексом, спрямованим на підвищення  імунобіологічної 

резистентності організму та усунення явищ хронічного запалення та 

інтоксикації: препарат амінодигідрофталазиндіону 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; ензимотерапія (препарат Вобензим) 5 таблеток 3 

рази в день 7 днів зі змінною режиму застосування на підтримуючий - 3 

таблетки три рази в день за 30 хвилин до іди, запиваючи водою (200 мл) 

протягом 30 днів;  

комплекс доповнити метаболічню терапією, спрямованою на усунення 

оксидативного стресу, покращення мікроциркуляції, трофіки та 

гемодинаміки матки та ендометрію, ангіопротекторний вплив, зокрема:  - L-

аргініну аспартат (препарат Тивортин) по 5 мл (1 мл розчину містить 200 мг) 

3 раз на добу 15 днів з перервою 15 днів  протягом трьох місяців, вітамінно-

мінеральний комплекс із лікувальним вмістом фолатів 800 мкг по 1 капсулі 1 

раз на добу перорально під час їжі у поєднанні з поліненасиченими жирними 

кислотами (Вітрум кардіо-омега 3)  по 1 капсулі на добу 90 днів, у комплексі 
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із вітаміном В8 (інозитол) 2 г (один пакет) 1 раз на день 30 днів, розчинивши 

у стакані води, та комбінований препарат, що містить гідроксид магнію і 

ацетилсаліцилову кислоту (Кардіомагніл) – 1 таблетка 1 раз на добу 30 днів.  

Даний метаболічний комплекс доповнено сучасним препаратом – 

інозитол. У останнє десятиріччя у зв’язку із визначенням ролі міо-інозитолу 

у багатьох метаболічних процесах, а також наявності станів, при яких синтез 

його в організмі недостатній, увага до цього  зросла. Достатньо сказати, що 

станом на кінець 2014 року кількість публікацій з питань дослідження 

біологічних, метаболічних, фармакологічних ефектів міо-інозитолу та 

досвіду його клінічного використання у різних галузях медицини 

наближається до 40 тисяч.  Фармакологічний ефект даного ізомеру полягає у 

наступному: нормалізація рівня холестерину, зменшення схильності до 

тромбоутворення, активація сперматогенезу та участь у процесах поділу 

яйцеклітини, нормалізація ліпідного обміну, профілактика атеросклерозу, 

антидепресивний та адаптаційний ефект [256].   

Диференційований підхід модифікованої преконцепційної програми 

підготовки ендометрію до імплантації із врахуванням гістероскопічнї 

картини та макротипу (патогенетичного варіанту) хронічного ендометриту 

та наявності проліферативних процесів передбачав наступні моменти: 

при відхиленні від референтних значень рівня загального тестостерону 

використання екстракту сухої трави якірців стелючих - трибестан  по 1 

таблетці тричі на добу 90 днів, з переходом на підтримуючу дозу по 2 

таблетки на добу до 6 місяців;  

Слід вказати, що препарат трибестан, активним компонентом якого є 

стероїдні глікозиди (сапоніни) фуростанолового типу, добуті з рослини 

Tribulus terrestris L (якорця стелючого), володіє м’яким стимулюючим 

ефектом на синтез гонадотропних та яєчникових гормонів, зокрема ФСГ та 

естрадіолу [6-7], є багатокомпонентний та багаторівневий, що дозволяє, 

впливаючи на гормональний баланс організму, забезпечувати непряму 
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естрогенну дію, не порушувати механізми його регуляції, позитивно 

впливати на психоемоційний статус, стан вегетативної нервової системи, 

покращувати загальне самопочуття, зменшувати втомлюваність, 

подразливість, здійснювати м’яку корекцію при дисліпідемії тощо [70].  

Також, при гіпопластичному варіанті хронічного ендометриту (так 

званий «тонкий ендометрій» рекомендовано застосування ЗГТ чи  

фітопрепаратів із естрогеноподібним впливом – сухий екстракт плодів 

прутняка звичайного по 1 таблетці один раз на добу запиваючи достатньою 

кількістю води у комплексі із метаболічними середниками від 3 до 6 місяців; 

при змішаному варіанті хронічного ендометриту – прогестеронова підтримка 

дідрогестероном 10 мг 2 рази на добу (не менше трьох місяців) у комплексі 

із метаболічними середниками; при гіперпластичному варіанті, у разі 

діагностики фіброматозу, аденоміозу – препарат родини хрестоцвітих 

(Епігалін) по 1 капсулі двічі на день (не менше трьох місяців) у комплексі із 

метаболічними середниками.  

Програма стимуляції супероовуляції передбачала застосування 

короткого протоколу (наказ МОЗ України від 09.09.2013 № 787 «Про 

затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних 

технологій в Україні»). У разі виникнення передумов для відтермінування 

переносу ембріону, усім жінкам основної групи була проведена пайпель-

біопсія, результати якої дозволили диференційовано підійти до підготовки 

ендометрію на даному етапі. Пацієнткам, у яких була виявлена проста 

неатипова гіперплазія ендометрію, комплексна неатипова гіперплазія 

ендометрія та вогнищева неатипова гіперплазія ендометрію, а також  

функціональний поліп ендометрію в плані підготовки ендометрію до 

переносу ембріонів призначали аналоги гонадотропін-рилізинг гормонів 

(Декапептил-депо 3,75), як гормональний препарат з високою 

антипроліферативною дією, внутрішньом'язево з розрахунковою дозою 3,75 

мг кожні 28 днів протягом 3 місяців. При діагностиці неповноцінної 
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секреторної трансформації ендометрію та при хронічному ендометриті  

"Декапептил-депо 3,75" призначався протягом 2 місяців (патент № 92711 

Україна, МПК  (2014.01) А 61 Р 15/00. Спосіб лікування патології 

ендометрію 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) .  

Також, жінкам основної групи із так званим гіпопластичним варіантом 

хронічного ендометриту використовували додаткові репродуктивні та 

ембріологічні заходи – допоміжний хетчинг або інтраматкове введення Г-

КСФ (препарат Філстим в дозі 1 мл (0,15 мг / мл) у порожнину матки за 

допомогою внутрішньоматкового катетера за 1 день до початку призначення 

прогестерону у стандартному протоколі підготовки ендометрію (Патент на 

корисну модель № 104928 від 25.02.2016). Використання даного методу 

базувалося на існуючих літературних повідомленнях Gleicher N. та групи 

американських дослідників щодо позитивного ефекту та успішного 

застосування препарату філграстим, що містить гранулоцитарний 

колонієстимулюючий фактор росту (ГКСФ), з метою збільшення частоти 

настання вагітностей у пацієнток із резистентним тонким ендометрієм [313]. 

Крім того, у останні роки ці результати були доповнені даними групи 

італійських вчених із Fabio Scarpellini, які, використовуючи ФР ще із 2000 

року, доводять його ефективність у пацієнток зі звичним невиношуванням 

[350]. Слід відмітити, що останнє дослідження, яке тривало до березня 2014 

року, доводить ефективність застосування даного препарату у пацієнток із 

повторними невдалими спробами [331]. Використання вище вказаного 

комплексу та гормональної підтримки базувалося на існуючих на сьогодні 

даних, отриманих в результаті літературного аналізу [119, 131, 145, 189, 231, 

256]. 

Жінкам групи порівняння була призначена тільки загальноприйнята 

стандартна підготовка до кріопереносу згідно наказу МОЗ України № 787 
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від 09.09.2013г «Про затвердження порядку застосування допоміжних 

репродуктивних технологій в Україні»). Перенос здійснювали ембріонами на 

стадії експандованих бластоцист. 

На четвертому етапі у клінічну практику було впроваджено 

оптимізований діагностичний алгоритм та оцінено ефективність 

диференційованого лікування жінок із звичними неефективними 

імплантаціями. 
 

2.2. Комплекс використаних методів дослідження.  
 

Результати клініко-лабораторного обстеження на преконцепційному 

етапі, показники динамічного клініко-лабораторного моніторингу, випадки 

ускладнень реєстрували у індивідуально розроблених картах спостереження. 

Дані цих карт заносилися до бази даних персонального комп’ютера та 

обробляли за допомогою програми “Ехсеl” у програмній оболонці Microsoft 

Office XP. За допомогою збору анамнезу, аналізу амбулаторних карт, виписок 

із протоколів оперативних втручань, протоколів КОС проаналізовано 

наступні показники: вік жінок; масово-ростовий показник; характеристика 

менструальної функції; акушерський, гінекологічний, соматичний та 

інфектологічний анамнез; результати УЗД; оцінка гормонального статусу;  

результативність попередніх методів лікування безпліддя. У циклі IVF 

проаналізовано такі параметри: кількість і якість отриманих ооцитів, 

ембріонів, стадія розвитку ембріонів, перенесених у порожнину матки, 

наявність надлишкових ембріонів для кріоконсервації, товщина та структура 

ендометрію у циклі ДРТ, ефективність лікування (% клінічних і біохімічних 

вагітностей на пункцію, на ембріотрансфер, кількість багатоплідних 

вагітностей). 

У всіх 105 обстежених жінок досліджувався вміст у периферичній 

крові окремих гонадотропних та стероїдних гормонів: 

фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), лютеінізуючий гормон (ЛТ), 
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пролактин, естріол (Е3); кортизол (К); прогестерон (П); хоріонічний 

гонадотропін (ХГ), загальний тестостерон, а також маркерів оваріального 

резерву: ФСГ, інгібін В та антимюлеровий гормон (АМГ). Гормональні 

дослідження проводилися у централізованій клінічній лабораторії на базі Івано-

Франківського обласного перинатального центру методом імуноферментного 

аналізу за загальноприйнятими методиками на аналізаторі «Stat Fax303 Plus» 

за допомогою реактивів фірми Хема-Медика (Москва). Одержані результати 

порівнювали з пропонованими фірмою нормами для здорових жінок. 

Оцінка рівня факторів росту у сироватці крові та цервікальному слизі. 

Рівень судинно-ендотеліального фактору росту А, який є одним із маркерів 

невдалої імплантації ембріона [44], визначали у сироватці крові та у 

цервікальному слизі на 20-24 день оваріально-менструального циклу (ОМЦ) 

методом імуноферментного аналізу тест-наборами фірми BIOSOURCE 

(USA) на фотометрі MULTILABEL COUNTER 1420 (Данія). Промивний 

буфер, розчини стандартів, стрептавідин-пероксидазного кон’югата готували 

відповідно до інструкції до набору. Рівень VEGA  у сироватці крові пацієнта 

виражали мл в пг/ (норма 30,5-149,4 пг/мл). Рівень інсуліноподібного 

фактору росту як одного із маркерів імовірних невдалих спроб IVF [50, 136] 

у сироватці крові визначали методом імуноферментного аналізу тест-

наборами фірми DSL (США) на фотометрі MULTILABEL COUNTER 1420 

(Данія). Виражали рівень IGF-1 у сироватці крові пацієнта в нг/мл. 

Оваріальний резерв визначає функціональний стан репродуктивної 

системи жінки та знижується зі збільшенням віку [48, 49, 155]. Вік 

вважається досить важливим критерієм, проте для комплексної і більш 

прогностичної оцінки необхідно визначення наступних маркерів стану 

оваріального резерву: об’єм яєчників та кількість антральних фолікулів у 

них, рівні ФСГ, естрадіолу, інгібін В та АМГ. Вказані параметри як правило 

корелюють між собою і в комплексі дають чітку картину репродуктивного 

потенціалу жінки [155]. Позитивною прогностичною ознакою яєчникового 
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резерву та якості ооцитів є відсутність коливань рівня ФСГ на протязі 

декількох послідовних циклів, оскільки під час зниження фолікулярного 

резерву збільшується гіпофізарна продукція ФСГ, у зв’язку з чим його рівень 

може коливатися. Другим цінним у діагностичному плані є АМГ, який сягає 

максимального рівня у віці 20 – 30 років, після чого поступово зменшується і 

у менопаузі дорівнює нулю. Показник АМГ свідчить не про запас 

примордіальних фолікулів у даному циклі жінки, а про його тенденцію до 

змін у найближчі роки, на відміну від ФСГ, і може за декілька років вперед 

передбачити настання менопаузи, виснаження оварільного резерву, а значить 

вибрати тактику лікування безпліддя [48, 155]. 

Крім того, жінкам із збереженим менструальним циклом на 4-5 день 

спонтанної менструації проводили трансвагінальне УЗД за допомогою 

апарату DORNIER – 2200, «Simens sl - 250» (Німеччина), із застосуваннм 

трансвагінального датчика з частотою 6,5 МГц у режимі сканування. 

Здійснювали підрахунок антральних фолікулів у обох яєчниках, об’єм 

яєчника вимірювали автоматично за трьома розмірами [4, 68, 85]. Для оцінки 

стану ендометрію УЗД проводили на 8-11 день ОМЦ, для оцінки 

секреторних перетворень – на 18-21 день. Для проспективної оцінки овуляції 

використовували фолікулометрію, тести на овуляцію SOLO та визначення 

цервікального числа. Всього було проаналізовано 248 менструальних циклів. 

Фолікулометрію проводили з 12-го дня менструального циклу, у той же день 

оцінювали цервікальне число та розпочинали виконання сечових тестів на 

овуляцію на протязі 5 днів. 

Оцінка частоти хромосомних аберацій шляхом  абортивного матеріалу. 

Абортивний матеріал (хоріон) безпосередньо після кюретажу поміщали в 

стерильну посудину з 0,9 % розчином Na Cl та гепарином (на 200 мг 

фізіологічного розчину 0,8-1 мг гепарину). Матеріал передавався у 

генетичну лабораторію при кафедрі медичної біології з курсом медичної 

генетики Івано-Франківського національного медичного університету 
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протягом 2 годин, дослідження здійснювалося методом каріотипування. 

Визначення синдекану-1  (CD138+). Отриманий методом БЕ матеріал 

регідратують у розчині етилового спирту з поступовим зниженням 

концентрації від 95 % до 50 %, піддають термічній обробці в мікрохвильовій 

печі при температурі 100°С, блокують неспецифічне зв'язування білків на 

зрізах протеїновим блоком, ендогенну пероксидазну активність – 

пероксидазним блоком, наносять на зрізи моноклональні антитіла до епітопу 

людини синдекану-1 (CD138+) та візуалізують первинні антитіла, 

дофарбовують зрізи гематоксиліном й еозином, укладають в напівсинтетичні 

середовища, покривають покривними стеклами, проводять світлову 

мікроскопію і, вразі візуалізації в зрізах ендометрія плазматичних клітин, 

імунопозитивних до епітопу людського синдекану-1 (CD138+), діагностують 

хронічний ендометрит [14, 95, 96]. 

Оцінка й оперативна корекція стану слизової оболонки порожнини 

матки. Рідинну діагностичну гістероскопію без розширення цервікального 

каналу за допомогою діагностичного гістероскопа діаметром 2,0 мм фірми 

Karl Storz та рідинну гістерорезектоскопію – за допомогою 

гістерорезектоскопа діаметром 9 мм фірми Karl Storz і електродів різної 

форми та величини застосовували з метою розсічення внутрішньоматкових 

синехій, видалення субмукозних міоматозних вузлів. Режим коагуляції при 

проведенні гістерорезектоскопії склав 70 Вт, при застосуванні каутеризації – 

120 Вт. Максимальний рівень маткового тиску при проведенні рідинної 

гістероскопії склав 140 мм.рт.ст, максимальна швидкість іригації – 150 мл/хв.  

Гістологічні та імуногістохімічні методи дослідження. Гістологічне 

дослідження матеріалу виконували після фіксації формаліном на парафінових 

зрізах із зафарбовуванням гематоксилін-еозином і за Ван-Гізоном. Оцінювали 

мітотичну активність залоз, строми, наявність вакуолей в клітинах епітелію, 

стан просвіту залоз, наявність секреції, діаметр, наявність псевдостратифікації 

епітелію залоз, пропорцію залоз і строми, стан судин строми, наявність 
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предецидуальної реакції, набряку строми, форми епітеліальних клітин. 

Розрізняли нормальний, атрофічний і гіперпластичний ендометрій, 

десинхронізацію розвитку залоз та строми. Для характеристики нормального 

ендометрія використовували критерії Noyes і співавторів (1950) [58, 167]. Для 

класифікації гіперпластичних процесів ендометрія використовували 

класифікацію ВООЗ (1994), відповідно до якої розрізняють просту та 

комплексну гіперплазію без атипії, просту та комплексну гіперплазію 

ендометрія з атипією [88, 89]. Біоптат ендометрію (при Pipelle-біопсія 

ендометрію (Prodimed, Франція)) або зішкріб тканини ендометрію в динаміці 

оваріально-менструального циклу (у проліферативну та середину ЛФ) 

фіксували у 10 % формаліні і передавали у патгістологічну  лабораторію 

Для вивчення реактивності ER та PR у ендометрії зразки були отримані під 

час гістероскопії у 42 пацієнток з безпліддям на дні ЛГ+6 – ЛГ+11 ОМЦ. Для 

отримання матеріалу була проведена Pipelle-біопсія ендометрію (Prodimed, 

Франція), також на ЛГ+6 – ЛГ+11 дні менструального циклу. Для визначення дня 

піку ЛГ було використане щоденне вимірювання ЛГ в сечі з середини 

фолікулярної фази. У обох групах біоптати ендометрію поміщали в стерильну 

ємність з формаліном і передавали в лабораторію, де зразки розподіляли для 

патгістологічного та імуногістохімічного дослідження. 

Парафінові зрізи забарвлювали гематоксиліном і еозином. 

Фотодокументування виконували за допомогою мікроскопа Zeiss Axioskop, 

перехідного оптичного пристрою Optem 257010, цифрової камери  Nikon 

Coolpix. Реальне збільшення на мікрофотографіях складає відповідно для 

об’эктива х 10 – х 140, для об’єктива х 20 – х 280, для об’єктива х 40 – х 560. 

Рецептивність ендометрію до статевих гормонів вивчали за 

імунопероксидазним методом з використанням мишачих моноклональних 

антитіл (МКА) до рецепторів естрогенів-α (ER-α) (клон ID5, «DAKO», Данія) 

і до рецепторів прогестерону (PR) (клон A6, «DAKO», Данія). 

Морфометричні дослідження здійснювали на мікроскопі «AX Provis» 
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(Olympus AX70, Японія) за допомогою програми аналізу зображення 

AnalysisPro 3,2 (SoftImaging, Німеччина). Інтенсивність забарвлення 

оцінювали за трибальною системою. Рівень експресії ER-α і PR 

встановлювали за допомогою розрахунку напівкількісного індексу: IRS =SI × 

PP, де IRS – індекс імунореактивності; SI – оптична інтенсивність 

забарвлювання; PP – відсоток позитивно забарвлених ядер. Оптичну щільність 

забарвлення оцінювали за трибальною системою (за 0 балів приймали 

цілковиту відсутність забарвлення; 1 бал – помірне; 2 бали – інтенсивне 

забарвлення). Кількість позитивно забарвлених ядер виражали у відсотках. 

Виявлення плазматичних клітин у ендометріальних зразках проводили 

шляхом визначення експресії маркера плазматичних клітин – syndecan-1 – CD138.   

Експресію в ендометрії СD56+ визначали за імунопероксидазним методом з 

використанням мишачих МКА (Clone 123C3, „DAKO” Данія). У зрізах, 

забарвлених маркером до CD56, підраховували кількість CD56 забарвлених 

позитивних клітин і загальну кількість стромальних клітин на одне поле зору 

великого збільшення мікроскопа (×400) полів, потім – відсоток CD56 від 

загальної кількості негативно забарвлених клітин ендометріальної строми. За 

низьку кількість вважали менше 1 %; середню – 1-5 %; високу – більше 5 %. 

Для об’єктивного судження про ступінь достовірності результатів 

дослідження ми застосовували варіаційно-статистичний метод аналізу 

отриманих результатів за допомогою персонального комп’ютера та 

прикладної програми для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel 

методами парної статистики за допомогою пакету “ STATISTICA for 

Windows®- 6,0”. З метою виявлення чинників ризику та прогнозування 

ускладнень застосовували методику розрахунку показника відношення 

шансів (Odds Ratio, OR) та його 95 % довірчого інтервалу ( 95 % Confidential 

Interval, 95 % CI) [19].  Графіки оформлювали за допомогою програм 

“Microsoft Excell 7.0”. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСОБЛИВОСТІ АНАМНЕЗУ ТА СОМАТИЧНОГО СТАТУСУ У 

ГРУПАХ ЖІНОК З БЕЗПЛІДДЯМ,  ВКЛЮЧЕНИХ В ПРОГРАМУ IVF 

 

Для вирішення поставленої задачі нами було проведено ретельне 

клінічне порівняння трьох груп жінок з безпліддям в анамнезі (105 

пацієнток), розподілених за віком: перша досліджувана група – пацієнтки 

віком до 35 років (42 особи), друга досліджувана група – пацієнтки віком від 

36 до 40 років (35 жінок) та третя досліджувана група – пацієнтки віком 

старше 40 років (28 жінок). Зазначені групи пацієнток порівнювалися між 

собою та  з контрольною групою практично здорових жінок (20 осіб).  

Віковий склад обстежуваних жінок знаходився в межах від 20 до 45 

років (табл. 3.1).  

                                                                                                 Таблиця 3.1 

Віковий склад обстежених жінок (М±m), абс.ч., % 

Вік 

Досліджувані групи жінок 

(n = 105) 

Контрольна 

група (n =20) 

Абс. % Абс. % 

20-30 14 13,33±3,32* 12 60,00±10,95 

30-35 28 26,67±4,32 5 25,00±9,68 

36-40 35 33,33±4,60* 2 10,00±6,71 

40-45 28 26,67±4,32* 1 5,00±4,87 

 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників контролю, 

р<0,05. 

Відповідно до отриманих результатів, середній вік жінок контрольної 

групи склав (28,0±0,8) років, а у досліджуваних групах (21,8±2,0),  (32,5±1,8)  
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та (41,3±2,4)  років  відповідно по групах (p>0,05). Разом з тим встановлені 

істотні відмінності щодо контрольної групи, які полягають у тому, що 

основна частина пацієнток -  (60,00±10,95) % - була у віці до 30 років. 

Аналізуючи фактор професійної зайнятості вагітних, слід зазначити, 

що  переважна більшість жінок займалась нефізичною працею (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

         Соціальна належність та характер професійної діяльності та  

інші соціально-медичні фактори обстежених жінок (М±m), абс.ч., % 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

(n = 105) 

Контрольна 

група (n =20) 

Абс. 

 

% Абс. % 

Розумова 22 20,95±3,97 4 20,00±8,94 

Фізична 10 9,52±2,86 3 15,0±7,98 

Студентки 12 11,43±3,10* 6 30,00±10,25 

Службовці 23 21,90±4,04 3 15,00±7,98 

Робітники 16 15,24±3,51 2 10,00±6,71 

Домогосподарки 22 20,95±3,97* 2 10,00±6,71 
 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників контролю, 

р<0,05 
 

При цьому звертає на себе увагу великий відсоток працюючих жінок: 

розумовою працею зайняті 22 пацієнтки (20,95±3,97) % у  досліджуваних 

групах, та 4 жінки  (20,00±8,94) % - у групі контролю.   

