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Сьогодні проблема невиношування вагітності у всьому світі постає 

особливо актуальною на фоні зростання частоти непліддя. Однією з її причин є 

істміко-цервікальна недостатність (ІЦН). 

Дисертація присвячена зниженню частоти акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок із групи ризику невиношування вагітності, ускладненої ІЦН, 

на основі вивчення гормонального фону, мікробіоценозу статевих шляхів, 

функціонального стану шийки матки та фетоплацентарного комплексу (ФПК) у 

осіб з ановуляторним непліддям шляхом удосконалення комплексу 

діагностичних та лікувально-профілактичних заходів. 

Встановлено чинники ризику розвитку ІЦН у жінок з ановуляторним 

непліддям: контрольована стимуляція яйників для циклів з та без використання 

допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), запліднення in vitro (ЗІВ), 

синдром полікистозних яйників (СПЯ). Дістало подальшого вивчення стану 

гормональних особливостей в ІІ та ІІІ триместрах вагітності, які вказують на 

знижений вміст прогестерону та підвищений рівень пролактину та кортизолу, 

особливо у жінок, які завагітніли після ЗІВ. Доповнено дослідження еластичності 

тканини шийки матки у вагітних з ІЦН та ановуляторним непліддям, про що 

свідчить підвищення індексу цервікальної еластографії та зниження коефіцієнту 

деформації шийки матки в ділянках внутрішнього вічка та цервікального каналу. 

Обгрунтовано впровадження  лікувальних заходів щодо попередження 

розвитку невиношування вагітності у жінок з ІЦН та ановуляторним непліддям 

в анамнезі та формування показів для профілактичної корекції невиношування 



вагітності у вагітних високого ризику з ановуляторним непліддям в анамнезі. 

Виявлені чинники ризику розвитку ІЦН у жінок після лікування 

ановуляторного непліддя привели до розробки алгоритму обстеження та 

формування групи ризику. В терміні вагітності 11-13 тижнів + 6 днів  доведено 

потребу виконання додаткових методів дослідження стану шийки матки 

(еластографії) у осіб групи ризику. Результати проведеного комплексного 

обстеження дозволили обґрунтувати застосування оптимізованого підходу 

ведення вагітності у жінок з ІЦН та ановуляторним непліддям з метою 

попередження акушерських та перинатальних ускладнень. 

Дослідження виконано в три етапи. На першому етапі проведений 

ретроспективний аналіз перебігу 308 вагітностей та пологів у хворих із ІЦН та 

одноплідною вагітністю і різним репродуктивним анамнезом (жінки з 

спонтанною вагітністю; пацієнтки, які завагітніли після консервативного 

лікування ановуляторного непліддя; особи, у яких вагітність настала внаслідок 

застосування ЗІВ) дозволив встановити основні фактори виникнення ІЦН у осіб 

з непліддям, пов’язаним з ановуляцією – застосування ЗІВ (відношення шансів 

(ВШ)=69,41; 95 % довірчий інтервал (ДІ)=4,12-1169,23), контрольованої 

стимуляції яйників при використанні ДРТ та для циклів без ДРТ (ВШ=161,47; 95 

% ДІ=9,52-2739,97), СПЯ (ВШ=28,34; 95 % ДІ=1,68-479,45), гіперандрогенія 

(ВШ=17,25, 95 % ДІ=1,01-294,38). 

На другому етапі обстежено 120 жінок з ІЦН, яку діагностовано в терміні 

16-20 тижнів, з них 60 осіб завагітніли після консервативного лікування 

ановуляторного непліддя (І група) та 60 пацієнток з ановуляторним непліддям, 

вагітність яких настала за допомогою ЗІВ (ІІ група). 30 вагітних жінок із 

фізіологічною спонтанною вагітністю становили контрольну групу. У всіх 

пацієнток вагітність була одноплідною.  

