
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

                                                           Кваліфікаційна наукова  

                                                               праця на правах рукопису 

 

ОКОЛОХ ОНИЕКА ГІБСОН 

 

УДК 616-071+616-084+618.36+616.5-003.42 

 

ВІДНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я У ЖІНОК  

З ВНУТРІШНЬОМАТКОВОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 

22 Охорона здоров’я  

222 – Медицина  

 

Подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії.  

Дисертація містить результати власних досліджень. 

Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на 

відповідне джерело. 

Околох Ониека Гібсон________________ 

Науковий керівник: Макарчук Оксана Михайлівна, доктор медичних наук, 

професор.  

                                                                

 

Івано-Франківськ – 2021 

 



2 

АНОТАЦІЯ 

Околох Ониека Гібсон. Відновлення репродуктивного здоров’я у жінок з 
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Франківський національний медичний університет МОЗ України, Івано-

Франківськ, 2021. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій ради Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021.  

Обгрунтування вибору теми дослідження. Порушення репродуктивного 

здоров’я та зниження репродуктивного потенціалу у жінок є наслідком великої 

кількості причин, де матковий фактор складає 24-62 %. У структурі 

внутрішньоматкової патології переважає хронічний ендометрит, рідше 

зустрічаються поліпи ендометрію - від 12,3 до 32 %, а доля жінок з 

внутрішньоматковими синехіями складає від 3 до 13 %. Підхід до вибору 

ендоскопічних хірургічних методик зберігає ряд дискусійних та невирішених 

аспектів, зокрема щодо використання офісної гістероскопії та різних видів 

енергії для деструкції патологічних змін. Поряд з деякими успіхами у 

відновленні генеративної функції після гістероскопічної корекції маткової 

патології, зростає частка рецидивів, що диктує необхідність оптимізації 

існуючих програм реабілітації. У результаті літературного пошуку отримані 

окремі повідомлення про поєднання захворювань ендометрію, міометрію та 

яєчників у 55,2 % - 69,4 % спостережень, проте не зустрічали даних щодо впливу 

порушення морфологічно-функціональних особливостей ендометрію на 

структуру та функцію яєчників. Поодинокими є дані щодо перебігу гестації, 

пологів та стану новонароджених у таких жінок, а відсутність чіткої тактики в 

проведенні прегравідарної підготовки та моніторингу вагітності у випадку 

маткового фактору інфертильності не дозволяє істотно знизити частоту 

ускладнень гестаційного процесу. Це викликає необхідність пошуку нових 
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підходів до дослідження даної проблеми і є чітким обгрунтуванням актуальності 

вибраного напрямку.  

Метою дослідження стало покращити репродуктивне здоров’я та знизити 

частоту невиношування у жінок з патологією ендометрію шляхом впровадження 

науково-обгрунтованого комплексу лікувально-реабілітаційних заходів та 

оптимізації прегравідарної підготовки. Для досягнення мети дослідження були 

використані загальноклінічні, лабораторні, інструментальні, імуноферментні, 

морфологічні та імуногістохімічні методи з використанням статистичного 

опрацювання отриманих результатів.  

Результати. Виділено найбільш часті форми патології ендометрію, серед 

яких гіперпластичні процеси, поліпоз ендометрію та внутрішньоматкові синехії. 

Встановлено фактори ризику репродуктивних невдач: вік, тривалий запальний 

процес, первинна форма тривалого безпліддя, метаболічні порушення та 

ендокринопатії, поєднання патології ендометрію з міомою матки, запальним 

процесом органів малого тазу, ендометріозом і синдромом полікистозних 

яєчників. Встановлено високу частку синдрому тазового болю, розладів 

менструального циклу, порушення секреторної функції, ановуляції, 

альгодисменореї, аномальних маткових кровотеч, гіпоменструального та 

передменструального синдрому, а також відмітили порушення метаболічного 

гомеостазу: гіперпролактинемію, гіперестрогенемію, зниження рівня секс-

стероїд-зв’язуючого глобуліну  та маркери інсулінорезистентності.  Проведено 

дослідження морфологічних особливостей ендометрію та встановлено 

структурно-функціональні зміни, зокрема, дисхроноз, витончення ендометрію, 

порушення гемодинаміки перфузії матки та збільшення об’єму яєчникової 

тканини зі зниженням оваріального резерву. Доведено дисбаланс факторів 

неоангіогенезу, підтверджено доцільність розширення діагностичного 

алгоритму оцінкою рівня експресії маркера плазматичних клітин CD 138 та CD 

56. Розроблено та запропоновано використання реабілітаційної програми та 

персоніфікованої щодо терапевтичних опцій преконцепційної підготовки, 

оцінено її ефективність. 
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Наукова новизна одержаних результатів. На основі отриманих 

результатів доповнено та розширено наукову концепцію про зміни 

репродуктивного здоров'я молодих жінок із патологією ендометрію, де існує 

чітка залежність від таких параметрів як інфекційний статус, репродуктивна 

поведінка, індекс соматичного здоров'я, метаболічний гомеостаз, стан 

репродуктивної системи. Уточнені наукові дані про фактори ризику виникнення 

маткового чинника безпліддя, що асоціюються з випадками порушення 

вуглеводного обміну, хронічного сальпінгоофориту, бактеріального вагінозу, 

розвитку ретенційних утворів яєчників, високою частотою внутрішньоматкових 

маніпуляцій. 

Уперше проведено оцінку перебігу вагітності та пологів у пацієнток та 

доповнено існуючі знання про основні предиктори акушерських та 

перинатальних ускладнень, виділено провідні критерії формування груп ризику, 

а також підтверджено погіршення репродуктивної функції при поєднанні 

патології ендометрію з зовнішньо-внутрішнім генітальним ендометріозом, 

синдромом полікистозних яєчників та запальними процесами органів малого 

тазу.  

Уперше проведено оцінку ранніх і віддалених наслідків 

внутрішньоматкових хірургічних втручань, виявлено особливості порушення 

менструальної та репродуктивної функції, відмічено збільшення частки 

симптомів хронічного тазового болю, передменструального синдрому, 

альгодисменореї. За результатами дослідження встановлено, що ретенційні 

утвори яєчників асоціюються із рецидивом гіперпластичного процесу у 34,4 % 

спостережень, виникають до 6 місяців після оперативних втручань і тривало 

персистують.  

Уперше проведено оцінку імуногістохімічних маркерів хронічних 

запальних змін у пацієнток з різними формами патології ендометрію, що,  поряд 

з оцінкою інфекційного індексу, дозволило оптимізувати програму 

реабілітаційних заходів із врахуванням індивідуального ризику маніфестації 

запальних ускладнень. Доповнено існуючі дані щодо значимості гормонального 
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та дисметаболічного статусу, порушення гемодинаміки органів малого тазу, 

оцінки рівня факторів ангіогенезу та їх значення щодо пролонгації вагітності та 

репродуктивних втрат. 

Розроблений, апробований та впроваджений у практику комплекс 

прегравідарної підготовки, що включає в себе використання офісної 

гістероскопії та лазерної терапії, програму медикаментозної реабілітації та 

преконцепційної підготовки, та дозволяє підвищити функціональну здатність 

репродуктивної системи у жінок з патологією ендометрію, покращити 

репродуктивний прогноз, а також знизити частоту рецидивів.  

Практичне значення отриманих результатів. Науково та практично 

підтверджено доцільність хірургічної корекції з використанням офісної 

ендоскопії та лазерної енергії, визначені покази до даного втручання, що 

дозволяє уникнути травматизації шийки матки, а також моніторувати стан 

цервікального каналу та порожнини матки у  період реабілітації. На основі 

проведених досліджень обгрунтовано використання у групі пацієнток з 

нереалізованою репродуктивною функцією стаціонарзамісних хірургічних 

технік як діагностики, так і лікування патології ендометрію, перш за все при 

відсутності її достовірних ехо-ознак.  

Доповнено і оптимізовано діагностичний алгоритм післяопераційного 

супроводу пацієнток з патологією ендометрію, запропоновано реабілітаційні 

заходи щодо профілактики рецидивів, апробовано і впроваджено в практику 

програму преконцепційної підготовки та моніторингу вагітності, підтверджено 

її ефективність щодо пролонгації вагітності, зменшення частки гестаційних 

ускладнень та репродуктивних втрат.  

Ключові слова: гіперплазія ендометрію, внітрішньоматкові синехії, 

хронічний ендометрит, безпліддя, офісна гістероскопія, реабілітаційна терапія, 

преконцепційна підготовка. 
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SUMMARY 

Okoloh Onyeka Gibson. Restoration of reproductive health in women with 

intrauterine pathology. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Dissertation for obtaining a degree of Doctor of Philosophy in the field of 

knowledge – 22 “Health Care”, specialty 222 – “Medicine”. – Ivano-Frankivsk 

National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 

2021. 

The thesis defense will take place in Specialized Scientific Council of Ivano-

Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2021. 

Rationale for choosing a research topic. Reproductive disorders and reduced 

reproductive potential in women are the result of a large number of causes, where the 

uterine factor is 24-62%. The structure of intrauterine pathology is dominated by 

chronic endometritis, endometrial polyps are less common – from 12,3 to 32 %, and 

the proportion of women with intrauterine synechiae is from 3 to 13 %. The choice of 

endoscopic surgical techniques is characterized by a number of debatable and 

unresolved aspects, in particular the use of office hysteroscopy and different types of 

energy to destroy pathological changes. Along with some successes in the restoration 

of generative function after hysteroscopic correction of uterine pathology, the 

proportion of recurrences is growing and this dictates the need to optimize existing 

rehabilitation programs. A literature review showed some cases of a combination of 

diseases of the endometrium, myometrium and ovaries (55,2 % - 69,4 %) but there 

were no data on the influence of morphological and functional disorders of the 

endometrium on ovarian structure and function. There is a single record of the course 

of gestation, childbirth and the condition of newborns in such women; the lack of clear 

strategy in conducting preconception care and monitoring of pregnancy in case of 

uterine infertility does not significantly reduce the frequency of complications of 

gestation. This necessitates the search for new approaches to the study of this problem 

and is a clear justification for the relevance of the chosen direction. 
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The aim of the study was to improve reproductive health and reduce the 

incidence of miscarriage in women with endometrial pathology by introducing a 

science-based set of treatment and rehabilitation measures and optimizing 

preconception care. To achieve the goal of the study, general clinical, laboratory, 

instrumental, enzyme-linked immunosorbent, morphological and 

immunohistochemical methods were used using statistical processing of the obtained 

results. 

Results. The most common types of endometrial pathology were identified, 

including hyperplastic processes, endometrial polyposis and intrauterine synechiae. 

The following risk factors for reproductive failure were identified: age, prolonged 

inflammatory process, primary form and duration of infertility, metabolic disorders and 

endocrinopathies, combination of endometrial pathology with uterine fibroids, pelvic 

inflammatory disease, endometriosis and polycystic ovary syndrome. A high 

proportion of pelvic pain syndrome, menstrual disorders, secretory dysfunction, 

anovulation, algodysmenorrhea, abnormal uterine bleeding, hypomenstrual and 

premenstrual syndrome was revealed, as well as disturbances of metabolic 

homeostasis: hyperprolactinemia, hyperestrogenemia, decreased levels of sex steroid 

binding globulin and markers of insulin resistance were noted. The morphological 

features of the endometrium were studied and structural and functional changes were 

established, in particular, dyschronosis, endometrial thinning, hemodynamic 

disturbances of uterine perfusion and increase in ovarian tissue with a decrease in 

ovarian reserve. The imbalance of neoangiogenesis factors was proved, the expediency 

of expanding the diagnostic algorithm was confirmed by estimating the expression 

level of plasma cell marker CD 138 and CD 56. The program of rehabilitation and 

personalized preconception care was developed and proposed; its effectiveness was 

evaluated. 

Scientific novelty of the obtained results. Based on the results, the scientific 

concept of changes in reproductive health of young women with endometrial pathology 

was supplemented and expanded, where there was a clear dependence on such 

parameters as infectious status, reproductive behavior, somatic health index, metabolic 
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homeostasis, and state of the reproductive system. The scientific data on risk factors 

for uterine infertility associated with cases of carbohydrate metabolism disorders, 

chronic salpingo-oophoritis, bacterial vaginosis, development of ovarian retention, 

high frequency of intrauterine manipulations were updated. 

For the first time, the course of pregnancy and childbirth in patients was assessed 

and the existing data about the main predictors of obstetric and perinatal complications 

were supplemented; the leading criteria for the formation of risk groups for their 

occurrence were identified, and deterioration of reproductive function in combination 

of endometrial pathology with external-internal genital endometriosis, polycystic 

ovary syndrome and pelvic inflammatory processes was confirmed. 

For the first time, the assessment of early and long-term consequences of 

intrauterine surgical interventions was carried out, the peculiarities of menstrual and 

reproductive function disorders were revealed, the increase in the share of symptoms 

of chronic pelvic pain, premenstrual syndrome, and algodysmenorrhea was noted. 

According to the results of the study, it was found that retentional ovaries are associated 

with recurrence of the hyperplastic process in 34,4% of cases; they occur up to 6 

months after surgery and persist for a long time (more than a year). The existing data 

on the significance of hormonal and dysmetabolic status, hemodynamic disorders of 

the pelvic organs, assessment of the level of angiogenesis factors and their significance 

in relation to prolongation of pregnancy and reproductive losses were supplemented. 

For the first time, immunohistochemical markers of chronic inflammatory 

changes in patients with various forms of endometrial pathology were evaluated, 

which, along with the assessment of the infectious index, allowed to optimize the 

rehabilitation program taking into account the individual risk of manifestations of 

inflammatory complications. 

A preconception care program, which includes the use of office hysteroscopy, 

laser therapy, and drug rehabilitation was developed, tested and implemented. This 

allows to increase the functional capacity of the reproductive system in women with 

endometrial pathology, to improve the reproductive prognosis, as well as to reduce the 

recurrence rate. 
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Practical significance of the results. The possibility of surgical correction 

using office endoscopy and laser energy was scientifically and practically confirmed; 

indications for this intervention were determined to avoid trauma to the cervix, as well 

as to monitor the condition of the cervical canal and uterine cavity during rehabilitation. 

On the basis of the conducted researches, the use of inpatient mini-invasive surgical 

techniques for both diagnosis and treatment of various forms of endometrial pathology 

(primarily, if there are no its reliable echo signs) in the group of patients with unrealized 

reproductive function was substantiated. 

The diagnostic algorithm of postoperative support of patients with endometrial 

pathology was supplemented and optimized; rehabilitation measures for recurrence 

prevention were proposed; the program of preconception care and monitoring of 

pregnancy was tested and implemented, its effectiveness in prolonging pregnancy, 

reducing the proportion of gestational complications and reproductive losses was 

confirmed. 

Key words: endometrial hyperplasia, intrauterine synechiae, chronic 

endometritis, infertility, office hysteroscopy, rehabilitation therapy, preconception 

care. 
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ВСТУП 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Порушення репродуктивного 

здоров’я та зниження репродуктивного потенціалу у жінок є наслідком великої 

кількості причин, де матковий фактор складає 24-62 % [7, 16, 82, 283]. На 

сьогодні у структурі внутрішньоматкової патології переважає хронічний 

ендометрит (ХЕ), більше, ніж у 2 рази перевищуючи поширеність інших 

клінічних форм [32, 61, 116]. Рідше зустрічаються гіперпластичні процеси (ГПЕ) 

та поліпи ендометрію, частка яких  коливається від 12,3 до 32 % [13]. Доля жінок 

з внутрішньоматковими синехіями (ВС) складає від 3 до 13 %, міома матки при 

субмукозній локалізації вузлів - від 4 % до 20 % [18, 86]. У пацієнток з невдалими 

спробами запліднення  IVF та ембріотрансферу в анамнезі частота хронічного 

ендометриту, гіперплазії ендометрію та поліпозу коливається від 30 % до 60 % 

[19, 58, 138]. Поряд з тим, патологія ендо-міометрію займає провідне місце у 

структурі гінекологічної захворюваності, та є причиною порушення 

менструального циклу (МЦ), аномальних маткових кровотеч, альгодисменореї, 

болевого синдрому та безпліддя, де поряд зі зростанням частки хронічних 

запальних процесів органів малого тазу, розвитком злукової хвороби, змінами в 

імунній системі, виникають відхилення параметрів гормонального статусу та 

формування метаболічних порушень, що обумовлює розлади менструальної та 

овуляторної функції, розвиток ендометріозу, проліферативних процесів 

міометрію та молочних залоз та синдрому полікистозних яєчників (СПКЯ) [149, 

178, 183, 187, 268].  

Якщо питання діагностики внутрішньоматкової патології достатньо повно 

представлені у літературних джерелах, то підхід до вибору ендоскопічних 

хірургічних методик зберігає ряд дискусійних та невирішених аспектів, зокрема 

щодо використання офісної гістероскопії (ГС) та різних видів енергії для 

деструкції патологічних змін [17, 97, 130, 192]. Поряд з деякими успіхами у 

відновленні генеративної функції після гістероскопічної корекції 

внутрішньоматкової патології, зростає частка рецидивів, що диктує необхідність 
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пошуку та удосконалення існуючих програм реабілітації та відновлення 

специфічних функцій жіночого організму [21, 59, 151, 228].  

У літературі існують окремі повідомлення про поєднання захворювань 

ендометрію, міометрію та яєчників, які вказують, що у 61 % випадків з 

доброякісними пухлинами яєчників та ретенційними утворами мали місце зміни 

в міометрії, ендометрії, поєднуючись з внутрішньоматковою патологією у 55,2% 

- 69,4 % спостережень [149, 159, 178, 267]. Поряд з тим, ми не зустрічали даних 

щодо впливу порушення морфологічно-функціональних особливостей 

ендометрію на структуру та функцію яєчників, не зважаючи на спільні 

патогенетичні механізми (ендокринні та запальні) [149, 159, 184].  

Ні у вітчизняній, ні у зарубіжній літературі ми не виявили аналізу стану 

нейроендокринної та метаболічної систем у даної категорії пацієнток, також 

поодинокими є інформаційні повідомлення щодо перебігу гестації, пологів та 

стану новонароджених у таких жінок. Відсутність чіткої тактики в проведенні 

передгравідарної підготовки та моніторингу вагітності у випадку маткового 

фактору порушення репродуктивного потенціалу не дозволяє істотно знизити 

частоту ускладнень гестаційного процесу та покращити репродуктивне здоров’я.  

Це викликає необхідність пошуку нових підходів до дослідження даної проблеми 

і є чітким обгрунтуванням актуальності вибраного напрямку. 

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 обґрунтування ефективних методів збереження та відновлення 

репродуктивного здоров’я жінки при акушерській та гінекологічній патології» 

(№ державної реєстрації 0114U005593), де дисертант є співвиконавцем. 

Мета дослідження. Покращити репродуктивне здоров’я та знизити 

частоту невиношування у жінок з патологією ендометрію шляхом впровадження 

науково-обгрунтованого комплексу лікувально-реабілітаційних заходів та 

оптимізації прегравідарної підготовки.  

Завдання дослідження. 
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1. Провести комплексну оцінку репродуктивного здоров’я пацієнток з 

матковим фактором безпліддя та невиношування, встановити особливості, 

частоту та структуру патології ендометрію, виявити чинники репродуктивних 

невдач та розвитку морфофункціональних порушень ендометрію.  

2. Вивчити частоту, структуру, клінічні особливості перебігу 

вагітності, пологів та стану новонароджених, а також основні чинники та 

фактори ризику імплантаційної недостатності у жінок із матковим фактором 

порушення репродуктивної функції.  

3. Дати характеристику функціональним, сонографічним і 

морфологічним та імуногістохімічним  особливостям ендометрію та структурно-

функціональної характеристики яєчників у пацієнток з матковим фактором 

порушення репродуктивної функції. 

4. З’ясувати діагностичну цінність ряду про-та антиангіогенних 

маркерів неоангіогенезу та підтвердити їх клінічне значення у формуванні 

імплантаційної недостатності  та прогнозуванні  ранніх репродуктивних втрат у 

пацієнток з патологією ендометрію. 

5. Оцінити значення інвазивних хірургічних технік по відношенню до 

відновлення репродуктивного здоров’я у взаємозв’язку із параметрами 

метаболічного гомеостазу та структурно-функціональними порушеннями в 

ендометрії та яєчниках, що зберігаються після хірургічного лікування 

внутрішньоматкової патології.   

6. Розробити та впровадити персоніфікований підхід до вибору техніки 

ендоскопічного лікування патології порожнини матки, оптимізувати 

реабілітаційний лікувально-профілактичний комплекс із врахуванням 

результатів оцінки стану ендометрію та оцінити вплив диференційованої 

програми прегравідарної підготовки на відновлення репродуктивної функції. 

Об’єкт дослідження: внутрішньоматкові синехії, хронічний ендометрит, 

гіперплазія ендометрію, порушення менструального циклу, вагітність та пологи 

у пацієнток із внутрішньоматковим чинником непліддя. 

Предмет дослідження: стан репродуктивного здоров’я, особливості 
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перебігу вагітності та пологів, рівень маркерів ангіогенезу, показники 

гемодинаміки органів малого тазу, структурні характеристики яєчників,  

функціональний стан ендометрію. 

Методи дослідження. Клініко-анамнестичні: збір анамнезу, оцінка скарг, 

оцінка об’єктивного статусу; лабораторні – гемограма, коагулограма, 

біохімічний аналіз сироватки крові, метод імуноферментного аналізу (оцінка 

параметрів гормонального статусу – гонадотропні та стероїдні гормони, 

антимюллеровий гормон (АМГ), інгібін В; рівні факторів ангіогенезу - судинно-

ендотеліальний фактор росту (VEGF), інсуліноподібний фактор (IGF-1), 

плацентарний фактор росту (PIGF) та антиангіогенний фактор (sFlt-1); 

інструментальні методи (ультразвукове дослідження, доплерометрія 

гемодинаміки органів малого тазу); ендоскопічні методи  - офісна гістероскопія; 

морфологічні та імуногістохімічні методи  - визначення кластер диференціації 

CD56, CD138; математично-статистичні методи.  

Наукова новизна одержаних результатів.  

На основі отриманих результатів доповнено та розширено наукову 

концепцію про зміни репродуктивного здоров'я молодих жінок із патологією 

ендометрію, обгрунтовано наукове положення про те, що репродуктивне 

здоров'я є багатофакторною складовою, функціонування якої залежить від таких 

параметрів як інфекційний статус, репродуктивна поведінка, індекс соматичного 

здоров'я, метаболічний гомеостаз, стан репродуктивної системи.  

Вперше проведено оцінку перебігу вагітності та пологів у пацієнток з 

матковим чинником інфертильності, що дозволило доповнити існуючі знання 

про основні предиктори акушерських та перинатальних ускладнень, виділити 

провідні критерії формування груп ризику щодо їх виникнення та внести 

теоретичний вклад у розуміння патогенетичних механізмів розвитку 

плацентарної дисфункції. 

Уточнені наукові дані про фактори ризику виникнення маткового чинника 

безпліддя, що асоціюються з випадками порушення вуглеводного обміну, 

хронічного сальпінгоофориту, бактеріального вагінозу, розвитку ретенційних 
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утворів яєчників, високою частотою внутрішньоматкових маніпуляцій та 

штучного переривання вагітності тощо,  а також підтверджено погіршення 

репродуктивної функції при поєднанні патології ендометрію з зовнішньо-

внутрішнім генітальним ендометріозом, синдромом полікистозних яєчників та 

запальними процесами органів малого тазу.  

Вперше у порівняльному аспекті проведено оцінку ранніх і віддалених 

наслідків внутрішньоматкових хірургічних втручань, виявлено особливості 

порушення менструальної та репродуктивної функції, відмічено збільшення 

частки симптомів хронічного тазового болю, передменструального синдрому 

(ПМС), альгодисменореї, що дозволило науково обґрунтувати необхідність 

удосконалення лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів.  

За результатами дослідження встановлено взаємозв’язок виникнення 

доброякісних пухлин та ретенційних утворів яєчників (фолікулярних кіст та кіст 

жовтого тіла) із розвитком гіперпластичного процесу ендометрію та його 

рецидивами. Вперше відмічено, що ретенційні утвори яєчників асоціюються із 

рецидивом гіперпластичного процесу ендометрію у 29,4 % спостережень, 

виникають до 6 місяців після оперативних втручань і тривало персистують 

(більше року). 