Встановлено, що в контрольній групі найчастіше зустрічалися два 

варіанти соціальної належності: студенти - 6 жінок (30,00±10,25) % і 

представниці розумової праці - 4 особи (20,00±8,94) %. У  досліджуваних 

групах відмічено переважання домогосподарок: 22 (20,95±3,97) % проти 2 

(10,00±6,71) %) у контролі відповідно,  а також службовців 23 (21,90±4,04) %  
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проти 3 (15,00±7,98) % у контролі відповідно, (р<0,05)).  Інші групи 

соціального складу зустрічалися набагато рідше (табл. 3.3) . 

Таблиця 3.3 
Порівняльна характеристика чинників соціально-економічного  

багополуччя у жінок дослідних груп (М±m), абс.ч., % 

 Найменування  

чинника 

Досліджувані групи 

жінок (n = 105) 

Контрольна 

група (n =20) 

Абс.ч. % Абс.ч. % 

Освіта середня або нижче 41 39,05±4,76 5 25,00±9,68 

Вища освіта 30 28,57±4,41* 3 15,00±7,98 

Не працюють 12 11,43±3,10* 5 25,00±9,68 

Проживання в селі 22 20,95±3,97 7 35,00±10,67 

Загальна характеристика 
соціально-побутового 
статусу добра 
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59,05±4,80 
 

11 55,00±11,12 

 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників контролю, 

р<0,05; 
 

Дослідження соціально-побутового статусу обстежених виявило, що 

найменша кількість жінок, які проживають у сільській місцевості, була у 

основних досліджуваних групах  – 22 (20,95±3,97) %  відповідно, тоді як у 

контролі - 7 жінок (35,00±10,67) %.   

Вірогідних відмінностей не відмічено щодо загальної характеристики 

свого соціально-побутового статусу, оціненого обстежуваними  як  добрий у 

62 (59,05±4,80)  пацієнток  досліджуваних груп та у 11 (55,00±11,12) - у 

контролі  (р>0,05). 

Звертає на себе увагу факт, що  серед жінок контрольної групи питома 

вага високоосвічених осіб вдвічі нижча, ніж серед пацієнток досліджуваних 

груп (р<0,05). Рівень освіти був значимим: майже третина жінок у 

досліджуваних групах пацієнток, а саме (28,57±4,41) % мали вищу освіту у 
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порівнянні із контролем – (15,00±7,98) % (р<0,01).      

Серед жінок досліджуваних груп частка непрацюючих становила 

(11,43±3,10) %, тобто у 2,5 рази  нижче даного показника у контролі –  

(25,00±9,68) % (р<0,001). 

Всі пацієнтки контрольної групи та, відповідно, досліджуваних груп на 

момент обстеження перебували в шлюбі. У першому шлюбі було  70 жінок 

(66,67±4,60) % груп, у повторному шлюбі – 35 (33,33±4,60) % відповідно. 

Вік одруження варіював від 17 до 28 років і в середньому не відрізнявся від 

жінок контрольної групи, де складав (22,8±2,1) роки (р>0,05). У середньому 

протягом (3,0±0,2) років 36 (34,29±4,63) % сімейних пар досліджуваних груп 

після вступу у шлюб використовували бар’єрні методи контрацепції, 19 

(18,10±3,76) - внутрішньоматкові контрацептиви та природні методи 

планування сім’ї – 18 (17,14±3,68) %. Раннє статеве життя (до 17 років) 

розпочали 38 жінок (36,19±4,69) % досліджуваних груп проти 3 (15,0±7,98) 

% у контролі (р<0,05). Аналіз результатів анкетування показав, що 68 

(64,76±4,66) % жінок із безпліддям почали статеве життя до заміжжя 

(р<0,05).  

Провідні стресогенні фактори, які відмічали пацієнтки, включені в 

дослідження,  представлені у таблиці 3.4. У відсотковому відношенні частка 

стресорних факторів у 3,0 рази переважали долю у групі безплідних жінок і 

мала прямий зв’язок як із самим фактом маніпуляції  ”запліднення in vitro”, 

так і з хронічним стресовим чинником, обумовленим тривалим непліддям та 

невдалими спробами лікування. Найбільш вагомими стресогенними 

чинниками були наступні: невпевненість у майбутньому здоров’ї та 

вірогідність зниження інтелектуального потенціалу майбутньої дитини - 

(67,86±8,83) % проти даних першої групи, необхідність довготривалого 

перебування в стаціонарі та оперативного розродження - (67,86±8,83) % та 

імовірність ускладнень - (64,29±9,06) %, що вимагає індивідуальної 

психокорекції у даної категорії вагітних.  
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Таблиця 3.4 

Основні стресогенні фактори у жінок з безпліддям (М±m), абс.ч., % 

  
Фактори 

Досліджувані групи жінок 
І група  
 (n=42) 

ІІ група 
 (n=35) 

ІІІ група  
 (n=28) 

Абс % Абс. % Абс. % 
Оперативне 
розродження 

5 11,90±5,00 28 80,0±6,76* 19 67,86± 
8,83* 

Невпевненість в 
майбутньому  

25 59,52±7,57 19 54,29±8,42 22 78,57± 
7,75 

Перебування в 
стаціонарі 

14 33,33±7,27 12 34,29 ±8,02 11 39,29± 
9,23 

Медикаментозне 
навантаження 

9 21,43±6,33 19 54,29±8,42* 21 75,00± 
8,18* 

Акушерські 
ускладнення 

19 45,24±7,68 19 54,29±8,42 18 64,29± 
9,06* 

Необхідність 
ліжкового 
режиму 

7 16,67±5,75 7 20,00±7,76 9 32,14± 
8,83* 

Інтелект дитини 19 45,24±7,68 18 51,83±8,45 19 67,86± 
8,83* 

Фізичні зміни 
організму  

14 33,33±7,27 11 31,43±7,85 5 17,86±7,
24* 

Відмова у 
допомозі 
рідними  

23 54,76±7,68 21 60,0±8,28 24 85,71± 
6,61* 

 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників першої групи, 

р<0,05. 
 

Орієнтування вагітної на допомогу у забезпечені та вихованні дитини 

достовірно виявило, що (54,76±7,68) % жінок першої групи здебільшого 

сподівалися у цьому тільки на себе та батьків, тоді як тільки 4 (14,29±6,61) % 

пацієнтки третьої групи відмітили достатню психологічну підтримку зі 

сторони чоловіка та членів сім'ї. Стреси під час вагітності мали загалом 65 
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(61,90±4,74) % жінок із безпліддям.  

Тривалість безпліддя та його структура представлені на рис. 3.1 та рис. 

3.2.  Слід вказати, що тривалість безпліддя на момент обстеження 

коливалася у межах від 2 до 10 років та більше. 

 

64,29

5,71*

0*

26,19
14,29

7,14* 9,52

80,0*

7,14

85,72*

0
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90

2-3 роки 4-5 років 6-10 років 10 і більше

І група - до 35 років ІІ група - 35-40 років ІІІ група - після 41р

 

Рис. 3.1. Тривалість безпліддя у жінок досліджуваних груп, % 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників першої групи, 

р<0,05. 
 

У  першій групі безпліддя до 3 років відмітили у 27 (64,29±7,39) % 

жінок, вагомою також була частка з тривалістю від 3 до 5 років  – 11 

(26,19±6,78) % жінок, у другій групі найбільш вагомим був відсоток жінок із 

безпліддям від 6 до 10 років – 28 (80,0±6,76) %, в той час як у третій групі 

значимою була частка безпліддя більше 10 років – у 24 (85,71±6,71) % жінок.   

Як представлено на рисунку 3.2, структура безпліддя жінок 

досліджуваних груп була наступною.  
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65,71

34,29 

Первинне безпліддя Вторинне безпліддя
 

а) перша група ,  п=42 

34,29*

65,71*

Первинне безпліддя Вторинне безпліддя

 

б) друга група ,  п=35 

57,14 42,86

Первинне безпліддя Вторинне безпліддя
 

в) третя група,  п=28 

 

Рис. 3.2. Структура безпліддя жінок дослідних груп , % .  

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників першої групи, 

р<0,05. 
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У першій групі жінки з первинним  безпліддям складали 27 осіб 

(64,29±7,39) %,  у 15 (35,71±7,39) % пацієнток у анамнезі були вагітності. 

Навпаки, у жінок другої та третьої груп у анамнезі переважало вторинне 

безпліддя, що складало відповідно 23 (65,71±8,02) % і 22 (78,57±7,75) % 

випадків по групах. Таким чином, первинне безпліддя достовірно частіше 

відмічалась у пацієнтів першої групи (p<0,05), тоді як вторинне відмічене у 

вагомому відсотку в другій та третій групах (p<0,05). 

Значимим був відсоток жінок основної групи, які завагітніли після  

чотирьох та більше спроб IVF (рис.3.3).                                                                                                  

18,10 

35,24  

31,4315,23

2 спроби 3 спроби 4 спроби 5 і більше
 

Рис. 3.3. Кількість спроб IVF у жінок досліджуваних груп , % 

 

Як подано на даному рисунку 3.3, безплідні респондентки (31,43±4,53) 

% завагітніли після двох спроб, в той час як у 37 (35,24±4,66) % пацієнток 

уже було три невдалі попередні спроби, 19 (18,10±3,76)  % мали чотири 

спроби і у 16 (15,24±3,51) %  жінок -  більше чотирьох спроб.   

Характеристика провідних чинників, що зумовили порушення 

репродуктивної функції у жінок досліджуваних груп, подані у таблиці 3.5.   
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Таблиця 3.5 

Провідні чинники безпліддя у жінок досліджуваних груп  

(М±m), абс.ч., % 

 

Провідні  

причини 

безпліддя 

 

 Досліджувані групи жінок 

І група, 

 (n=42) 

ІІ група,  

(n=35) 

ІІІ група,  

(n=28) 

Абс

.ч. 

% Абс. 

ч. 

% Абс. 

ч. 

% 

Трубний фактор 5 11,90±5,00 16 45,71±8,42* 12 42,86± 

9,35* 

Перитонеальний  

фактор 

12 28,57±6,97 15 42,86±8,38* 14 50,0± 

9,45* 

Гіпоталамо-
гіпофізарна  
дисфункція 

 
5 

 
11,90±5,00 

 
5 

 
14,29±5,91 

 
7 

 
25,0± 
8,18* 

Гіперпролактине

мія 

14 33,33±7,27 16 45,71±8,42* 11 39,29± 

9,23 

Синдром 
полікистозних 
яйників 

21 50,00±7,72 16 45,71±8,42 12 42,86± 
9,35 

Ідіопатичний  

фактор 

4 9,52±4,53 18 51,43±8,45* 11 39,29± 

9,23*° 

Поєднання  

причин 

14 33,33±7,27 19 54,29±8,42* 17 60,71± 

9,23* 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05; 

2.  ° - різниця достовірна відносно показників другої групи, р<0,05. 
 

Звертає увагу вагомий відсоток поєднання причин безпліддя та 

ідіопатичного фактору у всіх групах, а також переважання трубного та 

перитонеального фактору  у другій та третій групах – (37,50±8,56) % і 
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(42,86±9,35) %,  відповідно, та ендокринної дисфункції у першій групі 

(42,22±7,36) %. Найчастішою патологією серед даної категорії обстежених 

був синдром полікистозних яйників  – (46,67±7,44) % випадків.  

Особливості становлення менструальної функції у жінок дослідних 

груп подані у таблиці 3.6.  

Таблиця 3.6 

Вік настання менархе у обстежених жінок (М±m), абс.ч., % 

Вік 

менархе 

(роки) 

Досліджувані групи жінок 

І група  

 (n=42) 

ІІ група 

 (n=35) 

ІІІ група  

(n=28) 

Контрольна 

група (п=20) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

До 11 4 8,89± 

4,24* 

7 21,88± 

7,31* 

5 17,86± 

7,24* 

- - 

11-12 4 8,89± 

4,24* 

2 6,25±  

4,28* 

5 17,86± 

7,24*° 

16 80,00± 

8,94 

13-14 11 24,44± 

6,41* 

11 34,38± 

8,40* 

5 17,86± 

7,24*° 

2 10,0± 

6,71 

15 і  

більше 

23  51,11± 

7,45* 

15 46,88 ± 

8,82* 

13 46,43± 

9,42* 

2 10,0± 

6,71 

Примітки:  

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

2. ° - різниця достовірна відносно показників другої групи, р<0,05. 
 

 У пацієнток контрольної групи вік менархе наступив у вікових межах 

12-14 років, тоді як у пацієнток досліджуваних груп відмічено пізній вік 

менархе, після 15 років, - у  (51,11±7,45) % жінок у першій групі, у  

(45,71±11,1) % та у (46,88 ±8,82) % жінок у другій та третій групах 

відповідно. Ранній початок менструацій у віці до 11 років спостерігався у 

кожної п’ятої пацієнтки у другій групі.  
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Аналогічні дані відмічено і щодо характеру менструального циклу 

(табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Характер менструального циклу у обстежених жінок (М±m), абс.ч.,% 

 

Характер  

порушень 

Досліджувані групи жінок 

І група  

 (n=42) 

ІІ група 

 (n=35) 

ІІІ група  

 (n=28) 

Контрольна 

група (п=20) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

21-24 3 6,67±  

3,72 

5 14,29±

5,91* 

5 17,87± 

7,24 

- - 

25-27 14 31,11± 

6,90* 

8 25,0± 

7,65* 

7 25,0± 

8,18* 

12 60,0± 

10,95 

28-30 7 15,56± 

5,40* 

4 12,50±  

5,85* 

2 7,14± 

 4,87* 

8 40,0± 

10,95 

31-33 

 

18 40,00± 

7,30* 

18 51,43± 

8,45* 

14 50,0± 

9,45* 

- - 

Опсоменорея 18 40,00± 

7,30* 

8 25,0± 

7,65* 

14 50,0± 

9,45*° 

- - 

Альгодисменор

ея 

9 20,00± 

5,96* 

5 15,63± 

6,42* 

9 32,14± 

8,83*° 

- - 

Мено-,  

метроррагії 

5 14,28± 

7,98* 

4 12,50±  

5,85* 

9 32,14± 

8,83*° 

- - 

Вторинна  

аменорея 

4 8,89±  

4,24* 

4 12,50±  

5,85* 

7 25,0± 

8,18*° 

- - 

Примітки:  

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

2. ° - різниця достовірна відносно показників другої групи, р<0,05. 

 

Вказано на переважання значимого міжменструального інтервалу (>30 
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днів) у жінок основних досліджуваних груп: у 18 (40,00±7,30) % пацієнток 

першої групи та 18 (51,43±8,45) % пацієнток другої групи та  14 (50,0±9,45) 

%  - третьої групи при відсутності у контрольній групі   (р<0,05).     

Слід відмітити у половини пацієнток третьої групи високу частку 

опсоменореї (50,0±9,45) %, у кожної третьої пацієнтки – мено-метрорагії 

(32,14±8,83) %, та вагому частку вторинної аменореї – (25,0±8,18) %, що 

свідчить про глибоку ендокринну дисфункцію у жінок старшої вікової 

категорії у порівнянні із контрольними даними та показниками пацієнток 

першої та другої групи (р<0,05).  

При аналізі характеру порушень менструальної функції звертає на себе 

увагу той факт, що нерегулярний ОМЦ у жінок третьої групи зустрічався 

найчастіше – (64,29±9,06) %  (р<0,05).  

Аналіз репродуктивного анамнезу  представлено  у таблиці 3.8.  

Як демонструють  отримані дані,  відмічено, що кількість пологів у 

пацієнток досліджуваних груп була значно меншою у порівнянні з 

контрольною групою.  

Подібна тенденція встановлена і щодо інструментальних втручань та 

артифіциальних абортів – у кожної четвертої жінки другої та третьої групи 

проти (5,0±4,87) % - у контрольній групі (p<0,05).  

Також слід відмітити, що у пацієнток першої та другої групи  звикле 

невиношування зустрічалися вдвічі частіше,  ніж у жінок третьої групи 

(p<0,05). Слід зауважити, що оперативне розродження у минулих пологах 

(кесарів розтин) було проведено  у  (7,14±3,97) %  жінок першої 

досліджуваної групи, у (10,71±5,85) % жінок третьої групи, p<0,05). 

Таким чином, у пацієнток першої та другої групи відмічено звикле 

невиношування  та збільшення частки інструментальних втручань та 

атифіциальних абортів – у кожної четвертої жінки старше 36 років ( р<0,05).  
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Таблиця 3.8 

Особливості репродуктивного анамнезу (М±m), абс.ч., % 

Показник Досліджувані групи жінок 

І група  

 (n=42) 

ІІ група 

 (n=35) 

ІІІ група  

 (n=28) 

Контрольна 

група (п=20) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Не було 

вагітностей 

25 59,52± 

7,57* 

12 34,29± 

8,02* 

11 39,29± 

9,23* 

8 30,00± 

10,25 

Інструментальн

і втручання  

5 11,90± 

5,00 

9 25,71± 

7,39* 

7 25,0± 

8,18* 

1 5,0± 

4,87 

1-3 мимовільні 

викидні 

5 11,90± 

5,00 

4 11,43± 

5,38* 

3 10,71± 

5,85 

1 5,0± 

4,87 

Звикле  

невиношування  

9 21,43± 

6,33* 

7 20,0± 

7,67* 

3 10,71± 

5,85* 

- - 

1-2 термінові 

пологи 

4 9,52± 

4,53* 

4 11,43± 

5,38* 

- - 14 70,00± 

10,25 

1-2 передчасні 

пологи 

3 7,14± 

3,97* 

2 5,71± 

3,92 

1 3,57± 

3,51 

- - 

Позаматкова 

вагітність 

6 14,29±

5,40° 

7 20,00± 

6,76* 

9 

 

32,14± 

8,83*° 

1 5,0±4,8

7° 

Завмерла  

вагітність 

2 4,76± 

3,29 

2 5,71± 

4,87* 

2 7,14± 

4,87* 

- - 

Примітки:  

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

2. ° - різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 
 

Серед найбільш важливих аспектів клінічної характеристики 

обстежених жінок особливе значення має фонова соматична 

захворюваність(табл. 3.9.). 
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Таблиця 3.9 

Частота екстрагенітальної патології (М±m), абс.ч., % 

 

 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

І група  

 (n=42) 

ІІ група 

 (n=35) 

ІІІ група  

 (n=28) 

Контрольна 

група (п=20) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Дитячі 
інфекційні 
хвороби 

11 26,19± 
6,78* 

9 25,71± 
7,39* 

12 42,86±
9,35*° 

2 10,0±
2,37 

Хронічний 

тонзиліт, часті  

ГРЗ  

12 28,57± 

6,97* 

11 31,43±

7,85* 

10 35,71±

9,06* 

- - 

Серцево-судинні  

захворювання 

4 11,43± 

6,71* 

6 17,14± 

6,37* 

7 25,0± 

8,18*° 

1 5,00± 

4,87 

Захворювання  

нирок 

9 21,43± 

6,33 

10 28,57± 

7,64* 

11 39,29± 

9,23* 

1 5,00± 

4,87 

Захворювання  

органів дихання 

5 11,90± 

5,0 

5 14,29± 

5,91* 

4 14,29± 

6,61* 

- - 

Захворювання 

ШКТ 

4 11,43± 

6,71 

8 22,86± 

7,10*° 

7 25,0± 

8,18*° 

-  - 

Ожиріння 7 16,67± 

5,75* 

8 22,86± 

7,10* 

10 35,71± 

9,06*° 

- - 

Варикозне  

розширення вен 

7 16,67± 

5,75* 

6 17,14± 

6,37* 

9 32,14± 

8,83*° 

-   - 

Тиреоїдна 

 дисфункція  

12 28,57± 

6,97* 

11 31,43± 

7,85* 

9 

 

32,14± 

8,83*° 

-   - 

 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05 

2. ° - різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 
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Вивчення соматичного анамнезу показало, що у групах жінок з 

безпліддям екстрагенітальну патологію мала більша половина пацієнток (58 

жінок  (55,24±4,85) %  проти  2 (10,0±6,72) % -  у контролі (p<0,05)).  

У дослідних групах провідне місце належить інфікуванню 

сечостатевих шляхів – (39,29±9,23) %, патології серцево-судинної системи  - 

(25,0±8,18) %,  яка у 2,0 рази переважала у вісотковому значенні у першій 

групі  (p<0,05).  

Також вагомою були питома вага ожиріння, що найбільшою було у 

жінок третьої групи - (35,71±9,06) %, а найменшою у першій групі - 

(16,67±5,75) %.  

Серед обстежених жінок дисфункція  щитоподібної залози відмічена 

практично в кожної третьої пацієнтки (32,14±8,83) % при відсутності у 

контрольній групі (р<0,05).    Значимим був відсоток перенесених в 

дитинстві інфекційних захворювань у порівнянні з контролем (p<0,05).  

Патологія органів шлунково-кишкового тракту була діагностована у 

2,5 рази частіше у жінок другої  та третьої групи, ніж у першій групі -  

(25,71±9,68) % проти (10,0±2,37) % у контролі, (p<0,05).  

Крім того,  варикозне розширення вен нижніх кінцівок частіше 

зустрічалось у пацієнток з безпліддям третьої групи – у  (31,43±10,25) % 

випадках  проти даних контролю (р<0,05).  

Основні варіанти гінекологічної захворюваності, представлені в 

таблиці 3.10. 

Отримані результати  демонструють більше як у третини пацієнток 

другої та третьої групи вагому частку хронічних  запальних захворювань 

органів малого тазу, порушення біоценозу піхви та патологію шийки матки 

проти даних контролю (р<0,05).     