Встановлено, що у пацієнток І та ІІ груп вагітність часто супроводжувалась 

ускладненнями: загрозою раннього мимовільного викидня – у 28,33 % (р<0,05)  

та 78,33 % (р<0,05), відповідно, пізнього мимовільного викидня – 56,67 % 

(р<0,05) та 78,33 % (р<0,05), передчасних пологів – 38,33 % (р<0,05) та 46,67 % 

(р<0,05), плацентарною дисфункцією – 36,67 % (р<0,05) та 53,33 % (р<0,05). У 



30,00 % (р<0,05) та 56,67 % (р<0,05) осіб пологи були оперативними,  15,00 % та 

16,67 % – передчасними. У цих жінок ІІ триместр вагітності перебігав на фоні 

підвищеної концентрації пролактину (на 42,32 % (р<0,05) та 65,75 % (р<0,05), 

відповідно) та кортизолу (на 30,69 % (р<0,05) та 42,67 % (р<0,05)) та пониженого 

рівня прогестерону, особливо у осіб ІІ групи (на 15,37 % (р<0,05)). 

Визначено, що у пацієнток І та ІІ груп у 16-20 тижнів коефіцієнт 

деформації в зоні внутрішнього вічка був меншим на 49,28 % та 46,38 %, 

відповідно, цервікального каналу – на 40,65 % та 39,02 %; індекс цервікальної 

еластографії в цих ділянках відповідав 3-4 балам, тоді як у здорових вагітних – 

0-1 бал (р<0,05). В І та ІІ групах найбільш виражені зміни гемодинаміки ФПК в 

30-32 тижні встановлено в маткових артеріях (р<0,05), в 38-40 тижнів – в артерії 

пуповини (р<0,05). 

Особливостями мікробіоценозу піхви у вагітних І та ІІ груп є: підвищений 

рівень кислотності піхвового вмісту більше 5,0 (56,67 % (р<0,05) та 51,67 % 

(р<0,05), відповідно), збільшення частки осіб з бактеріальним вагінозом (21,67 % 

та 28,33 %) та аеробним вагінітом (15,00 % та 20,00 %) та зменшення – із 

достатнім рівнем Lactobacillus spp. та Bifidobacterium spp. (р<0,05). 

Третій етап дослідження включав аналіз ефективності запропонованої 

оптимізованої програми заходів. Для цього І та ІІ групи були поділені на групи 

А та Б залежно від тактики ведення вагітності. Жінки ІБ та ІІБ груп отримали 

стандартний комплекс заходів (накладання циркулярного шва на шийку матки 

або встановлення акушерського песарію, при наявності патологічних виділень з 

піхви – вагінальні супозиторії, які містять 16 мг хлоргексидину диглюконат один 

раз на добу протягом 10 днів). Пацієнткам ІА та ІІА груп призначено 

оптимізовану програму, яка полягала у механічній корекції ІЦН (циркулярний 

шов або акушерський песарій), вагінальному застосуванні прогестерона 200 мг 1 

раз на добу до 34 повних тижнів вагітності, препарату L-аргінін аспартат по 1 

мірній ложці (5 мл) перорально двічі на добу на протязі 10 днів в терміні 20-22 

та 30-32 тижні вагітності, вітамінно-мінерального комплексу по 1 таблетці один 

раз на добу протягом вагітності, при необхідності – вагінальні таблетки, які 

містять 10 мг деквалінію хлориду, один раз на добу протягом 6 днів. На третьому 



етапі виділено жінок з ановуляторним непліддям в анамнезі, які завагітніли за 

допомогою ЗІВ, та за результатами першого етапу мали фактори ризику розвитку 

ІЦН, зміни довжини шийки матки (25 мм та менше) в 11-13 тижнів, значення 

індексу цервікальної еластографії у ділянках внутрішнього вічка та 

цервікального каналу 3-4 бали (група порівняння). Цим пацієнткам була 

виконана профілактична механічна корекція ІЦН в 13-15 тижнів та 

запропонована оптимізована програма ведення вагітності. 