Уперше проведено оцінку імуногістохімічних маркерів хронічних 

запальних змін у пацієнток з різними формами патології ендометрію, що 

дозволило поряд з оцінкою інфекційного індексу оптимізувати програму 

реабілітаційних заходів із врахуванням індивідуального ризику маніфестації 

запальних ускладнень. Доповнено існуючі дані щодо значимості гормонального 

та дисметаболічного статусу, порушення гемодинаміки органів малого тазу, 

імуногістохімічних маркерів, оцінки рівня факторів ангіогенезу, зокрема вмісту 

судинно-ендотеліального та плацентарного факторів росту в сироватці крові та 

їх значення щодо пролонгації вагітності, розвитку первинної плацентарної 

дисфункції та репродуктивних втрат.  

Розроблений, апробований та впроваджений у практику лікувально-

профілактичний комплекс, що включає використання офісної гістероскопії та 
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лазерної терапії, програму медикаментозної реабілітації та преконцепційної 

підготовки, який дозволяє підвищити функціональну здатність репродуктивної 

системи у жінок з патологією ендометрію, покращити репродуктивний прогноз, 

а також знизити частоту рецидивів.  

Практичне значення отриманих результатів.  

Науково та практично підтверджено можливість хірургічної корекції з 

використанням офісної ендоскопії та лазерної енергії, визначені покази до 

даного втручання, що дозволяє уникнути травматизації шийки матки, а також 

моніторувати стан цервікального каналу та порожнини матки у період 

реабілітації. На основі проведених досліджень обгрунтовано використання у 

групі пацієнток з нереалізованою репродуктивною функцією стаціонарзамісних 

мініінвазивних хірургічних технік як для діагностики, так і лікування різних 

форм патології ендометрію, перш за все при відсутності її достовірних ехо-ознак.  

Доповнено і оптимізовано діагностичний алгоритм післяопераційного 

супроводу пацієнток з патологією ендометрію та запропоновано реабілітаційні 

заходи щодо відновлення репродуктивного здоров’я та профілактики рецидивів.  

Обгрунтовано необхідність персоніфікованого вибору комплексу 

лікувально-профілактичних заходів з позицій синдромально-структурованого 

підходу у даної категорії жінок та апробовано і впроваджено в практику 

програму преконцепційної підготовки та моніторингу вагітності.  

Впровадження результатів. Отримані результати досліджень, схеми 

діагностичного і лікувального алгоритмів у пацієнток з різними формами 

патології ендометрію впроваджені в лікувальну практику ДЗ «Прикарпатський 

центр репродукції людини» (затв. 15.03.2021), клініки репродуктивної медицини 

«Екстрамед» м. Івано-Франківськ (затв. 15.03.2021), гінекологічних відділень 

КНП «Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківського міської 

ради» (затв. 25.02.2021), центру планування сім'ї КНП «Івано-Франківський 

обласний перинатальний центр Івано-Франківської обласної ради» (затв. 

15.12.2020), лікувальних закладів Тернопільської (затв. 12.02.2021), 

Чернівецької (затв. 15.03.2021) та Київської областей (затв. 05.03.2021).  
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Положення, викладені в матеріалах дисертаційної роботи, використані при 

підготовці лекцій, семінарських занять, майстер-класів та впроваджені на 

навчально-педагогічний процес на кафедрі акушерства та гінекології ім. 

І.Д.Ланового (затв. 5.04.2021) та кафедрі акушерства та гінекології 

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 

університету (затв. 5.04.2021). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею. Автором проведено аналіз вітчизняної та закордонної 

літератури за темою дисертації, самостійно здійснено інформаційний пошук, 

особисто обрано тему, визначено мету, завдання, методи вирішення поставлених 

завдань, разом із науковим керівником обрано напрямок проведення наукових 

досліджень і формування груп, розроблено тактику клінічного обстеження. 

Самостійно виконано загальний та спеціальний огляд 120 жінок, підбір 

матеріалу для клініко-лабораторних досліджень, проведено дослідження 

ефективності запропонованого лікувального комплексу, разом із науковим 

керівником здійснено аналіз отриманих даних, сформульовано висновки та 

основні наукові положення дисертації. Автором самостійно написано розділи 

дисертації, проведена статистична обробка даних та узагальнення отриманих 

результатів, розроблені практичні рекомендації, підготовлені до друку наукові 

роботи. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи обговорені та представлені на Пленумі Асоціації акушерів–гінекологів 

України «Репродуктивне здоров’я в Україні: тенденції, досягнення, виклики та 

пріоритети» (Київ, 2018); «Акушерство та гінекологія: актуальні та дискусійні 

питання» (Київ, 2019), ІІІ науково-практичній конференції «Новітні технології в 

акушерстві, гінекології та перинатології» (Запоріжжя, 2019), науково-

практичних конференціях «Контраверсії в сучасному акушерстві: прееклампсія 

та передчасні пологи» (Київ, 2019), «Актуальні питання педіатрії, акушерства та 

гінекології» (Тернопіль, 2018, 2019, 2020, 2021 рр.), на Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в 
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акушерстві та гінекології: від науки до практики» (Буковель, 2019). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 наукових робіт, із яких 3 

– у наукових виданнях України, що входять до фахових  наукометричних баз, 

рекомендованих ДАК України для публікації результатів дисертаційних робіт, 2 

публікації - у фахових видання, включених до Scopus та Web of Science, 1 - в 

закордонному наукометричному виданні іншої держави, яка входить до держав 

Європейського Союзу (Польща), 2 тези – у матеріалах науково-практичних 

конференції.  

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 217 

сторінках комп’ютерного тексту (основний обсяг 167 сторінок). Складається зі 

вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, 4 розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, який 

містить 299 джерел, із яких 189 кирилицею, 110 – латиницею. Дисертацію 

ілюстровано 25 таблицями, 35 рисунками. 
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РОЗДІЛ І 

МАТКОВИЙ ФАКТОР ЯК ОДИН З ПРОВІДНИХ ЧИННИКІВ 

ПОРУШЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я. СУЧАСНИЙ СТАН 

ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ БЕЗПЛІДДЯ І 

НЕВИНОШУВАННЯ, ОБУМОВЛЕНОГО ЕНДОМЕТРІАЛЬНИМИ 

ПРИЧИНАМИ (огляд літератури) 

 

1.1. Поширеність та структура маткового фактору безпліддя і 

невиношування, етіологія, патогенез, діагностика, клініка. Репродуктивне 

здоров’я після інструментальних внутрішньоматкових втручань 

  

Профілактика безпліддя, як і відновлення фертильності є пріоритетними 

напрямками у сучасній медицині, оскільки частота безпліддя у шлюбі на 

сьогодні досягає 18 – 20 %, що посилює соціально-демографічну кризу у 

масштабах цілої країни та зберігає важливість проблеми у медичному і 

соціально-економічному аспекті [1, 6, 25, 35, 269, 294]. За даними вітчизняних та 

зарубіжних публікацій, поширеність безпліддя досягає 15-20 %, а частота 

самовільного переривання вагітності у ранні терміни зберігається на рівні 16 % 

[53, 60, 131]. Частота вагітностей, навіть у програмах ДРТ, не перевищує 20-30%, 

а доношують вагітність до народження життєздатних дітей тільки у 65 % 

випадків, частота спонтанних викиднів досягає 35 %, передчасних пологів 

коливається від 19,5 % до 37,6 % [72, 117, 182, 230].  

Зниження фертильності обумовлене значимою кількістю причин, проте на 

долю маткового чинника як в ізольованому, так і у поєднаному варіанті 

приходиться 24-62 %, з домінуванням частки ХЕ більше як у 2,0 рази, що, без 

сумніву, сприяє збільшенню частоти позаматкової вагітності, звиклого 

невиношування, передчасних пологів та аномальної локалізації плаценти [8, 156, 

163, 177, 207, 216]. Маткова форма безпліддя та невиношування може виникати 

при вроджених (вади розвитку матки) або набутих дефектах матки, які як 

правило є результатом внутрішньоматкових втручань та запальних процесів 
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ендометрію [4, 250, 294]. Цілий ряд епідеміологічних досліджень, проведених у 

багатьох країнах світу, демонструє, як провідну причину порушення 

генеративної функції жінки морфофункціональні зміни ендометрію, такі як 

хронічний ендометрит, ВС, поліпоз та ГПЕ у більшої половини обстежених 

пацієнток – 54 %, а також структурно-функціональні зміни в ендометрії, які 

можуть бути самостійною причиною порушень репродуктивної функції: розлади 

субендометріального кровотоку, дисхроноз ендометрію, склеротичні та 

імунологічні зміни [200, 224].   

Серед відомих клінічних станів найбільш часто зустрічаються поліпи 

ендометрію (32 %), субмукозна міома матки (3 %), гіперпластичні стани 

ендометрію (до 16 %), внутрішньоматкові перетинки (0,5 %) та ВС, доля яких у  

структурі внутрішньоматкової патології складає від 3 до 13 % [3, 18, 26, 49]. У 

роботах Сидельникової В.М. та Сухих Г.Т. при невиношуванні ХЕ відмічено у 

70 % випадків [134, 142], за даними Тумилович Л.Г – більше 60 %, у роботах 

Рудакової Е.Б. та співавт. у 54 %  жіноче безпліддя супроводжує патологія 

ендометрію [124-126], частка пацієнток із ВС коливається від 3 % до 13 %.  

Значимим для репродуктивної функції наслідком внутрішньо-маткових 

втручань є хронічний запальний процес ендометрію, для якого характерним є 

порушення міжклітинних взаємодій, склероз строми навколо судин, зміни 

ангіоархітектоніки тканин та ішемія [9, 55, 59, 75, 96, 274]. При цьому у половині 

випадків діагностують безпліддя, у 37,5% – невдалі спроби ДРТ. Структурні 

наслідки ХЕ пов’язані із  тривалою безсимптомною персистенцією інфекційних 

агентів в ендометрії та є причиною розвитку ВС [63, 86, 107, 119, 294].  

При обстеженні пацієнток з безпліддям Таболова В.К., Корнеева И.Е. 

діагностувала ХЕ у 23,6 % спостережень [144], Зайнетдинова Л.Ф. показала, що 

частота поєднання патології ендометрію та хронічного сальпінгооофориту 

складає 46 % [55, 114, 217, 282]. Ці дані вказують на той факт, що внутрішньо-

маткова патологія, поряд із міомою матки, патологією цервікального каналу, 

ГПЕ залишається актуальною проблемою гінекології з високою частотою 

поширення даних клінічних станів – від 5 до 32 % жінок [49, 120, 269].  
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Дослідження Овчарук Є.А. також вказують на зростання у популяції 

захворювань матки та ендометрію, так званого «маткового фактору безпліддя», 

що зустрічається у половини жінок репродуктивного віку з частотою, від 46 % 

до 68 %, за даними зарубіжних джерел – від 25 % до 42 % [105]. За даними Н. С. 

Вереснюк, В. І. Пирогової, у останні роки спостерігається тенденція до зростання 

частоти природжених аномалій розвитку статевих органів, поширеність яких у 

жіночій популяції складає 3–4 %, у структурі яких внутрішньоматкова 

перегородка є однією з найбільш частих форм [26]. У жінок з безпліддям 

найчастіше відмітили наступні аномалії розвитку: сідловидну матку, 

внутрішньоматкову перетинку, дворогу або однорогу матку. Аномалії розвитку 

матки виявляли у  2 % випадків, у поєднанні із аномаліями інших органів і 

систем, у першу чергу, сечовидільної системи – у 33,3 % [4, 26]. Близько 40 % 

пацієнток із матковою перегородкою мають порушення репродуктивної функції, 

найчастіше зустрічається звикле невиношування, безпліддя та різноманітні 

акушерські ускладнення [95, 106]. Літературні дані щодо репродуктивних 

наслідків після проведення гістероскопічної метропластики не зовсім однозначні 

- частота настання вагітності після гістероскопічної резекції перегородки в 

порожнині матки коливається від 39 до 81 %, серед когорти пацієнток зі звичним 

невиношуванням – 42,2 %, а живонароджених дітей – від 26 до 73 % [4, 26, 177]. 

Якщо говорити за імовірність відновлення генеративної функції після 

міомектомії, то позитивний ефект зустрічається у 5-69 %, вагітність наступає у 

кожної третьої пацієнтки [134, 152, 177, 245]. 

За даними А.Н. Рибалка, А.Н. Сулима та співавт., у жінок з безпліддям, 

включених в програму IVF внутрішньоматкову патологію діагностують у 15 % 

випадків, причому структура її різнопланова [128, 244, 281]. На першому місці 

виділяють ХЕ – 63,9 %, поліпи ендометрію складають 30,6 %, ГПЕ відмічена 

авторами у 25,0 %, аденоміоз – 22,2 %, синехії та субмукозна міома матки – у 

8,3% випадків, хоча, і відсутність морфологічних змін ендо-міметрію не 

виключає його функціональну неспроможність [128, 217, 221, 222, 296].  
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За даними Борцвадзе Ш.Н., основною скаргою у жінок з безпліддям та 

внутрішньоматковою патологією була відсутність вагітності, у 21,4 % з них були 

незначні болючі менструальні виділення, аменорея відмічали 5,4 % жінок, 20,4 

% - скаржилися на значні менструації, первинне безпліддя було у 47,9 % 

вторинне -  у 52,1 %, пологи були у 17,9 %, у 70 випадках мало місце штучне 

переривання вагітності, мимовільні викидні з подальшим інструментальним 

втручанням на порожнині матки були у 67 пацієнток, з них у 35 – пізні 

мимовільні викидні [17, 18, 270]. У 168 (60 %) жінок з безпліддям виявлено 

ознаки гіперплазії ендометрію (18,5 %), дрібні поліпи ендометрію (25 %), ознаки 

хронічного ендометриту (25,6 %), внутрішньоматкові синехії  (31 %).  

Як демонструють дослідження Циганкова О.Ю., Кропмаер К.П., 

Кравченко Е.Н., матковий чинник як провідна причина жіночого безпліддя, 

складає від 20 % до 72 %, частота патологічних змін ендометрію при безплідді 

досягає 88 %, при невдалих спробах IVF – 77,5 % [171, 190]. Набуті ураження 

матки виникають як наслідок перенесених запальних процесів органів малого 

тазу, зміни гормонального гомеостазу, лікарських маніпуляцій та операцій на 

матці (штучне переривання вагітності, гістерорезектоскопії, лікувальні та 

діагностичні інструментальні втручання тощо) [163, 171]. Слід відмітити, що не 

дивлячись на органозберігаючий підхід, негативними наслідками ендоскопічних 

маніпуляцій у 20 % випадків залишаються імовірність формування злук (ВС) у 

порожнині матки, що обумовлює її зменшення, відсутність достатньої площі 

нормального ендометрію для імплантації та плацентації, неповноцінну 

васкуляризацію функціонально спроможного ендометрію внаслідок фіброзу 

[163, 215, 223]. 

За даними Тарасенко Ю.М. після хірургічного втручання з приводу 

самовільного переривання вагітності, ВС зустрічаються у 4,7 рази частіше, ніж 

після хірургічного аборту при нормальному перебігу вагітності. [147]. Існуюча 

вагітність, що не розвивається, збільшує ризик злукового процесу у 4,8 рази, 

тривале знаходження мертвого плода у порожнині матки – у 4 рази [122, 160].  
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Значимою залишається роль інфекційного чинника – при хламідійній 

інфекції частота утворення ВС зростає у 7 раз, при фонових захворюваннях 

шийки матки – у 3 рази, при хронічному піелонефриті – у 2,8 рази, при наявності 

у мікроаспіратах E. Сoli – у 2,6 рази, при міоми – у 3,7 рази [32, 59, 71, 135].  

Результати досліджень Симонова А.А. продемонстрували декілька 

ключових моментів: внутрішньоматкова патологія характеризується високою 

частотою поєднаних дисбіотичних порушень мікрофлори урогенітального 

тракту та кишківника, які посилюються при проведенні ГС та є факторами 

ризику післяопераційних інфекційно-запальних ускладнень [42, 135, 208]. 

Вагоме значення у формуванні синехій відіграють захворювання, що 

сприяють порушенню адекватної гемодинаміки органу – варикозна хвороба 

малого тазу – що збільшує ризик злукового процесу у 6,7 рази [27].  

Як вказують літературні джерела, серед чинників, що обумовлюють 

розвиток ГПЕ, провідними є спадковість, нейроендокринні порушення 

(ожиріння, дисгормональна мастопатія, цукровий діабет, захворювання 

щитовидної залози), порушення репродуктивної функції (тривале порушення 

менструального циклу) та відсутність пологів в анамнезі, використання 

внутрішньоматкових контрацептивних систем, пухлиноподібні утвори яєчників 

(у т.ч. СПКЯ) [14, 73, 76, 126, 199]. За даними Чернухи Г.Е., ГПЕ серед жінок у 

віці до 45 років з різними порушеннями репродуктивної функції зустрічаються у 

6,1%, а аденоматозна гіперплазія – у 6,6 % [79, 173]. Бохман Я.В. представив ще 

один, автономний варіант розвитку проліферативних процесів ендометрію, в 

основі якого лежить проліферація на тлі атрофії, імуносупресії та дефективного 

клітинного апоптозу, на фоні підвищеного вмісту фракцій інсуліноподібного ФР, 

зміні співвідношення рецепторів ФР та статевих стероїдів [12, 70].  

У останні роки у літературі досить широко обговорюється патогенетичні 

аспекти поєднання пухлинних процесів яєчників та патології ендометрію [149, 

159, 178, 184]. У багатьох дослідженнях відмічено єдність патогенезу 

проліферативних процесів ендометрію, міометрію та яєчників, а також вплив 

суміжних чинників та факторів ризику на ці процеси, причому провідну роль у 



31 

формуванні як ізольованих, так і поєднаних станів відіграє гіперестрогенемія, де 

джерелом естрогенної стимуляції можуть бути структурно-функціональні зміни 

яєчників та позагонадні джерела синтезу естрогенів у випадку соматичної 

патології (метаболічний синдром, надмірна вага тіла тощо) [149, 159, 178, 184].  

Наявність спільних факторів ризику та патогенетично подібних механізмів 

розвитку проліферативних процесів ендометрію і пухлин яєчників не викликає 

сумніву, проте ендокринні порушення як провідний елемент патогенезу 

проліферативних процесів яєчників та тіла матки є тільки однією із ланок 

загального механізму взаємодії модекулярно-генетичних, імунних та 

рецепторних змін в цих органах [149, 159, 178, 184].  

У окремих дослідженнях Юрматової Н.В. відмічено, що у 61% у випадку 

доброякісних та ретенційних утворень яєчників у всі вікові періоди були зміни 

міометрію та ендометрію, при цьому пухлини яєчників поєднувалися із 

патологією ендометрію у 55,2 % спостережень, а ретенційні утворення – у 69,4 

% спостережень [184]. У роботах Фофонова И.Ю вказано, що у кожної п’ятої 

пацієнтки з патологією яєчників виконана ГС з приводу ГПЕ, а гістологічний 

діагноз підтверджено у 88,9 %, залозистий поліп – у 56,5 % [159].  

Ще одна форма внутрішньоматкової патології – ХЕ, як окрема нозологічна 

форма вперше було виділено в Міжнародній статистичній класифікації хворіб, 

травм і причин смерті 9-го перегляду (1975). За даними літературних джерел, 

серед пацієнток з ХЕ жінки репродуктивного віку складають 76-88 %, серед 

гінекологічних хворих ХЕ відмічено у 3-14 %, у жінок з невиношуванням, за 

даними різних авторів – у 23-86,7 %, при безплідді – від 7,8 % до 23 % [9, 40, 205, 

299]. При морфологічному дослідженні ендометрію частота ХЕ складає від 2,3 

% до 19,2 % від загальної кількості біопсій [109, 123, 156]. У ряді повідомлень 

продемонстровано асоціацію ХЕ з іншими захворюваннями, перш за все із 

внутрішньоматковою перегородкою - у  56 % пацієнток, зі злуковим процесом у 

малому тазу - у 6,8 %, із зовнішнім генітальним ендометріозом – у 31,8 %, з ГПЕ, 

міомою матки – у 17,4 % - 75 % випадків, у 46 % - з хронічним 

сальпінгооофоритом та непрохідністю маткових труб - у 3,0 % [4, 5, 157]. При 
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гормональній недостатності яєчників морфофункціональні порушення, 

характерні для ХЕ, відмітили у 85 % випадків, а у випадку маткових кровотеч – 

у 3-10 % спостережень [9, 123, 156].  

Безпліддя серед жінок з гістологічно підтвердженим ХЕ автори 

діагностували у 60,4-73,7 %, первинне – у 24,8 %, вторинне – у 35,6 %  [13]. 

Аналіз 171 випадку кесаревого розтину дозволив встановити 28 випадків 

ендометриту, де, оцінивши ряд наукових положень, Yu D. та співавт. прийшли 

до висновку, що травма порожнини матки, інфекційний фактор у поєднанні з 

гіпоестрогенією потенційно приводять до формування фіброзу ендометрію [47, 

157, 297].  

Одним із найбільш складних та некерованих клінічних станів, що 

супроводжують хронічний запальний процес ендометрію, є так званий «тонкий 

ендометрій» [9, 31, 61, 79]. На даний час не існує загальновизнаного визначення 

«тонкий ендометрій», у різних дослідження автори пропонують розглядати в 

якості прогностичного критерію невдачі імплантації різну товщину ендометрію 

[47, 68, 74, 209]. Прийнято вважати, що товщина ендометрію на період 

«імплантаційного вікна» менше 8 мм створює мінімальні шанси для успішної 

імплантації. Згідно результатів систематичного огляду та мета-аналізу по оцінці 

клінічно значимої товщини ендометрію в програма ДРТ, тонкий ендометрій (≤ 7 

мм) спостерігався тільки в 2,4 % успішних циклів, вірогідність клінічної 

вагітності  при товщині ендометрію ≤ 7 мм була значно нижчою у порівнянні з 

випадками > 7 мм (23,3 и 48,1% відповідно) [47, 61, 77, 146]. Проблема 

відновлення фертильності у таких пацієнток є найбільш дискутабельною та 

резистентною до запропонованих лікувальних програм [105, 109, 114, 142, 193].  

Вперше ВС були описані Fritsch у 1854 р., проте клінічно значимими дана 

патологія стала після дослідження Asherman у 1948 р. випадку вторинної 

аменореї після травматичних пологів, що дозволило ввести в практику 

гінеколога так званий синдром Ашермана [63, 86, 162-165]. ВС є досить 

рідкісною патологією, зумовлюючи облітерацію порожнини матки різного 

ступеню вираженості (І-ІУ ступінь за класифікацією ESH, 1989) [107, 286]. 
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Набільш частою причиною є дилятація цервікального каналу і кюретаж 

порожнини матки, особливо під час вагітності. Дослідженнями ряду авторів 

встановлено, що ВС спостерігаються у 40 % жінок з вишкрібанням порожнини 

матки з приводу залишків плацентарної тканини або повторних 

внутрішньоматкових маніпуляцій при  самовільному викидні [24, 29, 107, 112],  

у 90 % випадків розвиток ВС пов’язують з ускладненим перебігом вагітності, із 

завмерлою вагітністю (50 %), з міхурцевим занеском, післяпологовою 

кровотечею, у 24 % - із залишками плацентарної тканини та штучним 

перериванням вагітності (17,5 %) [107, 112]. При цьому показник захворюваності 

зростає з кожним подальшим внутрішньоматковим втручанням, повторне 

проведення інструментального втручання збільшує вірогідність виникнення ВС 

на 8-10 %, наступна схожа маніпуляція – до 30 % [107, 112, 122]. Хірургічний 

гемостаз з накладанням компресійних швів також є однією із причин ВС [24, 29]. 

У той же час існують літературні повідомлення про безсимптомний перебіг ВС 

та їх випадкову верифікацію при обстеженні [17, 107]. 