Слід також відмітити у жінок третьої групи зростання у 2,5 рази  

гіперпластичних процесів матки ( лейоміоми, а також аденоміозу) у 

порівнянні із категорією пацієнток раннього репродуктивного віку  (р<0,05).     
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Таблиця 3.10 

Частота гінекологічної  захворюваності (М±m), абс.ч.,% 

 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

І група  

 (n=42) 

ІІ група 

 (n=35) 

ІІІ група  

 (n=28) 

Контрольна 

група (п=20) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Запальні 

захворювання 

органів малого 

тазу 

9 21,43±

6,33* 

11 31,43± 

7,85* 

12 42,86±

9,35*° 

1 5,00± 

4,87 

Хронічний 

аднексит 

9 21,43±

6,33* 

9 25,71± 

7,39* 

10 35,71±

9,06*° 

1 5,00± 

4,87 

Кольпіт 16 38,10±

7,49 

11 31,43± 

7,85* 

9 32,14±

8,83*° 

1 5,00± 

4,87 

Патологія 

шийки матки 

18 42,86±

7,64 

14 40,00±

8,28 

10 35,71±

9,06*° 

-  - 

Лейоміома  

матки  

4 11,43±

6,71 

7 20,00± 

6,76* 

12 42,86±

9,35*° 

- - 

Ендометріоз,  

в т.ч. аденоміоз 

16 38,10±

7,49 

14 38,10±

7,49 

13 46,43±

9,42° 

-  - 

Кистозні зміни 

в додатках 

7 16,67±

5,75* 

15 42,86±

8,38° 

12 42,86±

9,35*° 

-   - 

 

Примітки:  

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

2. ° - різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 

  

Численні оперативні втручання представлені у таблиці 3.11.  
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Таблиця 3.11 

Частота та характер оперативних втручань  

в анамнезі у обстежених жінок із безпліддям  (М±m), абс.ч.,% 

Операції  Досліджувані групи жінок 

І група  

 (n=42) 

ІІ група 

 (n=35) 

ІІІ група  

 (n=28) 

Контрольна 

група (п=20) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Апендектомія  4 9,52± 
4,53* 

4 11,43± 
5,38* 

11 
 

39,29± 
9,23*° 

1 5,0±4,87
° 

Кистектомія  

в т.ч. резекція 

яйника 

10 23,81

±6,57

* 

6 17,14± 

6,37* 

9 

 

32,14± 

8,83*° 

-      - 

Позаматкова 

вагітність 

6 14,29

±5,40° 

7 20,00± 

6,76* 

9 

 

32,14± 

8,83*° 

1 5,0±4,87

° 

Розз’єднання 

злук 

6 14,29

±5,40° 

8 22,86± 

7,10*° 

10 35,71±9,

06*° 

- - 

Операції на 

маткових трубах 

5 11,90

±5,0 

7 20,00± 

6,76* 

12 42,86± 

9,35*° 

1 5,0± 

4,87° 

Міомектомія - - - - 7 25,0± 

8,18*° 

- - 

Примітки:  

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

2. ° - різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 
 

Операції на органах малого тазу у третини пацієнток пізнього 

репродуктивного періоду,  особливо на додатках, створюють передумови для 

розвитку гормональної дисфункції та зниження оваріального резерву у даної 

категорії пацієнток. 

 Найбільш розповсюдженим видом оперативного втручання в анамнезі 

у обстежених пацієнток були апендектомія та операції з приводу 



78 
 

позаматкової вагітності – найчастіше такі оперативні втручання були в 

анамнезі жінок третьої групи (39,29±9,23) % та (32,14±8,83)  % відповідно.  

Операції на яєчниках переважали у відсотковому відношенні у першій 

та третій групах ((23,81±6,57) % та (32,14±8,83) % відповідно), операції з 

приводу злукового процесу в малому тазу,  на маткових трубах у тому числі 

з приводу позаматкової вагітності,  - у 2,0 рази  частіше відмічено у третій 

досліджуваній групі (р<0,05), також у кожної четвертої пацієнтки третьої 

групи було проведено міомектомію. Слід зазначити, що у жінок старшої 

вікової групи оперативні втручання зустрічалися вдвічі частіше, проти даних 

у молодих пацієнток при відсутності у контрольній групі (p<0,05).   

На сьогодні недостатньо вивченими  та не в повній мірі представлені у 

сучасній літературі імовірні фактори багаторазових невдалих спроб 

імплантації. З цією метою був проведений порівняльний аналіз амбулаторних 

карт 33 пацієнток із тьома неефективними циклами IVF (I підгрупа) та 35 

жінок, у яких було >  чотирьох неефективних циклів (ІІ підгрупа) (табл. 

3.12).  

Середній вік пацієнток I підгрупи склав (30,2±0,8 роки) та у жінок II 

підгрупи (38,8±0,8 роки) (р>0,05). Зріст пацієнток I підгрупи склав (166,0±0,8 

см), а II підгрупи  – (160,0±0,6 см) (р>0,05), тоді як у контролі – (168,2±0,6 

см) (рР1-К>0,05; рР2-К<0,05); ІМТ – (29,6±0,6) та (30,8±0,6) та (23,6±0,4). 

Вік менархе у пацієнток порівнюваних підгруп склав (13,2±0,2 роки) та 

(13,1±0,2 роки) та (13,5±0,6 років) відповідно (р>0,05). У 8  пацієнток обох 

підгруп вік менархе був старше 15 років. У пацієнток II підгрупи тривалість 

ОМЦ була нижчою, що є однією з ознак зниження ОР, але ця різниця не була 

вірогідною (р>0,05). Порушення ОМЦ спостерігалось у 9 (27,27±7,75 %) 

пацієнток I підгрупи та у 10 (28,57±7,74 %) – II підгрупи (р>0,05).  

Тривалість періоду безпліддя була нижчою у  I підгрупі – (4,8±1,6 

років) у порівнянні з (8,9±0,6 років)  у пацієнток II підгрупи, і ця різниця 

була вірогідною (р<0,05).  
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Таблиця 3.12 

Частота та характер особливостей соматичного та гінекологічного  

анамнезу із врахуванням кратності невдалих спроб IVF (М±m), абс.ч.,% 

Показники 

І підгрупа  

 (n=33) 

ІІ підгрупа 

 (n=35) 

Абс.ч. % Абс.ч. % 

ІМТ 29,6±0,6 30,8±0,6 

Тривалість безпліддя 4,8±1,6 8,9±0,6° 

Первинне безпліддя 14 42,42±8,60  21 60,00±8,28 ° 

Вторинне безпліддя 19 57,58±8,60  14 40,00±8,28 ° 

Аборти >3 5 15,15 ±6,24  7 20,00 ±6,76  

Мимовільні викидні 3 9,09±5,00  6 17,14±6,37  

Позаматкова вагітність 7 21,21±7,12  7 20,00±6,76 

Звикле невиношування 3 9,09 ±5,00  10 28,57±7,64 ° 

Ендокринне безпліддя 24 72,73±7,75  31 88,57±5,38 ° 

Перитенеальний фактор 16 48,48±8,70  10 28,57±7,64°  

Ендометріоз  9 27,27±7,75 17 48,57±8,45 ° 

Лейоміома матки 5 15,15±6,24  12 34,29±8, 02° 

Лікувально-діагностичні 

маніпуляціх (гідротубації) 

3 9,09±5,00  9 25,71±7, 39° 

Операції на органах  

малого тазу  

14 42,42±8,60  29 82,86±6,37 ° 

 

Примітка.  ° - різниця достовірна відносно показників першої підгрупи, 

р<0,05. 
 

Первинне безпліддя спостерігалось у 14 (42,42±8,60 %) пацієнток I 

підгрупи та у 21 (60,00±8,28 %) II підгрупи, вторинне – відповідно у 19 
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(57,58±8,60 %) та 14 (40,00±8,28 %) (р<0,05). 

 У пацієнток I підгрупи від одного до чотирьох штучних абортів в 
анамнезі встановлено у 5 осіб (15,15 ±6,24 %) та у 7 жінок (20,00 ±6,76 %) у 
II підгрупі (р>0,05). Від одного до п’яти мимовільних викиднів в анамнезі 
було у 3 (9,09±5,00 %) та у 6 (17,14±6,37 %) пацієнток відповідно (р>0,05).  

Слід відмітити, що у обох групах вірогідно частіше спостерігалась 
вагітність, що не розвивається, та звикле невиношування, причому від 1 до 
3-х випадків завмерлої вагітності та звиклого невиношування було у 3 (9,09 
±5,00 %) пацієнток I підгрупи та у 10 (28,57±7,64 %) жінок II підгрупи 
(р<0,05). У жінок контрольної групи не спостерігались ні вагітності, що не 
розвиваються, а ні мимовільні аборти. 

Результати аналізу дозволили вказати, що запальна хвороба матки 

після штучного чи мимовільного переривання вагітності була діагностована 

у 5 (15,15 ±6,24 %) пацієнток I підгрупи та у 7 жінок (20,00±7,76 %) II 

підгрупи (р>0,05).  Позаматкова вагітність була у 7 (21,21±7,12  %) пацієнток 

I підгрупи  та у 9 (25,71±7,39 %) – ІІ підгрупи (р>0,05). У контрольній групі 

був один випадок позаматкової вагітності (5,0±4,87%).  

У пацієнток II підгрупи частіше спостерігався ендокринний фактор 

безпліддя із ановуляторними ОМЦ чи недостатністю лютеїнової фази (НЛФ) 

– 31 (88,57±5,38 %) проти 24 (72,73±7,75 %) у I підгрупі відповідно (р<0,05). 

Якщо вилучити донаційні цикли, то у пацієнток II підгрупи частіше 

спостерігалось зниження ОР у 18 (51,43±8,45 %) проти 6 осіб (18,18±6,71 %) 

– у I підгрупі (р<0,05). 

У пацієнток I підгрупи частіше спостерігався перитонеальний фактор 

безпліддя 16 (48,48±8,70 %) та 10 (28,57±7,64 %) відповідно (р<0,05). 

Ендометріоз був одним із провідних чинників  у 9 (27,27±7,75 %) пацієнток I 

підгрупи та у 17 (48,57±8,45 %) II підгрупи (р<0,05). Трубно-перитонеальна 

форма безпліддя була у 19 (57,58±8,60 %) пацієнток I підгрупи та у 25 

(71,43±7,64 %) пацієнток II підгрупи (р>0,05). Гідросальпінкси в анамнезі 

були у 10 (30,00±8,00 %) пацієнток I підгрупи, та у 13 (37,14±8,17 %) II 
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підгрупи (р>0,05). У пацієнток II підгрупи вірогідно частіше відмічено 

гідротубації в анамнезі – відповідно по підгрупах 3 (9,09±5,00 %) та 9 

(25,71±7,39 %) випадків (р<0,05).  

Лейоміома матки різної локалізації була у 5 (15,15±6,24 %) пацієнток I 

підгрупи та у 12 (34,29±8,02 %) II підгрупи (р<0,05). Консервативна 

міомектомія була проведена тільки у 6 жінок (17,14±6,37 %) II підгрупи.  

Слід відмітити,  що оперативні втручання на органах малого тазу 
вірогідно частіше спостерігались саме у пацієнток II підгрупи – у 29 
(82,86±6,37 %) проти 14  (42,42±8,60 %) – у І підгрупі (р<0,05). Кількість 
оперативних втручань на одну жінку також була вищою у пацієнток із 
більшою кратністю неефективних циклів – 0,8±0,2 операцій на одну жінку I 
підгрупи та 1,4±0,2 на одну пацієнтку II підгрупи (р<0,05).  

Ембріональный фактор (кількість та якість ооцитів, відсоток 
запліднення, низька якість та кількість ембріонів), що негативно впливає на 
эфективність IVF, спостерігався у 3 (9,09±5,00 %) пацієнток із третім 
ефективним циклом та у 19 (54,29±8,42 %) – із 4 та > неефективними (р<0,05).  

У жінок I підгрупи  на одну пункцію було отримано вірогідно більшу 
кількість ооцитів, у порівнянні із жінками II підгрупи – (13,12±0,62) і 
(9,40±1,06) відповідно (р<0,05); число ооцитів на стадії метафази ІІ на одну 
пункцію у I підгрупі склало  (10,22±0,64); у II підгрупі – (6,64±0,60) (р<0,05).  

При проведенні цикла IVF-ICSI у жінок I підгрупи було отримано 
вірогідно більше зигот із двома пронуклеусами, у порівнянні із жінками з 
чотирьма та більше неефективними циклами – (8,50±0,44) та (5,20±0,34) 
відповідно (р<0,05).  

У підгрупі з третім успішним циклом на 1 ембріотрансфер було 
перенесено (2,62±0,10) ембріонів; у підгрупі з багаторазовими неефективними 
циклами – (2,40±0,12) без вірогідної різниці (р>0,05).  

Успішне культурування до стадії бластоцисти було у 28 (84,85±6,24 %) 

пацієнток I підгрупи, та у  21 (60,00±8,28 %) жінок II підгрупи (р<0,05). 

Перенос топ-бластоцист був у 27 (81,82±6,71 %) пацієнток з третім 

ефективним циклом, та у 16 (45,71±8,42 %) – з багаторазовими 
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неефективними (р<0,05). 

Наявність надлишкових ембріонів для кріоконсервації, що є одним з 

показників якості ембріонального фактора імплантації, була у 14 

(42,42±8,60 %) пацієнток I підгрупи та у 7 (20,00±6,76 %) – у II підгрупі 

(р<0,05). 

Як продемонстрував аналіз представлених лабораторних досліджень, 

матковий фактор безпліддя (гіпоплазія, гіперплазія ендометрію; дисхроноз 

розвитку залоз та строми; хронічний ендометрит; хронологічні, кількісні та 

якісні відхилення формування піноподій) був діагностований у 17 

(51,52±8,70 %) пацієнток I підгрупи та у 29 (82,86±6,37 %) – у II підгрупі 

(р<0,05). Причому поєднання маткового та ембріонального фактора було у 3 

(9,09±5,006  %) пацієнток з третім ефективним циклом IVF та у 18 

(51,43±8,45 %) з багаторазовими неефективними (р<0,05).  

Слід відмітити, що у 11 із 17 (64,71 %) пацієнток I підгрупи та тільки у 
2 із 29 (6,90 %) II підгрупи (р<0,05) при наявності маткового фактора 
безпліддя у циклі, що передував IVF, була проведена корекція стану 
ендометрію.  

Вплив чинників ризику на імовірність невдалих спроб IVF із 

врахуванням відношення шансів представлено у таблиці 3.13. 

Статистичний аналіз дозволив встановити, що вік жінки старше 35 
років майже втричі збільшує шанси невдалих спроб IVF (OR=2,86; 95% СІ: 
(1,18-4,53); р<0,05),  крім того вагомим фактором є тривалість непліддя 
більше 10 років, а також запальні процеси органів малого тазу, що у сім раз 
збільшує ризик невдалих спроб IVF - (OR=7,16; 95 % СІ: (1,72-12,6); 
р<0,002), оперативні втручання на органах малого тазу – удвічі,  а 
дисметаболічні порушення, у тому числі ожиріння - у п'ять раз (OR=5,12; 95 
% СІ: (1,92-8,32), р<0,002). Також, отримані нами  дані аналізу свідчать про 
зростання імовірності невдалих спроб IVF під впливом постійного 
хронічного стресу (відношення шансів OR = 2,06; 95% СІ: (0,95-3,17; 
р<0,05).  
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Таблиця 3.13 

Вплив чинників ризику на імовірність невдалих спроб IVF  

 

Чинник ризику 

                                    Показники 

OR (95% CI) X2 M P 

Малоосвіченість 0,66 (0,33-1,00) 0,68 0,17 >0,05 
Безробіття 1,01 (0,50-1,51) 0,1 0,26 >0,05 
Психологічний стрес, 
відсутність підтримки 
членів сім'ї 

2,06 (0,95-3,17) 3,74 0,57 >0,05 

Вік жінки > 36 років 2,86 (1,18-4,53) 9,88 0,85 <0,002 
Кількість спроб > 4  

у анамнезі  

8,18 (2,82-18,16) 32,10 3,78 <0,002 

Оперативні втручання 
на додатках 

2,13 (0,95-3,30) 5,38 0,60 <0,05 

Інструментальні 

втручання 

3,05 (0,54-5,57) 5,30 1,28 <0,05 

Тривалість непліддя 

більше 10 років 

7,16 (1,72-12,6) 35,10 2,78 <0,002 

Запальні 
захворювання органів 
малого тазу 

6,15 (0,84-5,15) 5,10 1,24 <0,05 

Дисгормональні 
порушення, в тому 
числі ожиріння 

5,12 (1,92-8,32) 16,91 1,62 <0,002 

 

Примітка: 1. OR- відношення шансів; 

                  2. СІ- довірчий інтервал. 
  

Отримані результати наочно підтверджують залежність ефективності 

програми IVF від провідних факторів, що зумовлюють безпліддя, та їх 

комбінації із вагомим ступенем ризику невдалих спроб у третій 
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досліджуваній групі, тобто ефективність IVF залежить від численних 

факторів, що динамічно змінюються та впливають один на інший. 

Ефективність лікування є відносно стабільна до 2-ї спроби, а починаючи з 4-ї 

спроби згідно нашого дослідження імовірність успішного запліднення in 

vitro прогресивно знижується. Це повинно насторожувати лікарів жіночих 

консультацій та центрів планування сім’ї вже на ранніх термінах 

моніторингу такої вагітності у даної категорії жінок. Ці дані обов’язково 

необхідно враховувати при розробці плану лікувально-профілактичних 

заходів у цій групі високого ризику.  

Слід відмітити, що у пацієнток із багаторазовими неефективними 
циклами IVF вірогідно частіше спостерігалися: матковий фактор безпліддя 
– 82,86 %; поєднання маткового та ембріонального - 51,43 %; ендометріоз – 
48,57 %; оперативні втручання на органах малого таза – 82,86 %; 
вагітність, що не розвивається – 28,57 % (р<0,05). Доцільно вказати на 
переважання високого ІМТ, ановуляторних ОМЦ, недостатності лютеїнової 
фази, тривалого (більше 5 років) безпліддя, первинної його форми, вищим (у 
1,8 рази) був відсоток  оперативних втручань на органах малого тазу,  
генітального та екстрагенітального ендометріозу, лейоміоми матки  та 
репродуктивних маніпуляцій (гітротубацій тощо) . Частка ембріонального та 
маткового  фактору зростає із збільшення кратності спроб. 

Отже,  як переконливо свідчать результати клінічних досліджень, 

пацієнтки із різноманітними формами безпліддя із використанням 

запліднення in vitro, особливо старшої вікової категорії,  складають групу 

високого ризику невдалих спроб, причому їх частота залежить від тривалості 

безпліддя, віку жінки, кількості невдалих спроб в анамнезі та комбінації 

провідних факторів. Встановлені клінічні особливості диктують необхідність 

більш поглибленого вивчення гормональних особливостей, стану 

оваріального резерву та стану ендометрію у даної категорії пацієнток для 

розробки ефективних лікувально-профілактичних і прогностичних методик.  

Матеріали розділу висвітлені у друкованих працях [114].  
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РОЗДІЛ 4 
 

ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ЖІНОК З 

БЕЗПЛІДДЯМ У РАМКАХ  ПРОГРАМ ЗАПЛІДНЕННЯ IN VITRO 
 

4.1. Особливості гормональних взаємовідносин у пацієнток із 

тривало лікованим безпліддям, включених у програму IVF 
 

Результати вище викладених досліджень дозволяють відмітити у жінок 

з безпліддям, включених у програму IVF, вагомий відсоток порушення 

менструального циклу, гінекологічних захворювань та оперативних втручань 

на додатках матки та органах малого тазу, що зумовлює зниження 

фолікулярного резерву та функціональної здатності яєчників, навіть при 

відсутності первинної фонової ендокринної дисфункції. 

Згідно з метою та завданням дослідження нами було проведено 

спеціальне дослідження рівня стероїдних та білкових гормонів у крові 105 

жінок із неефективними імплантаціями в анамнезі, включених в програму 

IVF, та у 20 соматично здорових пацієнток із збереженою репродуктивною 

функцією (контрольна група). Обстеження проводили в першу фазу (3-5-й 

день) та в другу фазу (21-23-й дні) менструального циклу. 

У жінок першої досліджуваної групи (вік до 35 років) із 

неефективними імплантаціями в анамнезі у першій фазі менструального 

циклу при оцінці концентрації гормонів немає вірогідної різниці по окремих 

показниках у порівнянні з даними контрольної групи (табл. 4.1).  

У даної категорії пацієнток встановлено помірне збільшення 

концентрації естрадіолу (у 1,3 рази, р<0,05 ) на фоні практично незміненої 

концентрації у крові ФСГ та помірного зниження рівня прогестерону (у 1,2 

рази) (р>0,05). Рівень ЛГ у ці дні менструального циклу в даної групи 

пацієнток з непліддям не відрізнявся від показників у контрольній групі, а 
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співвідношення ЛГ до ФСГ було 1,12 проти 1,05. Концентрація пролактину 

та кортизолу перевищувала показники у контрольній групі у 1,4 рази 

(р<0,05), тоді як тестостерону – незначно (у 1,2 рази, (р>0,05)). 

Таблиця 4.1  

Концентрація гіпофізарних та яєчникових гормонів у крові жінок 

першої  групи на 3-5-й дні менструального циклу (М ±m) 

Показник Перша група (n=42) Контрольна група (n=20) 

ЛГ, МОg/л 11,8±1,1 10,9±1,11 

ФСГ, МОg/л 10,5±0,9 10,3±1,02 

ЛГ/ФСГ 1,12±0,02 1,05±0,04 

Пролактин, мМОg/л 349,4±20,4* 244,5±16,7 

Естрадіол, пмоль/л 438,9±22,7* 336,9±21,6 

Прогестерон, нмоль/л 2,2±0,21 2,6±0,24 

Тестостерон, нмоль/л  1,4±0,12 1,2±0,15 

Кортизол, нмоль/л 922,32±32,12* 658,62±15,32 

Ігнібін В, пг/мл 116,90±2,22 137,22±6,12 

  
Примітка. *- різниця достовірна відносно показників контролю, 
р<0,05. 
 

Зміни гормонального профілю в жінок першої дослідної групи у другій 

фазі менструального циклу відображені в таблиці 4.2.  

У даної категорії пацієнток відмічено вірогідне підвищення 

концентрація ЛГ в 1,9 раза, ФСГ – у 1,5 рази, так що величина їх 

співвідношення перевищувала контрольні показники у 1,2 рази, (р<0,05). У 

ці дні спостерігалось вірогідне підвищення практично вдвічі концентрації 

естрадіолу (у 2,0 рази, р<0,05) на фоні значного зниження концентрації 

прогестерону (у 2,0 рази, р<0,05). Зберігалася тенденція  до збільшення 

концентрації пролактину та кортизолу (у 1,4 рази) та тестостерону (у 1,3 

рази) (р<0,05).  
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Таблиця 4.2 

Концентрація гіпофізарних та яєчникових гормонів у крові жінок 

першої групи  на 21-23-й дні менструального циклу (М ±m) 

Показник Перша група (n=42) Контрольна група (n=20) 

ЛГ, МОg/л 18,9±1,15* 10,0±0,25 

ФСГ, МОg/л 9,16±0,71 5,92±0,24 

ЛГ/ФСГ 2,05±0,02* 1,68±0,04 

Пролактин, мМОg/л 428,6±29,7* 310,2±21,4 

Естрадіол, пмоль/л 218,8±17,4* 110,3±11,3 

Прогестерон, нмоль/л 20,2±1,7* 39,4±2,2 

Е2/Пр 10,83±0,8* 2,79 ±0,02 

Тестостерон, нмоль/л  1,6±0,12 1,2±0,11 

Кортизол, нмоль/л 998,16±24,12* 672,26±18,12 

 
Примітка. *- різниця достовірна відносно показників контролю, 

р<0,05. 
 

Крім того, у таких пацієнток вміст тестостерону у крові був або на 
верхній межі норми, або дещо перебільшував показники, отримані у 
здорових жінок контрольної групи.  

В контексті доцільності оцінки гормонального дисбалансу у жінок 
другої досліджуваної групи (вік старше 35 років), ми також провели 
дослідження концентрації основних гонадотропних та стероїдних гормонів у 
динаміці ОМЦ (табл.4.3).  