Запропонований оптимізований комплекс заходів дозволив в 30-32 тижні 

вагітності нормалізувати рівень прогестерону сироватки крові, тоді як на фоні 

стандартного підходу даний гормон був меншим на 15,03 % (р<0,05) порівняно 

з контрольною групою, а концентрації пролактину та кортизолу в ІА та ІІА 

групах були меншими, ніж в ІБ та ІІБ. Це привело до зниження  частоти загрози 

передчасних пологів в 2,3 раза у жінок після консервативного непліддя, після ЗІВ 

– в 1,6 раза, плацентарної дисфункції – 2,1 та 1,7 раза, випадків мало- та 

багатоводдя – 1,4 та 2,3, малого для гестаційного віку плода та затримки росту 

плода – в 2,3 та 2,0 раза, передчасних пологів – в 2,0 та 2,3, кесаревого розтину в 

1,6 та 1,4 раза. Також відмічена ефективність застосування оптимізованого 

комплексу у вагітних групи ризику виникнення ІЦН з короткою шийкою матки, 

які завагітніли після лікування ановуляторного непліддя за допомогою ЗІВ. 

Ключові слова: невиношування вагітності, істміко-цервікальна 

недостатність, непліддя, пов’язане з ановуляцією, профілактика, лікування.  
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Today, the problem of pregnancy loss is a special challenge for all over the world 

taking into the account the increase of infertility rate. One of its etiological factors is 



cervical insufficiency (CI). 

The dissertation is devoted to reducing of the frequency of obstetric and perinatal 

complications in the women with risk of pregnancy loss who have CI and anovulatory 

infertility in a history, based on the study of hormonal background, genital 

microbiocenosis, functional state of the cervix and fetoplacental complex, and 

improvement of the diagnostic, preventive and treatment measures.  

The risk factors for the development of CI in the women with anovulatory 

infertility were determined: controlled ovarian stimulation for cycles with and without 

the use of assisted reproductive technologies (ART), in vitro fertilization (IVF), 

polycystic ovary syndrome (PCOS). Further study of the state of hormonal features in 

the second and third trimesters of pregnancy was performed, which indicates a reduced 

concentration of progesterone and elevated levels of prolactin and cortisol, especially 

in women who became pregnant after IVF. The study of cervical tissue elasticity in 

pregnant women with CI and anovulatory infertility was supplemented with the data 

about an increase in the cervical elastography index and a decrease in the coefficient 

of cervical deformation in the internal os of the cervix and in cervical canal. 

The introduction of treatment measures to prevent the development of pregnancy 

loss in women with CI and anovulatory infertility in the history and the formation of 

indications for the preventive correction of pregnancy loss in pregnant women with 

anovulatory infertility in history and a high risk of pregnancy loss are substantiated.  

The identified risk factors for the development of CI in women after treatment 

of anovulatory infertility led to the development of an examination algorithm and the 

formation of a risk group. At 11-13 weeks + 6 days of pregnancy, the need for 

additional methods of examination of the cervix (elastography) in persons at risk has 

been proven. The results of a complex examination allowed to justify the use of an 

optimized approach to pregnancy management in women with CI and anovulatory 

infertility in order to prevent the obstetric and perinatal complications. 

The research was performed in three stages. At the first stage, a retrospective 

analysis of the course of 308 pregnancies and births in patients with CI and singleton 

pregnancy and various reproductive history was performed (women with spontaneous 

pregnancy; patients who became pregnant after conservative treatment of anovulatory 



infertility; persons in whom pregnancy occurred after IVF). The main factors of CI in 

persons with infertility associated with anovulation were established: the use of IVF 

(odds ratio (OR)=69.41; 95% confidence interval (CI)=4.12-1169.23), controlled 

ovarian stimulation when using ART and for cycles without ART (OR=161.47; 95% 

CI=9.52-2739.97), PCOS (OR=28.34; 95% CI=1.68-479.45), hyperandrogenism 

(OR=17.25, 95% CI=1.01-294.38).  

In the second stage, 120 women with CI that was diagnosed at 16-20 weeks, 

were examined, 60 persons of them became pregnant after conservative treatment of 

anovulatory infertility (I group) and 60 patients with anovulatory infertility who 

became pregnant after IVF (II group II). 30 pregnant women with physiological 

spontaneous pregnancies were the control group. All patients had a singleton 

pregnancy. 