За даними інших авторів, поширеність їх складає 3,7-23,4 % - у жінок з 

інструментальними втручаннями з приводу патологічного перебігу 

післяродового періоду, та 5-39 % - у випадку повторних викиднів, у 40 % - синехії 

діагностують після повторних внутрішньоматкових маніпуляцій, у 2,7 % - як 

знахідка при гістеросальпінгографії [17, 107, 172]. До факторів ризику ВС 

відносять також біопсію ендометрію, штучні інсемінації. Велику роль відіграють 

запальні ускладнення після пологів та абортів, захворювання сечовивідної 

системи, сальпінгооофорити в анамнезі, інфекції піхви та шийки матки, 

бактеріальний вагіноз, деформація порожнини матки з порушенням циклічності 

десквамації ендометрію, а також перенесені операції на органах малого тазу [24, 

107]. За даними Петрова Ю.А. найбільш часто ВС розвиваються при 

самовільному викидні  та завмерлій вагітності - у кожної десятої пацієнтки, що 

вдвічі частіше, ніж при  штучному перериванні вагітності - (7,1%), та у три рази 

– ніж при невдалих спробах  ДРТ [107, 112-114]. 
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За даними Fernandez H. з співавт. ВС зустрічаються у 1,5-3 % безплідних 

жінок [231]. Однак у зв’язку з розвитком іноваційних технологій та обробки 

зображення при гістероскопії, яка є золотим стандартом діагностики синехій, 

частота даного клінічного стану невпинно росте і досягає 22 % серед безплідних 

пар. Доля ВС у пацієнток з порушенням МЦ та репродуктивними втратами в 

анамнезі складає від 2,8 % до 45,5 % [107, 231]. 

До недавнього часу вважалося, що тільки травма вагітної матки може 

привести до ВС, однак на думку Yu D. с соавт. будь яке оперативне втручання 

навіть на невагітній матці сприяє утворенню внутрішньоматкових адгезій, багато 

авторів сходяться на думці і приводять свої дані щодо утворення синехій після 

таких операцій як гістерорезектоскопія, гістеротомія, міомектомія, кесаревий 

розтин тощо [294, 297]. У роботі Пирогової В.І., Щурпяк С.О. відмічено, що за 

даними  Leung P.L. та співавт. частота ВС складала 36,4 % у жінок, що перенесли 

балонну абляцію ендометрію [177], і, навіть офісна гістероскопія здійснює свій 

негативний вплив на морфофункціональний стан ендометрію [177].  

За даними Т.А. Макаренко, у 61,5 % випадків ВС є причиною безпліддя, 

причому безпліддя та гіпоменструальний синдром – найбільш важливі їх клінічні 

прояви (55,1 % та 32,1 % відповідно) [86-88]. Також вагомим у генезі розвитку 

ВС є число інструментальних втручань: після однократного втручання ризик 

складає 16 %, три та більше процедур збільшують імовірність синехій до 32 % 

[86-88]. Частка синехій у жінок з порушеннями менструального циклу та 

репродуктивними втратами у анамнезі складає від 2,8 % до 45,5 %, частота 

утворення ВС при абляції ендометрію – 36,4 % [86-88, 122, 241].  Впровадження 

ендоскопічних методів діагностики привело до прицільної діагностики, а, 

значить, і зростання частки ВС у структурі факторів безпліддя. Так, як ВС 

пов’язують із негативними наслідками у програмах ДРТ та збільшенням частки 

порушень імплантації, передчасних пологів, передчасного розриву плідних 

оболонок, аномалій плацентації, неправильним положенням плоду, дана 

проблема зберігає свою актуальність [143, 177, 241]. Слід також вказати, що 
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навіть професійне усунення ВС не гарантує їх рецидиву: при помірних синехіях 

частота рецидивування складає 30 %, при тяжких – удвічі більша [86, 88].  

Для оцінки патології порожнини матки та ендометрію у клінічній практиці 

використовують наступні діагностичні методи. Це безпосередня візуалізація 

клінічних станів при проведенні ГС,  причому слід вказати, що за даними Г.Т. 

Сухих и А.В. Шуршалиной, чутливість ГС складає 61,3 %, специфічність – 91 % 

[142, 198]. При цьому найбільш частими ознаками ХЕ автори вказують такі, як 

нерівномірна товщина ендометрію (32 %), нерівномірний колір слизової (26,7 

%), гіперемія слизової – 25,3 %, поліповидні  розростання – 17,3 %, вогнищева 

гіпертрофія слизової – 12%, точкові крововиливи – 6,7 %  [142]. 

До діагностичного алгоритму відносять оцінку з допомогою 

ультразвукового дослідження товщини та структури ендометрію, 

соногістерографію та МРТ для оцінки аномалій порожнини матки, гістологічне 

дослідження біоптату або резекованого ендометрію, ДНК-ПЛР для діагностики 

ІПСШ та бактеріологічний аналіз посіву [44, 62, 65, 84]. Однак, оцінка 

морфофункціонального стану ендометрію вимагає додаткових сучасних 

методик. «Золотим стандартом» підтвердження діагнозу ХЕ поряд з 

гістологічним дослідженням є визначення імуногістохімічних маркерів, маркери 

запального процесу верифікують і у випадку ВС та ГПЕ [247, 278]. Додатковими 

критеріями є наступні: виявлення маркерів, пов’язаних з рецептивністю 

ендометрію – це різні молекули адгезії, фактори росту, цитокіни та рецептори, 

лейкемій-інгібуючий фактор (LIF) і його рецептори (LIF-R), епідермальний 

фактор роста (EGF), інсуліноподібний фактор росту (IGF), фактор некрозу 

пухлин-альфа (TNFα), інтерферон-гамма (IFN-γ) та багато інших, 

імуногістохімічне дослідження ендометрію, верифікація натуральних кіллерних 

клітин [279], маркеру проліферативної активності Ki 67 в ендометрії, CD34 – 

маркеру клітин ендотелію судин, який дозволяє оцінити рівень ангіогенезу, 

рецептори естрогену та прогестерону в ендометрії [10, 23, 30, 51, 67, 154].  

Таким чином, серед причин порушення репродуктивного здоров’я, 

безпліддя та невиношування вагітності, які, як правило, є комплексні та 
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різноманітні, важливе значення має морфофункціональний стан ендометрію, що 

не завжди відповідно оцінюється спеціалістами в процесі моніторингу 

імплантації.  

Провідне місце у структурі внутрішньоматкової патології займає 

хронічний ендометрит, що проявляється гіпоплазією ендометрію, та переважає у 

жінок з вторинним безпліддям. Ендометріальна неспроможність у таких 

випадках може виникати як наслідок перенесених запальних захворювань 

органів малого тазу, порушень гормонального гомеостазу, лікарських 

діагностичних та лікувальних маніпуляцій та операцій, що пов’язані з травмою 

базального шару ендометрію, серед яких домінуючою є частка штучного 

переривання вагітності. А відновлення імплантаційної здатності ендометрію на 

сьогодні є найбільш важливою проблемою сучасної репродуктивної медицини. 
 

1.2. Регуляторні фактори ангіогенезу, їх роль у розвитку 

імплантаційної недостатності 
 

На даний час заслуговує уваги науковий тезис щодо впливу на 

ембріональні втрати патології гемостазу, що активізувало вивчення впливу 

процесів ангіогенезу та антиангіогенних факторів на наслідки імплантації [22, 

36, 56, 89, 94, 104]. У наукових положеннях, представлених у літературних 

оглядах,  прослідковується чіткий взаємозв’язок між нормальною функцією 

ендометрію та станом ангіогенезу, між процесами ангіогенезу та активністю 

факторів росту при фізіологічному та патологічних станах репродуктивної 

системи у жінок  [37, 102, 118, 121, 158]. Поодинокими є повідомлення впливу 

ангіогенних факторів на розвиток патології ендометрію та різноманітності його 

прояву [214, 215, 295].  

Найбільш важливими регуляторними трансміттерами у сімействі факторів 

росту (ФР) є трансформуючі фактори, ендотеріальні фактори росту, серед яких 

варто виділити судинно-ендотеліальний фактор росту (Vascular endothelial 

growth factor - VEGF), підвищення концентрації якого було встановлено у 
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сироватці крові при невдалих імплантаціях плідного яйця, який також відомий 

як фактор судинної проникливості або васкулотропін, і який є найбільш 

вивченим активатором ангіогенезу [145, 155, 166, 174, 194, 199]. 

У сучасних літературних повідомленнях представлено вивчення кількох 

механізмів щодо впливу VEGF на активацію ангіогенезу шляхом взаємодії з його 

рецепторами через посередництво гіпоксій-індукованого фактору росту [28, 50, 

188, 201]. Також існують наукові дані підтвердження у механізмах активації 

ангіогенезу PlGF [189, 211], а також появилися літературні повідомлення про  

підтвердження в експериментах на тваринах зміни стану ангіогенезу, вірніше 

його підвищення, або розвиток вираженого проангіогенного зсуву при 

формування внутрішньоматкової патології, зокрема ВС [11, 76, 104].  

Ходжаевой З.С. та іншими дослідниками виявлено зв’язок між рівнем 

VEGF та товщиною ендометрію у жінок зі звиклим невиношуванням вагітності 

- чим вищим є сироватковий рівень VEGF, тим більша товщина ендометрію,  і 

навпаки [167]. На період очікуємої імплантації у таких жінок автори відмітили 

взаємопов’язані порушення: активацію CD56+, низьку секрецію проангіогенного 

фактору VEGF та порушення гемодинаміки матки, що дозволило 

запропоновувати дослідження рівня VEGF у секреторну фазу МЦ у сироватці 

крові як діагностичного маркеру у випадку звиклого невиношування [167, 196].  

Тромбоцитарний фактор росту (PDGF) — один із потенційних мітогенних 

пептидів, що містяться у сироватці крові людини, приймає  участь в регуляції 

процесів гострого запалення, заживлення ран та рубцювання, є сильним 

стимулятором регенерації тканин. При вагітності спостерігається тенденція до 

посилення продукції тромбоцитарного фактору росту, що є додатковим 

чинником розвитку мікроциркуляторних та гемодинамічних порушень та ініціює 

коагуляційний потенціал, і, як наслідок, порушення процесів плацентації [10, 

121, 144, 154]. У літературі відсутні дані, що вказують на вплив PlGF у патогенезі 

ранніх репродуктивних втрат, у той же час дефіцит даного фактору асоціюється 

з формуванням перинатальної патології [10, 181, 194, 265]. 



38 

 Липатов И.С. запропонував прогнозувати наслідки вагітності по рівню 

деяких показників ростових факторів у сироватці крові, у тому числі по рівню 

PlGF. На його думку, це дає можливість судити про глибокі пошкодження 

плідного яйця та його судинної оболонки і бути використаним для контролю 

ефективності профілактичних програм і результативності преконцепційної 

підготовки, як ранній прогностичний маркер, що вказує на початкові доклінічні 

ознаки порушення функції фетоплацентарного комплексу [81]. За результатами 

досліджень Дегтярева Е.А., Захарова О.А., Куфа М.А., Кантемирова М.Г., 

Радзинский В.Е. встановлено, що ЗРП асоціюється з дисбалансом у виробленні і 

циркуляції ангіогенних ФР, таких як фактор росту плаценти, судинно-

ендотеліальний фактор росту, а також антиангіогенні ФР -  розчинний рецептор 

VEGF-R1 і розчинний ендоглін [48]. При дослідженні рівня у вагітних з ЗРП 

відмічено зниження їх продукції протягом усього періоду гестації з 

мінімальними значеннями на 73 % при ЗРП ІІІ ступеня [34, 83, 137, 167].  

У своїх дослідженнях  И.А. Газиева встановила, що при втраті вагітності 

має місце зниження рівня PlGF та розчинного рецептора VEGF на фоні 

підвищення рівня його у сироватці крові [30], що дозволяє вважати VEGF одним 

із ключових маркерів судинної дисфункції при звиклому невиношуванні 

вагітності та основним індикатором ендометріальної недостатності  [30]. Ще 

один пул наукових досліджень даного автора, що охопив спостереження жінок з 

затримкою росту плода (ЗРП), дозволив встановити зниження вмісту  PlGF та 

фактора росту фібробластів-бета (FGF-β) у сироватці крові на фоні підвищеного 

рівня трасформуючого ростового фактору- бета (TGF-β). При цьому підвищення 

концентрації TGF-β асоційовано зі значним зростанням вмісту ендотеліну-1, що 

є свідченням порушення формування та функції системи плодово-плацентарного 

кровообігу, як у результаті порушеного синтезу стимуляторів ангіогенезу та 

посиленого вироблення інгібіторів росту судин, так і в результаті недостатнього 

вазодилятуючого ефекту, що визначає проникливість судин для кисню та 

поживних речовин  [30]. На ранніх термінах вагітності низька експресія TGF-β 

сприяє недостатній імунній толерантності у матері та порушенню ембріональної 
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імплантації, тоді як висока експресія TGF-β сприяє нормальній інвазії клітин 

трофобласту в тканину ендометрію, що також ініціює фізіологічні механізми 

ембріональної імплантації [30, 232]. Ці дані підтверджені результатами і 

дослідженнями інших авторів. Так за даними Е.В. Роговой и соавт. рівень ФР 

плаценти знижується протягом вагітності у 2 рази при багатоплідді та ПД [127]. 

У дослідженнях А.Н. Стрижакова и соавт. відмічено зниження рівня ФР 

плаценти на  52–72 % у випадку критичного стану плода з ЗРП [137, 194], що 

вимагає комплексної оцінки інструментальних та імунобіологічних даних з 

метою пошуку найбільш інформативних критеріїв та їх поєднань.   

На думку Col-Madendag et al. [219], в основі ранніх втрат вагітності лежить 

порушення взаємодії VEGF з його рецепторами (VEGFR1 и VEGFR2), точніше 

із їх зниженням. Поряд з тим, іншою групою дослідників встановлено 

збільшення рівня даного ФР у цервікальному слизі в день переносу ембріону, що 

дозволяє прогнозувати за динамікою цих показників успіх програм ДРТ з 

вірогідністю до 69 % [219, 204]. 

Мараховская Т. А. представила наукові дослідження, що підтверджують 

вагомість одного із активаторів VEGF – власне гіпоксії. Відомо, що імплантація 

та розвиток ембріону ранніх термінів проходять в умовах дефіциту кисню. 

Гіпоксій-індукуючий фактор росту (HIF-1А) є необхідним для активації 

транскрипції VEGF у відповідь на гіпоксію [94, 235], у результаті чого VEGF 

викликає NO-залежну вазодилятацію через взаємодію зі своїми рецепторами 

VEGFR-1 и VEGFR-2 [94].  

Погорелова Т.Н., Крукиер И.И., Авруцкая В.В., Друккер Н.А. вказують 

наступне - характер ангіогенезу та продукція ангіогенних факторів не є єдиними 

параметрами, що визначають стан фетоплацентарного комплексу [118, 287]. 

Останній значимо залежить від властивостей ендотелію та балансу 

ендотеліальних факторів у результаті неадекватного продукції вазоактивних 

речовин. Дисфункція ендотелію як найбільш рання фаза пошкодження судин, 

пов’язана з порушенням синтезу оксиду азоту (NO) та вазоконстриктора 

ендотеліна -1. Оскільки експресія гену VEGF активується гіпоксією, то можна 
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вважати, що значиме зростання його рівня у ранні терміни гестації обумовлено 

вираженою гіпоксемією, в умовах якої і розвивається плідне яйце [118, 196, ].  

Макаров О.В. та спіавт. у своїх публікаціях підкреслюють важливість ролі 

фізіологічного ангіогенезу на формування жовтого тіла, ріст ендометрію, 

процеси трансформації трофобласту та плацентацію [89]. Для прееклампсії, на 

думку авторів,  характерним є зниження проангіогенного PIGF та зростання 

концентрації антиангіогенних факторів, однак патологічна плацентація лежить в 

основі не тільки розвитку прееклампсії, але і ПД [292]. Сам по собі розвиток 

дисбалансу судинних ФР при прееклампсії, затримці розвитку плоду і 

плацентарній дисфункції не є специфічним, але важливим є вираженість даного 

дисбалансу, яка характеризує глибину порушень ангіогенезу, і як наслідок 

судинних змін в матково-плацентарному комплексі [89, 211, 239].  

Таким чином, аналіз сучасних літературних наукових положень вказує на 

порушення експресії проангіогенних факторів при ускладненому перебігу 

вагітності, хоча патогенез залишається не до кінця виясненим [211, 212]. 

Виявлені зміни вмісту ростових факторів та вазоактивних речовин у сироватці 

крові таких жінок є свідченням того, що розвиток плаценти проходить з 

порушенням формування її судинної системи та зниженням гемодинаміки. У 

зв’язку з вище викладеним, представляє інтерес вивчення характеру продукції 

вказаних компонентів при внутрішньоматковій патології, що обумовлює 

ендометріальну недостатність, щоби оцінити його метаболічний потенціал на 

момент імплантації та плацентації.  
 

1.3. Сучасні підходи до лікування патології ендометрію, хірургічні 

техніки деструкції, реабілітаційні заходи та методи корекції імплантаційної 

недостатності у жінок з внутрішньоматковим фактором порушення 

репродуктивного здоров’я 

 

На даний час ні один із існуючих методів профілактики непліддя 

маткового походження та лікування патології ендометрію не є достатньо 
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ефективним, що вимагає проведення подальших досліджень з врахуванням 

патофізіологічних ланок її формування, у тому числі і порушення механізмів 

ангіогенезу [43, 190]. 

Слід відмітити, що при високій ступені тяжкості ВС існує високий ризик 

рецидиву, який за даними різних авторів складає від 21,6 % до 50 %-62 % [71, 78, 

150, 151, 195, 289]. Саме тому, багато протоколів моніторингу стану порожнини 

матки та ендометрію передбачають контроль після хірургічного лікування через 

1-2 місяці шляхом оцінки товщини та сонографічної характеристики ендометрію 

після УЗД або повторної офісної оглядової гістероскопії [4, 46, 71, 133, 234].  

Основним методами лікування ВС є операція адгеолізису [24, 101, 103, 150, 

288] з використанням наступних технологій:  тупе розділення ніжних злук 

тубусом гістероскопа під час гістероскопії, механічне розділення синехій 

ножницями, введеними у порожнину матки через операційний канал 

гістероскопа, вплив іттрій-алюмінієвим гранатовим лазером, введеним у 

порожнину матки через операційний канал гістероскопа, монополярна або 

біполярна енергія, гідролаваж, внутрішньоматовий катетер, флюороскопічна 

техніка. Особлива роль відведена офісній гістероскопії як для діагностики, так і 

для лікування даної патології [243, 248, 277]. Як вказують літературні джерела, 

результати лікування є індивідуальні та залежать від вираженості ВС, тривалості 

захворювання та використаних технологій [161, 186, 236]. Важливим є 

анатомічне відновлення порожнини матки та збереження острівців ендометрію 

як основних джерел регенеративних процесів внутрішньої поверхні матки [140]. 

Використання хірургічної мікрогістероскопії із мікроінструментами та 

біполярною енергією у відповідності з концепцією «See and treat» з 

використанням УЗД контролю дозволяють виконувати більш бережний 

адгеолізис ВС [52, 150, 161, 186, 202, 258].  

Про успіх хірургічного лікування можна судити при відновленні 

нормальної анатомії порожнини матки, нормалізації МЦ та наступленню 

вагітності. Авторами відмічено, що відновлення морфофункціональних 

особливостей порожнини матки після першої процедури наступає у 57,8-97,5 % 
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[4, 24, 52, 260], однак репродуктивні наслідки залежать від функціонального 

стану ендометрію. За даними літератури, частота вагітності після 

гістероскопічного адгеолізису складає 74 %, а рецидив ВС як основний чинник 

неефективності хірургічного втручання відмічено у діапазоні від 3,1 % до 28,7 

%, у випадку тяжкого поширення – від 20 % до 62,5 % [4, 52, 150, 151, 264]. 

За даними інших літературних джерел, ефективність хірургічного 

лікування ВС складає 85-90 %, при цьому відновлення репродуктивної функції 

встановлено у 23-35 % пацієнток, а вірогідність вагітності складає у пацієнток з 

легким, середнім та тяжким ступенем синехій  - 64,7 %, 53,6 %, та 32,5 % 

відповідно [52, 63, 192, 220]. Слід відмітити і той факт, що гістерорезектоскопія 

є оперативним втручанням, тому ризик виникнення ускладнень залишається 

вагомим і його частота коливається в межах 0,4-6,0 %, інфекційно-запальні 

ускладнення найбільш часті (0,6-2,5 %) [84, 85], за даними Стрижакова  А.Н., 

Давыдов А.И. – 3-10 %, от 0,7 до 12 %, що зберігає актуальність даної проблеми 

та негативний вплив на репродуктивну функцію [137, 138].  

На даний час мініінвазивні стаціонарзаміщуючі технології все більше і 

більше витісняють традиційні діагностичні і хірургічні методики, у тому числі і 

у гінекології [17, 46, 64, 254]. Актуальною є тенденція до зменшення інвазивності 

оперативної гістероскопії, де ступінь інвазії операції визначається 

пошкодженням цервікального каналу при введенні гістероскопа в порожнину 

матки, а також впливом різних енергій на ендометрій та міометрій [210]. До 

недавнього часу, в основному, використовували оперативний гістероскоп з 

діаметром 7 мм або гістерорезектоскопію. Вказані операції є малоінвазивними, 

проте вимагають загальної анестезії, супроводжуються травматизацією шийки 

матки при розширенні її каналу, термічним пошкодженням ендометрію та 

міометрію, ризиком серйозних ускладнень (перфорація) [17, 64-66].  

Удосконалення ендоскопічної техніки обумовило створення мінігістероскопів, 

що дозволяє в амбулаторних умовах без використання анестезії, без кулевих 

щипців та дзеркал, без розширення цервікального каналу, виконувати не тільки 

діагностику, але і лікування внутрішньоматкової патології (see-and-treat) [218, 



43 

230]. Відомо, що у 15-25 % пацієнток з безпліддям внутрішньоматкова патологія 

є знахідкою при гістероскопії, а сучасні можливості використання високих 

енергій, зокрема лазерної, через операційний канал гістероскопа значно 

підвищують ефективність хірургічної корекції внутрішньоматкової патології 

іншими техніками [17, 64-66]. Для використання ефектів електичного току при 

операціях використовується монополярна та біполярна конфігурація 

обладнання, де використання електричної енергії при біполярній конфігурації є 

технічно більш удосконаленим та безпечним [236, 291]. Найбільш широко 

використовують механічне розсічення внутрішньоматкових синехій, що 

попереджує пошкодження ендометрію електричною енергією, зменшує 

вірогідність перфорації матки, покращує репродуктивні результати. Порівняння 

використання електричної енергії при монополярному та біполярному режимі за 

результатами не має достовірних відмінностей, однак біполярний режим володіє 

сфокусованим впливом на тканини і для наповнення порожнини матки 

використовується електролітний розчин, що є важливим, так як не впливає на 

стан пацієнтки [17, 64-66].  

За опублікованими результатами дослідження Максимова Т.А. офісна 

гістероскопія дозволяє виявити внутрішньоматкову патологію у 74 % пацієнток 

з безпліддям, у яких раніше не було відмічено її достовірних ехо-ознак, з них 

поліпи ендометрію – 45,6 %, поліпи цервікального каналу – 11,6 %, 

внутрішньоматкові синехії – у 42,5 % [92, 93, 216, 237].   

Одним із перспективних напрямків хірургії шийки матки, вульви та 

порожнини матки є використання хірургічних лазерів, а накопичений клінічний 

матеріал та досвід дозволяють сформувати ряд переваг високоенергетичного 

лазерного випромінювання у порівнянні з традиційними методами лікування, 

серед яких, візуальний контроль глибини випромінювання та об’єму видаленої 

тканини, мінімальне пошкодження тканин, безкровність втручання, захисні та 

бар’єрні якості тонкої плівки на раневій поверхні, відсутність грубих рубцевих 

змін [52, 64, 97, 99]. Поява напівпровідникових лазерів інфрачервоного діапазону 

дозволила використання його у внутрішньоматковій ендоскопічній хірургії за 
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рахунок таких позитивних моментів як портативність, що збільшує частку 

амбулаторних втручань,  можливість за допомогою гнучкого світоводу підійти 

безпосередньо до об’єкту впливу. Враховуючи велику проникаючу здатність (4-

6 мм), Nd-YAG-лазер знайшов свою нішу в оперативній гінекології, що 

відображено у літературних джерелах [97]. Існують повідомлення про 

використання Nd-YAG- лазера для розсічення ВС та проведення абляції 

ендометрію при маткових кровотечах [97].  