Як свідчать дані дослідження на 5-7-й день ОМЦ, наведені у таблиці 
4.3, у 13 пацієнток (45,71 %) другої групи показники вказували на зниження  
рівня ФСГ на 13,59 % порівняно із групою пацієнток, які увійшли до 
контролю (р>0,05), рівні ЛГ були вищими на 30,13 %, ніж у здорових жінок 
(р>0,05). При цьому співвідношення концентрацій ЛГ/ФСГ у контрольній 
групі становить 1,05, а в другій групі, – 1,75, що свідчить про порушення 
синтезу гонадотропних гормонів.  
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Таблиця 4.3 

Концентрація гіпофізарних та яєчникових гормонів у крові жінок 

другої групи на 5-7-й дні менструального циклу, (М±m) 

Показник 
Друга група 

(п=35) 

Контрольна група 

(n=20) 

ЛГ, МОg/л 15,6±1,4 10,9±1,11 

ФСГ, МОg/л 8,9±1,0 10,3±1,02 

ЛГ/ФСГ 1,75±0,01° 1,05±0,04 

Пролактин, мМОg/л 359,94±22,42* 244,5±16,7 

Естрадіол, пг/мл 342,32±32,7° 336,9±21,6 

Прогестерон, нг/мл 8,28±0,21*° 2,6±0,24 

Е2/Пр 41,34±10,04* 129,57±2,15 

Тестостерон, нмоль/л  2,8±0,09*° 1,2±0,15 

Кортизол, нмоль/л 964,12±14,10* 658,62±15,32 

Інгібін В, пг/мл 98,4±2,10* 137,22±6,11 

Примітки:  

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

2. ° - різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 
 

Співвідношення Е2/Пр у даної категорії жінок, у 3,0 рази менше, ніж 

аналогічний показник у контрольній групі, що також є опосередкованим 

свідченням порушення гормонального балансу вже у першій фазі ОМЦ 

(р<0,05). Крім того, у даної категорії пацієнток, встановлено відсутність 

коливання концентрації естрадіолу та збільшення рівня прогестерону (у 3,2 

рази) (р<0,05).  

У обох досліджуваних групах ми спостерігали тенденцію до 

підвищення у їхній  крові  концентрації пролактину до (349,4±20,4) мМОg/л 

та (359,94±22,42) мМОg/л проти (244,5±16,7) мМОg/л, досягаючи 

достовірних значень (р<0,05). Концентрація тестостерону перевищувала 
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показники у контрольній групі у 2,3 рази, і таким чином вказані результати є 

свідченням помірної фонової гіперпролактинемії та гіперандрогенемії у 

даної категорії жінок. Про підсилення андрогенної активності яєчників та 

наднирників у 9 (25,71 %) жінок другої групи свідчили й клінічні ознаки 

гіперандрогенії (стерті форми  вірилізації).  

Найбільш виражені достовірні (р<0,05) зміни концентрацій 

гонадотропних та статевих гормонів у пацієнток другої дослідної групи ми  

виявили у другу фазу ОМЦ, з достовірними показниками у 26 пацієнток 

(74,28 %) (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 

Концентрація гіпофізарних та яєчникових гормонів у крові жінок другої 

групи на 21-23-й дні менструального циклу, (М±m) 

Показник Друга група (п=35) Контрольна група (n=20) 

ЛГ, МОg/л 25,9±0,16*° 10,0±0,25 

ФСГ, МОg/л 9,86±0,06* 5,92±0,24 

ЛГ/ФСГ 2,62 ±0,01* 1,68±0,04 

Пролактин, мМОg/л 498,92 ±30,16* 310,2±21,4 

Естрадіол, пмоль/л 154,12 ±11,2*° 110,3±11,3 

Прогестерон, нмоль/л 12,12±0,47*° 39,4±2,2 

Е2/Пр 12,72 ±0,02*° 2,79 ±0,02 

Тестостерон, нмоль/л  2,6 ±0,08*° 1,2±0,11 

Кортизол, нмоль/л 992,46±12,16* 672,26±18,12 

Примітки:  

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

2. ° - різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 

 

При цьому спостерігали підвищення співвідношення ЛГ/ФСГ у 1,5 

рази ( р<0,05) порівняно з групою контролю (до 2,6 проти 1,68). Крім того, у 

даної категорії пацієнток концентрація ЛГ була вірогідно підвищена у 2,5 
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рази, ФСГ – у 1,7 рази (р<0,05). Поряд з цим, на 21-23 день оваріально-

менструального циклу спостерігалось підвищення концентрації естрадіолу (у 

1,4 рази, р<0,05) на фоні значного зниження концентрації прогестерону (в 

3,3 рази, р<0,05), а також зберігалася тенденція до збільшення концентрації 

пролактину (в 1,6 рази) та тестостерону (в 2,2 рази). 

Таким чином, на 21-23-й день менструального циклу характерним для 

пацієнток другої групи є достовірне (у 3,3 рази) зниження концентрації 

прогестерону, тобто наявна абсолютна недостатність прогестерону (р<0,05) 

та відносна гіпоестрогенемія (продукція естрадіолу у 1,4 рази нижча в 

порівнянні з показниками контролю). Про значний дефіцит прогестерону в 

жінок другої групи, свідчить вагома різниця у показниках співвідношення 

Е2/Пр між пацієнтками контрольної та другої групи,  що відповідає різниці 

між групами у 4,5 рази (відповідно 12,72 проти 2,79 у контролі, р<0,05). 

На даному етапі дослідження також було проведено оцінку концентра-

ції основних тропних та стероїдних гормонів у сироватці крові жінок третьої 

групи віком старше 40 років (табл. 4.5).  

Слід відмітити, що показники середнього рівня концентрації всіх 

гормонів достовірно відрізнялися у жінок даної досліджуваної групи у 

порівнянні з контролем та відповідали гормональному фону пізнього 

репродуктивного періоду.  При аналізі показників гормонального гомеостазу 

у жінок третьої групи був виявлений чіткий взаємозв’язок між рівнем 

яєчникового резерву та гормональним профілем. Характерним для даного 

вікового періоду є підвищення у 2,1 рази рівня ФСГ та ЛГ – у 1,8 рази, а 

також зменшення рівня естрадіолу у 2,7 рази, які виявлено у 19 (67,86 %) 

жінок третьої групи (р<0,05).  Низький індекс ЛГ/ФСГ, а також низький (у 

2,3 рази) у порівнянні із здоровими жінками (р<0,05) показник інгібіну В 

чітко вказує на інволютивні процесі в системі гіпоталамус-гіпофіз-яєчники, 

(р<0,05), що корелює зі зростанням відсотку невдалих спроб ДРТ у даної 

категорії пацієнток.  
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Таблиця 4.5 

Динаміка змін рівня гіпофізарних та яєчникових гормонів  

у жінок третьої групи на 5-7 день менструального циклу, М±m 

Показники 
Досліджувані групи 

Третя група (n=28) Контрольна група (n=20) 

ЛГ, мМО/мл 18,33±1,40 *° 10,9±1,11 

ФСГ, мМО/мл 22,92±2,35*° 10,3±1,02 

ЛГ/ФСГ 0,8±0,01*° 1,05±0,04 

Пролактин, мМО/л 493,72±12,51*° 244,5±16,7 

Естрадіол,  пг/мл 123,12±21,10 *° 336,9±21,6 

Прогестерон,нг/мл 0,91±0,01*° 2,6±0,24 

Тестостерон, нмоль/л 1,08±0,11* 1,2±0,15 

Кортизол, нмоль/л 989,8±12,33*° 658,62±15,32 

Інгібін В, пг/мл 58,62±2,11*° 137,22±6,12 

Примітки:  

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

2. ° - різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 

 

Що стосується рівня пулу андрогенів, то слід вказати, що даний 

показник був статистично значимим у 13 (46,43 %) пацієнток даної 

досліджуваної групи (зокрема у жінок із дисгормональними порушеннями та 

високим індексом маси тіла) у порівнянні з контролем і становив (2,68±0,11) 

нмоль/л проти (1,20±0,15) нмоль/л у контролі (р<0,05) у першій фазі 

менструального циклу, що, очевидно, пов’язано з компенсаторним 

посиленням функції наднирників, а також периферичною конверсією 

андрогенів з жирової тканини у даної категорії пацієнток. 

Проте у 15 (53,57 %) пацієнток старше 41 року (третя група) відмічено 
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виражений дефіцит загального тестостерону (до 0,66±0,06) нмоль/л , що  у 

1,8 рази нижче від рівня норми (p<0,05). Високий рівень пептидних гормонів 

та низький естрадіолу у жінок третьої групи у порівнянні з групою контролю 

очевидно пов’язаний з віковим зниженням стероїдної функції яєчників, 

причому у даної категорії пацієнток у першу фазу умовного менструального 

циклу відмічено значиму естрогенну недостатність у 57,14 % спостережень 

(16 пацієнток), високий рівень ФСГ та ЛГ у порівнянні з контрольною 

групою ( р<0,05). Оцінка гормонального профілю у другу фазу циклу у даної 

категорії жінок також дозволила виявити достовірні відмінності у 

концентрації пептидних та стероїдних гормонів (табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 

Динаміка змін рівня гіпофізарних та яєчникових гормонів 

у жінок третьої групи на 21-23 день менструального циклу, М±m 

Показники 
Досліджувані групи 

Третя група (n=28) Контрольна група (n=20) 

ЛГ, мМО/мл 14,82±1,2 * 10,0±0,25 

ФСГ, мМО/мл 18,92±2,15* 5,92±0,24 

ЛГ/ФСГ 0,78±0,01*° 1,68±0,04 

Пролактин, мМО/л 636,4±10,20 *° 310,2±21,4 

Естрадіол,  пг/мл 163,12±16,10 *° 110,3±11,3 

Прогестерон, нг/мл 12,14±0,61*° 39,4±2,2 

Е2/Пр 13,43±0,2* 2,79 ±0,02 

Тестостерон, нмоль/л 0,96±0,56*° 1,2±0,11 

Кортизол, нмоль/л 992,66±32,40* 672,26±18,12 

Примітки:  

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

2. ° - різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 
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А саме: достовірно низький (у 3,2 рази) рівень прогестерону у 

сироватці крові у порівнянні з групою контролю (12,14±0,61) нмоль/л проти 

(39,4±2,2) нмоль/л в контролі, (р<0,05), що є свідченням ановуляторних 

менструальних циклів, причому у 12 (42,86 %) жінок відмічено 

нормоестрогенову ановуляцію, а у 5 (17,86 %) - гіпопрогестеронову 

недостатність лютеїнової фази.  

Також встановлено, що концентрація пролактину у жінок третьої 

дослідної групи була у 2,0  рази більшою у порівнянні із групою контролю 

(р<0,05). Крім того, у всіх жінок пізнього репродуктивного віку мало місце 

збільшення  концентрації кортизолу ( у 1,5 рази) у сироватці крові, де 

середнє значення зазначеного гормону становило (992,66±32,40) нмоль/л 

проти (672,26±18,12) нмоль/л в контролі, р<0,05.  

Аналіз даних тестів функціональної діагностики дозволив нам виявити 

у хворих на безпліддя, включених у програму IVF, наступні зміни ОМЦ. 

Овуляторні цикли були відмічені у 58 (55,24 %) жінок, серед яких 

нормоестрогенний тип або абсолютна гіперестрогенія мали місце у 19 (43,18 

%), відносна гіперестрогенія та недостатність жовтого тіла – у 25 пацієнток 

(56,82 %) випадках.  

Відмічено зменшення числа жінок, у яких контрольована індукція 

овуляції відбувалася у межах овуляторного менструального циклу на фоні 

непорушених гормональних співвідношень між статевими та 

гонадотропними гормонами (14 осіб – 24,14 %), р<0,05, а також високим 

відсотком жінок із недостатньою функцією жовтого тіла, що 

супроводжується змінами ритму секреції та вмісту в крові гонадотропних 

гормонів (55,17 %). Незважаючи на те, що у 14 (24,14 %) пацієнток був 

збережений нормальний овуляторний цикл, у половини з них спостерігалися 

більше 4 невдалих спроб імплантації. Ановуляція була виявлена у 47  (44,76 

%) жінок із неліддям, при цьому в 61,70 % випадків на фоні гіпер, у 38,30 % - 

на фоні гіпоестрогенії.  
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У всіх жінок із невдалими спробами імплантації в анамнезі виявлений 

циклічний ритм секреції пролактину із закономірним підвищенням рівня 

гормону у другій його фазі, але на фоні вже вихідної гіперпролактинемії. 

Виражене порушення пролактинсекретуючої функції гіпофіза у даної 

категорії пацієнток також викликає значні порушення в регуляції функції 

яєчників: уповільнюється дозрівання фолікулів та зменшується 

функціональна активність жовтого тіла, чим також можна вірогідно 

пояснити досить високий відсоток безплідності.   

Таким чином, слід вказати, що ступінь дисбалансу синтезу 

гонадотропних та стероїдних гормонів, виявлений у результаті аналізу та 

оцінки гормонального статусу у досліджуваних групах жінок, підвищувався 

по мірі віку, тривалості безпліддя та мультифакторної природи провідних 

причин. 

 

4.2 Оцінка окремих показників оваріального резерву у жінок 

дослідних груп. 

 

Проведено оцінку інструментальних методів дослідження та окреми 

показників оваріального резерву. Дані ультразвукового дослідження матки 

(довжина, ширина, передньо-задній розмір (ПЗР) та яєчників (об’єм, число 

астральних фолікулів (ЧАФ), а також яєчниково-матквий індекс (ЯМІ) та 

фолікулярний індекс (ФІ) представлені у таблиці 4.7.  

Аналізуючи дані ультразвукового дослідження матки та яєчників в  

першій групі жінок з невдалими спробами імплантації ембріону, включених 

у програму IVF, слід відмітити достовірно значиме збільшення передньо-

заднього розміру матки, товщини ендометрію та діаметру домінуючого 

фолікула у порівнянні з пацієнтками другої та третьої груп та групи 

контролю (р<0,05). 
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Таблиця 4.7 

Дані ультразвукового обстеження, M±m 

Показники 
Перша група 

(n=48) 

Друга група 

(n=35) 

Третя група 

(n=28) 

Контрольна 

група (n=20) 

Розміри матки, мм 

Довжина 56,80±10,20*°+ 50,60±8,90*+ 48,80±7,90* 46,80±5,40 

ПЗР 42,80±7,90*°+ 41,00±6,80*+ 39,90±6,80* 39,10±3,60 

Ширина 58,2±8,40*°+ 49,4±6,4*+ 49,0±7,50* 50,6±8,60 

М-ехо, мм 14,86±4,60*°+ 11,6±1,6*+ 9,5±7,90* 9,2±1,10 

Розміри яєчників,мм 

Довжина 34,6±2,40*°+ 32,8±3,6*+ 29,2±2,10* 30,1±2,10 

Ширина 29,8±6,80*°+ 26,9±6,84*+ 2,4±2,60* 26,8±1,40 

Товщина 24,4±4,60*°+ 19,0±1,40*+ 18,0±1,60* 18,8±7,90 

V яєчника, см3 8,96±2,10*°+ 6,8±0,08*+ 5,4±1,08* 6,69±1,10 

ЧАФ  4,99±0,36*°+ 2,40±0,92*+ 1,90±1,06* 5,38±0,340 

Діаметр дом. 

фолікула, мм 
26,8±12,40*°+ 5,4±1,40*+ 5,2±1,03* 18,2±0,60 

ЯМІ 2,9±0,02*°+ 2,2±0,02*+ 2,0±0,40* 3,5±0,02 

ФІ 0,5±0,04*°+ 0,5±0,01*+ 0,43±0,03* 0,7±0,02 

Примітки:  
1. *  - різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 
2. °  - різниця достовірна відносно показників другої групи, р<0,05; 
3. +  -  різниця достовірна відносно показників третьої групи, р<0,05 

 

Як демонструють дані таблиці 4.7, об’єм яєчника у 1,4 рази переважав 

у даної категорії пацієнток за рахунок одного або кількох кистозних 

включень, що вказує на персистенцію фолікула та домінування 
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проліферативних процесів та хронічної ановуляції (р<0,05). Динамічне 

зменшення об’єму яєчників та фолікулярного індексу у жінок другої та 

третьої груп у порівнянні з контролем, а також даними у жінок першої групи 

є вагомим свідченням виснаження фолікулярного пулу яєчників у даної 

категорії пацієнток, що потребує відповідної корекції. УЗД об’єму яєчника 

дає можливість побічно зробити висновок про резерв фолікулів, оскільки 

існує чіткий взаємозв’язок між цим показником на 2-3-й день ОМЦ та 

числом фолікулів, що залишилися у яєчнику. З віком було зареєстровано 

зменшення об’єму яєчників та числа антральних фолікулів в них, що можна 

розцінювати як ознаки оваріального старіння. 

Оцінка гемодинаміки матки дозволила вказати, що візуалізація 

основних гілок маткових, радіальних і базальних артерій реєструвалася у 

86,66 % (91), у 13,33 – виявляли тільки спіральні артерії венозного типу. 

Порівняльна оцінка результатів кровотоку в маткових артеріях при 

високій кратності невдалих спроб імплантації встановила  у 15, 23 % (16) 

виражені зміни у вигляді ретроградного раннього діастолічного кровотоку, 

причому ці зміни були двобічні. У базальних і спіральних артеріях звертало 

на себе увагу підвищення показників судинної резистентності у 25,71 % (27) 

спостережень. 

Сканування термінальних гілок маткових артерій дозволило виявити 

залежність між товщиною ендометрію та характеристикою кровотоку у 

спіральних та базальних артеріях (р<0,05).  

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 невдалих спроб імплантації. 

Показники оваріального резерву у пацієнток досліджуваних груп із 

врахуванням вікового фактору та тривалості безпліддя подані у таблиці 4.8.  
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Таблиця 4.8. 

Показники оваріального резерву, (М±m), абс.ч., % 

Показники Досліджувані групи 

Перша група 

(п=48) 

Друга група 

(п=35) 

Третя група 

(п=28) 

Контрольна 

група(п=20) 

ФСГ, 

МЕ/л 

<10 
41   

85,42 ±5,09 

28 

80,00 ±6,76 

3 

10,71 ±5,85*° 

19 

95,00 ±4,87  

від 10 

до 5 

7 

16,67 ±5,75* 

7 

20,00±6,76  

10 

35,71±9,06 *° 

1 

5,0 ±4,87  

 

>15 

- - 15 

53,57±9,42*° 

- 

АМГ, 

нг/мл 

  >1,0 
37 

88,10±5,0  

24 

67,57±7,85 * 

13 

46,43±9,42*° 

100  

0,01-1,0 
11 

26,19±6,78  

11 

31,43±7,85 * 

15 

53,57±9,42*° 

- 

Інгібін 

В,пг/мл 

 
116,90±2,22 98,4±2,10* 58,62±2,11* 137,22±6,12 

Примітки:  

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

2. ° - різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 

 

Аналізуючи дані, наведені в таблиці 4.8, можна спостерігати 

тенденцію до зниження концентрації АМГ в плазмі крові раніше, ніж 

відбуваються зміни щодо показників ФСГ та порушення менструального 

циклу. Так, у жінок першої групи АМГ був нижчим від нормальних 

показників у 14,28 %, у пацієнток другої групи – у 28,57 %, тоді як у третій 

групі у половини пацієнток він не досягав референтних нормальних значень.  

Таким чином, у жінок із невдалими спробами IVF в анамнезі виявлені 

значні порушення нормального ритму секреції та вмісту у крові 
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гонадотропних та яєчникових гормонів, із підвищення вмісту 

гонадотропінів, особливо у другу фазу циклу на фоні гіперестрогенії, 

гіперпролактинемії, гіперандрогенії та недостатньої секреції прогестерону у 

більшості жінок першої та другої групи. Однак, незважаючи на наявність 

відхилень у секреції гонадотропних гормонів та пролактину, компенсаторні 

реакції організму на преконцепційному етапі забезпечують відносно 

стабільний стан гомеостазу у половини пацієнток. 

Більш значимі порушення стероїдогенезу відмічені у жінок третьої 

групи, де поряд із гіпопрогестеронемією встановлено два типи естрогенової 

дисфункції із проявами як абсолютної, так і відносної гіперестрогенемії. 

Неоднозначними були також коливання андрогенного пулу з констатацією у 

половини пацієнток зниженого рівня андрогенів. Отримані результати 

показників гормонального статусу знаходилися у прямій залежності з 

низькими рівнями інгібіну В та відхиленням від референтних меж 

показників АМГ, що у сукупності чітко характеризує низький ОР у даної 

категорії пацієнток та може бути прогностичним маркером негативних 

насдідків IVF. 

Матеріали розділу висвітлені у друкованих працях [109]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ІМПЛАНТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ЕНДОМЕТРІЮ  У ЖІНОК ДОСЛІДНИХ ГРУП 

 

5.1. Морфологічна характеристика ендометрію на момент 

«імплантаційного вікна» у жінок досліджуваних груп 

 

Оцінка стану ендометрію нами було проведено із врахуванням 

комплексу інструментальних методів – УЗД, гістологічного дослідження 

біоптатів ендометрію, отриманих шляхом аспірації порожнини матки, або 

фракційного зішкрібу у динаміці ОМЦ, а у 36 жінок – гістероскопічного 

дослідження.  

Як показали проведені нами попередні дослідження, 33 (31,43±4,53) % 

жінок серед респондентом дослідних груп завагітніли після двох спроб, в 

той час як у 37 (35,24±4,66) % пацієнток були три невдалі спроби, 19 

(18,10±3,76)  % мали чотири спроби і 16 (15,24±3,51) %  жінок -  більше 

чотирьох спроб.   

Ретроспективний аналіз показав, що у анамнезі у  18 (51,43±8,45) %  

жінок другої групи та у 22 (78,57±7,754) % пацієнток третьої групи було > 

трьох безуспішних індукцій овуляції.  

Дані комплексного інструментального та гістологічного обстеження 

стану ендометрію представлені у таблиці 5.1.  