It was found that in patients of the I and II groups the pregnancy was often 

accompanied by complications: the threat of early miscarriage – in 28.33 % (p<0.05) 

and 78.33 % (p<0.05), respectively, late miscarriage – 56.67 % (p<0.05) and 78.33% 

(p<0.05), premature births – 38.33 % (p<0.05) and 46.67 % (p<0.05), placental 

dysfunction – 36.67 % (p<0.05) and 53.33 % (p<0.05). In the I and II groups 30.00 % 

(p<0.05) and 56.67 % (p<0.05) of the women had operated delivery, 15.00 % and 16.67 

% – premature labor. In these women, the increased concentrations of prolactin (by 

42.32 % (p<0.05) and 65.75 % (p<0.05), respectively) and cortisol (by 30.69% 

(p<0.05) and 42.67 % (p <0.05)) and low progesterone levels, especially in the II group 

(by 15.37% (p<0.05)) were determined in the second trimester of pregnancy. 

It was established that in patients of the I and II groups at 16-20 weeks the 

coefficient of deformation in the area of the internal os of the cervix was lower by 49.28 

% and 46.38 %, respectively, of the cervical canal – by 40.65 % and 39.02 %; the index 

of cervical elastography in these areas corresponded to 3-4 points, while in the healthy 

pregnant women – 0-1 point (p<0.05). In the I and II groups, at 30-32 weeks the most 

pronounced changes in the hemodynamics of feto-placental complex were found in the 

uterine arteries (p<0.05), at 38-40 weeks – in the umbilical artery (p<0.05). 

There are peculiarities of vaginal microbiocenosis in pregnant women of the I 

and II groups: the increased level of vaginal acidity more than 5.0 (56.67 % (p<0.05) 



and 51.67 % (p<0.05), respectively), the increased rate of the persons with bacterial 

vaginosis (21.67 % and 28.33 %) and aerobic vaginitis (15.00 % and 20.00 %) and 

reduction frequency of the women with a sufficient level of Lactobacillus spp. and 

Bifidobacterium spp. (p<0.05). 

The third stage of the research included an analysis of the effectiveness of the 

proposed optimized program of measures. The I and II groups were divided into groups 

A and B depending on the tactics of treatment. Women of IB and IIB groups received 

a standard treatment (circular suture on the cervix or obstetric pessary, in the presence 

of pathological vaginal discharge - vaginal suppositories containing 16 mg of 

chlorhexidine digluconate once a day for 10 days). Patients of IA and IIA groups were 

assigned an optimized program, which consisted of mechanical correction of CI 

(circular suture or obstetric pessary), vaginal use of progesterone 200 mg once a day 

until 34 full weeks of pregnancy, L-arginine aspartate 5 ml spoon orally twice a day 

for 10 days at 20-22 and 30-32 weeks of pregnancy, vitamin-mineral complex 1 tablet 

once a day during pregnancy, if necessary - vaginal tablets containing 10 mg of 

dequalinium chloride, once per day for 6 days). In the third stage, women with a history 

of anovulatory infertility who became pregnant with IVF, had risk factors for CI which 

were detected by the first stage of the study, changes in cervical length at the 11-13 

weeks of pregnancy (25 mm or less), the value of the cervical elastography index in 

the internal os of the cervix and cervical canal for 3-4 points formed the comparison 

group. These patients had preventive mechanical correction of CI at 13-15 weeks and 

were offered an optimized pregnancy management program. 

The proposed optimized complex of treatment allowed to normalize serum 

progesterone levels at 30-32 weeks of pregnancy, while against the background of the 

standard approach, this hormone was lower by 15.03 % (p<0.05) than in controls, and 

the concentrations of prolactin and cortisol in IA and IIA groups were smaller than in 

IB and IIB. This led to a 2.3-fold reduction in the risk of preterm birth in women after 

conservative infertility, 1.6-fold – after in vitro fertilization, 2.1 and 1.7-fold decrease 

of placental dysfunction, respectively, and 1,4 and  2.3 – of oligohydramnios and 

polyhydramnios, small for gestational age of the fetus and fetal growth retardation – 

2.3 and 2.0 times less, premature birth - 2.0 and 2.3, cesarean section – 1.6 and 1.4 



times. The effectiveness of the use of the optimized complex in pregnant women at risk 

of CI with a short cervix who became pregnant after treatment of anovulatory infertility 

with IVF was also established. 

Key words: pregnancy loss, cervical insufficiency, anovulatory infertility, 

prevention, treatment. 
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