Сафронов О.В. і співавт. у своїх роботах продемонстрували ефективність 

використання лазерної хірургії при лікуванні аномалій розвитку матки, зокрема 

розсічення перегородки матки, де відмічено, що використання хірургічного 

лазеру та ендоскопічних ножниць з відмовою від повної вапоризації тканин 

перегородки попереджують утворення великої кількості раневого субстрату та 

сприяють швидкому заживленню ендометрію, а тривалість операції складала  

15,3±3,22 хв., крововтрата 3,92±2,33 мл [130]. 

Для попередження утворення злук після адгеолізису досить широко 

використовуються внутрішньоматкові системи [203]. Існують дані про 

короткочасне розміщення у порожнині матки предметів, що попереджують 

формування синехій (катетери, внутрішньоматкові системи) [206, 257]. Ще у 

2013 году March с соавт. вперше описали новий метод механічної профілактики 

рецидивів ВС – використання внутрішньоматкового балонного стенду, який 

вводиться зразу ж після гістероскопічного адгеолізису. У дослідженнях автора 

серед 1240 пацієнтів, що лікувалися з допомогою внутрішньоматкового стенду, 

частота вагітностей склала 61,6 %, а частота самовільного переривання - 15,6 % 

[257]. Аналогічні дані представлені у дослідженнях Lin X. [253]. Проте у своєму  

огляді літератури March C.M. вказує на те, що Т-подібні системи мають досить 

малу площу поверхні і не завжди попереджують рецидив адгезії. У результаті 

подальших досліджень було встановлено, що мідь-містка система провокує 

запальну реакцію ендометрію, Т-подібна - має невелику площу, 

гормонопродукуюча - пригнічує проліферацію ендометрію, тому тільки петля 
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Lippes є внутрішньоматковою системою вибору для профілактики ВС, 

зберігаючи ризик інфекційних ускладнень до 8 % [257].  

У літературі існують дані про використання катетеру Foley, введеного в 

порожнину матки на кілька днів. У проспективному контрольованому 

дослідженні Amer M.I. et al. представили результати використання катетеру 

Foley в післяопераційному періоді після міомектомії та  продемонстрували через 

6 місяців відсутність синехій у 100 % спостережень, тоді як у групі порівняння 

даний показник складав 70 % [195]. Автори також оцінили ефективність даного 

методу, залишивши на тиждень катетер Foley  у 32 хворих, у результаті чого було 

відмічено, що використання катетеру створює відкриті ворота для інфекційної 

інвазії у порожнину матки, більший об’єм катетеру збільшує 

внутрішньоматковий тиск, що порушує маткову гемодинаміку та негативно 

впливає на регенерацію ендометрію. Крім того, дана методика може 

супроводжуватися певним дискомфортом та мати обмеження у використанні у 

зв’язку  з необхідністю госпіталізації [195]. 

Реабілітація та попередження рецидивів адгезивних процесів є особливо 

важливою проблемою у пацієнток з порушеним репродуктивним потенціалом.  З 

цією метою було запропоновано використовувати ад’ювантну терапію 

естрогенами в комбінації або без прогестерона [15, 20, 41, 180]. 

У 1964 г. було вперше описано терапію естрогенами для регенерації 

ендометрію після хірургічного лікування ВС, а Myers E.M. с соавт. у своїх 

дослідженнях довели ефективність застосування комбінованих естрогенів для 

стимуляції росту у ділянках атрофованого та склерозованого ендометрію [262, 

263]. У рандомізованому досліженні у 60 жінок було проведено вишкрібання 

порожнини матки протягом першого триместру вагітності та естроген-

прогестинова терапія після адгеолізису. У даної групи товщина та об’єм 

ендометрію були більше статистично значимі, ніж у контрольній групі. Ці дані є 

свіченням того, що замісна гормональна терапія (ЗГТ) значно збільшує товщину 

та об’єм ендометрію, стимулюючи відновлення та циклічну трансформацію. При 

цьому трансдермальні форми естрогенів володіють певним переліком переваг у 
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порівнянні з оральним застосуванням, постійною концентрацією в сироватці 

крові, відсутністю конверсії в неактивні метаболіти та можливістю легкого 

керування дозою [21,57, 262, 263]. 

Дослідження Назаренко Т.А. и соавт., Царькова М.А. та співавт. 

продемонструвало ефективність включення ферментотерапії (препарат 

Лонгідаза) у комплексі післяопераційних заходів для відновлення 

морфофункціонального стану ендометрію [101, 136, 169]. Окремі повідомлення 

вказують на динамічне проведення офісної гістероскопії з використанням 

інсталяцій в порожнину матки лідази 64 Од та гідрокортизону 125 мг на 

ізотонічному розчині  [24, 136]. 

Існують літературні повідомлення щодо використання препарату 

«Суперлімф» (лікарська форма інтерферону) та комплексу природних цитокінів, 

що включають фактори росту та прозапальні цитокіни, володіють властивостями 

регулювати синтез колагену та проліферативну активність фібробластів, 

стимулюють регенерацію та утворення грубих рубців) у вигляді 

внутрішньоматкових орошень після оперативних втручань та курсу ректальних 

суппозиторіїв [1, 51, 157]. 

У рекомендаціях Королівського коледжу акушерів та гінекологів, 

присвячених профілактиці злукового процесу, відмічено, що будь-яке хірургічне 

втручання на органах черевної порожнини та малого тазу веде до утворення злук 

та пов’язаних з ними ускладнень у віддаленому періоді, що вимагає 

використання протизлукових бар’єрів [24, 63, 98, 255]. Найбільш ефективними 

протизлуковими засобами в акушерстві та гінекології признані похідні 

гіалуронової кислоти, які Американська асоціація лапароскопічних хірургів-

гінекологів рекомендує використовувати у вигляді бар’єрних протизлукових 

середників (гелі) після будь-яких внутрішньоматкових втручань, так як 

доведено, що ці середники достовірно знижують ризик злукового процесу в 

порожнині матки. Використання гелевих форм протизлукових середників є 

найбільш вагомим  при внутрішньоматковій хірургії, оскільки гель рівномірно 
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розподіляється по всій сфері, заповнюючи конгруентні поверхні у порожнині 

матки [88, 98, 246].  

За даними Макаренко Т.А., Никифорова Д.Е., ще одним прикладом такого 

протизлукового бар’єру може бути Антиадгезин. Авторами представлено 

середні показники лікування, що корелюють з частотою наступлення вагітності: 

при легкій ступені – у 93 %, при середній – у 78 %, при тяжкій – до 57 %, а 

живонародження спостерігається у 81 %, 66 % та 32 % випадках відповідно [86-

88]. Інший антиадгезивний компонент під назвою карбоксиметилцелюлоза 

представляє собою високомолекулярний полісахарид, який є також 

високоефективним протизлуковим засобом, діючи як механічний бар’єр [87, 88]. 

Проведений та опублікований аналіз порівняльної ефективності 

карбоксиметилцелюлози та гіалуронової кислоти у профілактиці виникнення ВС 

після гістероскопічної корекції продемонстрував більш виражену ефективність 

даного препарату, хоча вона і нижча у порівнянні із введенням 

внутрішньоматкового катетеру [87, 88]. Згідно ряду проспективного 

рандомізованого дослідження, розвиток внутрішньоматкового злукового 

процесу через 4 тижні після втручання було відмічено у 2 рази рідше у групі з 

післяопераційним застосуванням комбінації високоочищеної натрієвої солі 

гіалуронової кислоти та карбоксиметилцелюлози у вигляді гелю, ніж у контролі 

– 13 % проти 26 % відповідно [87, 88, 227]. Протизлуковий гель володіє 

хорошими характеристиками: простота використання при 

врутрішньоматковому, відкритому та лапароскопічном втручанні, тривалий 

протизлуковий ефект (7 днів), здатність до біодеградації, безпечність, 

імуносумісність, інертність, гель не є джерелом інфекції, фіброзу, ангіогенезу, 

забезпечуючи бар’єрний ефект та позитивний вплив на процеси регенерації. А 

застосування протизлукового гелю у комплексі з гормональною корекцією є 

сучасним іноваційним методом профілактики злукоутворення з високим 

процентом успішності [87, 88, 227].  

Відновлення імплантаційної здатності ендометрію у випадку ХЕ чи ГПЕ 

на сьогодні є найбільш важливою проблемою сучасної репродуктивної 
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медицини [251]. Протягом останніх років розробляються методи 

внутрішньоматкового впливу з протизапальним, антиоксидантним, 

імуномодулюючим ефектом попередньої дії на ендометрій та корекцією 

ендотеліальної дисфункції [43, 69, 228, 275]. Методи покращення 

морофункціонального стану ендометрію безпосередньо у фертильному циклі 

обмежені, але їх розумне використання дозволяє підвищити частку спонтанного 

зачаття, і успіх програм допоміжних репродуктивних технологій [74, 80, 96]. 

При терапії «тонкого ендометрію» важливим є збереження принципу 

«проліферація без запалення», що може виникнути у випадку використання 

препаратів з цитокінами та біологічно активними речовинами, що приводить до 

активації Th2 клітинного імунітету та росту слизової матки [78]. У зв’язку з цим 

цікавим та перспективним є використання гідролізату плаценти у вигляді 

внутрішньовенних ін’єкцій, запропоноване рядом авторів [78]. На думку авторів, 

оскільки порушення проліферативних процесів в ендометрії пов’язано з 

персистуючим запальним процесом, призначення гідролізату плаценти може 

вплинути на ріст ендометрію без надмірної запальної реакції [78].  

З цією ж метою у лікувальну програму підготовки ендометрію до 

імплантації на преконцепційному етапі рядом авторів також запропоновано 

включати препарати імуномодулюючої та гепатопротекторної дії, які 

використовують з метою відновлення функції печінки, зменшення вмісту ліпідів 

та холестерину, стимуляції регенерації клітин, відновлення їх життєвого циклу, 

регуляції апоптозу, покращення тканевого дихання, протизапального 

протиалергічного впливу, попередження фіброзу та злукового процесу, індукції 

ангіогенезу [80].  Перевагою препарату Лаеннек, на думку дослідників, які його 

використовували у лікувальних преконцепційних програмах, є поєднання 

протизапального ефекту з покращенням ростових функцій слизової оболонки 

матки, що і дозволяє проводити лікування з використанням принципу 

«проліферація без запалення» [80]. Є окремі повідомлення про збільшення 

товщини ендометрію у пацієнток з гіпопластичним його варіантом на фоні 

стимуляції овуляції кломіфен цитратом [80, 226].  
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У процес імплантації включаються багато факторів та біологічно активних 

речовин, гормонів та клітин імунної системи, а також цитокінів. Серед них 

певний інтерес у науковців викликає гранулоцитарний колонієстимулюючий 

фактор (Г-КСФ - G-CSF), який є гемопоетичним цитокіном, що виробляється 

репродуктивною системою [100, 213, 229, 275]. Американськими вченими [100, 

229] було запропоновано застосування трасвагінальної перфузії ендометрію Г-

КСФ, і як результат, продемонстровано успіх у збільшенні товщини ендометрію 

до 7 мм уже до 48 годи з успішною імплантацією ембріону.  Проведені 

дослідження залишають перспективним даний метод лікування тонкого 

ендометрію з використанням препаратів Г-КСФ, хоча механізм його дії по 

відношенню до проліферації та диференціації клітин до кінця невияснений. 

Існуючі на сьогодні наукові дані вказують на  підвищення після використання Г-

КСФ концентрації в ендометрії тромбоцитарного фактору росту ендотеліальних 

клітин, що відіграє вагому роль в стимуляції ангіогенезу [76-78, 213, 280].  

Тапильская Н.И., Гзгзян А.М. , Коган И.Ю. у представленому огляді 

демонструють результати чотирьох мета-аналізів, які вказують на підвищення 

частоти імплантації ембріону та клінічну вагітність саме завдяки зміні 

рецептивності ендометрію [2, 145]. За даними метааналізу 2017 р. з включенням 

682 пацієнток (339 у групі G-CSF проти  343 у групі порівняння)  встановлено, 

що внутрішньоматкова перфузія G-CSF впливає на товщину ендометрію (ΔM = 

1,79, 95 %  ДІ 0,92–2,67), достовірно збільшує частки клінічних вагітностей (ОR 

= 2,52, 95 % ДІ 1,39–4,55) та частоту імплантації  (ОR = 2,35, 95 % ДІ 1,20–4,60), 

включаючи когорту  з невдалими спробами ДРТ (ОR = 2,51, 95 % ДІ 1,36–4,63) 

[145]. Мета-аналіз 2018 р. що охопив 10 клінічних досліджень, 1016 циклів ДРТ 

(521 G-CSF проти 495 у групі порівняння), продемонстрував, що використання 

G-CSF достовірно збільшує рівень частоти вагітності та імплантації ембріону 

(ОR = 2,07 (95 % ДІ 1,64–2,61) і ОR = 1,52 (95 % ДІ 1,08–2,14) відповідно), 

незалежно від шляху введення (підшкірно чи внутрішньоматково) [145]. 

Отримані результати дозволили у рекомендації  ESHRE 2018 р., що стосуються 
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звиклого невиношування, вперше представити дані щодо можливості 

використання G-CSF у  даного контингенту пацієнток  [145, 213, 249].  

Павлова М. В., Тапильская Н. И. свої  результати застосування аспірину у 

жінок з програмою корекції тонкого ендометрію також відобразили у 

рандомізованому дослідженні, де авторами відмічено тенденцію до збільшення 

товщини ендометрію та відсотку клінічних вагітностей, правда без статистичних 

відмінностей [109].  

Певний інтерес для науковців представляють також тромбоцити, які 

продукують цитокіни, фактори росту та володіють регенеративним потенціалом, 

тому збагачена тромбоцитами плазма (Plasma pyridoxal phosphate – PLP) також 

була запропонована для корекції рецептивності ендометрію. Використання 

даного методу дозволило збільшити товщину ендометрію з 6,15 до 8,04 мм, 

однак у інших дослідженнях не було доведено позитивний зв'язок зі зростанням 

товщини ендометрію [129, 141, 160, 171, 285]. Основні теоретичні аспекти 

ефективності даного методу базуються на регуляції імунологічних взаємодій між 

ендометрієм та ембріоном у період вікна імплантації, коли було доведено, що 

PLP збільшує імовірність клінічних вагітностей у жінок у кріопротоколі, хоча 

дане наукове положення вимагає подальших досліджень [129, 141, 160, 171, 231].  

У останні роки широко вивчаються можливості клітинної терапії 

стовбуровими клітинами у регенеративній медицині [77, 103]. Одним із 

найбільш перспективних є мезенхімальні стовбурові клітини, що походять із 

кісткового мозку, пуповинної крові, жирової тканини. Серед переваг їх 

використання: доступність, неінвазивний спосіб отримання, відсутність імунних 

реакцій при алогенному використанні, а фармакологічні ефекти представлені 

імуномодулючим впливом, антибактеріальними властивостями, зменшенням 

персистенції хронічної інфекції, зниженням циркуляції нейротрофілів та іншим 

різноспрямованим спектром дій, існують поодинокі повідомлення, присвячені 

застосуванню ендометріальних мезенхімальних стовбурових клітин при 

лікуванні синдрому Ашермана з вказівкою на появу неоваскуляризації стінок 

матки, потовщення ендометрію, що,  тим не менше, залишає  високим потенціал 
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клітинних технологій у вирішення проблеми несприйняття тонкого ендометрію 

при безплідді і невиношуванні [77, 103]. 

На даний час появилося достатньо багато досліджень, що свідчать про 

вплив вітаміну D на регуляцію репродуктивного процесу, представлені докази 

зниження репродуктивного потеціалу при дефіциті вітаміну D, який ще 

називають «D-гормоном». У жінок з достатнім рівнем вітаміну D (30 нг/мл і 

більше), запліднення яйцеклітин проходить частіше [175, 176, 240, 293]. 

Експериментальні модулі дозволили вияснити, що протягом МЦ вітамін D 

активує реакції рецепторів ендометрію на стимуляцію стероїдними гормонами 

[175, 176, 261].  

За даними Е.С. Шелеповой, концентрація кальцидіолу у сироватці крові 

матері у першому триместрі вагітності нижче 50 нмоль/л асоціюється зі 

зростанням частки самовільного переривання вагітності більше ніж у два рази 

[115, 175].  

За даними Енькова Е.В., Хоперская О.В. в останні роки широко 

висвітлюється роль вітаміну D  та судинно-ендотеліального фактору росту в 

ініціації та підтримці фізіологічної вагітності [54, 225]. Дефіцит вітаміну D 

встановлено у 77-98 % пацієнток з безпліддям, також відмічено, що даний 

трасміттер здатний впливати на транскрипцію генів судинно-ендотеліального 

фактору росту, стимулюючи ангіогенез [54, 191].  

Згідно літературних даних, невиношування може бути обумовлено 

порушенням гормонального гомеостазу плацентарної тканини, імунними 

розладами та змінами у мікроциркуляції матково-плацентарного комплексу [3, 

6]. Обстежено 56 вагітних після застосування екстракорпорального запліднення, 

яким для профілактики передчасних пологів було застосовано озонотерапію в 

комплексі з імунокоректорами. Вивчено рівень судинно-ендотеліального 

фактору росту, ендотеліну-1 та цитокінів, зміни їх концентрації у сироватці 

крові, що свідчить про розвиток імунної та ендотеліальної дисфункціі, як 

факторів розвитку передчасних пологів. Озонотерапія у комплексі з 

імунокоректорами нормалізує функцію ендотелію та імунологічні показники, що 
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дозволяє своєчасно запобігти передчасним пологам у вагітних після 

застосування допоміжних репродуктивних технологій [3, 6, 156, 179].  

Важливість вище викладених наукових положень щодо існуючих 

реабілітаційних програм при  патології ендометрію, фізіологічних функцій 

вітаміну D та VEGF, а також представлені літературні джерела, що вказують на 

зміну їх концентрації при гестаційних ускладненнях, створюють передумови для 

подальших пошуків, а оцінка ролі даних трасміттерів при внутрішньоматковій 

патології представляє вагомий науковий інтерес та потребує детальної розробки.   

Висновки. У репродуктивному періоді запальні захворювання органів 

малого тазу  та  внутрішньоматкові інструментальні втручання залишаються 

найбільш вагомими чинниками розвитку ХЕ та пов’язаних з ним клінічних станів 

(гіперплазія ендометрію, поліпоз, ВС). При  формування внутрішньоматкових 

злук, гіпоплазії ендометрію або гіперпроліферативних станів, і, як наслідку, 

розвитку імплантаційної неспроможності, вагомим патогенетичним механізмом 

є зміни стану ангіогенезу, зокрема його підвищення.   

Внутрішньоматкова патологія  є багатокомпонентною проблемою, яка 

вимагає комплексного підходу з дотриманням діагностичного модулю,  

використання офісних гістероскопії, наданні переваги малоінвазивним 

хірургічним  технікам та післяопераційної реабілітації, а також персоніфікованої 

програми підготовки ендометрію до імплантації, що дозволить відновити як 

менструальну, так і репродуктивну функцію.   
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Характеристика груп обстежених жінок із внутрішньоматковим 

фактором порушення репродуктивного здоров’я  

 

Дослідження виконувалося на базі КНП «Івано-Франківський обласний 

перинатальний центр» Івано-Франківської обласної ради, ДЗ «Прикарпатський 

центр репродукції людини» МОЗ України та клініки репродуктивної медицини 

«Екстрамед» м. Івано-Франківська протягом 2017-2020 р.р. Вказані лікувальні 

заклади є клінічними базами кафедри акушерства та гінекології післядипломної 

освіти Івано-Франківського національного медичного університету.  

У ході формування дизайну наукового дослідження було запропоновано 

робочу гіпотезу, згідно якої внутрішньоматкова патологія як вроджена, так і 

набута є наслідком патологічних процесів в ендометрії, обумовлених 

ушкодженням базального шару запального чи травматичного генезу, що на тлі 

гормональних та метаболічних змін приводить до якісних та кількісних 

відхилень секреторних перетворень ендометрію, зсуву «вікна імплантації» та 

дисбалансу факторів ангіогенезу. І, як результат проведених досліджень – 

оптимізація діагностичного алгоритму у випадку внутрішньоматкового чинника 

як провідного у генезі інфертильності, персоніфікований підхід до вибору 

методу ендоскопічної хірургії, оптимізація стратегії реабілітації 

функціонального стану ендометрію та розробка програми преконцепційної 

підготовки і моніторингу вагітності. 

Програма дослідження включала 4 етапи (рис. 2.1). На першому етапі у 

зв’язку з визначеною метою та для виконання поставлених завдань було 

проведено медико-соціальний аудит 3270 зразків медичної документації, з них 

2680 випадків вагітності та пологів та 590 амбулаторних карт пацієнток з 

непліддям маткового походження у рамках ретроспективного наукового пошуку.  



54 

 
Рис. 2.1. Етапи дизайну наукового дослідження.  

 

Дослідження проведено  шляхом анкетування та клініко-параклінічного 

аналізу медичної документації із оцінкою даних спадкового, соматичного, 

гінекологічного і акушерського анамнезу, перенесених інфекційних, 

екстрагенітальних захворювань, виду та техніки оперативних втручань, а також 

параметрів репродуктивного здоров’я.  

У зв’язку з поставленою метою було обстежено 120 жінок 

репродуктивного віку (ІІ етап). У групу дослідження увійшли 90 пацієнток з 

внутрішньоматковою патологією, з них 24 пацієнток з гіпопластичною формою 

хронічного ендометриту, 32 жінки - з внутрішньоматковими синехіями та 34 

жінок – з гіперпластичними процесами ендометрію (рис. 2.2.).  

Медико-соціальний аудит шляхом анкетування та вивчення медичної 
документації у жінок з інфертильністю та невиношуванням вагітності 
віком 18-40 років (п=2680 історій пологів та 590 амбулаторних карт). 
Визначено частоту та структуру внутрішньоматкової патології у 
популяції, параметри порушення репродуктивного здоров’я, виділено 
провідні чинники репродуктивних невдач та гестаційних ускладнень 

Формування досліджуваних груп із різними формами патології 
ендометрію (п=120), оцінка даних гінекологічного і акушерського 
анамнезу, репродуктивного здоров’я та перинатальних наслідків 
вагітності, формування груп ризику, дослідження гормонального та 
метаболічного гомеостазу, структурно-функціональних параметрів 
ендометрію та яєчників, рівня окремих маркерів неоангіогенезу та 
імуногістохімічних маркерів хронічного ендометриту. 

Оптимізація діагностичного алгоритму, розробка та впровадження 
персоніфікованої програми вибору оперативних технік та програми 
реабілітації імплантаційної спроможності ендометрію 

Оцінка ефективності діагностичного алгоритму, реабілітаційних 
заходів та преконцепційної програми у жінок з 
внутрішньоматковим чинником порушення репродуктивного 
здоров’я та невиношування, впровадження у клінічну практику  

І етап 

ІІ етап 

ІІІ етап 

ІУ етап 
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Рис. 2.2. Групи жінок, які включені у наукове дослідження, п=120. 

 

Критеріями включення стали: внутрішньоматковий чинник порушення 

репродуктивного здоров’я, непліддя та невиношування, згода пацієнтки для 

участі у дослідженні, вік пацієнтки від 18 до 40 років. До критеріїв виключення 

увійшли: вік жінки ≥40 років, наявність чоловічого фактору непліддя, вроджених 

аномалій жіночих статевих органів, критеріїв спадкової тромбофілії та 

антифосфоліпідного синдрому, несприятливих медико-генетичних факторів, 

тяжкі екстрагенітальні захворювання, відмова від участі у дослідженні. Слід 

відмітити, що у дане дослідження не включалися пацієнтки з ІУ та У ступенем 

облітерації порожнини матки – ще один додатковий критерій виключення.  