Аналізуючи гістологічні знахідки у жінок із невдалими спробами IVF у 

анамнезі, встановлено значимий відсоток внутрішньоматкових 

гінекологічних захворювань, який у результаті комплексного повноцінного 

інструментального обстеження був більш значимим (у 2,5-3,0 рази)  у 

порівнянні з даними, отриманими при оцінці соматичного та гінекологічного 

анамнезу. 
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Таблиця 5.1 

Дані комплексного інструментального обстеження   

стану ендометрію у жінок досліджуваних груп (п=105), абс.ч., % 

Показник УЗД обстеження 

(п=105) 

Гістологічне 

дослідження (п=105) 

Гістероскопічне 

дослідження (п=78) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Ендометрій, 

що відповідає 

фазі циклу 

36 34,29±4,63 19 18,10±3,76 14 17,85±4,35* 

Неповноцінна 

секреторна 

трансформація 

ендометрію 

18 17,14±3,68 23 21,90±4,04 23 29,49±5,16 

Гіпоплазія 

ендометрію 

9 8,57±2,73 16 15,24±3,51 19 24,36±4,86*о 

Гіперплазія  

ендометрію + 

міома матки 

12 11,43±3,10 12 11,43±3,10 23 29,49±5,16*о 

Гіперплазія 

ендометрію 

16 15,24±3,51 26 24,76±4,21* 31 39,74±5,54*о 

Хронічний 

ендометрит 

- - 7 6,67±2,43* 29 37,18±5,47*о 

Поліп 

ендометрію 

5 4,76±2,08 6 5,71±2,27 19 24,36±4,86* 

Аденоматоз 11 10,48±2,99 11 10,48±2,99 27 34,62±5,39*о 

Примітки: 

1. * - різниця достовірна відносно даних УЗД обстеження, р<0,05; 

2. о  - різниця достовірна відносно даних гістологічного дослідження 

аспірату, р<0,05. 
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Гістологічне вивчення матеріалу фракційного біоптату, отриманого 

при гістероскопічному обстеженні продемонструвало достовірні відмінності 

у діагностиці маткової патології, яка знижує ефективність програми IVF 

(рис. 5.1).     

0
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0
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28,57+7,64*
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20,00+6,76*
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відповідає фазі циклу

Гіпоплазія ендометрію

НСТЕ

Гіперплазія
ендометрію

Хронічний ендометрит

Поліпоз ендометрію

Міома матки

Аденоміоз

Перша група Друга група Третя група
 

 

Рис. 5.1 Гістологічні знахідки у жінок досліджуваних груп із 

невдалими спробами IVF (п=105) у анамнезі , M± m, % 

Примітка. * - різниця достовірно відносно показників першої групи, 

р<0,05. 

 



102 
 

Комплесний підхід до діагностики імовірних маткових чинників 

дозволив діагностувати у 40 (38,10±4,74 %) жінок наявність гіперпластичних 

процесів (залозисто-кистозна гіперплазія -  у 31 пацієнтки (29,52±4,45 %), 

поліпоз ендометрію - у 19 (47,50±7,90 %), що є наслідком хронічної 

нормоестрогенової або відносної (щодо рівня прогестерону) 

гіперестрогенової ановуляції, причому у 23 (21,90±4,04 %) випадків 

гіперплазія ендометрію поєднувалася з фіброміомою матки, і у 27 

(25,71±4,27 %) -  з аденоміозом, у  5 жінок (4,76±2,08 %) гістологічною 

знахідкою була атрофія ендометрію. 

Як демонструють приведені дані, у жінок старшої вікової категорії із 

невдалими імплантаціями у анамнезі у більш значимому відсотковому 

відношенні було діагностовано гіпоплазію ендометрію (у 1,4 рази більше, 

проте без вірогідної різниці по групах), гіперплазію ендометрію (у 1,6 рази 

частіше, р<0,05), лейоміому матки та поліпоз ендометрію (у 2,1 рази, р<0,05) 

проти даних у пацієнток другої групи (вік жінок 35-40 років). 

Що стосується діагностики хронічного ендометриту, то його частка 

була значимою у всіх трьох групах, проте у жінок старше 41 року дані 

гістологічна картина у 2,0 рази частіше констатована проти пацієнток 

раннього репродуктивного віку (р<0,05). 

У 33,33 % спостереженнях у жінок першої групи гістологічна картина 

ендометрію, загалом, відповідала фазі циклу, під час якого забирався 

матеріал. Проте, у 12 жінок (28,57 %) цієї групи при комплексному 

патогістологічному дослідженні ендометрію все ж таки було встановлено 

невідповідність морфологічної картини фазі циклу.  

На рис. 5.2 приведено зображення гістологічної картини ендометрію у 

пацієнтки О., 1984 р.н., взятого на 24 день менструального циклу. Маткові 

залози округлої форми у співвідношенні до строми 1:3, вистелені 

проліферативним однорядним призматичним епітелієм з базально 

розміщеними великими ядрами округлої форми. Субнуклеарна вакуолізація 
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відсутня. Строма повнокровна, явища набряку, клубки спіральних артерій 

відсутні. Приведена гістологічна картина відповідає ендометрію 

проліферативного типу в пізній стадії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2 . Ендометрій проліферативного типу у пізній стадії пацієнтки О., 

1984 р.н., на 24 день менструального циклу. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. Збільшення х140. 

 

Подібна картина виявлена і при гістологічному дослідженні пацієнтки М., 

1978 р.н. (рис. 5.3.).  

У однорядному призматичному епітелії окремих залоз визначається 

субнуклеарна вакуолізація (а), повнокров'я та незначний набряк строми (б). 
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Рис.5.3. Проліферативний ендометрій в пізній стадії пацієнтки М., 1978 

р.н., на 20 день менструального циклу. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Мікрофотографія. Збільшення х560. 

 

У однієї жінки першої групи (2,38 %) виявлено картину змішаного 

гіпопластичного ендометрію (рис. 5.4).  

Залози звивистої форми розміщені рівномірно, співвідношення до строми 

складає 1:3. Вони вистелені однорядним призматичним секреторним 

епітелієм. Ядра дрібні, округлої форми, помірно гіперхромні, розміщені у 

базальній частині епітеліоцитів, цитоплазма витончена (рис. 5.4 а).  

Строма повнокровна, з ознаками набряку, наявні клубки спіральних артерій 

(рис. 5.4 б). У 8 жінок (19,05 %) було виявлено змішану гіперплазію.  
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Рис. 5.4. Змішаний гіпопластичний ендометрій (а), набряк строми, 

клубки спіральних артерій (б) пацієнтки Ш., 1984 р.н. на 22 день 

менструального циклу. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Мікрофотографія. Збільшення: а) х280, б) х560. 
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Рис. 5.5. Проліферуючий ендометрій у пізній стадії з переходом у 

змішаний гіперпластичний (а), багаторядний призматичний епітелій в 

деяких залозах (б) пацієнтки Г., 1970 р.н. на 16 день менструального 

циклу. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. 

Збільшення: а) х140, б) х560. 
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У 10 жінки другої групи (28,57 %) виявлено слизову оболонку з 

тенденцією до гіперплазії або гіперплазію ендометрію. Як демонструють 

препарати, отримані від пацієнтки Г., 1970 р.н., у ендометрії виявлено 

рівномірно розміщені залози переважно округлої форми (рис. 5.5, а) 

співвідношення залоз до строми становить 1:2. Залози вистелені однорядним 

призматичним, у поодиноких залозах – багаторядним епітелієм. Ядра 

помірно гіперхромні, округлої форми, розміщені базально, подекуди ознаки 

субнуклеарної вакуолізації. Апікальний полюс клітин рівний (рис. 5.5, б). 

Строма повнокровна, клубки спіральних артерій відсутні. 

Як продемонстрували наші дослідження, у 9 жінок другої групи (25,71 

%) виявлено хронічний ендометрит, а у 7 пацієнток (20,00 %) – поліпоз 

ендометрію. Слід відмітити, що поліпи ендометрію діагностовано у 

основному у жінок пізнього репродуктивного періоду ( після 35 років) - у 

кожної п’ятої пацієнки, як правило, у поєднанні із гіперпластичними 

процесами, лейоміомою матки, проте найчастіше, даний проліферативний 

процес супроводжував гістологічну картину хронічного ендометриту.  

Так, у пацієнтки Я., 1975 р.н., у біоптатах слизової оболонки матки 

виявлено морфологічні ознаки вказаної патології, поєднаної із 

функціональним залозистим поліпом ендометрію секреторного типу (рис. 

5.6). Візуалізуються нерівномірно розміщені залози у співвідношенні до 

строми 1:1, вистелені однорядним призматичним, переважно секреторним 

епітелієм. Визначається кістозне розширення окремих залоз (рис. 5.6, а). 

Ядра епітеліоцитів дрібні, округлої форми, гіперхромні, розміщені 

парабазально. Спостерігається субнуклеарна вакуолізація.  

У стромі повнокров'я, клубки спіральних артерій, поодинокі 

товстостінні судини. Наявні ознаки хронічного ендометриту з помірно 

вираженим склерозом (рис. 5.6, б). 
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Рис. 5.6 Функціональний залозистий поліп ендометрію 

секреторного типу (а), ознаки хронічного ендометриту із помірно 

вираженим склерозом (б) пацієнтки Я., 1975 р.н. на 24 день 

менструального циклу.Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Мікрофотографія. Збільшення: а) х140, б) х280. 
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     б) 

Рис. 5.7. Гіпопластичний залозисто-фіброзний поліп ендометрію 

(а), повнокров'я та склероз строми (б) пацієнтки О., 1975 р.н. на 24 день 

менструального циклу. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Мікрофотографія. Збільшення: х140. 
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Як демонструє описова картина представлених гістологічних 

препаратів, серед жінок третьої групи при дослідженні біоптатів ендометрію 

фіброзно-залозистий поліп було виявлено у 2,0 рази частіше проти даних 

гістологічного дослідження у пацієнток другої групи (р<0,05), також слід 

відмітити поєднання поліпозу ендометрію із ознаками аденоматозу (13 

спостережень – 46,43 %), залозисту гіперплазію (13 спостережень – 46,43 %, 

ознаки хронічного запалення (у кожної четвертої пацієнтки).  

Як демонструють дані опису гістологічного препарату, отриманого 

при обстеженні пацієнтки О., № 231, де діагностовано гіпопластичний 

залозисто-фіброзний поліп ендометрію (рис. 5.7) У препаратах візуаізується 

нерівномірне розміщення залоз, переважання стромального компоненту 

(рис. 5.7 а). Залози різної форми, вистелені однорядним призматичним 

епітелієм. Ядра округлої форми, розміщені у базальній частині епітеліоцитів. 

Строма повнокровна, з явищами склерозу (рис. 5.7, б). Виявляються 

товстостінні кровоносні судини. 

Таким чином, проведені дослідження дозволяють стверджувати, що у 

пацієнток із лікованим безпліддям та невдалими спробами IVF при 

комплексному обстеженні  у більшої половини обстежених жінок (64,76 %)  

виявляється внутрішньоматкова патологія із переважанням морфологічної 

картини хронічного ендометриту, гіперплазії та поліпозу ендометрію, а 

також неповноцінної секреторної трансформації ендометрію. 

 

5.2. Особливості дослідження абортивного матеріалу (хоріону) у 

жінок з невдалими спробами IVF у анамнезі.  

 

Як відомо, для більшості геномних та хромосомних хвороб людини 

характерне зниження фертильності . Тому, зважаючи на зусилля, затрачені 

пацієнтами та лікарями для досягнення вагітності у безплідних пар, доцільно 

мінімізувати ризик переносу ембріону sз генетичними порушеннями. 
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Враховуючи даний аспект, нами було вивчено частоту хромосомних 

аберацій у пацієнток із невдалими спробами IVF, включених в програму 

допоміжних репродуктивних технологій у Прикарпатському центрі 

репродукції людини. На етапі підготовки до запліднення in vitro 41  

подружній парі (у 28 випадках, де вік жінки був більше 35 року та у 13 

пацієнток раннього репродуктивного віку із частими > 4 невдалих спроб 

імплантації у анамнезі) було проведено каріотипування лімфоцитів 

периферичної крові. У досліджуваних нами подружніх пар при 

каріотипуванні лейкоцитів периферичної крові було встановлено 

нормальний коріотип 46, ХУ та 46, ХХ, відповідно. У всіх жінок 

лабораторно (за даними рівня β-ХГ на 14 день після переносу ембріонів) і 

клінічно (поява плідного яйця в порожнині матки на УЗД) була підтверджена 

вагітність. 

У 52,22 % спостережень (21 жінка) із 41 проведених аналіз метафазних 

пластинок трофобласта був неінформативним через відсутність у матеріалі 

живих клітин (мітотична активність відсутня). Некротичні зміни у хоріоні 

утворилися внаслідок тривалого періоду затримки з моменту загибелі плоду.  

Ще 20 пацієнток були розподілені на підгрупи відповідно до терміну 

вагітності, що завершилася раннім мимовільним викиднем: І підгрупа (n=9) 

– жінки  у яких відбувся викидень з 5 по 7 тиждень (3 – 5 тижнів після 

переносу ембріонів), ІІ підгрупа (n=6) –  від 8 до 10 тижнів вагітності (6 – 8 

тижнів після переносу) та ІІІ підгрупа (n=5)  –  від 11 до 12 тижнів (10 

тижнів відповідно), а також відповідно до вікової категорії: основна група – 

11 жінок віком до 35 років, та група порівняння – 9 пацієнток старше 35 

років.  

У включених у дослідження 20 пацієнток (19,05 %) отримали наступні 

результати (табл.5.2). У одному випадку було виявлено трисомію із 

нерозходженням аутосом (каріотипи 47 XX+15), у трьох – моносемії (45 XY-

12, 45 XX-5, 45 Х0), у двох – триплоідії (69 XXX, 69 XXY), в одному – 
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тетраплоідія (92 XXYY), у двох випадках – делеції хромосом (два 

каріотипи:46 ХХ del 5(p-), 46 XY del 4(p-)) і у одинадцяти випадках не було 

виявлено хромосомних аномалій.  

Таблиця 5.2 

Частота хромосомних аберацій у хоріоні жінок,  

де відбувся мимовільний викидень після запліднення in vitro, %  

 

Вид порушення 

Досліджувані підгрупи, розподілені з врахуванням 

терміну вагітності, коли відбувся мимовільний викидень 

І підгрупа 

 (n=9) , m  

ІІ підгрупа 

(n=6),  m  

ІІІ підгрупа  

(n=5), m  

Немає 

хромосомних 

аномалій 

4 (44,44 %) 4 (66,66 %) 3 (60,00 %) * 

Трисомії: 

Аутосомні 

Стат. хромосом 

 

- 

- 

 

1 (16,67%)* 

 

-- 

- 

Моносемії 1 (11,11 %) 1 (16,67 %) 1 (20,00 %)* 

Триплоїдії 2 (22,22 %) - - 

Тетраплоїдії 1 (11,11 %) - - 

Делеції хромосом 1 (11,11 %) - 1 (20,00 %)* 

 

Примітка. * - різниця достовірно відносно показників першої підгруп, 

р<0,05. 

 

Причому, у І підгрупі у 55,56 % спостереженнях було виявлено 

хромосомні аномалії (5), в ІІ підгрупі – у 33,33 % (2), а у ІІІ підгрупі – у 

40,00 %  (2).  

Аналіз частоти аномалій із врахуванням віку жінки продемонстрував 

наступне (табл. 5.3).  
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Таблиця 5.3 

Частота хромосомних аберацій в хоріоні жінок, у яких відбувся 

мимовільний викидень після запліднення in vitro,  m, % 

Вид порушення Групи жінок з врахуванням вікового фактору 

Група пацієнток віком  

до 35 років 

(n=11) 

Група жінки віком після 

35 років 

(n=9) 

Немає хромосомних 

аномалій 

7 (63,64 %) 4 (44,44 %)* 

Трисомії: 

Аутосомні 

Стат. хромосом 

 

1 (9,09 %) 

- 

 

- 

 

Моносемії - 3  (33,332 %)* 

Триплоїдії 2 (18,18 %) - 

Тетраплоїдії - 1 (11,11 %)* 

Делеції хромосом 1 (9,09 %) 1 (11,11 %) 

 

Примітка. * - різниця достовірно відносно показників у пацієнток 

раннього репродуктивного віку , р<0,05. 

 

Частота аномалій склала 45,00 %, а результати каріотипування ворсин 

хоріона виявили геномні та хромосомні аномалії в 55,00 % спостережень, у 

ранньому репродуктивному віці – 36,36 % проти 55,56 % спостережень у 

пізньому репродуктивному віці. Очевидно, слід говорити про порушення 

спадкового матеріалу уже на етапі гаметогенезу, бластогенезу чи раннього 

ембріогенезу у пацієнток із високою кратністю невдалих спроб  IVF у 

анамнезі, особливо із врахуванням вікового чинника. Враховуючи 

відсутність на сьогодні умов до кінця встановити фактори і чинники, які 

вплинули на формування каріотипу яйцеклітин, залишається можливість 
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дослідити полярні тільця яйцеклітини, які, як відомо, не відіграють ролі у 

заплідненні та можуть бути вилучені без її пошкодження. 

Таким чином, отримані результати дослідження (каріотипування 

ворсин хоріона) дозволили виявити геномні та хромосомні аномалії у 55,55 

% спостережень. Аналіз засвідчив, що частота хромосомних аномалій є 

більшою у термінах вагітності 5 – 7 тижнів, порівняно із такою в терміні 11 – 

12 тижнів, а також вірогідно вища у жінок старше 35 років.  

Отримані нами наступні результати виявили у 10,00 % трисомію (з 

нерозходженням аутосом (каріотипи 47 XX+15) - у 5,00 % та із 

нерозходженням статевих хромосом (47 ХХХ) – у 5,00 %), у 15,00 % – 

моносемії (45 XY-12, 45 XX-5, 45 Х0), у 10,00 % – триплоідії (69 XXX, 69 

XXY), у 5,00 % – тетраплоідія (92 XXYY), у 10,00 % випадках – делеції 

хромосом (каріотипи:46 ХХ del 5(p-), 46 XY del 4(p-)) і у 55,00 % не було 

виявлено хромосомних аномалій.  

На основі отриманих нами результатів, діагностичний алгоритм усім 

безплідним парам із невдалими спробами імплантації ембріона у анамнезі, 

пацієнтками, де попередні вагітності звершилися мимовільним викиднем, а 

також жінкам старше 35 років, у комплексі прегравідарної підготовки крім 

загальноприйнятого каріотипування лімфоцитів крові рекомендовано 

проводити доімплантаційну діагностику – комплекс заходів, спрямованих на 

дослідження генетичних структур статевих клітин чи ембріону на етапі до 

імплантації в порожнину матки. 

 

5.3.  Оцінка рівня окремих ростових факторів та динаміка зміни їх 

показників, інформаційна цінність ростових факторів як маркерів 

прогнозування розвитку порушень імплантаційного потенціалу  

 

У нашому дослідженні ми поставили за мету встановити рівень 

наступних ростових факторів: судинно-ендотеліального фактору росту  та 
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інсуліноподібного фактору росту-1 та їх коливання в процесі моніторингу 

пре концепційного періоду та програми IVF.  

Визначення вмісту вказаних ростових факторів проводили на етапі 

комплексного обстеження, програми індукції овуляції та у процесі 

динамічного спостереження результатів лікування у сироватці крові та 

цервікальному слизі (табл. 5.4).  

Вивчення рівня VEGF у секреторну фазу на етапі обстеження 

пацієнток відмітило у здорових жінок його зростання у 3,0 рази, очевидно за 

рахунок його продукції епітеліальними клітинами ендометріальних залоз. У 

пацієнток основних груп доведено зниження VEGF у секреторну фазу 

менструального циклу. Таким чином, було отримано додаткові дані, які 

продемонстрували, що VEGF є одним із важливих факторів, що стимулюють 

судинний ріст у яєчниках та забезпечують швидкий ріст капілярної сітки в 

процесі дозрівання та селекції фолікулів, формуванні та функціонуванні 

жовтого тіла.  

На етапі очікуємої імплантації у жінок першої та у більшої половини 

другої групи (60 пацієнток - 57,14 %) відмічено взаємопов’язані порушення: 

низька секреція проангіогенного фактору VEGF та порушення гемодинаміки 

у судинах матки, які, очевидно, відіграють провідну роль у патогенезі втрат 

вагітності. Зниження рівня даного трансміттера, пов’язане із порушенням 

перфузії ендометрію, робить ендометрій несприйнятливим, що на кінцевому 

етапі приводить до втрати вагітності.  

Поряд із тим, оцінка рівня даного ростового фактору на етапі можливої 

імплантації у пацієнток третьої групи та у третини жінок другої групи 

продемонструвала у 1,5 рази збільшення вмісту VEGF  у сироватці крові у 

порівнянні із жінками контрольної групи.  У категорії пацієнток старшої 

вікової групи спостерігалися значимо більш високі рівні сироваткового 

VEGF, які у 2,3 рази перевищували показники у групі молодих жінок 

раннього репродуктивного віку (р<0,05).  
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Таблиця 5.4 

Вміст рівня ростових факторів у динаміці обстеження та моніторингу у 

сироватці крові жінок, включених у програму IVF, пг/мл 

Термін 

спостереження 

Контрольна 

група 

(п=20) 

Перша група 

(п=42) 

Друга група 

(п=35) 

Третя група 

(п=28) 

Рівень судинно-ендотеліального фактору росту (VEGF), пг/мл 

Етап 

спостереження 

36,39 ± 4,02 о 14,49 ± 2,91* 16,44±1,10*о 28,42±1,21*о 

Етап 

виконання 

програми IVF 

( у здорових 

жінок  - етап 

запліднення) 

79,84 ±3 ,6 о 22,12 ± 4,21* 28,42±2,60* о 44,48±3,7*о 

16 тижнів 

вагітності 

153,28 ± 2,04о 

 

66,45 ± 2,26* 58,46±3,16*о 36,44±5,46*о 

Рівень інсуліноподібного фактору росту (IGF-1), нг/мл 

Етап 

спостереження 

136,32 ± 

14,10 о 

121,4±11,1* о 
 

118,9±12,6*,о 114,49± 8,24* 

Етап 

виконання 

програми IVF 

210,14 ± 

22,62 о 

128,64±12,6* о 121,4±11,1*о 98,4±11,1* о 

16 тижнів 

вагітності 

253,48 ± 

12,42 о 

144,42 ± ,21* о 128,9±22,42*о 121,4±11,1* о 

Примітки: 

1. * - різниця достовірна відносно показників контрольної групи, p<0,05. 

2. ° - різниця достовірна відносно показників першої групи,  p<0,05. 
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Вказані зміни дозволяють передбачити наявність патологічного 

фолікулогенезу у пацієнток старшої вікової групи, що у свою чергу 

приводить до патологічного ангіогенезу та стероїдогенезу, і очевидно, може 

впливати на якість ооцитів та ембріонів у програмі IVF.  

Таким чином, різнонаправлені зміни рівня VEGF у сироватці крові у  

групах пацієнток старшої вікової категорії є свідченням того, що при 

поєднанні та взаємодії комплексу чинників при невдалих спробах 

імплантації ембріону наступлення вагітності може здійснюватися тільки на 

фоні значимої стимуляції ангіогенезу. Поряд із тим, отримані в результаті 

наукового пошуку дані дозволяють припустити, що високий рівень VEGF у 

сироватці крові у жінок з безпліддям може сприяти невдалій імплантації 

плідного яйця і є маркером невдач IVF, що співпадає із окремими 

літературними повідомленнями [49,140,163].  

Враховуючи вагомість механізмів ангіогенезу на період формування 

імплантаційного вікна, ми вважали за доцільне вивчення рівня даного 

ростового фактору у цервікальному слизі  на момент можливої імплантації.  

При дослідженні даного показника у здорових пацієнток відмічено 

значимо високі показники його у порівнянні із пацієнтками досліджуваних 

груп (рис. 5.8).  