Другий етап передбачав повноцінне клініко-лабораторне та 

інструментальне обстеження, обумовлене вітчизняними наказами та 

стандартами, а також запропонований діагностичний алгоритм (оцінка 

параметрів метаболічного гомеостазу, рівня факторів ангіогенезу, окремих 

імуногістохімічних маркерів ХЕ, гемодинаміки органів малого тазу тощо), у 

Досліджувані групи - пацієнтки з внутрішньоматковою 
патологією  та здорові жінки віком від 18 до 40 років (п=120)

І група - пацієнтки з 
гіпопластичною 

формою хронічного 
ендометриту (п=24)

ІІ група - пацієнтки з 
внутрішньоматковими 

синехіями (п=32)

ІІІ група - пацієнтки з 
гіперпластичними

процесами 
ендометрію (п=34)

Контрольна група 
(здорові жінки зі 

спонтанними 
неускладненими вагітностями 

(п=30)
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результаті чого було сформовано групи ризику та проведено відбір пацієнток для 

персоніфікованого підходу до діагностичного алгоритму, вибору техніки 

ендоскопічної хірургії, а також лікувально-реабілітаційної програми 

відновлення імплантаційної здатності ендометрію та репродуктивного здоров’я 

(рис. 2.3).  

 
Рис. 2.3. Розподіл досліджуваних груп із врахуванням запропонованих 

хірургічних та реабілітаційних підходів.  

 

Як демонструють дані рисунку 2.3, реалізація завдань вказаних етапів 

проведена шляхом поділу досліджуваної групи методом засліпленої вибірки на 

дві групи – основну групу (44 пацієнтки) та групу порівняння (46 пацієнток) із 

врахуванням запропонованої програми лікувально-реабілітаційних опцій.  

Третій та четвертий етапи передбачали оптимізацію діагностичного 

алгоритму, розробку персоніфікованого підходу до підготовки ендометрію до 

імплантації та оцінку ефективності запропонованої програми преконцепційної 

Пацієнтки з 
внутрішньоматковою 

патологією  (п=90) 

Основна група
(п=44) –

запропонований 
діагностичний 

алгоритм,  
реабілітаційна 

програма та  
преконцепційна 

підготовка

Пацієнтки з 
гіпопластичною 

формою ХЕ (п=12)

Пацієнти з ВС (п=14)

Пацієнтки з ГПЕ 
(п=18)

Група 
порівняння

(п=46) –
стандартні 

підходи

Пацієнтки з 
гіпопластичною 

формою ХЕ (п=12)
Контрольна 
група (п=30)

Пацієнтки з ВС (п= 16)

Пацієнтки з ГПЕ (п=18)
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підготовки, а також впровадження у практику акушерсько-гінекологічних 

стаціонарів та клінік репродуктивної медицини.  

З діагностичною та лікувальною метою всім пацієнткам групи порівняння 

виконували гістероскопію (ГС) у плановому порядку, за допомогою жорсткого 

гістероскопу KarlStorz (Німеччина, 2008) з оптикою Hamou II 30grad Hopkins II 

передньо-бокового огляду, з діаметром 8,6 мм з операційним каналом для 

введення в порожнину матки спеціальних інструментів. Як середовищем для 

розширення порожнини матки з метою адекватної візуалізації використовували 

0,9 %-й розчин натрію хлориду. Моно – та біполярну гістерорезектоскопію (ГРС) 

виконували за стандартними методиками під внутрішньовенним наркозом, після 

розширення цервікального каналу за допомогою розширювачів Гегара до №10. 

Процедуру поєднували із біопсією з подальшим морфологічним та 

імуногістохімічним дослідженням. При необхідності проведення лікувальної ГС 

дотримувалися обмеження застосування електричної енергії та надавали 

перевагу механіко-хірургічній ГС.  

У подальшому виконували відповідно до діагнозу медикаментозне або 

хірургічне лікування: медикаментозна терапія у пацієнток з ХЕ базувалася на 

результатах мікробіологічного та імуногістохімічного дослідження або з 

використанням препаратів широкого спектру антибактеріальної та 

противірусної дії. При хламідіозі, мікоплазмозі, уреаплазмозі  пацієнткам 

призначали препарати напівсинтетичних макролідів: азитроміцин, при 

герпетичній та цитомегаловірусній інфекціях рекомендували системний 

противірусний препарат ацикловір. При виділенні з біоптатів ендометрія 

неспецифічної бактеріальної інфекції призначали антибіотики у стандартних 

дозах з урахуванням чутливості до них виділених мікроорганізмів. 

Антибактеріальна програма, яка використовувалася у даної категорії пацієнток: 

азитромицин 1 грам per os протягом 10 днів, через 2 години після їжі – 

протигрибкові - флуконазол 150 мг одноразово,  протипротозойні - трихопол 

(метронідазол) 500 мг 2 рази на добу – 7 днів, імуномодулятор з противірусною 
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активністю - віферон (рекомбінантний інтерферон альфа-2b) по 1 млн ректально 

2 рази на добу 10 днів.  

Жінкам ІІ та ІІІ групи було проведено розз’єднання ВС або видалення 

поліпів та гіперпластичного ендометрію. Після виконання ГС всі жінки даної 

групи отримували курс комплексної антимікробної терапії протягом 7 днів, 

поряд з цим призначали гемостатики, утеротоніки та протигрибкові середники.  

Ключовими моментами персоніфікованої лікувально-реабілітаційної 

програми та протирецидивної терапії у основній групі були наступні: 

використання офісної мініінвазивної ендоскопічної ГС з лазерною хірургією як 

найбільш бережної техніки корекції внутрішньоматкової патології, 

персоніфікований підхід до реабілітаційних терапевтичних опцій, використання 

модифікованої програми преконцепційної підготовки ендометрію до 

імплантації, диференційований моніторинг та супровід вагітності. 

ГС у основній групі проводили з використанням офісного  жорсткого 

ендоскопа з зовнішнім діаметром дистальної частини 2,4 мм фірми KARL 

STORZ та каналом для операційних інструментів з діаметром 1,8 мм (5 Fr*), який 

дозволяв використовувати лазерні світоводи. Для інстиляції рідини з метою 

регуляції швидкості потоку рідини та тиску використовували електричну помпу 

HAMOU ENDOMAT, «Karl Storz». Постійний тиск в порожнині матки 

підтримувались на рівні 40 мм рт. ст, швидкість подачі від 200 до 350 мл/хв, тиск 

аспірації 0,2 бара, в якості середовища розширення використовували 

фізіологічний розчин. Відсутність необхідності анестезіологічної допомоги при 

проведенні офісної ГС дозволила зменшити медикаментозне навантаження. 

Лазерну деструкцію ВС та поліпектомію здійснювали з використанням лазерної 

установки “Medilas 5010 Fibertom” фирмы “Dornier” (Німеччина).  Енергію 

лазеру підводили до тканин, використовуючи волоконний світовод 

напівпровідникового лазеру з вихідною оптичною щільністю від 0 до 30 Вт 

діаметром 600 мкм – світовод лазера, що складається із кварцевого волокна та 

покритий зверху полімерною оболонкою. Енергію лазеру підводили до місця 

ураження з допомогою гнучкого світоводу з діаметром волокна 0,2-0,6 мм, що 
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забезпечувало вільне проникнення в порожнину матки та рухомість і 

різноманітність рухів. Введення променю пілота у світовод (як правило, 

інфрачервоного, з довжиною хвилі 0,63 мкм) дозволяло візуалізувати зону 

лазерного випромінювання та здійснювати деструктивний ефект прицільно без 

пошкодження сусідніх тканин. ГС, застосована у пацієнток основної групи, мала 

виключно діагностичне значення у 40,9 % обстежених (18 випадків), а у 26 

пацієнток (59,1 %) – діагностично-лікувальне. Внутрішньоматковий адгезіолізис 

та звільнення трубних вічок в основному проводили за допомогою механіко-

хірургічної ГРС за допомогою мікроножниць у жінок зі щільними ВС, тонкі 

синехії роз’єднували тубусом гістероскопа або біопсійними щипцями механічно. 

Повторні діагностичні ГС (для перевірки ефективності відновлення форми та 

розмірів порожнини матки, після адгезіолізису та видалення залозисто-

фіброзних поліпів ендометрія) проведено у 7 жінок (15,9 %). 

Програма реабілітаційної терапія передбачала наступне. У ранньому 

післяопераційному періоді був використаний імуномодулючий середник 

амінодигідрофталазиндіону натрію - з превентивною метою та лікуванням 

злукового процесу, враховуючи властивість даного середника змінювати 

функціонально-метаболічну активність макрофагів, що приводить до зниження 

їх активності, пригнічення синтезу прозапальних цитокінів тощо, ректально у 

вигляді суппозиторіїв по 0,1 г двічі на добу з 15-го по 26-й день МЦ.  

Після встановлення основних патогенетичних факторів, що спричиняли 

порушення функціонального стану ендометрію, у реабілітаційну програму 

включали ферментотерапію: впродовж 10 днів ректально по 1 супозиторію, який 

вміщує 15 000 МО стрептокінази та 1 250 МО стрептодорнази, двічі на добу.  

Для покращення метаболічних, реологічних, трофічних властивостей 

ендометрію та стану рецепторного апарату використовували венотоніки – 

діосмін 600 мг одноразово 2 місяці та донатор оксиду азоту – L-аргініну аспартат 

по 5 мл 6 раз на добу 15 днів досередини під час вживання їжі.  

У випадку тривалої діагностики ретенційних утворів яєчників - 

фітопрепарати із естрогеноподібним впливом (сухий екстракт плодів прутняка 
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звичайного) – 1 таблетка один раз в день вранці, запиваючи достатньою 

кількістю води (курс 3-6 місяців) у комбінації з комбінованими оральними 

контрацептивами (КОК). Вибір КОК залежав від виду прогестину, перевага 

надавалася гестагеновому компоненту, який володіє вираженим 

антипроліферативним ефектом (гестоден), у випадку аномальних маткових 

кровотеч та ПМС – пролонгованому режиму (схема 24+4) КОК з дроспіриноном. 

Диференційований підхід протирецидивної терапії та відновлення 

морфофункціонального стану ендометрію передбачав наступні моменти. Для 

відновлення адекватної трансформації ендометрію використовували 

гормональну терапію в циклічному режимі із врахуванням клінічної форми 

внутрішньоматкової патології: при гіпопластичному макротипі ХЕ – препарат 

Фемостон 2/10, що містить 2 мг эстрадіола и 10 мг дидрогестерона (с 1-ого дня 

МЦ протягом 28 днів по 1 таблетці на день у безперервному режимі 3 місяці), у 

випадку товщини ендометрію менше 8 мм, що склало у наших дослідженнях 

58,3% спостережень, курс до 3-х місяців, при ендометрії більше 8 мм (41,7 %) – 

курс один місяць з контролем ефективності за даними УЗД моніторингу.  

Після обстеження та підтвердження діагнозу ХЕ жінкам з ознаками 

вираженої гіпоплазії ендометрію (≤  5 мм ) виконували процедуру ін’єкційного 

скретчингу базального шару збагаченою тромбоцитами аутоплазмою. 

Аутоплазма, збагачена тромбоцитами, не є токсичною або імунореактивною, 

прискорює природні механізми регенерації завдяки ФР, що є у тромбоцитах. 

Модулює і регулює функцію первинних ФР, посилює кровопостачання слизової 

тіла матки, поєднує протизапальний ефект та покращення дії ФР, що дозволяє 

використовувати у лікуванні принцип «проліферація без запалення» [142, 171]. 

У випадку ГПЕ  призначали гестагени - дидрогестерон 20 мг на добу 

досередини протягом 14 днів з 14 по 27 день МЦ, курс гестагенів призначали 

протягом 6 місяців, згодом протягом 3-6 місяців курс низькодозованого КОК з 

високим антипроліферативним індексом (0,03 мг етінілестрадіолу+0,15 мг 

дезогестрелу) у комплексі з екстрактом плодів прутняка звичайного  1 т 1 раз на 

добу; після розз’єднання синехій - 17β–естрадіол 2 мг на добу трансдермально та  
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дидрогестерон 20 мг на добу з 14 по 26-й день МЦ впродовж 3 місяців з 

контрольною ГС для моніторингу ефективності лікування. При встановленій 

морфофункціональній невідповідності ендометрію фазі МЦ призначали 17β–

естрадіол 2 мг на добу трансдермально та дидрогестерон 20 мг на добу з 14 по 

26-й день МЦ впродовж 3 місяців. Запропонована гормональна терапія 

приводить до стимуляції зниженої рецепторної функції тканини, посилює 

проліферацію та циклічні процеси в ендометрії, здійснює гемостатичний та 

замісний ефекти.  

Усі перераховані препарати зареєстровані та допущені до застосування на 

Україні. Дози і режими прийому препаратів відповідали терапевтичним дозам і 

режимам, рекомендованим фірмами-виробниками. 

У третини пацієнток основної групи після двох безуспішних індукцій 

овуляції у природньому фертильному циклі була запропонована програма IVF, 

двом третинам - проведено УЗД-моніторинг трансформації ендометрію та 

індукція овуляції у природньому фертильному циклі.  

Запропонована преконцепційна програма базувалася на патогенетичних 

підходах  та доцільності використання метаболічної терапії і включала 

лікувальні дози фолатів, вітамін В8 (інозитол) та вітамін D3. З метою 

нормалізації функціональної гіперпролактинемії рекомендовано продовжити на 

преконцепційному етапі  використання фітопрепаратів– сухий екстракт плодів 

прутняка звичайного,  при недостатності лютеїнової фази – дидрогестерон у 

другу фазу МЦ, у випадку вагітності - гормональну підтримку дидрогестероном 

до 18-20 тижнів гестації. Доцільність доповнення програми преконцепційної 

підготовки вказаними препаратами базувалася на їх фармацевтичних ефектах. 

Даний метаболічний комплекс доповнено сучасним препаратом – міо-інозитол, 

роль якого у останнє десятиріччя у багатьох метаболічних процесах, а також 

наявності станів, при яких синтез в організмі недостатнім, є доказово вагомою. 

Достатньо сказати, що кількість публікацій з питань дослідження біологічних, 

метаболічних, фармакологічних ефектів міо-інозитолу та досвіду його 

клінічного використання у різних галузях медицини наближається до 40 тисяч.  



62 

Фармакологічний ефект даного ізомеру полягає у наступному: нормалізації рівня 

холестерину, зменшенні схильності до тромбоутворення, участі у процесах 

поділу яйцеклітини, нормалізаціі ліпідного обміну, профілактиці атеросклерозу, 

антидепресивному та адаптаційному ефектах [170].   

Про дефіцит вітміну D, як незалежний фактор ризику ускладнень гестації 

публікують цілий ряд наукових досліджень [54, 115, 266], де позиціонують 

позитивний вплив вітаміну D на перебіг вагітності за рахунок протизапальної, 

імуномодулючої дії, а також здатності регулювати ангіогенез опосередковано 

через транскрипцію генів судинно-ендотеліального фактору росту [54, 252, 298]. 

Представлені у літературі результати рандомізованого плацебо-

контрольованого клінічного дослідження продемонстрували, що призначення 

вітаміну D дозволяє підвищити товщину ендометрію у жінок з СПКЯ [175, 176, 

252, 271]. 

Жінкам групи порівняння була призначена тільки загальноприйнята 

стандартна преконцепційна терапія (профілактична доза фолатів) та у випадку 

програм IVF - підготовка до кріопереносу, згідно наказу МОЗ України № 787 від 

09.09.2013г «Про затвердження порядку застосування допоміжних 

репродуктивних технологій в Україні».  

На четвертому етапі у клінічну практику було впроваджено оптимізований 

діагностичний алгоритм та оцінено ефективність запропонованої лікувально-

реабілітаційної програми у жінок із непліддям маткового походження та 

порушенням репродуктивного здоров‘я.  

 

2.2. Комплекс використаних методів дослідження 

 

Результати клініко-лабораторного обстеження на преконцепційному етапі, 

показники динамічного моніторингу, випадки ускладнень реєстрували в 

індивідуально розроблених картах спостереження. Записи цих карт заносилися 

до бази даних персонального комп’ютера та обробляли за допомогою програми 

“Ехсеl” у програмній оболонці Microsoft Office XP. За допомогою збору 
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анамнезу, аналізу амбулаторних карт, виписок із протоколів оперативних 

втручань, індивідуальних карт ведення вагітності, історій пологів, 

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

характеристика менструальної функції; акушерський, гінекологічний, 

соматичний та інфектологічний анамнез; параметри метаболічного 

гормонального статусу та сонографічні маркери, результативність методів 

лікування безпліддя. 

У всіх 90 обстежених жінок досліджувався вміст у периферичній крові 

окремих гонадотропних та стероїдних гормонів: фолікулостимулюючий гормон 

(ФСГ), лютеінізуючий гормон (ЛТ), пролактин, естріол (Е3); кортизол (К); 

прогестерон (П); хоріонічний гонадотропін (ХГ), загальний тестостерон, а також 

маркерів оваріального резерву: ФСГ, інгібін В та антимюллеровий 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. 

Одержані результати порівнювали з пропонованими фірмою нормами для здорових 

жінок. 

Оцінка рівня ФР у сироватці крові. Матеріалом для дослідження стала 

сироватка крові, взята у жінок о 8 годин вранці натще на преконцепційному етапі 

та у терміни 12-16 тижнів вагітності, де визначалася концентрація PlGF, VEGF-

1, ІGF-1, а також антиангіогенного маркера неоваскулогенезу sFlt-1 методом 

імуноферментного аналізу (ІФА) тест-наборами фірми BIOSOURCE (USA) на 

фотометрі MULTILABEL COUNTER 1420 (Данія) відповідно до інструкції до 

набора. Рівень VEGA у сироватці крові пацієнта виражали мл в пг/ (норма 30,5-

149,4 пг/мл). Рівень IGF-1 росту як одного із маркерів звиклого невиношування 

та невдалих спроб IVF у сироватці крові визначали методом ІФА тест-наборами 

фірми DSL (США) у нг/мл. 

Для комплексної і більш прогностичної оцінки оваріального резерву 

необхідне визначення наступних маркерів: об’єм яєчників та кількості 
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антральних фолікулів, рівня ФСГ, естрадіолу, інгібіну В та АМГ.  

Дослідження структури ендометрію, міометрію та тканини яєчників 

виконували на апараті Voluson 760, на 4-6 день менструального циклу (згідно 

International Endometrial Tumor Analysis (IETA) – консенсусу ехографічного 

опису змін ендометрію) та на  20-24 дні циклу, з використанням абдомінального 

датчика з частотою 3,5 МГц та вагінального датчика з частотою 5 МГц за 

загальноприйнятою методикою: оглядове трансабдомінальне сканування з 

подальшим транс вагінальною деталізацією структури матки, додатків та 

оцінкою ступеню васкуляризації ендометрію, міометрію, яєчника, включаючи 

двохвимірну ехографію та доплерометрію.  

Крім того, здійснювали підрахунок антральних фолікулів у обох яєчниках, 

об’єм яєчника вимірювали автоматично за трьома розмірами. Для проспективної 

оцінки овуляції використовували тести на овуляцію SOLO та визначення 

цервікального числа. Фолікулометрію проводили з 12-го дня менструального 

циклу; в той же день оцінювали цервікальне число та розпочинали виконання 

сечових тестів на овуляцію протягом 5 днів. 

Для оцінки опосередкованих ознак хронічного ендометриту 

використовували ехографічні критерії, розроблені В.Н. Демидовим та співав. 

[49]. Найбільш частими є наступні ознаки: виникнення в зоні серединного М-ехо 

ділянок підвищеної ехогенності різної величини та форми. У середині ділянок 

виявляють окремі зони неправильної форми та зниженої ехогенності. У 

порожнині матки можуть визначатися міхурці газу, інколи з характерним 

акустичним ефектом «хвоста комети». У базальному шарі ендометрію часто 

візуалізуються чіткі гіперехогенні утворення діаметром до 0,1-0,2 см, що є 

ділянками фіброзу та кальцинозу. У третині випадків виявляють розширення 

порожнини матки до 0,3-0,7 см за рахунок рідинного вмісту [49].  

Для оцінки ступеню ураження внутрішньоматковим адгезивним процесом 

використовували класифікацію Європейської асоціаціації гінекологів-

ендоскопістів (ESH, 1989), з виділенням 5 ступеней ВС на основі даних 
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гістероскопії та гістерографії з врахуванням стану, протяжності синехій, 

окклюзії устя маткових труб та ступеню ураження ендометрію: 

§ I ступінь. Тонкі або ніжні синехії, які легко руйнуються корпусом 

гістероскопу, ділянки устя матових труб вільні. 

§ II ступінь. Поодинокі щільні синехії, що з’єднують ділянки 

порожнини матки, проглядаються устя маткових труб, проте синехії не можуть 

бути зруйновані тільки корпусом гістероскопу.  

§ II-а ступінь. Синехії тільки в ділянці внутрішнього зіву, верхні 

відділи порожнини мати вільні.  

§ III ступінь. Множинні щільні синехії, що з’єднують окремі ізольовані 

ділянки порожнини матки, однобічна облітерапція ділянки устя маткових труб.  

§ IV ступінь. Множинні щільні синехії з частковою окллюзією 

порожнини матки, устя обох маткових труб частково закриті.  

§ V-а ступінь. Широке рубцювання та фіброз ендометрію у поєднанні 

з І та ІІ ступенем – з аменореєю або явною гіпоменореєю.  

§ V-b ступінь. Широке рубцювання та фіброз ендометрію у поєднанні 

з ІІІ або IV ступенем - з аменореєю. 

Ендоскопічна оцінка та хірургічна корекція стану слизової оболонки 

порожнини матки. Рідинну діагностичну ГС без розширення цервікального 

каналу за допомогою діагностичного гістероскопа діаметром 2,4 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 

поліпів та отримання біоптату ендометрію. 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.  

Патогістологічні та імуногістохімічні методи дослідження виконувалися у 

сертифікованій медичній лабораторії СSD (м.Київ). Виявлення плазматичних 

клітин у ендометріальних зразках проводили шляхом визначення експресії маркера 
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плазматичних клітин – syndecan-1 – CD138.  Дослідження на експресію CD138 в 

ендометріальних зразках, отриманих під час Pipelle-біопсія ендометрію 

(Prodimed, Франція) проведено у всіх пацієнток трьох досліджуваних груп на 7-

10 день МЦ, експресію в ендометрії СD56+ визначали на 20-24 день МЦ. При 

візуалізації в зрізах ендометрію плазматичних клітин, імунопозитивних до 

епітопу людського синдекану-1 (CD138+), діагностують хронічний ендометрит. 

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 %. 

Біоптат ендометрію в динаміці МЦ у проліферативну та секреторну фазу 

фіксували у 10 % формаліні і передавали до патгістологічної  лабораторії. 

Парафінові зрізи забарвлювали гематоксиліном і еозином. Фотодокументування 

виконували за допомогою мікроскопа Zeiss Axioskop, перехідного оптичного 

пристрою Optem 257010, цифрової камери Nikon Coolpix. Розрізняли 

нормальний, атрофічний і гіперпластичний ендометрій, десинхронізацію розвитку 

залоз та строми. Для характеристики нормального ендометрію використовували 

критерії Noyes і співавторів (1950), для класифікації гіперпластичних процесів 

ендометрія використовували класифікацію ВООЗ (2020), відповідно до якої 

розрізняють гіперплазію без атипії та з атипією.  

Для об’єктивного судження про ступінь достовірності результатів 

дослідження 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).  Графіки оформлені 

за допомогою програм “Microsoft Excell 7.0”.  
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РОЗДІЛ  3 

ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я У ЖІНОК З 

ПАТОЛОГІЄЮ ЕНДОМЕТРІЮ. ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЗНИЖЕННЯ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

3.1. Структура та частота патології ендометрію та її вплив на 

репродуктивне здоров’я. Оцінка предикторів низького репродуктивного 

потенціалу у даної категорії жінок 

 

На першому етапі наукового дослідження було проведено оцінку 

структури, частоти та імовірних предикторів порушення репродуктивного 

здоров’я жінок з окремими формами патології ендометрію як імовірного 

маткового фактору інфертильності.  

Аналіз медичної документації проведений із врахуванням чинників 

спадковості, соціальних факторів, віку, соматичної та гінекології патології, а 

також акушерських ускладнень та параметрів порушення репродуктивного 

здоров’я. Отримані результати проведені із врахуванням оцінки даних 

анкетування та медичної документації - карти вагітної (форма 111/у), 

амбулаторної карти (форма 025/у-04). Було проаналізовано дані 3270 видів 

медичної документації, з них 2680 історій вагітності, пологів пацієнток із групи 

ризику щодо невиношування, які відбулися у обласному перинатальному центрі 

м. Івано-Франківськ, та 590 амбулаторних карт жінок, які звернулися у  центр 

планування сім’ї КНП «Обласний перинатальний центр Івано-Франківської 

обласної ради», ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» та клініку 

репродуктивної медицини «Екстрамед» з приводу гінекологічних захворювань. 