Так, на момент імплантації, рівень даного трансмітера у 2,5 рази 

перевищував показники у жінок раннього репродуктивного віку та у 2,9 рази 

– у пацієнток старшої вікової категорії (p<0,05).  

Це дозволило припустити, що рівень  VEGF  у цервікальному слизі на 

момент переносу ембріона достовірно пов’язаний із імовірністю успіху у 

циклах IVF та дозволяє прогнозувати успіх програми і наступлення 

вагітності (у наших дослідження вірогідність була рівною 68,57 %).  
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Рис. 5.8.  Вміст рівня VEGF у динаміці обстеження та моніторингу 

у цервікальному слизі у жінок, включених у програму IVF, пг/мл 

 

Таким чином, оцінка динаміки рівня ростових факторів у процесі 

розвитку вагітності на нашу думку дозволяє прогнозувати її наслідки за 

рівнем окремих показників у сироватці крові, перш за все за рівнем VEGF   

та IGF-1. Це дає можливість передбачати глибокі пошкодження плідного 

яйця і його судинної оболонки та може бути використано для контролю 

ефективності профілактичних заходів  та результативності преконцепційної 

підготовки у жінок групи ризику по реалізації можливої нерозвиваючої 

вагітності.  

Дослідження сімейства судинно-ендотеліальних ФР, що включає 

VEGF A, на етапі включення у програму IVF, показало, що у пацієнток 

контрольної групи рівень VEGF зростає зі збільшенням терміну гестації і 
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характеризується підвищення концентрації VEGF по мірі прогресування 

вагітності.  

Слід відмітити динамічне зростання рівня VEGF  у динаміці першого 

триместру вагітності у жінок контрольної групи від (36,39 ± 4,02) пг/мл, до 

(59,84 ± 4,6)  пг/м до 16 тижня вагітності.  Зростання синтезу судинно-

ендотеліального фактору росту при фізіологічній вагітності свідчило про 

втягнення даного фактору росту в процес розвитку судин плаценти: система 

плацентарних факторів росту, одним з яких є VEGF A, регулює ріст та 

функцію судин плаценти [49,140,163]. 

У третій групі пацієнток слід відмітити найбільш виражену 

неадекватну продукцію  VEGF, розпочинаючи із етапу спостереження на 

преконцепційному етапі до 16 тижнів вагітності. У даній групі жінок 

відмічалося порушення продукції даного маркера ангіогенезу, починаючи із 

преконцепційного етапу, що характеризувалося достовірно більш низькими 

значеннями його показників – у 4,0 рази у порівнянні з контролем у динаміці 

першого триместру, дана тенденція відмічена у динаміці всього моніторингу 

та оцінена із врахуванням результативності програми IVF (р < 0,001). Рівень 

досліджуємого фактору залишався зниженим на протязі першого триместру 

вагітності, достовірно відрізняючись від групи контролю, а також будучи 

особливо значимим у третій групі жінок (р< 0,001). 

Слід відмітити, що рівень VEGF у сироватці крові пацієнток першої та 

другої дослідної групи також достовірно відрізнявся від показників 

контролю зі статистично достовірною різницею. Крім того, проведені нами 

дослідження встановили наявність високого кореляційного зв’язку між 

показником VEGF  та результативністю програми IVF (r=0,84).  

Таким чином, рівень судинно-ендотеліального фактору росту у 

сироватці крові та цервікальному секреті може бути раннім прогностичним 

маркером, що характеризує  початкові ознаки порушення інвазії 



120 
 

трофобласту, що виникають задовго до порушення імплантації та клінічної 

маніфестації невиношування.  

Динаміка змін IGF-1 при фізіологічній вагітності й  ускладненій 

невдалими спробами IVF подана на рис. 5.9. 

Рівень IGF-1 у крові пацієнток контрольної групи, з фізіологічним 

перебігом вагітності, зростає зі збільшенням терміну гестації. У термін 8-10 

тижнів його середні значення становили (218,10±12,5 нг/мл). У термін 

гестації 16 тижнів середні значення IGF-1 становили (268,4±8,6 нг/мл), то як 

протягом другого триместру, розпочинаючи із 24 тижнів, рівень IGF-1 

продовжував зростати й становив у середньому (422,6 ± 32,6 нг/мл) (р<0,05).   

У жінок першої групи відзначається порушення продукції IGF-1, а 

саме: зниження його рівня протягом усього вивченого періоду. Уже у 

першому триместрі, розпочинаючи  з 8 тижнів вагітності, середній рівень 

IGF-1  є нижчим, ніж при неускладненій вагітності у 1,5 рази  та становить 

(134,8±10,6 нг/мл) (р<0,001), тоді як на 16 тижні вагітності значимих 

відхилень не відмічено. 

У пацієнток другої групи середній рівень IGF-1 на 8-9 тижні становив 

(128,6±12,4 нг/мл), що у 1,4 рази нижче показників контрольної групи 

(р<0,01), на 16 тижні – (210,4±8,2 нг/мл), без вірогідної різниці проти даних 

кнтролю (р>0,05). 

У жінок третьої групи середній рівень IGF-1 на 8-9 тижні становив 

(111,2±6,2 нг/мл), що достовірно (р<0,01) нижче за фізіологічний рівень (у 

2,8 рази). До початку 16 тижня вагітності показники IGF-1 становили 

(192,47±15,2 нг/мл), тобто механізми синтезу даного трансмітера 

стабілізувалися, що наближало рівні ростових факторів до референтних меж, 

хоча все ж таки незначно нижчих, ніж при неускладненій вагітності (р>0,05).  

При дослідженні даного трансміттера у 32 пацієнток у терміні гестації 

22-24 тижні, слід вказати, що середній рівень IGF-1 у пацієнток третьої 
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групи становив (188,1±4,8 нг/мл), що у 2,2 рази було  нижчим, ніж за 

фізіологічні значення (р<0,01). 

 Таким чином, проведені дослідження продемонстрували, що у жінок 

із фізіологічною вагітністю спостерігається зростання концентрації  IGF-1 у 

динаміці першої половини гестації, прогресивно сягаючи максимальних 

значень та залишаючись на високих показниках у другому триместрі.  

Тоді як у пацієнток із невдалими спробами IVF, уже на етапі програми 

ДРТ, відзначене достовірне (р<0,05) зниження рівня IGF-1, порівняно із 

неускладненою вагітністю (у 1,7 рази). Однак, до кінця другого триместру 

(22-24 тижні) спостерігається компенсаторне підвищення продукції IGF-1 у 

відповідь на дію патологічних факторів і його рівень достовірно не 

відрізняється від фізіологічних значень.  

У жінок першої групи динаміка IGF-1 у цілому подібна з 

фізіологічною вагітністю, що підтверджує збереженість компенсаторних 

можливостей у даної категорії пацієнток. Тоді як у жінок третьої групи 

мають місце найбільш виражені зміни продукції IGF-1: його рівень 

прогресивно знижується, починаючи із 8-9 тижнів гестації, а потім 

стабілізується на низьких значеннях (у 2,2 рази нижче, ніж при фізіологічній 

вагітності), що, очевидно, відбиває зрив компенсаторних можливостей 

фетоплацентарної системи. 

Підсумовуючи й узагальнюючи результати проведених досліджень, 

можна зробити висновки, що у жінок із фізіологічним перебігом вагітності 

мають місце процеси, що забезпечують ріст і розвиток нових судин – 

найважливішого процесу, що закладений в основу вагітності,  і процесів, що 

забезпечують, на нашу думку, фізіологічну достатність і доцільність цих 

процесів. Виявлена динаміка експресії факторів росту при невдалих спробах 

IVF, напевно, відбиває порушення процесів ангіо- і васкулогенеза, росту й 

диференціювання трофобласта, а також розвитку ембріона.  
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Дані, які отримали, очевидно, свідчать про наявність ендотеліальної 

дисфункції при розвитку порушення процесів імплантації, що 

супроводжується порушенням гемодинаміки й підсилюється в результаті 

персистуючої гіпоксемії, в умовах якої розвивається плацента й ембріон. 

Резюмуючи подані результати, можна стверджувати, що основи майбутньої 

акушерської патології закладаються з ранніх термінів гестації та 

визначаються в крові з 8-9 тижнів вагітності. Значною мірою вони 

обумовлені порушенням процесів, що забезпечують адекватну гемодинаміку 

у функціональній системі мати-плацента-плід.  

Резюмуючи результати, які ми отримали, можна стверджувати, що 

зміни в продукції факторів росту при невдалих спробах IVF виявляються ще 

на доклінічній стадії, задовго до клінічної маніфестації цього акушерського 

ускладнення й можуть слугувати його скринінговими маркерами. 

Матеріали даного розділу представлені у роботах [111, 113]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК, ІЗ ЗВИЧНИМИ 

НЕЕФЕКТИВНИМИ ІМПЛАНТАЦІЯМИ ЗА ЕЗУЛЬТАТАМИ 

ІМУНОГІСТОХІМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

6.1. Особливості імуногістохімічної структури та експресії ядерних 

стероїдних рецепторів в  ендометрії у жінок обстежуваних груп. 

 

Стан ендометрію досліджували у 88 безплідних пар з численними 

невдалими спробами IVF при наявності ембріонів гарної якості в анамнезі, із 

них - у 42 жінок  вивчали особливості морфологічної структури ендометрію, 

експресію ядерних рецепторів естрогенів-α (РЕ) та прогестерону (РП) в 

стромі та залозах ендометрію на дні ЛГ+6 – ЛГ+11 ОМЦ (підгрупа 1), а у 46 

пацієнток (підгрупа 2) у проліферативну фазу ОМЦ вивчали маркер 

плазматичних клітин та хронічного ендометриту – syndecan-1 – CD 138+; та 

щільність клітин СD 56+  у ендометрії відносно клітин строми. За результати 

контролю було прийнято дані імуногістохімічного обстеження 18 умовно 

здорових жінок.  

Як продемонстрували отримані результати, у жінок із невдалими 

спробами запліднення in vitro в анамнезі без вірогідної різниці по групах в 

залежності від віку нормальна імунореактивність РЕ-α та РП відзначена 

тільки у 9 спостереженнях (21,43 %), тотальне зниження імунореактивності 

(середнього та тяжкого ступеню) РЕ-α та РП у залозах та стромі 

спостерігалось у 14 спостереженнях (33,33 %), і тільки у двох жінок (4,76 %) 

встановлено нормальну рецептивність ендометрію. У всіх жінок контролю 

встановлено високий рівень імунореактивності РЕ-α та РП (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Результати дослідження імунореактивності стероїдних 

рецепторів в ендометрії у жінок досліджуваних груп 

 

Оцінка морфологічної структури ендометрію із врахуванням 

імунореактивності стероїдних рецепторів в ендометрії жінок на ЛГ+6 – 

ЛГ+11 дні ОМЦ подана у таблиці 6.1. 

Встановлено, що проста неатипова гіперплазія ендометрію (ПНГЕ) 

виявлена у 15 жінок (35,71 %) з лікованим безпліддям те невдалими 

імплантаціями у анамнезі  при відсутності у контролі; поліп ендометрію – у 

6 спостереженнях (14,29 %); невідповідність морфологічної картини 

ендометрію дню менструального циклу – у 10 (23,81 %) при 5,56 % у 

контролі; хронічний ендометрит – у 9 (21,43 %). Ендометрій мав нормальну 

морфологічну будову та відповідав стадії середньої секреції – тільки у 10 

(23,81 %) та  17  (94,44 %) випадках відповідно (р<0,05). Заслуговує на увагу 

наявність поєднаної патології. Так у 4-х із шести випадків  поліп ендометрію 
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виник на тлі хронічного ендометриту, у 4-х жінок з ПНГЕ діагностовано 

вогнищеве неповноцінне відторгнення ендометрію у попередньому циклі та 

невідповідність структури ендометрію фазі циклу.  

Таблиця 6.1 

Особливості морфологічної будови ендометрію у залежності від 

імунореактивності стероїдних рецепторів в ендометрії жінок на ЛГ+6 – 

ЛГ+11 дні менструального циклу 

Морфологічна 

картина 

Контрольна 

група (висока 

рецептивність  

(n =18 (100,00%) 

Підгрупа 1 (n=42) 

Висока 

рецептивність  

(n = 9 (21,43%) 

Тотальне 

зниження 

рецептивності  

(n = 14 (33,33%) 

Абс.ч. % Абс.ч. % Абс.ч. % 

Ендометрій, що не 

відповідає фазі циклу 
1 5,56 1 11,11* 5 35,71* 

ПНГЕ 0 0,00 2 22,22* 7 50,00*о 

Поліп ендометрію 0 0,00 1 11,11* 5 35,71* о 

Хронічний ендометрит 0 0,00 2 22,22* 7 50,00* о 

Ендометрій нормальної 

структури у середній 

стадії секреції 

17 94,44 3 33,33* 0 0,00* 

Поєднання патології 

(поліп ендометрію + 

хронічний ендометрит) 

0 0 0 0,00 4 28,57* о 

Примітки. 

1. * - різниця вірогідна з аналогічним показником групи контролю (р < 0,05); 

2. * - різниця вірогідна з аналогічним показником зразків  із високою 

рецептивністю ендометрію (р < 0,05). 
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За даними табл. 6.1  можна зробити висновок, що незважаючи на те, 

що в КГ у всіх випадках була висока реактивність стероїдних рецепторів, у 1 

(5,56 %) випадку було виявлено ендометрій, що не відповідає фазі 

менструального циклу. 

Як продемонстрували отримані нами результати дослідження у групі 

безплідних жінок із частими невдалими спробами IVF висока реактивність 

рецепторів була у тільки у 9 (21,43 %) біоптатах. Відхилення морфологічної 

будови ендометрію у цих препаратах у порівнянні із біоптатами із тотальним 

зниженням рецептивності спостерігалось вірогідно частіше, ніж у контролі: 

невідповідність фазі циклу виявляли в 11,11 % випадків, ПНГЕ – у 22,22 %, 

поліп ендометрію – в 11,11 %, хронічний ендометрит – в 22,22 % (рис. 6.2). 

 

 
 

Рис. 6.2. Хвора С., 12-й день ОМЦ, середній ступінь зниження 

імунореактивності РЕ. ІГХ із АТ до РЕ × 300 
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Тоді, як тотальне зниження експресії стероїдних рецепторів було у 14 

спостереженнях (33,33 %) жінок із звичною неефективною імплантацією.  

Відхилення морфологічної будови ендометрію у даному випадку 

також спостерігалось вірогідно частіше, ніж у контролі. Так, ендометрій, що 

не відповідає фазі циклу, виявляли у 35,71 % випадків у пацієнток із 

тотальним зниженням експресії стероїдних рецепторів; ПНГЕ – у 50,00 %, 

поліп ендометрію – у 35,71 %, хронічний ендометрит – у 50,00 %.  

Заслуговує на увагу те, що у пацієнток із тотальним зниженням експресії 

стероїдних рецепторів частота ХЕ була у 2,3 рази вищою, ніж у безплідних 

пацієнток із високою реактивністю рецепторів (р<0,05), а біоптатів із ендометрієм 

нормальної структури, що відповідає середній стадії секреції, не було жодного.  

Як демонструють дані таблиці 6.2, де наведено результати щодо 

особливостей експресії РЕ-α та РП у стромі та залозах ендометрію, серед 42 

пацієнток із невдалими спробами запліднення in vitro зниження 

імунореактивності РЕ-α середнього ступеня спостерігалось у 31 пацієнтки 

(73,81 %), із них середнього ступеня - у 8 (25,81 %) жінок, тяжкого ступеня - 

у 23 (74,19 %).  

Підвищену експресію РЕ-α виявлено у 6 жінок (14,29 %), причому у 5 

(11,90 %) пацієнток - у залозах; у 1 жінки (2,38 %) - у залозах та стромі.  

Серед 42 пацієнток із невдалими спробами запліднення in vitro 

зниження імунореактивності РП середнього ступеня спостерігалось у 14 

(33,33 %) жінок, тяжкого ступеня - у 15 (35,71 %), підвищення 

імунореактивності ендометрію РП – у 8 (19,05 %) та нормальну 

імунореактивність РП – у 5 (11,90 %). 

Підвищення імунореактивності РП у залозах виявили у 4 (9,52 %) 

пацієнток;  у стромі - у 3-х (7,14 %); у 1 (2,38 %) – у залозах та стромі .  

Із 29 (69,05 %) оцінених та вивчених препаратів імунореактивності РП 

зниження середнього ступеня у залозах зустрічалось у 9 випадках (31,03 %), 

причому це у 4,0 рази частіше у  порівнянні із РЕ-α  (2,38 %) відповідно.  
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Таблиця 6.2  

Особливості імунореактивності рецепторів естрогенів-α та прогестерону 

у стромі та залозах ендометрію жінок із невдалими спробами 

запліднення in vitro в анамнезі, абс.ч., % 

Експресія 

рецепторів 

Лока 

лізація 

Показники імунореактивності рецепторів 

Підвищена 

імуноре 

активність 

Нормальна 

імуноре 

активність 

Зниження імунореактивності 

Середнього 

ступеня 

Тяжкого 

ступеня 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

РЕ-α 

(n=42) 

Залози 5 11,90* 4 9,52* 1 2,38* о 14 
33,33* 

о 

Строма 0 0,00 0 0,00 3 7,14* о 6 7,14* о 

Залози  

і строма 
1 2,38 1 2,38 4 9,52*о 3 7,14 * 

РП  

(n=42) 

Залози 4 9,52* 1 2,38 9 21,43* о 5 9,52* о 

Строма 3 7,14* 1 0,00 2 4,76* 9 21,43* о 

Залози 

і строма 
1 2,38 3 7,14* 3 7,14* 1 2,38 

РЕ-α+ РП 

(n=42) 

Залози  

і строма 
0 0,00 8 19,04* 0 0,00 6 14,28* 

КГ (n=18) 
Залози 1 5,56 17 94,44 0 0,00 0 0,00 

Строма 0 0,00 18 100,0 0 0,00 0 0,00 

Примітки. 

1. * - різниця вірогідна з аналогічним показником групи контролю (р < 

0,05); 

2. ° - різниця вірогідна з аналогічним показником групи  із нормальною 

імунореактивністю ендометрію (р < 0,05). 
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Із 29 (69,05 %) оцінених та вивчених препаратів імунореактивності РП 

зниження середнього ступеня у залозах зустрічалось у 9 випадках (31,03 %), 

причому це у 4,0 рази частіше у  порівнянні із РЕ-α  (1 (2,38 %) відповідно (рис. 

6.3).  

 

 
Рис. 6.3. Хвора В., 12-й день ОМЦ, середній ступінь зниження 

імунореактивності  РП у залозах і стромі. ІГХ із АТ до РП × 150.  

 

Звертає на увагу те, що у 14 (33,33 %) жінок виявлено порушення експресії 

РЕ-α тяжкого ступеню у залозах, у 6 (7,14 %) у стромі, тоді як для експресії РП ці 

показники склали  5 (9,52 %) та 9 (21,43 %) відповідно. Заслуговує на увагу те, 

що зниження імунореактивності стероїдних гормонів було більш вираженим у 

стромі,  ніж у залозах (р<0,05). У 6 (14,28 %) було тотальне зниження 

імунореактивності тяжкого ступеню РЕ-α та  РП у залозах та стромі. 

Дані щодо імунореактивності рецепторів естрогенів-α та прогестерону 

в ендометрії жінок з різною морфологічною картиною ендометрію 

представлено у таблиці 6.3.  
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Таблиця 6.3 

Імунореактивність рецепторів естрогенів-α та прогестерону в ендометрії 

жінок на ЛГ+6 – ЛГ+11 дні менструального циклу, ум.од 

Морфологічна 

характеристика  

IRS РЕ-α IRS РП 

Залози Строма Залози Строма 

Контрольна група (n=18) 

Ендометрій у 

середній стадії 

секреції (n=17) 
47,35 ± 0,91 62,91 ± 1,90 81,95 ± 2,25 151,85 ± 2,53 

Ендометрій, що 

не відповідає 

фазі циклу (n=1) 
51,90 ± 1,43 71,24 ± 0,91 94,73 ± 4,86 109,30 ± 6,51 

Група жінок з безпліддям та невдалими спробами IVF (n=42) 

Ендометрій, що 

не відповідає 

фазі циклу (n=6) 
83,95 ± 7,68* 97,85 ± 3,25* 129,75±7,87* 101,65 ± 4,74* 

ПНГЕ (n=9) 64,75 ± 9,85* 45,76 ± 8,45* 70,01 ± 6,84* 85,96 ± 9,24* 
Поліп ендо-

метрію (n=6)  
83,75 ± 10,91* 75,69 ± 10,39* 88,34±11,56* 90,25 ± 7,95* 

Хронічний ен-

дометрит (n=9) 
69,75±6,15* 52,95±5,93* 67,93±7,02* 67,97±6,93* 

Ендометрій у 

середній стадії 

секреції (n=3) 
45,91 ± 4,89 64,45 ± 5,17 80,17 ± 1,53* 109,85 ± 7,18* 

Хронічний ен-

дометрит + поліп 

ендометрію (n=4) 

76,34±9,23* 71,23±9,45* 80,12±3,24* 84,23±6,76* 

Примітка. * - різниця вірогідна з аналогічним показником групи контролю, р<0,05.  
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Слід вказати, що у 8 (19,04 %) пацієнток з безпліддям та невдалими 

спробами імплантації ембріону діагностовано нормальну реактивність 

рецепторів РЕ-α + прогестерону як у залозах так і у стромі, що вірогідно 

нижче у порівнянні з групою контролю (р<0,05).  

Встановлено, що імунореактивність (IRS) РЕ-α та РП у залозах у групі 

жінок із невдалими спробами запліднення in vitro у анамнезі при діагностиці 

ендометрію, що не відповідає фазі циклу, становила:  IRS РЕ-α – (83,95±7,68) 

ум.од., IRS РП – (129,75±7,87) ум.од., у стромі – (97,85±3,25) ум.од. та 

(101,65±4,74) ум.од., відповідно.  

Якісно результати оцінки імунореактивності РЕ-α і РП представлені на 

рисунку 6.4. 

 
 

Рис. 6.4.  Імунореактивність рецепторів естрогенів-α і прогестерону 

в ендометрії жінок з безпліддям (n=42) у залежності від морфологічної 

структури ендометрію 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

ендометрій у середній 
стадії секреції 

ПНГЕ 

ендометрій, що не 

поліп ендометрію 

IRS PE-?, залози 
IRS PE-?, строма 
IRS PП, залози 
IRS PП, строма відповідає фазі циклу 

хронічний ендометрит 
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Слід відмітити, що вивчення імунореактивності РЕ-α і РП у 

контрольній групі було наступним: у залозах IRS РЕ-α становила (47,35 ± 

0,91) ум.од., IRS РП – (81,95 ± 2,25) ум.од., у стромі – (62,91 ± 1,9) ум.од. та 

(151,85 ± 2,53) ум.од., відповідно.  

Слід відмітити підвищення IRS РЕ-α у залозах у разі діагностики 

ендометрію, що не відповідає фазі циклу, при поліпозі ендометрію - у 1,8 рази, 

при хронічному ендометриті, поєднаному із поліпом – у 1,6 рази проти даних 

контролю ((83,95±7,68) ум.од., (83,75±10,91) ум.од. та (76,34±9,23) ум.од. 