У результаті аналізу внутрішньоматковий чинник як провідний фактор 

порушення репродуктивного здоров’я та зниження репродуктивної функції, 

встановлено у 1402 (52,3%) випадках розродження  вагітних, та у 211 (37,8 %) 

випадках при аналізі карт амбулаторного пацієнта.  
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Таким чином, проведений аналіз дозволив відмітити досить вагому частку 

маткового фактору зниження репродуктивного потенціалу жінки за 

результатами аналізу 1613 історій пологів та амбулаторних пацієнток, що 

становить близько половини спостережень - 49,3%, причому у 239 

спостереженнях (14,8 %) патологія ендометрію була єдиною верифікованою 

причиною невиношування та непліддя (рис. 3.1).   

 

 
Рис. 3.1 Частота внутрішньо-маткового фактору як основного 

чинника безпліддя та невиношування, n=1613,  %  

 

Частка первинної форми безпліддя складала 24,9  % (402), а вторинної 

форми – 41,5 % (669), участь у програмах ДРТ відмічено у 595 (36,9 %) випадків, 

у тому числі невдалі спроби – у третині випадків - 172 (28,9 %). 

Проведені статистичні обрахунки отриманих в ході опрацювання медичної 

документації 1613 пацієнток з матковим фактором інфертильності дозволили 

встановити наступне.  

Віковий склад обстежених жінок знаходився в межах від 20 до 40 років 

(рис. 3.2).  

Необхідно підкреслити, що частка маткового чинника інфертильності та 

порушення репродуктивного здоров’я зростала з віком, що слід пов’язати із 

коморбідністю та хронізацією запальних та дисметаболічних процесів у 

тсаршому репродуктивному віці.  
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Рис. 3.2. Віковий склад обстежених жінок з матковим фактором 

безпліддя та невиношування за даними медичної документації, п= 1613, % 

 

 
Рис. 3.3 Структура маткового фактору як основного чинника 

інфертильності та порушення репродуктивного здоров’я, n=1613,  % 
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Як демонструють дані структури маткового фактору як основного чинника 

інфертильності та порушення репродуктивного здоров’я, представлені на 

рисунку 3.3, основними клінічними формами патології ендометрію були  поліпоз 

ендометрію – 492 спостереження (30,5 %) та гіперпластичні процеси ендометрію 

– 374 випадки (23,2 %), внутрішньо-маткові синехії різного ступеню глибини 

ураження – 230 (14,3 %), аденоміоз – 339 (21,0 %), рідше відмітили субмукозний 

ріст міоми матки – (47 – 2,9 %), маткові перегородки – 11 спостережень (0,7 %), 

аномалії розвитку матки (подвійна матка, сідловидна матка) – 15 (0,9  %), у 205 

випадках  (12,7 %) було виявлено невідповідність росту ендометрію фазі МЦ. 

Практично половина проаналізованих медичних карт вказує на високий 

індекс соматичної патології, а також поєднання гінекологічних захворювань 

(рис. 3.4). Серед найбільш частих слід вказати на інфекційний фактор (дитячі 

інфекції: краснуха, епідемічний паротит) - 28,0 % (452) та часті запальні процеси 

органів дихання (ангіни, ГРЗ) – 30,1 % (486), метаболічні порушення (ожиріння, 

надмірна вага) – 40,9 % (659), патологію щитовидної залози (гіпофункція, 

аутоімунний тиреоідит) – 18,9 % (305) та захворювання сечо-видільної системи 

(піелонефрит, цистит) – 23,9 % (386), у кожної четвертої пацієнтки відмічено 

варикозну хворобу 24,6 % (397). 

 
Рис. 3.4. Особливості соматичного анамнезу та екстрагенітальної 

патології згідно аналізу медичної документації, п=1613, % 

28,0

30,1

40,9

18,9

23,9

24,6

Інфекційний чинник (краснуха, паротит)

Запальні захворювання органів дихання 

Метаболічні порушення

Патологія щитовидної залози

Захворювання сечо-видільної системи

Варикозна хвороба 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45



71 

 

Враховуючи значиму чистку метаболічних порушень, проведено оцінку 

ІМТ та встановлено нормальний ваго-ростовий коефіцієнт у 580 спостереженнях 

(35,9 %), у 373 випадках (23,1%) - недостатню масу тіла (ІМТ<18,5 кг/м2), також 

слід відмітити домінування метаболічних порушень  у 660 випадках (40,9 %), з 

них у 390 (59,1 %) - надмірна вага (ІМТ 25,0-29,9), у 270 (40,9 %) – ожиріння 

різного ступеню вираженості (ІМТ=30,0-34,9) (рис. 3.5).  

 

 
Рис. 3.5. Показники ІМТ, п=1613, % 

  

Проведені статистичні розрахунки дозволили виділити як один із вагомих 

чинників зростання частки маткового фактору порушення репродуктивного 

здоров’я, невиношування та безпліддя – метаболічний фактор, при цьому 

надмірна вага та ожиріння підвищували ризик внутрішньо-маткової патології у 

5 разів  (OR=5,12; 95% CI: 1,92-13,32), критично мала маса тіла  - у 9 разів 

(OR=9,26; 95% CI: 4,49-31,4).   

Оцінка особливостей менструальної функції продемонструвала дещо 

меншу частку раннього віку менархе - у 213 спостереженнях (13,2 %) та у кожної 

четвертому випадку  - пізнє менархе – 400 (24,8 %), патологічний пубертат 

відмітила кожна п ’ята пацієнтка  (321 – 19,9%) (рис.3.6).  
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Рис. 3.6. Особливості менструального циклу згідно аналізу медичної 

документації,  п=1613, % 

 

У структурі порушення МЦ, частка якого переважала більше як у половині 

спостережень (873 - 54,1 %), з них виділено наступні форми: олігоопсоменорея – 

235 (26,9 %), альгодисменорея – 195 (22,3 %), аномальні маткові кровотечі – 175 

(20,0 %), рідше аменорея -  697 (7,9 %), передменструальний синдром – 155 

(17,8%). 

Ретельна оцінка структури гінекологічної захворюваності дозволила 
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13,8

24,8

19,9

26,9

22,3

7,9

20,0

17,8

Ранній вік менархе

Піхнє менархе

Патологічний 
пубертат

Олігоопсоменорея

Альгодисменорея 

Аменорея

Аномальні маткові 
кровотечі

Передменструльний 
синдром 

0 5 10 15 20 25 30

Ранній вік менархе Піхнє менархе
Патологічний пубертат Олігоопсоменорея
Альгодисменорея Аменорея
Аномальні маткові кровотечі Передменструльний синдром 



73 

передракові процеси шийки матки, в основному ендоцервіцити (452 - 28,0 %) 

(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Частка гінекологічної захворюваності та оперативних втручань на органах 

малого тазу у обстежених жінок, абс.ч., % 

Показники 
Досліджувана група (п=3270) 

Абс.ч. % 

Порушення менструального циклу 873 54,1 

Сальпінгооофорити 650 40,3 

Бактеріальний вагіноз 677 42,0 

Передракові процеси шийки матки 452 28,0 

Міома матки 211 13,1 

Доброякісні пухлини яєчників 176 10,9 

Функціональні кісти  та ретенційні утвори 

яєчників  

403 25,0 

Синдром полікистозних яєчників 339 21,0 

Дисгормональні захворювання  

молочної залози   

548 34,0 

Ендометріоз  616 38,2 

Оперативні втручання на органах  

малого тазу та яєчниках 

369 22,9 

  

Серед гінекологічних захворювань після порушень МЦ, переважаючу 

частку склали запальні захворювання статевих органів, зокрема, 

сальпінгооофорити (40,3 %) та бактеріальний вагіноз (42,0 %), слід відмітити у 

кожному п’ятому спостереженні клінічні ознаки СПКЯ (21,0 %), оперативні 

втручання на органах малого тазу (22,9 %), міома матки діагностована у 13,1 %.  

Хотілося би відмітити домінування пухлинних утворів яєчників 

(ендометріома, муцинозна кіста) – 10,9 %, а також ретенційних утворів 
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(фолікулярна кіста, кіста жовтого тіла) – 25,0 %, що, без сумніву, збільшувало не 

тільки відсоток оперативних втручань (22,9 %), але і злукового процесу малого 

тазу, генітального ендометріозу (38,2 %), проліферативних процесів ендометрію 

та дисгормональних змін молочних залоз (34,0 %).  

Статистичні обрахунки продемонстрували найбільш виражений 

негативний вплив на ризик розвитку патології ендометрію та достовірно високе 

відношення шансів ризику розвитку внутрішньо-маткових змін (гіперпластичні 

процеси ендометрію, поліпоз, дисхроноз тощо) таких чинників як генітальний 

ендометріоз (OR=12,50; 95 % СІ: 3,28-27,45), доброякісні пухлини та ретенційні 

утвори яєчників – (OR=8,37; 95 % СІ: 7,27-38,92), запальні процеси органів 

репродуктивної сфери, зокрема, сальпінгооофорити  (OR=6,15; 95 % CI: 1,84-

15,15), оперативні втручання на органах малого тазу (OR=2,13; 95 %: 1,95-5,30). 

Оцінка репродуктивної функції та внутрішньоматкові діагностично-

лікувальні маніпуляції,  представлена у таблиці 3.2. 

Отримані результати згідно даних медичної документації дозволили 

констатувати високий відсоток інструментальних лікувальних та діагностичних 

втручань (940 – 58,3 %), а також високу кратність штучних артифіціальних 

абортів, у тому числі у пізньому терміні (402 – 24,9 %), вагітність, що не 

розвивається, відмітили у 282 спостереженнях (17,5 %),  звикле невиношування 

– у 144 випадках (8,9 %), мимовільні викидні у ранньому та пізньому терміні 

відмітили у кожному третьому випадку – у 479 згідно опрацьованих форм 

медичної документації (29,7 %), передчасне розродження – у 231 пацієнтки (14,3 

% спостережень). 

У кожної п’ятої жінки було проведено діагностичну або лікувальну 

гістероскопію (21,3 %), діагностичні маніпуляції, що використовуються у 

програмах ДРТ, відмітили  більше як у третині випадків (36,9 %), серед жінок, 

включених у програми ДРТ у кожної третьої були невдалі спроби.  
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Таблиця 3.2 

Оцінка репродуктивної функції  та внутрішньоматкові маніпуляції у 

обстежених жінок, абс.ч., % 

Показники 
Досліджувана група (п=3270) 

Абс.ч. % 

Штучне переривання вагітності, у т.ч.   

у пізньому терміні (кратність - більше 3) 

402 

26 

24,9 

6,5 

Вагітність, що не розвивається 282 17,2 

Звикле невиношування 144 8,9 

Ранні мимовільні викидні 349 21,6 

Пізні мимовільні викидні 130 8,1 

Мертвонародження 148 9,2 

Передчасні пологи 231 14,3 

Гістероскопії діагностичні та лікувальні,  

у т.ч. гістероскопічна міомектомія 

344 21,3 

Діагностичні та лікувальні маніпуляції у 

програмах ДРТ 

595 36,9 

Невдалі спроби ДРТ 172 28,9 

  

Аналіз карт 211 амбулаторних пацієнток дозволив відмітити як домінуюче 

звернення до лікаря – інфертильність (126 - 59,7 %), а також порушення 

репродуктивного здоров’я, що проявлялося зростанням частки розладів МЦ у 

більшої половини спостережень (124 - 58,8 %), альгодисменореї (55 - 26,0 %) та 

синдрому хронічного тазового болю (64 - 30,3 %), порушення секреторної 

функції зі збільшення кількості виділень (109 -  51,7 %), появою патологічних 

виділень (86 - 40,8 %), урогенітальних (42 -  19,9 %) та сексуальних розладів (38 

- 18,0 %), психоемоційних порушень та диссомнії (36 - 17,1 %) (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Параметри порушення репродуктивного здоров’я згідно 

аналізу медичної документації,  п=211, % 

 

Опрацювання даних медичної документації 1402 пацієнток з матковим 

фактором інфертильності та невиношування дозволило відмітити серед 

гестаційних ускладнень власне ті, які чітко пов’язані із розвитком плацентарної 

дисфункції та її наслідками – ретрохоріальні гематоми (220 - 15,7 %), синдром 

втрати плода (268 - 19,1 %), синдром затримки розвитку плоду (СЗРП) (307 - 21,9 

%) та дистрес плоду (369 - 26,3 %), у більшої третини випадків – прееклампсія 

різного ступеню тяжкості (523 - 37,3 %), у меншому відсотковому відношенні 

констатовано післяродові ускладнення, які супроводжувалися інструментальним 

втручанням, ручною ревізією порожнини матки та хірургічним гемостазом – до 

(170 - 12,1%) (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Гестаційні ускладнення у пацієнток з непліддям маткового 

походження, п=1402, % 

 

Отримані результати та наступні кроки наукового дослідження дозволили 

класифікувати фактори ризику зниженого репродуктивного потенціалу у 

випадку внутрішньоматкового фактору інфертильності, що оптимізує 

формування групи ризику, виділити основні порушення параметрів 

репродуктивного здоров’я, створює передумови для розробки критеріїв 

прогнозування можливих репродуктивних невдач та удосконалення лікувально-

профілактичних програми.  

 

3.2. Параметри репродуктивного здоров’я, особливості соматичної та 

гінекологічної захворюваності, основні чинники розвитку маткового 

фактору невиношування та безпліддя 
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досліджувана група – пацієнтки з ВС (32 жінок) та третя досліджувана група – 

пацієнтки з ГПЕ (34 жінки). Зазначені групи порівнювалися із контрольною 

групою умовно здорових повторно народжуючих жінок (30 осіб).  

Таблиця 3.3 

Особливості антенатального анамнезу у пацієнток  

досліджуваних груп, абс.ч., % 

Показники І група 

(n=24) 

ІІ група 

(n=32) 

ІІІ група 

(n=34) 

Контрольна 

група (n=30) 

Вага тіла при 

народженні 

2890,62 

±92,12* 

3130,44 

±35,69 

2616,92 

±33,25* 

3350,02 

±52,23 

Передчасні 

пологи 

8 – 33,3* 5 - 15,6*,о 9 – 26,5*,о 1 - 3,3 

Прееклампсія  11 – 45,8* 7 - 21,9*, о 10 – 29,4*,о 1 – 3,3 

Дистрес плода  4 – 16,7* 2 – 6,3 *,о 5 – 14,7* - 

Плацентарна 

дисфункція  

9 – 37,5* 8 – 25,0*,о 12 – 35,3* 2 – 6,7 

Примітки:  

1. * - різниця достовірна відносно даними контрольної групи, р<0,05; 

2.  о - різниця достовірна відносно даних І групи, р<0,05. 

 

Як продемонстрували результати оцінки антенатального анамнезу,  

представлені у таблиці 3.3, недоношеними народилися  22 жінки (24,4 %), із них: 

8 (33,3 %), 5 (15,6 %) та 9 (26,5 %) відповідно по групах, маловаговими для 

гестаційного терміну - 19 (21,1 %). Частота гестаційних ускладнень була вищою 

у матерів жінок досліджуваних груп (39 спостережень - 43,3 % проти 3 (10,0 %) 

у контрольній групі;  р<0,001), високою була частка передчасних пологів (22 

(24,4 %) проти 1 (3,3 %);  р<0,05, прееклампсії (28 випадків (31,1 %) при 3,3 % - 

у контролі;  р<0,001), дистресу плода (11 – 12,2 %), ПД (29 - 32,2 %) проти даних 

у контролі 6,7 % (2 випадки) (р<0,001). Ознаки спадкового накопичення проявів 
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соматичної патології та репродуктивних порушень були встановлені у кожної 

четвертої пацієнтки (23 – 25,5 %). 

Середній вік жінок контрольної групи склав (26,5±0,6) років, тобто 

основна частина пацієнток (19 - 63,3 %) була віком від 20 до 30 років (рис. 3.9).  

 

 
Рис. 3.9. Розподіл пацієнток за віком, п=120, %. 

Примітка. * - різниця достовірно проти даних контрольної групи, р<0,05. 

 

У досліджуваних групах середній вік  був (31,8±2,4),  (32,6±2,8)  та 

(34,2±2,2)  років відповідно по групах (p>0,05). Найбільш часто зустрічалися 

жінки віком від 30 до 35 років, на їх долю припало 46,7 % (42 особи), найменша 

доля складали пацієнтки віком від 20 до 25 років – 3 особи (3,3 %), жінки віком 

від 25 до 30 років зустрічалися у кожному п’ятому випадку (19 - 21,1%) та віком 

35 до 40 років  - у третині спостережень (26 – 28,9 %), пацієнтки віком до 20 років 

у дослідження не попали.  
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Аналізуючи соціальні фактори та професійну зайнятість, нами відмічено 

трудову зайнятість пацієнток у двох третинах спостережень: розумовою працею 

займалися практично кожна четверта пацієнтка, у меншому відсотковому 

значенні – учні і студенти, а також зайняті фізичною працею, кожна третя 

пацієнтка у групі контролю та кожна четверта у досліджуваних групах були 

домогосподарками. Серед жінок контрольної групи високо освідчених осіб, які 

займалися розумовою працею, було у 1,9 рази менше проти даних досліджуваних 

груп (р<0,05), а доля непрацюючих складали 33,3 %, тобто у 1,6 рази вище проти 

даних досліджуваних груп (р<0,05) (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Соціальні чинники та професійна зайнятість жінок  

досліджуваних груп, абс.ч., % 

Показники 

І група 

(n = 24) 

ІІ група 

(n = 32) 

ІІІ група 

(n = 34) 

Контрольна 

група (n =30) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Розумова 7 29,2* 8 25,0* 9 26,5* 4 13,3 

Фізична 3 12,5* 4 12,5* 4 11,8* 2 6,7 

Студентки 4 16,7 3 9,4* 4 11,8* 7 23,3 

Службовці 4 16,7 6 18,8 6 17,6 5 16,7 

Робітники 1 4,2 4 12,5* 3 8,8 2 6,7 

Домогосподарки 5 20,8* 7 21,9 8 23,5* 10 33,3 

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

 

Тривалість та структура безпліддя представлена на рис. 3.10.   

Слід вказати, що тривалість безпліддя на момент обстеження коливалася у 

межах від 2 до 10 років та більше, і найбільш вагомою тривалість безпліддя була 

у пацієнток з ГПЕ та поліпозом, тоді як адгезивний процес ендометрію 

характеризувався практично у половини пацієнток менш тривалим періодом 

інфертильності – до 4 років, у випадку ХЕ – гіпопластичного його варіанту – 
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зниження репродуктивного потенціалу у більшої половини спостережень 

відмічено від 5 до 10 років.  

 

 
А) тривалість безпліддя у жінок досліджуваних груп; 

 
Б) структура безпліддя у жінок досліджуваних груп 

Рис. 3.10. Тривалість та структура безпліддя жінок досліджуваних 

груп , % .  

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників І групи, р<0,05. 
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Як демонструють дані рисунку 3.10, первинне безпліддя та звикле 

невиношування домінувало у випадку ХЕ (25,0 %). Вторинне безпліддя 

відмітили у більшої половини пацієнток ІІ групи, вагомою була частка 

вторинного безпліддя та звиклого невиношування у ІІІ групі, коливаючись у 

межах 12-14 % без достовірних відхилень. Значимим був відсоток жінок перших 

двох груп з невдалими спробами IVF в анамнезі. 

Характеристика чинників, що вказані в анамнезі та зумовили порушення 

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

Таблиця 3.5 

Поєднання провідних чинників безпліддя та невиношування  у жінок 

досліджуваних груп, абс.ч., % 

 

Провідні причини безпліддя та 

невиношування 

 

 Досліджувані групи жінок 

І група, 

(n=24) 

ІІ група, 

(n=32) 

ІІІ група, 

(n=34) 

Абс.ч. % Абс.ч. % Абс.ч. % 

Трубний  та матковий фактор 2 8,3о 7 21,9* 2 5,9° 

Перитонеальний та матковий 

фактор 

3 12,5о 7 21,9* 2 5,9*° 

Гіпоталамо-гіпофізарна  

дисфункція та матковий фактор 

 

5 

 

20,8° 

 

1 

 

3,1* 

 

7 

 

20,6о 

Синдром полікистозних 

яєчників та матковий фактор 

4 16,7° 4 12,5* 9 26,5*° 

Матковий фактор як 

ізольований чинник 

10 41,7 13 40,6 14 41,2 

Примітки:  

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

2.  ° - різниця достовірна відносно показників ІІ групи, р<0,05. 
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Слід відмітити практично у половини обстежень домінування маткової 

патології як провідного чинника зниження репродуктивного потенціалу та 

невиношування, проте існують певні особливості. Це  поєднанання впливу на 

репродуктивну функцію запального процесу у додатках та маткових трубах, а 

також наявність злукового процесу в малому тазу у групі, де домінує 

внутрішньоматковий адгезивний процес, - у кожної п’ятої пацієнтки (р<0,05). 

Звертає на себе увагу також переважання ендокринної дисфункції та ановуляції 

у третій групі – у кожної четвертої пацієнтки (р<0,05).  

Таким чином, слід вказати на погіршення репродуктивної функції при 

поєднанні патології ендометрію з зовнішньо-внутрішнім генітальним 

ендометріозом, синдромом полікистозних яєчників та запальними процесами 

органів малого тазу.  

Результати особливостей соматичної захворюваності представлені у 

таблиці 3.6, де у якості чинників ризику розвитку маткової патології можна 

розглядати наступні фактори.   

Аналітична оцінка перенесених у дитинстві інфекційних захворювань, як 

у пацієнток контролю, так і у досліджуваних групах не продемонстрували 

статистично достовірних відмінностей (p>0,05). Не зважаючи на молодий 

репродуктивний вік досліджуваної когорти пацієнток, високий індекс 

соматичної захворюваності відмітили у більшої половини випадків (48 - 53,3 %), 

а провідне місце належало інфекції сечо-вивідних шляхів, метаболічним 

порушенням, тиреоїдній дисфункції та варикозній хворобі малого тазу.  

Захворювання серцево-судинної системи (артеріальна гіпертензія), 

шлунково-кишкового тракту (хронічний холецистит, калькульозний холецистит, 

хронічний коліт, панкреатит) частіше відмічали пацієнтки ІІІ групи, так як і 

метаболічні порушення (ожиріння та надмірна вага) (OR=5,12; CI: 1,92–13,32). 

[186]. У пацієнток І групи  домінувала частка ендокринної патології, зокрема, 

дисфункції щитовидної залози – у кожної четвертої жінки (р<0,05).  

Провідні позиції у структурі соматичної патології займала наявність 

хронічних вогнищ інфекції (хронічний тонзиліт, захворювання сечо-вивідної 
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системи – хронічний цистит, піелонефрит, сечо-кам’яна хвороба), перш за все у 

жінок ІІ групи із ВС (OR=2,23; CI: 1,29–3,57). 

Таблиця 3.6 

Екстрагенітальна патологія у жінок досліджуваних груп, абс.ч., % 

 

Показники 

Контрольна 

група 

п=30 

Досліджувані групи 

І група, 

(n=24) 

ІІ група, 

(n=32) 

ІІІ група, 

(n=34) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Захворювання ССС  - - 2 8,3 3 9,4 6 17,6*° 

Хронічний тонзиліт  

та часті ГРЗ 

2 6,7 3 12,5° 9 28,1* 6 17,6*° 

Захворювання ШКТ 1 3,3 2 8,3° 7 21,9* 5 14,7*° 

Захворювання сечо-

вивідної системи   

2 6,7 5 20,8° 11 34,4* 5 14,7*° 

Безсимптомна 

бактеріурія 

- - 3 12,5° 8 25,0* 6 17,5*° 

Ожиріння та  

надмірна вага 

- - 6 25,0° 7 21,9* 13 38,2*° 

Дефіцит маси тіла - - 5 20,8° 5 15,6* 6 17,6*° 

Тиреоїдна дисфункція    6 25,0° 4 12,5* 7 20,6° 

Варикозна хвороба вен 

малого тазу та нижніх 

кінцівок 

  5 20,8 8 25,0* 9 26,5* 

Примітки:  

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

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

 

Необхідно вказати на прояви варикозної хвороби у кожної п’ятої  

пацієнтки, що вказує на наявність венозного стазу у малому тазу та сприяє 
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яскравості проявів оваріальної дисфункції. Проведення кореляційного аналізу 

дозволило виділити слабку кореляційну залежність між розвитком ВС  та 

хронічним піелонефритом (r = 0,28) та кореляційну залежність середнього 

ступеню вираженості між метаболічними порушеннями та поліпозом 

ендометрію (r = 0,58). 