відповідно, р<0,05). Аналогічні відмінності констатовано при оцінці результатів 

IRS РЕ-α у стромі, проте слід відмітити зниження даного параметру при ПНГЕ 

до (45,76±8,45) ум.од проти (62,91±1,90) ум.од. у контролі (р<0,05). 

Характеризуючи IRS РП у залозах,  слід вказати на підвищення даного 

показника до (129,75±7,87) ум.од., тобто у 1,6 рази,  при ендометрії, що не 

відповідає фазі циклу, та помірне зниження його при хронічному ендометриті 

до  (67,93±7,02) ум.од. проти (81,95±2,25) ум.од. у контролі.  

Отримані результати імунореактивності РЕ-α і РП у залозах і стромі 

ендометрію у жінок з безпліддям та невдалими спробами запліднення in vitro 

достовірно відрізняються від аналогічних показників групи контролю. 

Очевидно, що зміна імунореактивності рецепторів естрогенів-α і 

прогестерону відіграє важливу роль у формуванні невдач імплантації у жінок 

із невдалими спробами IVF.  

У  9 жінок (21,43 %) виявлено високу експресію стероїдних 

рецепторів, а ендометрій нормальної структури, що відповідає дню 

менструального циклу, із нормальною   рецептивністю встановлено тільки у 

2 пацієнток (4,76 %).  

Отримані дані підтверджують гіпотезу множинних факторів регуляції 

розвитку ендометрію як у природних циклах, так і у циклах ДРТ. 

Враховуючи вище вказане, слід підкреслити, що висока частота структурно-

функціональної неповноцінності ендометрію є показанням для більш 
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поглибленного дослідження та корекції його стану вже на етапі плануванням 

вагітності, що і обумовило розширення меж даного наукового дослідження. 

 

6.2. Особливості оцінки маркера плазматичних клітин та 

хронічного ендометриту у ендометрії у жінок обстежуваних груп. 

 

Дослідження останніх років свідчать, що при хронічних запальних 

процесах, зокрема при ХЕ, порушується рецептивність ендометрію саме за 

рахунок зниження експресії РЕ та порушення індексу співвідношення рецепторів 

прогестерону та естрадіолу [46, 59, 90, 158]. Як продемонстрували вище 

представлені результати нашого дослідження, при ХЕ вірогідною є знижена 

експресія РЕ-α та РП, особливо ці зміни виражені у стромі. 

Слід відмітити, що з цими порушеннями пов'язані як недостатня товщина 

ендометрію, так і різні форми його гіперплазії. Ми провели дослідження у 

ендометріальних зразках даних щодо експресії CD 138+, отриманих під час 

Pipelle-біопсія ендометрію  у 46 безплідних жінок з невдалими спробами 

запліднення in vitro 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).  

Позитивний результат на CD 138+ виявлено у 22 випадках (47,83 %) у 

жінок із невдалими спробами імплантації ембріону, значимо частіше, ніж 

при використанні стандартного комплексу інструментальних обстежень 

(рис. 6.5, 6.6).  
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Рис. 6.5  Пацієнтка В., плазматичні клітини в міжепітеліальних 

проміжках та клітинах залоз, ІГХ з АТ до CD 138 Х 100.  

 

 
 

Рис. 6.6. Пацієнтка С., поодинокі плазматичні клітини в 

міжепітеліальних проміжках, ІГХ з АТ до CD 38 Х 400  
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Мми вирішили проаналізувати даний показник як маркер хронічного 

запального процесу (хронічного ендометриту) із врахуванням особливостей 

анамнезу обстежуваних жінок (табл. 6.4).  

Таблиця 6.4  

Частота діагнозу хронічного ендометриту із врахуванням  

особливостей  анамнезу обстежуваних жінок (n=46) 

Анамнестичні показники  

Позитивний результат  

на CD 138 (n=22) 

Абс. % 

1. Аборт, (n = 9) 6 66,67 

2. Операції на маткових трубах та  яєчниках 

з приводу ТПФ безпліддя, (n = 22) 
7 31,82 

3. Вишкрібання порожнини матки, (n = 14) 7 50,00 

4. Жодних операцій на органах малого тазу,  

(n = 12) 
2 16,67 

p1-2 

p1-3 

p1-4 

p2-3 

p2-4 

p3-4  

<0,05 

>0,05 

<0,01 

>0,05 

<0,05 

<0,01 

 

У групах жінок, з обтяженим гінекологічним анамнезом (аборти, 

мимовільні викидні, інструментальні втручання у порожнину матки, трубно-

перитонеальний чинник безпліддя) достовірно (р<0,01) вищим є даний 

показник як маркер виявлення хронічного ендометриту.  

Слід відмітити, що аналіз отриманих результатів із врахуванням віку 

пацієнток не виявив чіткого зв’язку між імовірністю позитивного результату 

на хронічний ендометрит та віком жінки (табл. 6.5). 
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Таблиця 6.5 

Частота позитивного результату на CD 138 

із врахуванням віку жінок (n = 46) 

Вік жінки, роки  
Позитивний результат на CD 138 (n=17) 

Абс. % 

20-35, (n = 29) 12 41,38 

36-40, (n = 11) 5 45,45 

41-45, (n = 6) 3 50,00 

 

Недавні дослідження показали зміну в експресії ряду 

внутрішньоматкових молекул і лейкоцитів, зокрема CD56+ маткових NK-

клітин, в період пери-імплантації у жінок з повторними викиднями, 

припускаючи, що вони можуть бути корисними маркерами 

внутрішньоматкової функції [164, 198].  

Це і стало аргументом для рішення перевірити кількість 

CD56+ маткових NK-клітин у безплідних жінок з неодноразовими невдалими 

спробами ДРТ в анамнезі, а також прослідкувати, чи існує зв’язок між 

морфологічною картиною в ендометрії цих жінок і зміною кількості CD56+ 

маткових NK-клітин. 

Нами було проведено імуногістохімічне дослідження ендометріальних 

біоптатів, точно синхронізованих відносно дня піку ЛГ, отриманих при 

гістероскопії у 42 безплідних жінок (гістероскопії і біопсії проводились на 

ЛГ+6 – ЛГ+11 дні менструального циклу). Для визначення дня піку ЛГ було 

використане щоденне вимірювання ЛГ у сечі з середини фолікулярної фази. 

Для контролю показників, 15-ти гінекологічно здоровим жінкам, які мали як 

мінімум одну фізіологічну вагітність, що закінчилась народженням здорової 

дитини, була проведена Pipelle-біопсія ендометрію.  
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У зрізах, забарвлених маркером до CD56, підраховували кількість 

CD56 позитивних клітин і загальну кількість стромальних клітин на одне 

поле зору великого збільшення мікроскопа (×400) полів (рис. 6.7).  

 
 

Рис. 6.7 . Пацієнтка М, CD 56+ позитивно забарвлені клітини в 

ендометрії, ІГХ з використанням АТ до CD 56 Х 100 

 

Після підрахунку відсотку CD56 від загальної кількості негативно 

забарвлених клітин ендометріальної строми, проводили оцінку, де за низьку 

кількість вважали менше 1 %; середню – 1-5 %; високу – більше 5 %. 

Число CD56+ маткових NK-клітин в ендометрії 46 безплідних жінок 

(середнє значення ± SEM 11,2 + 0,9%, діапазон 1,1-41,4) були значно вище 

(р<0,05), ніж у контрольній групі (середнє значення ± SEM 6,2 + 1,4%, 

діапазон 2,2-13,9).  

Очевидно, що у жінок із неодноразовими невдалими спробами 

імплантації є порушеною імунореактивність ендометрію, а кількість 

маткових NK-клітин може бути критерієм для її діагностики. 
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Таблиця 6.6 

Розподіл кількості CD56+ маткових NK-клітин у 

 ендометрії у жінок порівнюваних груп 

Кількість СD56 клітин 

Контрольна група, 

(n = 18) 

Група жінок з 

безпліддям, (n = 46) 

Абс % Абс % 

Низька, < 1 % 2 11,11 6 13,04* 

Середня, 1 – 5 % 14 77,78 16 34,78* 

Висока, > 5 % 2 11,11 24 52,17* 

 

Примітка. * – різниця вірогідна з аналогічним показником групи контролю 

(р<0,05) 

 

Отримані результати дозволили констатувати зростання високого 

показника відсотку CD56 від загальної кількості негативно забарвлених 

клітин ендометріальної строми – у 5,0 раз у пацієнток із звиклими невдачами 

IVF проти даних контролю (p<0,05). Однак, вченим відомо суперечливі та 

неоднозначні дані про існування субпопуляцій CD56+ маткових NK-клітин, 

які мають відношення до репродуктивного результату, тому у окремих 

випадках достовірно стверджувати про беззаперечність отриманих даних не 

представляється можливим [164, 198]. Враховуючи вище викладене, слід 

вважати перспективним подальші наукові пошуки та оптимізацію 

діагностичного алгоритму з метою оцінки імплантаційної здатності 

ендометрію. 

Матеріали даного розділу представлені у роботах [110-113]. 
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РОЗДІЛ 7 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТИМІЗОВАНОЇ ПРОГРАМИ 

ПРЕКОНЦЕПЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЖІНОК ІЗ НЕВДАЛИМИ 

ІМПЛАНТАЦІЯМИ У АНАМНЕЗІ 

 

На даному етапі нашої роботи ми зробили спробу оцінити 

ефективність програм допоміжних репродуктивних технологій в залежності 

від використання запропонованої пре концепційної програми та 

лікувального комплексу підготовки ендометрію до імплантації у 105 

пацієнток репродуктивного віку із невдалими спробами IVF в анамнезі. Слід 

відмітити, що нами було обрано диференційований підхід до оптимізації 

прегравідарної програми, який враховував вік пацієнтки, кількість спроб 

невдалої імплантації ембріону, оваріальний резерв, дані морфологічного 

дослідження біоптату ендометрію та ряд інших чинників.  

Методом сліпої вибірки було сформовано дві групи: 50 пацієнток із  

невдалими спробами IVF у анамнезі, де було використано патогенетично 

обґрунтовану лікувально-профілактичну програму (основна група), та 55 

жінок (група порівняння), у яких використано рекомендації згідно 

національних стандартів (наказ МОЗ України від 09.09.2013 № 787). 

Основними моментами запропонованої лікувальної програми стали 

наступні: нейроадаптивні середники (мебікар), оптимізація 

антибактеріальної  та протизапальної терапії (амінодигідрофталазиндіону 

натрію та ензимотерапія), метаболічна терапія, спрямовану на усунення 

оксидативного стресу, покращення мікроциркуляції, трофіки та 

гемодинаміки матки та ендометрію (L-аргінін аспартат, вітамінно-

мінеральний комплекс із вмістом лікувальної дози фолатів, поліненасичені 
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жирні кислоти, інозітолом та комплекс гідроксиду магнію та 

ацетилсаліцилової кислоти). 

Диференційований підхід підготовки ендометрію до імплантації із 

врахуванням макротипу (патогенетичного варіанту) хронічного ендометриту 

та наявності проліферативних процесів у ендометрії передбачав наступне: 

при відхиленні від референтних значень рівня загального тестостерону 

використання екстракту сухої трави якірців стелючих, при гіпопластичному 

варіанті хронічного ендометриту (так званий «тонкий ендометрій») - 

застосування замісної гормональної терапії чи фітопрепаратів із 

естрогеноподібним впливом (сухий екстракт плодів прутняка звичайного); 

при змішаному варіанті – прогестеронова підтримка дідрогестероном  та при 

гіперпластичному варіанті - препарат родини хрестоцвітих  у комплексі із 

метаболічними середниками.  

Пацієнткам, у яких була виявлена проста чи комплексна неатипова 

гіперплазія ендометрію, вогнищева неатипова гіперплазія ендометрію, 

поліпоз, а також  неповноцінна секреторна трансформація ендометрію та  

хронічний ендометрит призначали  аналоги гонадотропін-рилізинг гормонів. 

Жінкам із так званим гіпопластичним варіантом хронічного ендометриту 

використовували додаткові репродуктивні та ембріологічні заходи – 

допоміжний хетчинг або інтраматкове введення Г-ККС (Патент на корисну 

модель № 104928 від 25.02.2016). 

Стан оваріального резерву у пацієнток досліджуваних груп 

представлений на рисунку 7.1.  

Як демонструють дані рисунку 7.1, стан оваріального резерву у 

пацієнток основної групи (50 жінок) та групи порівняння (55 пацієнток) 

продемонстрував, що додаткового лікування та корегуючого впливу 

вимагала половина жінок – 67 осіб ( 63,81 %)  обох досліджуваних груп. 
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Рис. 7.1 Стан оваріального резерву у пацієнток досліджуваних 

груп, %. 

 

Параметри фолікуло- та ембріогенезу у пацієнток, включених в 

дослідження, подані на рисунку 7.2.  

 

Рис. 7.2. Параметри фолікуло- та ембріогенезу у пацієнток, ум.од. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних групи порівняння, 

р<0,05. 
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Як демонструють результати дослідження, подані на рис. 7.2,  оцінка 

якості оваріальної відповіді та кількості перенесених ембріонів залежно від 

використаної схеми преконцепційної підготовки та лікувальної програми у 

пацієнток із невдалими спробами IVF, не відмітила досить значимих 

відмінностей у залежності від протоколу стимуляції, проте дозволила 

вказати на кращі дані у жінок основної групи щодо середнього числа 

кількості фолікулів та ембріонів.   

Також слід відмітити вірогідні відмінності щодо частки імплантації та 

біохімічних вагітностей:  представлені результати складали 6 спостережень 

(10,61 %) та 12 (24,00 %) відповідно, що у 2,2 рази частіше відмічено у жінок 

основної групи (р<0,05) (рис. 7.3).  

 

 
 

Рис. 7.3. Порівняльна характеристика частки імплантації та 

біохімічних вагітностей у пацієнток досліджуваних груп,  п=105, %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних групи порівняння, 

р<0,05. 
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З метою підвищення ефективності програм у жінок із високою 

імовірністю невдалих спроб (високий індекс маси тіла, пізній 

репродуктивний вік  та інші чинники, які можуть спричини негативний впив 

на результативність програм IVF)  використано ембріологічну допомогу – 

допоміжний хетчинг.   При цьому вдалося збільшити частоту імплантації на 

перенос ембріона  -  із проведенням допоміжного хетчингу частка складала 

(5) 10,00 % та (3) 5,45 % відповідно у основній групі та групі порівняння, а 

частота наступлення клінічних вагітностей (9) 18,00 % та (6) 10,91 % 

відповідно. 

Таблиця 7.1.  

Параметри ранніх етапів ембріогенезу у пацієнток з безпліддям 

 

Показник 

Група порівняння 

(стандартна схема) 

(n=43) 

Основна група   

(модифікована схема) 

(n=44) 

Кількість ембріонів  

на стадії 2-3  

бластомерів 

1,20 ±0,34* 0,76 ± 0,33* 

Кількість ембріонів  

на стадії 4-5  

бластомерів 

0,86± 0,33 1,03 ± 0,18 

Кількість ембріонів  

на стадії 6 та більше  

бластомерів 

0,98 ± 0,37* 1,61 ± 0,24* 

 

Примітка. *  значима  достовірність відмінностей  показників  із 

групою порівняння, р <0,05  . 

  

Згідно із даними, представленими у таблиці  7.1,  інтенсивність 

дроблення  оцінювалась  за кількістю бластомерів  у ембріонів на день 
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перенесення в порожнину матки жінки ( на 2-3 добу культивування). Відомо, 

що уповільнення або  припинення  розвитку ембріонів на стадії до 4-х 

бластомерів (після культивування протягом 48 годин зі стадії пронуклеусів) 

є характерними ознаками порушення розвитку ембріонів у культуральних 

середовищах і відображає якість отриманих ооцитів. 

Проведений нами аналіз розподілу ембріонів  за числом  бластомерів 

показав, що кількість ембріонів на стадії більше 4-х бластомерів достовірно 

не відрізнявся у жінок обох груп, що складало (0,86±0,33) і (1,03±0,18) 

відповідно, проте була нижчою у жінок групи порівняння (р<0,05). 

Аналіз показників результативності методу IVF,  а саме частота 

біохімічної та клінічної вагітності представлені у таблиці 7.2.  

Таблиця  7.2  

Частота досягнутих методом IVF вагітностей у пацієнток  

досліджуваних груп в залежності від запропонованих програм, абс. ч., % 

Частота 

 

Всього, 

(n=87) 

Група порівняння 

(n=43) 

Основна група 

(n=44) 

Біохімічна 

вагітність 

18  - 20,69 6  - 13,95 12  -  27,27* 

Клінічна 

вагітність 

26  -  29,89 7 - 16,28 19 - 43,18 

Загальний 

показник 

44 - 50,57 13 - 30,23 31 - 70,45 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних групи порівняння, 

р<0,05. 

 

До даного етапу дослідження із основної групи було виключено 6 

пацієнток: 3 пацієнтки були виключені із дослідження у зв’язку із невдалим 

етапом  стимуляції суперовуляції ( у двох випадках було отримано атретичні 

або незрілі ооцити, у одному випадку ооцити були відсутні);  у 3  пацієнток 
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ембріони не перенесені (у одному випадку ембріони були піддані 

кріоконсервації із-за високого ризику синдрому гіперстимуляції, у одному 

випадку було відсутня стадія дроблення),  в зв’язку з чим вони також були 

виключені. Таким чином у основній групі перенос двох ембріонів було 

здійснено у 44 пацієнтки. 

Із другої групи – групи порівняння за аналогічними причинами було 

виключено із дослідження 12 пацієнток: 7 жінок було знято із програми IVF 

та етапі стимуляції суперовуляції (у чотирьох випадках – у зв’язку з 

отриманням атретичних та незрілих ооцитів, у трьох випадках – у зв’язку з 

відсутністю ооцитів), та 5 пацієнток  – на етапі переносу ембріону ( у двох 

випадках ембріони були піддані кріоконсервації із-за високого ризику 

синдрому гіперстимуляції,  у одному випадку  -  із-за хвороби пацієнтки, у 

двох випадках було відсутня стадія дроблення).  У результаті у групі 

порівняння перенос двох ембріонів був проведений  у 43 пацієнток. Відсоток 

незапланованої кріоконсервації ембріонів був нижчим у основній групі 

проти даних групи порівняння.  

Як демонструють дані таблиці 7.2, загальна частота наступлення 

вагітностей 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 досягнення клінічних вагітностей була значимо нижчою, ніж 

серед пацієнток віком до 35 років і складала  4 спостережень (9,02 %) – у 

основній групі та  2 (4,65 %) – у групі порівняння (p<0,001) (рис. 7.4). 

Слід відмітити, що статистично значимою була різниця між групами, 

що аналізувалися, і у кількості вагітностей, які так і залишилися 

біохімічними: у групі порівняння доля біохімічних вагітностей практично не 

відрізнялася від клінічної діагностики, тоді як у основній групі частка 

клінічних вагітностей у 1,6 рази переважала біохімічний показник (p<0,05).   
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Рис. 7.4. Частка біохімічних та клінічних вагітностей у пацієнток 

старше 35 років, %. 

 

Таким чином, у  результаті  впровадження та використання 

модифікованого  протоколу преконцепційної підготовки у пацієнток 

основної групи спостерігались вірогідно вищі показники настання 

біохімічної, клінічної вагітності, а також  народження живих дітей у 

порівнянні із групою порівняння, яка отримувала стандартні протоколи без 

додаткового метаболічного, антиоксидантного та ангіопротекторного впливу 

(р<0,01). 

Проте на сьогодні важливим залишається питання повноцінності 

вагітностей, що наступили у жінок із невдалими спробами імплантації 

ембріону, включених у повторну програму IVF.  

Із особливостей перебігу першого триместру вагітності слід відмітити 

наступні (табл. 7.3).  
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Аналіз перебігу першого триместру вагітності дозволив зареєструвати 

значиму частку ускладнень, серед яких вагітність , що не розвивається, та 

анембріонія відмічені тільки у групі порівняння, ранній токсикоз – у 2,0 рази 

та загроза мимовільного  викидня – у 1,7 рази частіше проти даних у групі 

порівняння (р<0,05).  

Слід також відмітити високий відсоток гіперкоагуляції  у обох групах 

:групі порівняння  -  (71,43±17,07 %) ,  тоді як у пацієнток основної групи – у 

(47,37±11,35 %) .  

Таблиця 7.3  

Особливості перебігу першого триместру вагітності у жінок 

досліджуваних груп, % 

Ускладнення Основна група, 

п=19 

Група порівняння, 

п=7 

Вагітність, що не розвивається - 1 – 14,29±13,23 

Загроза мимовільного викидня 8 – 42,11±11,33* 5 – 71,43±17,07 

Ектопічна вагітність  - 1 – 14,29±13,23 

Ауторедукція ембріона - 1 – 14,29±13,23 

Ранній токсикоз 5 – 26,32±10,10* 4 – 57,14±18,70 

Активація інфекційного чинника 8 – 42,11±11,33 4 – 57,14±18,70 

Гіперкоагуляція 9 – 47, 37±11,35* 5 – 71,43±17,07 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних групи порівняння, 

р<0,05. 

 

Ці факти слід пояснити як інтенсивним гормональним напруженням 

внаслідок гіперстимуляція функції яєчників, так і неповноцінним 

імплантаційним потенціалом, який лежить у основі порушення 

трофобластичної трансформації та імплантацій. Отримані нами дані 

підкреслюють необхідність диференційованого підходу до оцінки 

репродуктивних втрат в першому триместрі вагітності у даної категорії 
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жінок. Крім того, дослідження  «абортусів» та вагітності, що не 

розвивається, продемонстрували, що достатнє число репродуктивних втрат 

першого триместру вагітності у 45,00 %  випадків супроводжувалося 

патологічними каріотипами та представлені різними формами анеуплоїдії, 

що дозволяє внести порушення каріотипу  у критерії виключення та пошуку 

інших підходів для реалізації репродуктивної функції у даної категорії 

жінок.  

Таким  чином,  доля пацієнток із невдалими спробами ЕКЗ, особливо 

серед жінок пізнього репродуктивного віку,  збільшується. Це пов’язано із 

змінами соціальних орієнтирів жінки, відтермінуванням періоду 

відтворення. Поряд із тим, відмінною мотивацією у таких жінок є 

несвоєчасне отримання спеціалізованої допомоги. Слід відмітити, що 

більшість жінок, що звернулися за лікуванням з приводу безпліддя є 

соціально та економічно благополучними.  

Поряд із тим, фізіологічне зниження репродуктивних можливостей  на 

тлі кумуляції додаткових чинників, серед яких: вік жінки, знижений 

оваріальний резерв, високий індекс маси тіла тощо, диктують необхідність 

точної оцінки репродуктивного потенціалу з метою визначення тактики та 

прогнозування успіху лікування.  