За результатами проведеного аналізу менструальної та репродуктивної 

функції надавалась особлива увага, перш за все, характеру порушення МЦ (табл. 

3.7.) та наявності в анамнезі хірургічних внутрішньоматкових втручань, 

кратності артифіциальних абортів, мимовільних викиднів, епізодів запальних 

процесів матки та додатків тощо (табл.3.8).  

Треба вказати на відсутність статистично значимих відмінностей щодо 

віку менархе, також на переважання значимого міжменструального інтервалу 

(>30 днів) у жінок І та ІІ групи, при меншій  частці у ІІІ групі та відсутності у 

контролі  (р<0,05).    

Аналізуючи характер МЦ слід відмітити його нерегулярну циклічність у 

жінок ІІ та ІІІ групи, аменорею - у ІІ групі у більшій половині спостережень, 

частка передменструального синдрому є вищою у жінок ІІІ групи, тоді як 

клінічні прояви альгодисменореї та передменструального синдрому у пацієнток 

І та ІІ досліджуваних груп не демонструють статистичних відмінностей (р > 

0,05).  

Проведені обрахунки дозволили виділити у половини пацієнток І групи 

високу частку олігоопсоменореї (50,0 %), у третині – міжменструальні 

кров’янисті виділення, у жінок ІІ групи - вагому частку вторинної аменореї (46,9 

%), у пацієнток  ІІІ групи – мено-метрорагії та міжменструальні кровотечі (61,8 

%) (р<0,05).  

Між розвитком ВС та високою кратністю абортів та внутрішньоматкових 

втручань визначався кореляційний зв'язок середньої сили (r = 0,42).  
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Таблиця 3.7 

Особливості менструальної функції у досліджуваних групах, абс.ч., % 

Показники Досліджувані групи жінок 

І група 

(n=24) 

ІІ група 

(n=32) 

ІІІ група 

(n=34) 

Контрольна 

група п=30) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Раннє менархе  4 16,7* 6 18,8* 5 14,7* - - 

Пізнє менархе 5 20,8* 7 21,9* 7 20,6* 1 3,3 

Регулярний МЦ 17 70,8* 22 68,8* 21 61,8*° 29 96,7 

Нерегулярний МЦ 7 29,2* 12 37,5*° 13 38,2*° 1 3,3 

Міжменструальний 

інтервал >35 днів 

11 45,8* 12 37,5* 11 20,6*° - - 

Олігоопсоменорея 12  50,0* 12 37,5*° - - - - 

Міжменструальні 

кров’янисті виділення 

8 33,3* 5 15,6*° 7 20,6*° - - 

Маткові кровотечі 4 16,7* 3 9,3*° 21 61,8*° - - 

Аменорея 5 20,8* 15 46,9*° 6 17,6* - - 

Альгодисменорея 10 41,7* 14 43,8* 12 35,3*° 1 3,3 

Передменструальний 

синдром  

11 45,8* 15 46,9* 19 55,8*° 1 3,3 

Примітки:  

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

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

 

Особливості репродуктивної функції представлені у таблиці 3.8, 

демонструють, що наявність в анамнезі штучного переривання вагітності та 

синдрому втрати плоду (вагітність, що не розвивається, мимовільні викидні і 

мертвонародження) сприяли формуванню порушень репродуктивної функції із 
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розвитком ВС та ХЕ, найбільш значимо з клінічної точки зору у пацієнток І та ІІ 

групи (OR=46,22; CI: 20,80–108,23). 

Таблиця 3.8 

Особливості репродуктивної функції, абс.ч., % 

 

 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

І група 

(n=24) 

ІІ група 

(n=32) 

ІІІ група 

(n=34) 

Контрольна 

група п=30) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Середня кількість 

вагітностей 

3,1±2,7* 3,9±2,4* 3,4±3,5* 1,9±1,4 

Два та більше аборти 6 25,0* 9 28,1* 5 14,7*° 1 3,3 

Звикле невиношування  7 29,1* 7 21,9* 5 14,7*° - - 

Самовільні викидні 7 29,1* 9 28,1* 7 20,6*° - - 

Завмерла вагітність 5 20,8* 7 21,9* 4 11,8*° - - 

Передчасні пологи 4 16,7* 6 18,8* 6 17,6* - - 

Невдалі спроби IVF 7 29,1* 8 25,0* 7 20,6*° - - 

Діагностична 

гістероскопія 

21 87,5* 21 65,6 

*° 

6 17,6*° - - 

Лікувальна 

гістероскопія 

3 12,5* 32 100,0

*° 

34 100,0 

*° 

- - 

Ускладнений 

післяпологовий період 

4 16,7* 6 18,8* 5 14,7* - - 

Хірургічний гемостаз  - - 2 6,3* - - - - 

Залишки плацентарної 

тканини 

2 8,3* 5 15,6* 6 17,6* - - 

Примітки:  

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

2. ° - різниця достовірна відносно показників І групи, р<0,05. 
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Як демонструють дані таблиці 3.8, паритет пологів у пацієнток 

досліджуваних груп був значимо меншим проти даних контролю. Тоді як 

інструментальні втручання та кількість артифіціальних абортів >2 відмічала 

кожна четверта пацієнтка І та ІІ групи, звикле невиношування - у 2,0 рази частіше 

у І групі та у 1,5 разів частіше у ІІ групі проти даних ІІІ групи та при відсутності 

у контролі (p<0,05). Крім того у даної категорії пацієнток частіше констатовано 

згадки про епізоди ретрохоріальних гематом, звиклого невиношування та 

невдалих спроб IVF у порівнянні з контролем та ІІІ групою (OR=8,51; CI: 4,12–

18,35). 

У ході дослідження та додаткових методів обстеження була виявлена 

висока частота гінекологічних захворювань та встановлено певні особливості 

відповідно по групах (табл. 3.9).  

Отримані результати  дозволили констатувати практично у половини 

пацієнток ІІ групи хронічні  запальні процеси органів малого тазу 

(сальпігнооофорити), порушення біотопу слизової піхви (бактеріальний вагіноз) 

та доброякісну патологію шийки матки (р<0,05).  

Так, хронічний сальпінгооофорит частіше відмічали  пацієнтки І та ІІ 

групи, у ІІІ групі – дещо більше як у третині спостережень (OR=22,35; CI:12,28–

36,42), ендоцервіцит   - в усіх групах без достовірних відмінностей (OR=10,26; 

CI: 5,16–20,42), ендометріоз, аденоміоз та міома домінували у ІІІ групі 

(OR=12,15; CI: 3,28–27,45).  

Отримані результати дозволили вказати на високу частку доброякісних 

пухлин та ретенційних утворів додатків, доля яких переважала у пацієнток ІІІ 

групи – у кожному четвертому випадку (ендометріоми та фолікулярні кісти 

зокрема) (OR=8,37; CI: 2,27– 36,92), та у жінок І групи, де значимою була частка 

доброякісних пухлин додатків (ОR=2,15; CI: 2,10–9,32), аналогічні дані 

спостерігалися щодо СПКЯ.  

У ході проведення кореляційного аналізу між матковим фактором 

зниження репродуктивного потенціалу та гінекологічною патологією було 

виявлено залежність різного ступеню тяжкості: кореляційну залежність 
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середнього ступеня встановлено з хронічним сальпінгооофоритом та розвитком 

ВС і ХЕ  (r = 0,55), кореляційну залежність помірного ступеню - між 

ендометріозом і поліпозом ендометрію (r = 0,45) та слабку кореляційну 

залежність - з пухлинами додатків (r = 0,22) і середню - з ретенційними утворами 

і поліпами (r = 0,41)  . 

Таблиця 3.9 

Гінекологічні захворювання у досліджуваних групах, абс.ч., % 

 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

І група 

(n=24) 

ІІ група 

(n=32) 

ІІІ група 

(n=34) 

Контрольна 

група п=30) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Бактеріальний вагіноз 9 37,5* 14 43,8*° 11 32,3* 2 6,7 

Ендометріоз, 

аденоміоз 

4 16,7* 7 21,9*° 11 32,4*° - - 

Міома матки 1 4,2* 2 6,3* 4 11,8* - - 

Хронічний 

сальпінгооофорит 

10 41,7* 17 53,1*° 13 38,2* 1 3,3 

Ендоцервіцит 9 37,5* 14 43,8* 13 38,2* 2 6,7 

Доброякісні пухлини 

яєчників  

4 16,7* - - 5 14,7* - - 

Ретенційні утвори 

яєчників 

4 16,7* 8 25,0*° 10 29,4*° 1 3,3 

СПКЯ 5 20,8* 5 15,6*° 9 26,5* - - 

Злукова хвороба 

малого тазу 

6 25,0* 11 34,4*° 11 32,3*° - - 

Примітки:  

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

2. ° - різниця достовірна відносно показників І групи, р<0,05. 
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Частка оперативних втручань представлені у таблиці 3.10.  

Таблиця 3.10 

Частота та характер оперативних втручань, абс.ч., % 

Операції  Досліджувані групи жінок 

І група 

(n=24) 

ІІ група 

(n=32) 

ІІІ група 

(n=34) 

Контрольна 

група (n=30) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Апендектомія 2 8,3* 4 12,5* 5 14,7*° 1 3,3° 

Кистектомія,  

в т.ч. резекція яєчника 

3 9,3* - - 4 

 

11,8*° - - 

Позаматкова 

вагітність 

1 4,1° 1 3,1* 2 

 

5,8*° - - 

Адгеолізс 4 16,7 9 28,1*° 11 32,4*° - - 

Операції на маткових 

трубах 

4 16,7 8 25,0* 5 14,7*° - - 

Примітки:  

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

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

 

Операції на органах малого тазу у третини пацієнток, особливо на 

додатках, створюють передумови для посилення гормональної дисфункції та 

більш вираженого зниження оваріального резерву у даної категорії пацієнток. 

Найбільш розповсюдженим видом оперативного втручання в анамнезі були 

апендектомія та адгеолізис - найчастіше у жінок ІІІ групи (32,9 %). Операції на 

яєчниках переважали у відсотковому відношенні у І та ІІІ групах (9,3% та 11,8 % 

відповідно); операції з приводу злукового процесу в малому тазу, на маткових 

трубах, у тому числі з приводу позаматкової вагітності,  - у 1,9 рази  частіше 

відмічено у ІІІ групі (р<0,05). Слід зазначити, що у жінок ІІ та ІІІ групи 
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оперативні втручання зустрічалися вдвічі частіше проти даних у І групі та за 

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

Вплив чинників ризику розвитку маткового фактору зниження 

репродуктивного потенціалу та розрахунок відношення шансів представлені у 

таблиці 3.11.  

 Таблиця 3.11 

Вплив чинників ризику розвитку маткового фактору зниження 

репродуктивного потенціалу 

 

Чинник ризику 

Показники 

OR (95% CI) X2 M P 

Вік жінки > 36 років 2,86 (1,18-4,53) 9,88 0,82 <0,05 

Звикле невиношування  8,18 (2,82-18,16) 22,10 3,68 <0,002 

Оперативні втручання  2,13 (1,95-5,30) 6,34 0,58 <0,05 

Інструментальні 

внутрішньоматкові втручання  

3,05 (1,54-8,57) 5,24 1,26 <0,05 

Тривалість непліддя > 5 років 7,16 (1,72-12,6) 32,12 2,62 <0,002 

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

Ендокринопатії та метаболічні 

порушення 

5,12 (1,92-13,32) 16,82 1,62 <0,002 

Примітка: 1. OR- відношення шансів; 

                  2. СІ- довірчий інтервал. 

 

Проведений статистичний аналіз дозволив встановити, що вік жінки 

старше 36 років майже втричі збільшує ризик внутрішньо-маткової патології 

(OR=2,86; 95% СІ: (1,18-4,53); р<0,05);  окрім того вагомим фактором є 

тривалість непліддя більше 5 років, а також запальні процеси органів малого тазу 

(сальпінгооофорити), що у шість разів збільшує ризик маткового чинника - 

(OR=6,15; 95 % СІ: (1,84-15,15); р<0,05), оперативні втручання на органах малого 

тазу – вдвічі,  інструментальні втручання та репродуктивні маніпуляції 

(гітротубації, інсемінації тощо) – у три рази (OR=3,05; 95 % СІ (1,54-8,57); 
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р<0,005), а дисметаболічні порушення, у тому числі ожиріння - у п'ять разів 

(OR=5,12; 95% СІ: (1,92-13,32), р<0,002).  

Крім того, факторами ризику репродуктивних невдач є тривалий (більше 3 

років) персистуючий запальний процес в малому тазу, первинна форма 

безпліддя, тривалістю більше 5 років та невдалі спроби IVF (більше 3 спроб), 

ановуляторний МЦ та  недостатність лютеїнової фази, пухлини та ретенційні 

утвори яєчників, ендокринопатії (тиреоїдна дисфункція) (18,9 %),  та поєднання 

патології ендометрію з міомою матки ( 13,1%), запальним процесом органів 

малого тазу (40,3 %), ендометріозом (38,2 %) та СПКЯ (21,0 %).  

Як продемонстрували результати попередніх аналітичних обрахунків, що 

у пацієнток із безпліддям, особливо  із багаторазовими неефективними спробами 

IVF (126 спостережень) вірогідно частіше спостерігалися: 82,5 % – хронічний 

ендометрит; ендометріоз – 48,4 %; оперативні втручання на органах малого таза 

– 82,5 %; вагітність, що не розвивається – 28,6 % (р<0,05).  

Отже, пацієнтки із різноманітними формами патології ендометрію, 

особливо старшої вікової категорії, не тільки демонструють відхилення 

параметрів репродуктивного здоров’я та високий індекс і коморбідність 

гінекологічних захворювань, але і складають групу високого ризику щодо 

невиношування, причому частка  його залежить від комбінації провідних 

факторів. Встановлені клінічні особливості диктують необхідність більш 

поглибленого вивчення стану ендометрію у даної категорії пацієнток для 

розробки ефективних лікувально-профілактичних і прогностичних методів.  

 

3.3. Перебіг вагітності, пологів та стан новонароджених у жінок 

досліджуваних груп 

 

У зв’язку зі значимою часткою маткового фактору порушення 

репродуктивного потенціалу зростає настороженість щодо антенатального 

супроводу вагітності у таких жінок (табл. 3.12).   
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Таблиця 3.12 

Структура ускладнень вагітності у першому триместрі, абс.ч.,% 

Ускладнення 

першого триместру 

Досліджувані групи жінок 

І група 

(n=24) 

ІІ група 

(n=32) 

ІІІ група 

(n=34) 

Контроль 

(n=30) 

Абс.ч. % Абс.ч. % Абс.ч. % Абс.ч., % 

Ранній гестоз 6 25,0* 8 25,0* 8 26,5* 2 – 6,7 

Загроза раннього 

мимовільного викидня 

13 54,2* 21 56,2* 13 38,2*° - 

Ретрохоріальні 

гематоми 

9 37,5* 13 40,6* 9 26,5*° - 

Вагітність, що не 

розвивається 

6 25,0* 5 15,6 

*° 

4 

 

11,8 

*° 

- 

Ранні репродуктивні 

втрати 

7 29,2* 9 28,1* 10 29,4* - 

Анемія вагітних 3 12,5 5 15,6* 9 26,5*° 1 – 3,3 

Низька плацентація  15 62,5* 19 59,4* 12 35,3*° 1 – 3,3 

Примітки:  

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

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

 

Як показали проведені аналітичні дослідження, найбільша частка 

гестаційних ускладнень переважала у першій половині вагітності, де із 90 жінок 

із внутрішньо-матковим фактором безпліддя та невиношування у 72 (80,0 %) 

спостерігались різноманітні ускладнення перебігу першої половини вагітності.  

Найбільш поширеними ускладненнями вагітності у першому триместрі 

були: клінічні прояви раннього гестозу – у 22 випадках (24,4 %), неодноразові 

епізоди ретрохоріальних гематом – у 31 (34,4 %), загроза раннього 

мимовільного викидня – у 44 (48,9 %) пацієнток, а також вагітність, яка не 
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розвивається – у 15 (16,7 %). Провівши оцінку структури ускладнень першого 

триместру вагітності по групах, встановили наступне: у випадку так званого 

«тонкого ендометрію» та ВС випадки  загрози мимовільного викидня та 

епізодів ретрохоріальних гематом були більш вагомими у структурі 

ускладнень проти даних у третій групі – у 1,5 рази (p<0,05), частка вагітності, 

що не розвивається, переважала у першій групі (p<0,05), і, як наслідок, ранні 

репродуктивні втрати були значимими у всіх трьох групах без достовірних 

відмінностей, анемія вагітних (в основному, легкого ступеню) частіше 

діагностована у ІІІ групі – у 9 пацієнтів (26,5 %). 

Слід вказати на більшу половину спостережень низької плацентації у даної 

категорії пацієнток (46 – 51,1%), перш за все, у перших двох групах, що без 

сумніву, ускладнювало перебіг вагітності у подальшому.  

Друга половина вагітності характеризувалася маніфестацією клінічних 

ознак гестаційних ускладнень, які патогенетично пов’язані з первинною 

плацентарною дисфункцією (табл. 3.13).  

Так, прояви прееклампсії різного ступеню тяжкості у жінок досліджуваних 

групах відмічені у 39 випадках (43,3 %) без достовірної відмінності по групах, з 

них тяжкого ступеня – у 13 (14,4 %), загроза пізнього мимовільного викидня, що 

вимагала зберігаючої терапії,  констатована у третині випадків (28 -31,1%), 

передчасними пологами завершилася вагітність у 21 спостереженні (23,3 %), 

причому у 2,0 рази частіше – у випадку хронічного ендометриту (гіпопластична 

форма) та ВС, зростала частота анемії вагітних – більше як у третині випадків.  

Вагомою була частка ПД, підтвердженої даними об’єктивних методів 

дослідження (38 - 42,2 %), з домінуванням показників у І та ІІ групах (45,8 % та 

46,9 % відповідно проти 35,3% - у ІІІ групі), у 15 випадках (16,7%) встановлено 

передчасне відшарування нормально розміщеної плаценти (ПВНРП) без 

достовірних відмінностей по групах. І, як наслідок, зростала частка сумнівних та 

критичних показників внутрішньоутробного стану плода:  ЗВУР плода виявлено 

у 21 (23,3 %) спостереженні, дистрес плоду констатовано частіше, - у 34 випадків 

(37,8 %) без достовірних відмінностей по групах. 
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Таблиця 3.13 

Поширеність ускладнень другої половини вагітності  у пацієнток 

досліджуваних груп, абс. число, % 

 

Ускладнення другої 

половини вагітності 

Досліджувані групи жінок 

І група 

(n=24) 

ІІ група 

(n=32) 

ІІІ група 

(n=34) 

Контроль 

(n=30) 

Абс.ч. % Абс.ч. % Абс. % Абс % 

Загроза пізнього 

мимовільного викидня 

8 33,3* 11 34,4* 9 26,5 

*° 

- - 

Пізній мимовільний 

викидень 

4 16,7* 2 6,25* 1 2,9* - - 

Прееклампсія 10 41,7* 14 43,8* 15 44,1* - - 

Анемія вагітних 8 33,3* 12 37,5* 15 44,1*° 2 6,7 

Передчасні пологи 7 29,2* 9 28,1* 5 14,7*° - - 

Передлягання 

плаценти 

4 16,7* 6 18,8* 6 17,6* - - 

ПВНРП 4 16,7* 5 15,6* 6 17,6* - - 

Плацентарна 

дисфункція 

11 45,8* 15 46,9* 12 35,3*° 1 3,3 

ЗВУР плода 6 25,0* 8 25,0* 7 20,6* - - 

Дистрес плода  9 37,5* 12 37,5* 13 38,2* - - 

Примітки:  

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

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

 

Особливості перебігу пологів та післяпологового періоду представляє 

рисунок 3.11.  
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Слід відмітити, що живонародженням завершилися вагітності у 56 

випадках (62,2 %), причому у групі з ХЕ доля таких наслідків є найнижчою – 54,2 

%, що демонструє вагомий ризик гестаційних та перинатальних ускладнень у 

даної групи пацієнток.  

 

 
Рис. 3.11. Ускладнення пологів та післяпологового періоду у пацієнток 

досліджуваних груп (п=56), %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників І групи, р<0,05;  

 

 

Отримані результати перебігу пологів та післяпологового періоду 

вказують також на високу частку передчасного розриву плідних оболонок – у 

третині випадків (19 – 29,7 %), кровотечі в пологах та післяпологовому періоді, 
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часто зумовленої патологією прикріплення плаценти (14 - 21,9 %), субінволюції 

матки та запальних ускладнень (24 - 37,5 %) без достовірних відмінностей по 

групах. 

 

Особливості перебігу пологів демонструють достовірні відмінності щодо 

випадків безуспішної індукції пологів у перших двох групах, домінування 

аномалії пологової діяльності у ІІ групі, а також дистресу плода у пологах - у І 

групі. 

Рисунок 3.11 демонструє наступні наслідки вагітності у жінок основних 

досліджуваних груп.  

Мимовільним  викиднем завершилася вагітність у 33 випадках (36,7 %) з 

дещо вищими показниками у випадку гіпопластичного варіанту ХЕ, вагітність, 

що не розвивається, домінувала у пацієнток І групи у 3,0 рази частіше, частка 

передчасних пологів переважала у двох перших групах у 2,0 рази (p<0,05).   

Слід відмітити, що дана категорія вагітних входить у групу високого 

акушерського та перинатального ризику, що демонструє розродження у термін 

менше як  у половині спостережень (36 - 40,0 %), з більшою часткою  - у ІІІ групі, 

причому доля оперативного розродження становила третину випадків (16 - 29,6 

%).  

Основними показами до оперативного розродження були поєднані 

причини: матково-плацентарна апоплексія – 5 (16,1%), звикле невиношування та 

бездітність – 8 (25,8 %), неготовність родових шляхів до розродження та 

безуспішна індукція пологів – 7 (22,6 %), вагомою була частота дистресу плода  

під час вагітності та у пологах - 11 (35,5 %). 
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Рис. 3.12. Наслідки вагітності у жінок основних досліджуваних груп 

(п=90), %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників першої групи, 

р<0,05; 

 

Первинна ПД та розвиток на її тлі гестаційних ускладнень обумовили у 

жінок досліджуваних груп втрату вагітності у третині випадків, у 2 

спостереженнях – постнатальну смерть, а також призвели до сумнівних та 

критичних показників внутрішньоутробного стану плода та порушеного 

перинатального періоду (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13 Стан новонародженого у пацієнток досліджуваних груп 

(п=54), %. 

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

 

Недоношеність та пренатальна гіпотрофія відмічені у кожної четвертої 

пацієнтки, перинатальне ураження ЦНС – практично у половині спостережень, 

більш значимо у випадку ХЕ та ВС, вроджені вади розвитку не зафіксовані, проте 

отримані результати демонструюють незначний відсоток стигм дисембріогенезу 

(крипторхізм, дисплазія тазостегнового суглобу тощо). У контрольній групі 29 

(96,7 %) дітей народилися в задовільному стані, період постнатальної адаптації 

перебігав фізіологічно.  

Структура ЗВУР плода серед 21 новонародженого з пренатальною 

гіпотрофією представлена наступним чином: ЗВУР І ступеня діагностовано у 10 

(47,6 %), ІІ ступеня – у 7 (33,3 %), також слід відмітити у кожної п’ятому 

спостереження (19,0 %) ЗВУР ІІІ ступеню (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Структура СЗРП у новонароджених жінок досліджуваних 

груп (п=21), %. 