Для цього необхідно оцінити всі чинники ризику невдалих спроб, 

біохімічні маркери оваріального резерву та ультразвукові параметри як 

яєчників так і ендометрію. Оцінка дефініції оваріального резерву дозволяє 

включати жінок із нормальним оваріальним резервом для проведення 

програм IVF  із використання власних ооцитів, не зважаючи на низький 

відсоток успіху ( за даними літературних джерел біля 25 % на спробу) [26, 

107, 336]. Жінками із високим ризиком невдалих спроб та зниженим 

оваріальним резервом рекомендовано розглянути питання включення  у 

програму донації ооцитів, а при вкрай низькому оваріальному резерві слід 

довести до відома безуспішність отримання вдасного повноцінного ооциту.  
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Вагітність у жінок із невдалими спробами IVF характеризується 

значимою часткою ускладнень та репродуктивних втрат, хоча спектр та 

частота ускладнень, за винятком першого триместру, значимо не 

відрізнялися від даних у популяції [26, 107, 336]. Тим не менше, вагітність у 

жінок із невдалими спробами IVF, слід віднести до групи високого ризику, 

необхідності ретельного моніторингу, генетичного скринінгу та відповідних 

лікувальних і профілактичних заходів.  

Порівняльний аналіз ефективності модифікованої преконцепційної 

підготовки та диференційованого підходу до підготовки ендометрію до 

імплантації на основі використання метаболічної терапії  у комплексі із 

агіопротекторними та антиоксидантними   середниками  у жінок з лікованим 

безпліддям та невдалими спробами IVF,  свідчить про  її доцільну 

значущість та ефективність. Як показало дослідження, у пацієнток з 

невдалими спробами імплантації ембріону у аамнезі, яким призначався 

запропонований метаболічний комплекс та диференційована програма, 

спрямована на покращення імплантаційного потенціалу, процес IVF та ПЕ 

завдавав меншої оксидативної шкоди, що дозволило покращити оваріальну 

відповідь, якість ооцитів, імплантацій ну здатність ендометрію та відсоток  

клінічних  вагітностей у даної категорії жінок.   

Ефективність застосованих методик ДРТ у хворих на безпліддя жінок 

залежить від сукупності чинників, у першу чергу від стану оваріального 

резерву,  рівня оксидативного стрессу, рецептивності та імунореактивності 

ендометрію тощо. Тому доцільною залишається розробка підходів та 

оптимізація патогенетичної терапії, спрямованої на основні ланки 

оксидативного процессу,  корекцію антиоксидантого захисту та індукцію 

синтезу ростових факторів  на локальному та системному рівнях, що 

дозволяє рекомендувати її до включення в схему у жінок в програмах ДРТ. 

Розробка та впровадження комплексної системи діагностики та 

корекції ендометріального фактору, оцінка механізмів синтезу ростових 
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факторів, індивідуалізація гормональної корекції, оптимізація стратегії 

ембріонального трансферу та новітніх технологій  без сумніву сприятиме 

підвищенню ефективності лікування безплідності із застосуванням IVF у 

жінок із звичною неефективною імплантацією та більш широкому 

впровадженню селективного переносу одного ембріона.  

Матеріали даного методу опубліковані у наступних роботах [115, 116]. 
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РОЗДІЛ 8 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Репродуктивне здоров’я вважається пріоритетним напрямком 

соціальної та економічної політики держави. Очевидним є факт, що наявна 

ситуація щодо стану репродуктивного здоров’я жіночої популяції диктує 

необхідність активізації досліджень, спрямованих на удосконалення 

терапевтичних міроприємств, що забезпечують можливість реалізації 

репродуктивної функції при різних формах непліддя [12, 16, 22, 34, 252, 

266].  

Вважається, що успішність програми IVF на 70 % залежить від 

кількості та якості отриманих гамет та ембріонів та на 30 % – від 

рецептивності ендометрію. Причиною порушення імплантаційного 

потенціалу ендометрію можуть бути затримки розвитку каскаду 

морфологічних і функціональних його змін, а саме порушення динаміки 

росту піноподій, порушення експресії рецепторів естрогенів та рецепторів 

прогестерону в преімплантаційний період, що зумовлено рядом екзо- та 

ендогенних чинників [25, 56, 57, 107, 226, 232]. При цьому, особливої уваги 

заслуговують жінки з багаторазовими невдалими спробами ДРТ в анамнезі 

[283, 336]. Як вказують дані літератури, найбільш вірогідні БНС частіше 

відмічено у наступних ипадках:  вік жінки більше 40 років; знижений ОР; у 

пацієнток з хромосомними аномаліями; у подружжя з тяжким чоловічим 

безпліддям: <1 млн сперматозоїдів в 1 мл еякуляту, тератоспермією [26, 

107]. А проведення передімплантаційної генетичної діагностики ембріонів 

значно підвищує частоту вагітності; найкращі результати досягаються при 

селекції ембріонів за допомогою метода aCGH [3, 4, 79, 196].   
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Тому, без сумніву, вивчення гінекологічних захворювань жінки 

репродуктивного віку із невдалими спробами імплантації в анамнезі, в 

основі яких лежить патологія ендометрію, визначає необхідність у 

диференційованій терапії цих станів у залежності від виявлених порушень 

гормональної регуляції та особливостей морфофункціонального стану 

ендометрію, що дозволить розробити діагностичні критерії при різних його 

патологічних станах та визначити нові підходи до вирішення проблеми 

діагностики та лікування репродуктивних розладів. 

Все вище викладене обумовлює актуальність даної проблеми та 

визначає мету дослідження, яка полягає у наступному - 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. 

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.  

Консультативний прийом та обстеження хворих здійснювалося на 

клінічних базах кафедри акушерства та гінекології   Івано-Франківського 

державного медичного університету: в обласному перинатальному центрі, 
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центрі планування сім’ї та жіночих консультаціях м Івано-Франківськ, а 

також Прикарпатському центрі репродукції людини у чотири етапи, які 

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 ХЕ. До 

діагностичного алгоритму включали cтaндaртне гінекологічне обcтеження, 

оцінку ІМТ, лaборaторні дані, УЗД та доплерометрію, морфологічне та 

імуногістохімічне дослідження. Гормональний дисбаланс та ОР оцінювали 

за рівнем у периферичній крові гонадотропних та стероїдних гормонів, АМГ 

та інгібіну В. Рівень факторів росту VEGF та IGF-1, як одних із маркерів 

імовірних невдалих спроб IVF визначали у сироватці крові та цервікальному 

слизі 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-α і до рецепторів прогестерону, 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 даного наукового пошуку продемонстрували наступне. 

Стреси під час вагітності мали загалом 61,67 % жінок з безпліддям, що 

підтверджує і ряд літературних даних [75]. Провідні стресорні фактори, які 

створили неблагоприємний психоемоційний фон для розвитку та 

прогресування гестаційних ускладнень, у відсотковому відношенні втричі 

переважали у групі жінок, включених в програму ДРТ, і мали прямий зв’язок 
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як з самим фактом процедури ”запліднення in vitro”, так і з хронічним 

стресовим чинником, обумовленим тривалим непліддям. Серед них: 

невпевненість у майбутньому здоров’ї та вірогідність зниження 

інтелектуального потенціалу майбутньої дитини, необхідність 

довготривалого перебування в стаціонарі та оперативного розродження, що 

вимагає додаткової психопрофілактичної роботи з даною категорією 

вагітних. Орієнтування вагітної на допомогу у забезпечені та вихованні 

дитини достовірно виявило, що 65,0 % жінок першої групи здебільшого 

сподівалися у цьому тільки на себе та батьків, тоді як тільки 30,0 % третьої 

групи відмітили достатню психологічну підтримку зі сторони членів сім'ї.  

При аналізі вікових особливостей встановлені істотні відмінності щодо 

контрольної групи, які полягають у тому, що основна частина пацієнток -  

60,00 % - була у віці до 30 років (р<0,05). Літературні дані, що стосуються 

даного аспекту проблеми є досить суперечливими та недостатньо 

представленими у науковій періодиці. Як свідчать літературні джерела 

здатність до зачаття після 35 років достовірно знижується у 3-4 рази [81, 82, 

103, 208]. За даними ряду літературних повідомлень, у програмі, що 

контролює стимуляцію овуляції, найбільша частота настання вагітності за 

перший цикл спостерігається у пацієнток, що не досягли 30 років (19 %), 

тоді як у жінок віком 40 років він складає всього 5 % [7, 12, 22, 207]. 

Отримані нами дані оцінки репродуктивного потенціалу пацієнток другої та 

третьої груп підтверджують факт, що вік є самим значимим фактором 

ризику порушення репродуктивної функції  [31, 35, 109]. Проте у останні 

роки у світі стійко зберігається тенденція до збільшення числа жінок, що 

хотіли б реалізувати свою функцію материнства після 35 років, що 

пояснюється рядом соціально-економічних факторів [81, 82, 103, 208]. Зі 

збільшенням віку жінки зростає ризик появи генетичної патології у плода, 

знижується здатність синтезувати простогландини та здатність до 
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імплантації плідного яйця в матці, що збільшує частоту самовільних 

викиднів на ранніх термінах гестації [114, 147, 153].  

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. 

Слід відмітити, що у групі жінок з тривалістю непліддя 10 років і 

більше пацієнток старших 40 років було 85,71 %. У даної категорії жінок 

фертильна функція в основному обмежена віком 45 років та значимо змінені 

гормональні показники, тому вони  потребують особливого підходу відносно 

застосування гормональних препаратів при підготовці та під час вагітності. 

Крім того, виношування вагітності у даній віковій категорії також 

поєднується з певними труднощами [1, 34, 43, 44, 47, 185]. 

Вивчення впливу соціально-медичних факторів та виникнення 

гестаційних ускладнень у даної категорії пацієнток показали, що ризик 

патологічного перебігу вагітності тісно пов’язаний (p<0,01) з віком жінок, 

соціальним статусом (службовці, домогосподарки); рівнем освіти (вищою 
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освітою), перенесеними стресами під час вагітності, повторним шлюбом, а 

також психологічним неблагополуччям у сім’ї.  

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 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 %), 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 
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була проведена міомектомія (р<0,05). 

Як відомо з даних літератури, численні оперативні втручання на 

додатках та хронічні запальні захворювання створюють передумови для 

розвитку гормональної дисфункції, зниження ОР та імплантаційного 

потенціалу у даної категорії пацієнток [43, 44, 47, 185]. Існують літературні 

повідомлення, що після видалення маткових труб також знижуються 

показники ОР, як і при всіх хірургічних  маніпуляціях, що здатні порушити 

кровопостачання яйників [107,103, 133, 270].  

Таким чином, з врахуванням особливостей репродуктивного та 

соматичного анамнезу, слід вказати, що репродуктивний потенціал 

включених у дослідження пацієнток, особливо третьої групи, є зниженим, 

що суттєвим чином впливає на ефективність та успіх використання 

допоміжних репродуктивних технологій. 

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 

більше 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 
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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 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).  

Відомо, що після 30 років в жіночому організмі прогресує зниження 

продукції естрогенів, особливо виражене після припинення фолікулогенезу, 

що відбивається на підтриманні адаптаційних можливостей [47, 185].  

Функція гіпоталамо-гіпофізарної системи змінюється вторинно, у відповідь 

на недостатність естрогенів підвищується секреція гонадоліберинів 
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гіпоталамусом і гонадотропних гормонів гіпофізом, що було чітко відмічено 

у жінок третьої групи. Високий рівень пептидних гормонів та низький 

естрадіолу у жінок третьої дослідної групи в порівнянні з групою контролю 

очевидно пов’язаний з віковим зниженням стероїдної функції яйників, 

причому у даної категорії пацієнток у першу фазу умовного менструального 

циклу відмічено значиму естрогенну недостатність у 55 % пацієнток, 

високий рівень ФСГ та ЛГ в порівнянні з контрольною групою ( 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). Як відомо 

з даних літератури, однією з причин, що знижують ризик бідної відповіді 

яєчників, може бути зниження продукції яєчникових андрогенів 

(тестостерону). На користь даного положення говорить, по-перше, добре 

відомий факт «вікового» зниження рівня тестостерону. По-друге, про роль 

нормального рівня андрогенів для підтримання необхідної чутливості до 

стимуляторів овуляції говорять ті спостереження, згідно яких з допомогою 

андрогенвмістних препаратів вдавалось при повторному використання ЕКЗ 

забезпечити адекватну реакцію на гонадотропіни у жінок з бідною 

відповіддю при попередніх спробах.  Крім того, проведені експериментальні 

дослідження обґрунтували значимість тестостерону (його нормального 

рівня) як одного із важливих факторів, що потенціюють процес 

фолікулогенезу і  формують чутливість рецепторів клітин гранульози до 

ФСГ [70]. Перераховані вище факти підкреслюють актуальність 

всестороннього вивчення причин вікового ослаблення продукції яєчникових 

андрогенів (з одночасною оцінкою зв’язку випадків гіпоандрогенного стану 

з ознаками редукції оваріального резерву) та вивчення ефективності 

патогенетично обгрунтованого підходу до корекції даних порушень. 

Аналізуючи дані ультразвукового дослідження матки та яєчників в  
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першій групі жінок з лікованим безпліддям, включених в програму ДРТ ,слід 

відмітити достовірно значиме збільшення передньо-заднього розміру матки, 

товщини ендометрію та діаметру домінуючого фолікула в порівнянні з 

пацієнтками другої та третьої груп та групи контролю, причому об’єм 

яєчника значимо, у 1,4 рази переважав у даної категорії пацієнток в 

основному за рахунок одного або кількох кистозних включень, що вказує на 

персистенцію фолікула та домінування проліферативних процесів за рахунок 

хронічної ановуляції (р<0,05). Динамічне зменшення показників об’єму 

яєчників та фолікулярного індексу у жінок другої та третьої груп у 

порівнянні з контролем і жінками першої групи є вагомим свідченням 

виснаження фолікулярного пулу яєчників у даної категорії пацієнток, що 

потребує відповідної корекції. 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. Так, у жінок першої групи АМГ був нижчим нормальних 

показників у 15 %, у пацієнток другої групи – у 30 %, тоді як у третій групі у 

половини пацієнток він не досягав нормальних показників. Дані результати 

співпадають з висновками дослідників, які вважають даний показник 

найбільш  точним маркером репродуктивного потенціалу жінки. Деякі 

дослідники показали, що зниження рівня інгібіну Б випереджає підвищення 

рівня ФСГ [70, 158, 164, 191, 194].  Рівень інгібіну Б в ранній фолікуліновій 

фазі корелює з числом антральних фолікулів в діаметрі менше 5 мм згідно 

даних УЗД. 

Як відомо, рецептивність слизової оболонки матки та її спроможність 

сприймати бластоцисту може порушуватися у зв’язку з наявністю 

структурних аномалій ендометрію (запальні, диспластичні, гіперпластичні, 

гіпопластичні процеси, а також із дефектами так званого «імплантаційного 
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вікна» [35, 123, 178, 273, 378, 387], що характеризується як морфологічними, 

так і функціональними змінами ендометрію [23, 36, 45, 106, 150, 369]. 

 Гіпотеза численних факторів регуляції розвитку ендометрія в циклах 

ДРТ підтримується наявністю великого різноманіття структури ендометрія 

та відсутністю чіткої кореляції між рівнем сировоткових гормонів та 

морфологією хронологічно датованих біоптатів ендометрію. Для вивчення 

причин порушення процесів імплантації потрібно розуміти, що адекватна 

відповідь ендометрію на зустріч із зародком обумовлена насамперед якістю 

останнього. За умови «здорового» зародка етапи імплантації можуть бути 

порушені не лише станами з боку ендометрію і матки, але й загальними 

розладами, у першу чергу, з боку систем – учасників діалогу «зародок–

матка» [309, 310]. У той же час, у дослідженнях інших авторів доведена 

практична значущість хронологічної класифікації Noyes в лікуванні 

безпліддя, пов’язаного з матковим фактором порушення імплантації [60, 61]. 

Незважаючи на численні дискусії, хронологічне датування – один з найбільш 

доступних і ефективних методів оцінки функціонального стану ендометрію, 

а точність діагностики можна підвищити, використовуючи строгі критерії 

хронологічних параметрів менструального циклу, при цьому для зменшення 

суб’єктивності оцінки рекомендоване незалежне оцінювання принаймні 

двома морфологами [319]. 

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 
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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 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. 

Таким чином, проведені дослідження дозволяють стверджувати, що у 

пацієнток з безпліддям на невдалими спробами імплантації ембріону в 

анамнезі при комплексному обстеженні  у 45 % виявляється 

внутрішньоматкова патологія з переважанням хронічного ендометриту, 

гіперплазії та поліпів ендометрію, неповноцінна секреторна трансформація 

ендометрію. 

В той же час відсутність в доступній літературі  систематизованих 

відомостей щодо ролі факторів росту у формуванні порушень імплантації у 

жінок, включених в програми IVF  та розвитку ускладнень в ранні терміни 

вагітності у даної категорії пацієнток, можливостях діагностики, 

профілактики та етіотропної терапії виявлених порушень створили 

необхідність вивчення окремих ланок  патогенезу. 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 
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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. Як вказують окремі літературні повідомлення, зниження вмісту 

VEGF в ендометрії можна розглядати як маркер неповноцінної 

функціональної активності ендометрію в період «імплантаційного вікна» і 

прогностично несприятливий фактор вдалої реалізації програм IVF [24, 101, 

112].  

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, 
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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 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. 

Взаємозв’язок між морфологічними відхиленнями та рецептивністю 

ендометрію до імплантації ембріонів деякими дослідниками заперечується 

[59, 249, 251, 254]. В нормальному циклі стероїдна рецептивність 

ендометрію знаходиться в тісному зв'язку з гормональним фоном. Протягом 

менструального циклу естрадіол посилює синтез всіх стероїдних рецепторів, 

тоді як прогестерон пригнічує і синтез власних рецепторів, і синтез 

рецепторів до естрогенів [52]. За результатами дослідження І. Д. 

Гульмамедової у 55,40 % пацієнток спостерігається тяжка ступінь зниження 
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експресії ядерних рецепторів естрогенів-а у залозах та стромі у поєднанні з 

відсутністю рецепторів прогестерону у 20,72 % жінок, а також з різною 

ступінню ексмпресії рецепторів прогестеронів – у 34,68 %. У пацієнтів з 

підвищеною імунореактивністю рецепторів естрогенів-а у залозах (9,23%) та 

рецепторів прогестерону (20,3%) достовірно частіше спостерігалась 

невідповідність морфофункціонального стану ендометрію фазі 

менструального циклу (на 11,55%) та його гіперпластична трасформація (на 

37,63%) [55, 56, 57, 168, 191]. Найбільш сталою на сьогодні є точка зору про 

виникнення хронічного запалення ендометрію в результаті дисбалансу між 

гормональною та імунною системами організму, з одного боку, і патогенами, 

представниками мікробіоценозу - з іншого [125,134,138]. Недавні 

дослідження показали зміну в експресії ряду внутрішньоматкових молекул і 

лейкоцитів, зокрема CD56+ маткових NK-клітин, в період пери-імплантації у 

жінок з повторними викиднями, припускаючи, що вони можуть бути 

корисними маркерами внутрішньоматкової функції [128]. 

Проведене у даному науковому пошуку імуногістохімічне дослідження 

передбачало вивчення особливостей експресії РЕ-α 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-α 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 
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високою їх реактивністю (р<0,05). Дані щодо особливостей експресії РЕ-α та 

РП у стромі та залозах ендометрію жінок із невдалими спробами IVF 

дозволили констатувати зниження імунореактивності (IRS) РЕ-α середнього 

ступеня у 73,81 % випадках, тяжкого ступеня - у 74,19 %, а також підвищену 

експресію РЕ-α 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  отримано 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). 

Наведені аргументи дозволяють рекомендувати запропоновані методи 

діагностики для широкого впровадження в клінічну практику 

репродуктивних центрів. Основним завданням при розробці і впровадженні 

алгоритму обстеження жінок різних вікових груп із тривалим непліддям на 

невдалими спробами імплантації у анамнезі є уточнення основних існуючих 

стандартів преконцепційної підготовки та вибору методу ДРТ, врахування 

стану оваріального резерву та імплантаційного потенціалу ендометрію при 

провідних факторах, визначаючих негативні наслідки та антенатальні втрати 

у даної категорії жінок. 

Даний алгоритм ведення таких пацієнток проведений з врахуванням 

нових позицій патогенетичного розвитку недостатності імплантаційного 
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потенціалу, у якому здійснена спроба удосконалення системи обстеження і 

диспансерного спостереження за жінками з асоційованими формами 

безпліддя в анамнезі та невдалими спробами імплантації за рахунок 

оптимізації існуючих н сьогодні підходів сучасних репродуктивних 

технологій. Даний алгоритм включає наступні етапи: оцінка здоров’я жінки, 

постановка діагнозу та визначення можливого ступеня ризику негативних 

втрат та спроб ДРТ в залежності комплексу провідних причин зниженої 

репродуктивної функції, та стану оваріального резерву; оцінка оваріального 

резерву та імплантаційного потенціалу на момент «імплантаційного вікна»; 

диференціальна діагностика ендокринних порушень, вибір методу ДРТ, 

тактики лікування та індивідуальна програма гормональної корекції в 

залежності від віку пацієнтки, стану оваріального резерву, ступеню 

дисгормональних змін та імплантаційного потенціалу; підготовка до 

майбутньої вагітності, визначення чинників ризику ранніх антенатальних 

втрат, доімплантаційна діагностика, виявлення хронічних вогнищ інфекції, 

їх санація; оздоровлення жінок з ексрагенітальною патологією та 

гінекологічними захворюваннями; у комплекс міроприємств на пре 

концепційному етапі рекомендується поряд з раціональною гормональною 

терапією включати препарати, що володіють регулюючим впливом на синтез 

та обмін андрогенів (фітоестрогени, метаболічні та вітамінно-мінеральні 

комплекси, антиоксидантів та адаптогени, донатори оксиду азоту). 

Проведений науковий пошук та отримані результати стали 

переконливим обґрунтуванням 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 
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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-КСФ 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 
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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 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 
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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.  

Корекція зниженого репродуктивного протенціалу ефективне і 

оправдане в медичному та соціальному плані. Народження здорової дитини 

при збереженні здоров’я матері і психосоціальної адаптації подружньої пари 

оправдовує зусилля лікарів по реалізації репродуктивної функції при 

тривалому безплідді у жінок. Успіх в досягненні поставленої мети залежить 

від чіткої діагностики клініко-патогенетичних форм порушень, вибору 

правильної тактики ведення жінки, у тому числі і методів індукції овуляції, 

раціонального ведення вагітності, своєчасного родорозрішення та оцінки 

стану народжених дітей. Результати проведених  роботі комплексних 

досліджень дозволили розробити і впровадити оптимальну стратегію 

підготовки та ведення жінок різних вікових груп з тривало лікованим 

безпліддям на невдалими спробами мплантації ембріону в анамнезі, яка 

передбачає комплексну оцінку всіх факторів та оптимізовану програму 

підготовки організму до наступної вагітності.  
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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 

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, 
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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 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 %), 
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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. 
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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 

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 
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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. 
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