 

Викликають тривогу показники реалізації внутрішньоутробного 

інфікування у 11 новонароджених (17,2 %), геморагічного синдрому - у 12 

(18,8 %), а також гіпербілірубінемії у 19 ((29,7 %), при відсутності у контролі 

(р<0,05).  

Таким чином, у випадку діагностики ХЕ (гіпопластичного варіанту), ризик 

недоношування та перинатальних ускладнень зростає у 8 разів (OR=8,27; 95 %; 

СІ 3,13-24,52; р<0,001), у випадку ВС – у 6 разів (OR=6,81; 95 % ; СІ 2,11-33,82; 

р<0,001 ); у випадку ГПЕ та поліпозу ендометрію у 5 разів (OR=5,25; СІ 2,26-

37,23; р<0,002).   

У групі факторів, які відображають акушерсько-гінекологічний анамнез, 

шанси недоношування та негативних наслідків вагітності достовірно 

збільшували невдалі спроби ДРТ, синдром втрати плода в анамнезі (OR=3,65; 95 

%; СІ 1,26-19,76; р<0,002), що передувало даному гестаційному процесу, а 

клінічні ознаки загрози переривання вагітності та неодноразові епізоди 

ретроплацентарних гематом, як валідного предиктора ПД, – у 10 разів (OR= 

10,83; 95 %; СІ 4,65-38,14; р<0,002).  Встановлено високий відсоток ПД, чим 

пояснюється формування значимої частки пренатальної гіпотрофії, ЗРП та 

дистресу під час вагітності у третини пацієнток (p<0,05).  
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Висновок. На основі клініко-статистичного аналізу даних соматичного та 

акушерсько-гінекологічного анамнезу у пацієнток з різними формами непліддя 

маткового генезу виявлено наступні чинники порушення репродуктивної 

функції: багаточисленні аборти, мимовільне переривання вагітності та звикле 

невиношування, надмірна вага та ожиріння, хронічні джерела інфекції, перш за 

все хронічні запальні процеси додатків та органів малого тазу, доброякісні 

пухлини яєчників, особливо ретенційні утвори та синдром полікистозних 

яєчників, інфекції статевих шляхів та дисбіоз. Вагомим фактором може 

слугувати ендокринний дисфункція зі зростанням частки ановуляторних циклів, 

гіпоестрогенних станів  та розладів МЦ.  

Саме із значимим відсотком інфікування урогенітальної сфери, 

гормональною дисфункцією та імплантаційною неповноцінністю ендометрію на 

цьому тлі слід пов’язати високу частку репродуктивних втат,  ретрохоріальних 

гематом, загрози мимовільного викидня та передчасних пологів, що свідчить про 

формування імплантаційної недостатності у даної категорії пацієнток та вимагає 

корекції програми преконцепційної підготовки. У пологах достовірно часто 

відмічено аномалії пологової діяльності, патологічну крововтрату, високу частку 

оперативного розродження та ускладнений післяпологовий період (р<0,05).  

Результати даного етапу дослідження продемонстрували не тільки 

вагомість визначення потенційних факторів розвитку внутрішньоматкової 

патології, але і їх прогностичну та діагностичну цінність на преконцепційному 

етапі щодо розвитку гестаційних ускладнень та зростання частки негативних 

перинатальних наслідків, що дозволяє конкретизувати критерії формування 

групи ризику та оптимізувати програму профілактичних заходів. 

За матеріалами розділу опубліковано наступні праці [39, 40, 90].  

1. Гібсон ОО. Антенатальний портрет пацієнток з первинним безпліддям. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Іноваційні технології в акушерстві та гінекології». 2017 Листопад 16-17; 
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Репродуктивний потенціал жінок із матковим фактором безплідності. Здоровье 

женщины.2019;5:45-8. (Особистий внесок здобувача - гіпотеза та ідея 

дослідження, методичні основи, збір матеріалу, аналіз та оформленя до друку. 

Макарчук О.М. - консультативна допомога та редакційні правки, Островська  

О.М. - анкетування та клінічне обстеження, Римарчук М.І - лінгвістичний 

переклад).  

3. Макарчук ОМ, Островська ОМ, Вакалюк ЛМ, Римарчук МІ, Околох Ониека 

Гібсон. Особливості «антенатального портрета» та спадкового анамнезу у жінок 

із гіпоменструальним синдромом. Основні чинники зниження репродуктивного 

потенціалу. Здоровье женщины. 2018;2(128):90-3. (Особистий внесок здобувача 

- літературний огляд, підбір пацієнток, аналітичне опрацювання анкет, 

статистичні обрахунки, підготовка до друку. Макарчук О.М. - консультативна 

допомога та редакційні правки. Вакалюк Л.М. - дизайн публікації та її структури. 

Островська  О.М. - анкетування та відбір даних для статистичного опрацювання. 

Римарчук М.І - клінічне обстеження пацієнток та лінгвістичний переклад).  
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РОЗДІЛ 4 

 

ОЦІНКА ОКРЕМИХ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОДИНАМІКИ 

ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ ТА СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ЯЄЧНИКОВОЇ ТКАНИНИ У ПАЦІЄНТОК З ПАТОЛОГІЄЮ 

ЕНДОМЕТРІЮ 

 

4.1. Структурні та функціональні характеристики яєчників у 

пацієнток досліджуваних груп, їх взаємозв’язок з метаболічним гомеостазом 

 

Літературні дані диктують доцільність більш широкого вивчення 

структури та функції яєчників у пацієнток з патологією ендометрію, враховуючи 

єдність патогенетичних механізмів (запального та ендокринного), динаміку їх 

регресу чи персистенції після після хірургічного втручання з використанням 

різних видів енергії та мініінвазивних технік, що дозволяє виділити найбільш 

ефективні підходи до лікування ГПЕ та ВС.   

Дисбаланс гонадотропної функції та стероїдогенезу обумовлюють високу 

частоту поєднання пухлинних утворень яєчників із іншими гормонозалежними 

процесами статевої сфери, перш за все з ГПЕ (рис.4.1).  

Отримані нами дані вказують на статистично достовірні відмінності щодо 

діагностики ретенційних утворів додатків та тубооваріальних пухлин у випадку 

маткового чинника непліддя та порушення репродуктивного здоров’я, частка 

яких складала більше четвертини у структурі морфологічних варіантів 

доброякісних пухлин яєчників.  

Аналізуючи сонографічні структурні параметри матки та яєчників у І 

групі, відмітили наступне: зменшення у 1,2 рази передньо-заднього розміру 

матки, витончення ендометрію у 1,6 рази, зменшення розмірів діаметру 

домінуючого фолікула у 2,8 рази проти даних контролю, об’єм яєчника зростав 

у 1,4 рази за рахунок потовщення оболонки та багаточисленних дрібних 
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кістозних включень, що підтверджувало сонографічну картину СПКЯ (р<0,05) 

(табл. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Морфологічні варіанти пухлинних утворень додатків у 

пацієнток досліджуваних груп, п=90, %. 

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

 

У пацієнток ІІІ групи ехографічне дослідження дозволило встановити 

наступні параметри: помірне збільшення  передньо-заднього розміру матки, 

достовірне збільшення у 1,8 рази товщини ендометрію, аналогічно і об’єму 

яєчника - у 1,8 рази за кількох кістозних включень (персистенція фолікула, 

ретенційні утвори). Слід вказати на домінування проліферативних процесів за 

рахунок хронічної ановуляції у даної когорти пацієнток (р<0,05).  
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Таблиця 4.1 

Сонографічні параметри матки та яєчників, M±m 

Параметри 
І група 

(n=24) 

ІІ група 

(n=32) 

ІІІ група 

(n=34) 

Контрольна 

група (n=20) 

Розміри матки, мм 

Довжина 48,6±3,9+ 50,4±2,6*° 53,9±1,2*° 49,7±3,4 

Передньо-задній розмір 

матки 
35,3±3,1*+ 

 

39,9±2,8° 45,9±2,9*°+ 41,2±3,1 

Ширина 47,2±2,4*+ 49,1±3,3° 52,8±4,2° 51,6±4,2 

Розміри яєчників, мм 

Довжина 35,8±2,6*° 28,6±2,4*+ 40,2±2,1*°+ 31,8±3,0 

Ширина 29,1±1,8*° 24,2±1,8*+ 29,4±2,2*° 26,8±2,4 

Товщина 22,2±1,4*° 18,8±1,6*+ 26,0±1,2*°+ 19,8±5,9 

Число антральних 

фолікулів зліва 

1,8±0,2*+ 2,4±0,6*° 4,9±1,6*°+ 5,8±0,3 

Діаметр домінуючого 

фолікула, мм 
6,8±1,4*+ 12,4±1,6*° 25,2±1,3*°+ 18,8±0,6 

ФІ 0,4±0,01*+ 0,3±0,02*°+ 0,6±0,03* 0,7±0,02 

Примітки:  

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

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

3. +  -  різниця достовірна відносно показників ІІ групи, р<0,05. 

 

У жінок ІІ групи констатували зменшення показників об’єму яєчника у 1,2 

раза та достовірне зниження у 2,3 раза фолікулярного індексу проти даних 

контролю та у порівнянні з параметрами І та ІІІ  групи, що вказує 

неповноцінність фолікулярного пулу яєчників та необхідність розробки 

коригуючих програм. (рис. 4.2.). 
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Рис. 4.2. Об’єм яєчникової тканини у пацієнток досліджуваних груп, 

см3, п=90. 

Примітки:  

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

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

3. +  -  різниця достовірна відносно показників ІІ групи, р<0,05 

 

Слід відмітити, що циклічні зміни у яєчниках з ознаками овуляції за 

даними УЗД та овуляторних тестів було виявлено тільки у 34 осіб (37,8 %), у 56 

(62,2 %) були відсутні динамічні структурні зміни фолікулярного апарату та 

встановлено ановуляторний МЦ, а найбільший відсоток ановуляторних циклів 

діагностовано у пацієнток І та ІІІ груп, хоча без достовірних відмінностей (70,8 

% та 76,5 % відповідно).    

Як вказують літературні джерела, важливим чинником, що визначає 

особливості функції яєчників, є вік жінки, а також фактори, що обумовлюють 

погіршення гемодинамічних показників [27]. Слід відмітити, що середній об’єм 

яєчників у жінок старше 35 років був достовірно нижчим у 1,5 раза проти даних 

контролю, де також констатовано підвищення показників кровотоку в 

яєчниковій артерії (за даними ІР та С/Д), ніж у контрольній групі (р<0,05). Це 

зумовило нас провести оцінку окремих структурних та гемодинамічних 

параметрів із врахуванням можливих чинників впливу (табл.4.2). 
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Таблиця 4.2. 

Показники об’єму яєчників та кровотоку в яєчниковій артерії із 

врахуванням окремих провідних факторів (M±m) 

 

Фактори 

Кількість 

обстежених, 

п=90, % 

V яєчника, 

см3 

 

ІР 

 

С/Д 

Вік жінки (до 35 років) 64 – 71,1 10,8±1,1 0,58±0,04* 2,38±0,06* 

Вік жінки (>36 років) 26 – 28,9 6,7±1,1* 0,69±0,03* 2,48±0,08* 

Варикозна хвороба 

малого тазу 

22 – 24,4 12,9±0,9* 0,72±0,06* 2,52±0,11* 

Злукова хвороба 23 - 25,6 5,8±1,4 0,79±0,02 2,42±0,10 

Синдром хронічного 

тазового болю 

28 – 31,1 12,7±0,8* 

 

0,76±0,04* 2,48±0,02* 

Відсутність факторів  29 – 32,2 8,6±2,1 0,52±0,02 1,98±0,06 

Примітка. * - різниця достовірно відносно показників контрольної групи, 

р<0,05. 

 

Як демонструють дані таблиця 4.2, вивчення стану кровотоку у жінок з 

проявами злукової хороби, венозним кровонаповненням малого тазу та  

симптомами хронічного тазового болю також мали свої особливості, а саме: 

достовірне зменшення середнього об’єму яєчників  (до 5,8±1,4 см3) – у випадку 

злукової хвороби, та перевищення у 1,5 раза даного параметру при наявності 

венозного стазу та хронічного тазового болю проти даних у жінок з відсутністю 

вказаних чинників (8,6±2,1 см3); індекс резистентності (ІР) був достовірно 

вищим (до 0,79±0,02) ум.од., проти даних контролю (0,52±0,02) ум.од., так, як і 

систоло-діастолічне співвідношення (С/Д) –  (до 2,52±0,11) ум.од.  та (1,98±0,06) 

ум.од. відповідно, причому, найбільший об’єм яєчників та яскраво виражені 

гемодинамічні відхилення встановлено у пацієнток із варикозною хворобою 

малого тазу та синдромом хронічного тазового болю.  
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Проведена оцінка основних показників оваріального резерву дозволила 

встановити тенденцію до підвищення параметрів інгібіну В у пацієнток І та ІІ 

групи, зниження концентрації АМГ у 7 пацієнток І групи (29,1 %)  та у ІІІ групі 

– у 26,5 % спостережень, дослідження вказаних параметрів у жінок ІІ групи 

продемонстрували межі референтних значень у більше як двох третинах зразків, 

а показники рівня ФСГ у всіх трьох групах - зростання у третині спостережень 

(табл. 4.3).  

Таблиця 4.3. 

Основні маркери оваріального резерву у досліджуваних групах, абс.ч.-% 

Параметри І група, 

п=24 

ІІ група, 

п=32 

ІІІ група, 

п=34 

Контрольна 

група, п=20 

ФСГ, МЕ/л < 10  5 – 20,8* 9 – 28,1* 7 – 20,6* 19 – 95,0 

10-15  11 - 45,8* 13 – 40,6* 16 – 47,1* 1 – 5,0 

>15  9 – 37,5* 10 – 31,3* 11 – 32,4* - 

АМГ, 

нг/мл 

>1,1  17 – 70,8* 25 – 78,1* 25 – 73,5* 100 % 

0,01-1,0  7 – 29,1* 7 – 21,8* 9 – 26,5* - 

Інгібін В пг/мл 182,80±2,2* 96,4±2,1*° 154,42±2,1*+ 135,12±4,22 

Примітки:  

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

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

3. +  -  різниця достовірна відносно показників ІІ  групи, р<0,05. 

 

Одним із найбільш важливих сонографічних параметрів, що характеризує 

стан ендометріального компоненту, є товщина ендометрію, яка у пацієнток трьох  

основних груп була достовірно меншою, ніж у жінок, які реалізували свою 

репродуктивну функцію і сформували контрольну групу (рис. 4.3).  

Наші дослідження продемонстрували у першу фазу циклу (на 7-11 день 

товщина ендометрію) наступні дані – (6,1±1,6) мм, (9,1±1,9) мм та  (17,9±2,1) мм 

відповідно по групах проти (9,8±1,1) мм – у контрольній групі. У другу фазу 

менструального циклу – на 20-24 день – показники у І групі складали 7,9±2,1 мм, 
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у ІІ групі - 9,0±1,3 мм, у групі контролю - 11,1±1,3 мм. Найменша товщина 

ендометрію відмічена у пацієнток з хронічним ендометритом та синехіями 

порожнини матки, що асоціювалися з випадками репродуктивних втрат та 

невдалими спробами IVF в анамнезі. 

 
 

Рис. 4.3. Середні показники товщини ендометрію у пацієнток 

досліджуваних груп, мм, п=90. 

Примітки:  

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

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

3. +  -  різниця достовірна відносно показників ІІ групи, р<0,05 

 

Найбільш частий сонографічний маркер неблагополуччя 

ендометріального потенціалу – невідповідність ехографічного зображення 

ендометрію до дня МЦ, встановлено у половини пацієнток І та ІІ групи (14 – 58,3 

% та 15 – 46,9 % відповідно), у ІІІ групі – у третині випадків (13 – 38,2 %), тоді, 

як у жінок  з фізіологічною фертильністю така картина спостерігалася тільки у 

поодиноких випадках (1 - 3,3 %) (рис.4.4). 

Порожнина матки була розширеною у 4 спостереженнях ( 16,7 %) у І групі 

та у 4 (12,5 %) жінок ІІ групи, у межах від 0,3 мм до 0,8 мм, з епізодами 

асиметричного поширення.  

 

6,1±1,6*+
9,1±1,9°+

17,9±2,1*°+

9,8±1,1°

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

І група ІІ група ІІІ група Контроль



110 

 
Рис. 4.4. Сонографічні ознаки хронічного ендометриту, %, п=90. 

Примітки:  

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

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

3. +  -  різниця достовірна відносно показників ІІ групи, р<0,05. 
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Неоднорідність М-ехо з переважанням гіперехогенних ділянок відмічена у 

14 випадках (58,3 %) у пацієнток І групи, у 9 (28,1%) – у ІІ групі, у 19 

спостереженнях (55,9 %) – у ІІІ групі, тоді як у пацієнток зі збереженою 

фертильністю дана ехографічна ознака не відмічалася.  

Висока частка, більше як у половини обстежених пацієнток І та ІІІ груп, 

виявлення неоднорідної структури міометрію (до 54,2 %), розширення її 

порожнини до 0,3 та більше за рахунок рідинного вмісту, нерівномірне 

потовщення ендометрію, наявність ділянок підвищеної або пониженої 

ехогенності серединної структури тіла матки, а також гіперехогенних структур 

базального шару ендометрію (до 32,4 %) дозволяють припустити імовірність ХЕ.  

Додаткова ретельна оцінка сонографічних знахідок дозволила виявити у 

ділянці М-ехо утворення різної ехогенності із чіткими контурами, інколи з 

кістозними включеннями та деформацією серединної гіперехогенної лінії М-ехо, 

які слід вважати ознаками поліпів. Гіперехогенні включення, як поодинокі, так і 

множинні були виявлені у 11 спостереженнях (32,4 %) у випадку 

проліферативних процесів ендо-міометрію (ІІІ група), у 6 пацієток ІІ групи (18,8 

%) візуалізувалися множинні структури лінійного характеру та підвищеної 

ехогенності, і дещо менша частка подібних сонографічних змін відмічена у 3 

жінок І групи (12,5 %).  

Гіпоехогенний контур матки відмічено практично у половині випадків у І 

та ІІ групі ( до 46,9 %), дещо менший відсоток ( у 10 осіб – 29,4%) – у ІІІ групі 

при відсутності змальованої картини у жінок зі збереженою фертильністю.  

Варикозне розширення вен параметрію виявлено у 10 осіб (41,7 %) з 

гіпопластичною формою ХЕ, у 11 пацієнток (34,4 %) – з ВС.  та у– з гіперплазією 

ендометрію. Слід відмітити, що вказані сонографічні ознаки діагностовано у 1,6 

рази рідше у випадку гіперплазії ендометрію (9 - 26,5 %), хоча у жінок зі 

збереженою фертильністю візуалізація даної патології достовірно не 

відрізнялася від показник ІІІ групи, відмічено діаметр варикозного розширення 
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вен не більше 10 мм, у окремих випадках - поєднання розширення вен 

параметрію та візуалізація гіпоехогенного контуру порожнини матки.  

Вище представлені сонографічні ознаки імовірного ХЕ  були відсутні у 3 

пацієнток І групи (12,5%), у 6 жінок у ІІ та ІІІ групі відповідно (18,8 % та 17,6 

%), а також у 76,7 % - у випадку збереженої фертильності.  

Характеризуючи показники інших маркерів метаболічного гомеостазу,  

слід вказати на виявлені параметри його дисбалансу (табл. 4.4).  

У пацієнток з інфертильністю маткового походження отримані дані 

вказують на зростанням у третини спостережень концентрації ФСГ без 

достовірної відмінності по групах, збільшення співвідношення ЛГ/ФСГ > 2,5 – у 

половині спостережень, зростання рівня пролактину та гіперандрогенію - у 

кожної четвертої пацієнтки, а також високі показники естрогенового пулу 

практично у половині спостережень, проти даних у контрольній групі (р<0,05).  

Більш значимі відхилення досліджуваних параметрів відмічені у жінок І 

групи, де констатовано збільшення співвідношення ЛГ/ФСГ>2,5 ум.од. - у 

половині випадків, зниження рівня секс-стероїд-зв’язуючого глобуліну та 

коливання андрогенного пулу зі зростанням його параметрів – більше як у 

третині досліджень.  

Цікавими представляються отримані результати зростання рівня 

пролактину, перш за все у пацієнток ІІІ групи майже у половині спостережень, 

що чітко пов’язано з розвитком ретенційних утворів та функціональних кист у 

даної категорії жінок. 

Також необхідно вказати, що лабораторна інтерпретація отриманих 

результатів у ІІІ групі констатувала вагомі дисметаболічні порушення зі 

зростанням долі дисліпідемії у 32,4 % спостережень, підвищенням рівня секс-

стероїд-зв’язуючого глобуліну – у 41,1 % випадках, що корелює з достовірно 

значимою часткою порушень жирового обміну та захворювань гепато-біліарної 

сфери у пацієнток даної групи, а також у 2,1 раза більша частка дефіциту вітаміну 

D (р<0,05).   
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Таблиця 4.4. 

Основні маркери метаболічного дисбалансу у жінок 

досліджуваних груп, абс.ч., % 

Параметри І група, 

п=24 

ІІ група, 

п=32 

ІІІ група, 

п=34 

Контрольна 

група, п=30 

Співвідношення 

ЛГ/ФСГ > 2,5, ум.од. 

13 – 54,2* 9 – 28,1*° 15 – 44,1*°+ - 

Збільшення рівня 17-

ОП (до 7,5 нмоль/л) 

8 – 33,3* 
 

5 – 15,6* ° 
 

9 – 26,5* ° + 
 

- 

Рівень секс-стероїд-

зв’язуючого глобуліну: 

 < 34,2 нмоль/л 

 >128 нмоль/л 

 

 

9 – 37,5* 

4 – 16,7* 

 

 

5 – 15,6*° 

4 – 12,5*° 

 

 

11 – 32,4*° + 

14 - 41,1* ° + 

 

 

1 – 3,3 

- 

Збільшення рівня 

тестостерону вище 

референтних значень 

8 – 33,3* 5 – 15,6* 10 – 29,4* 1 – 3,3 

Підвищення рівня 

пролактину >23,3 нг/мл 

7 – 29,2* 9 – 28,1* 14 – 41,1*+ 2 – 6,7 

Порушення параметрів 

ліпідограми  

5 – 20,8* 6 – 18,8* ° 11 – 32,4*° + - 

Недостатність віт. D 

Дефіцит віт. D 

13 – 54,2* 

4 – 16,7* 

19 – 59,4* 

4 – 12,5* 

22 – 64,7* 

9 – 26,5*° + 

4 – 13,3 

- 

Примітки:  

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

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

3. +  -  різниця достовірна відносно показників ІІ групи, р<0,05. 

 

Статистичні відхилення показників метаболічного гомеостазу відмічені і 

при інтерпретації отриманих параметрів у пацієнток ІІ групи, де, не зважаючи на 

відповідність референтним значенням у більшості спостережень, компенсаторні 
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реакції організму все таки забезпечують стан рівноваги гомеостазу у двох третин 

пацієнток, хоча репродуктивна функція є порушеною. 

Таким чином, проведені дослідження продемонстрували, що об’єм 

яєчникової тканини у групах обстежених жінок мав тенденцію до зменшення у 

віці після 35 років, на тлі підвищення периферичного опору судинного русла 

яєчників та зменшення тканинного кровотоку. Наявність та розвиток варикозної 

хвороби малого тазу та синдрому хронічного тазового болю є вагомим чинником 

ризику гемодинамічних розладів та порушення трофіки і мікроциркуляції 

яєчникової тканини, що сприяє розвитку синдрому виснаження яєчників, 

порушення стероїдогенезу, зростання частки ановуляторних МЦ, ретенційних 

утворів і фолікулярних кіст -  у третини пацієнток, а також розвитку СПКЯ.  

Метаболічний дисбаланс, порушенням гонадотропного синтезу та 

стероїдогенезу, знижений оваріальний резерв у даної категорії пацієнток можуть 

слугувати прогностичними маркерами негативних наслідків у програмі корекції 

інфертильності.  

Отримані результати обумовлюють доцільність оптимізації програми 

преконцепційної підготовки та персоніфікованого підходу до вибору її 

компонентів, враховуючи заходи, спрямовані на покращення гемодинаміки, 

поліпшення васкуляризації тканини органів малого тазу, метаболічну індукцію 

адекватного стероїдогенезу.   

 

4.2. Оцінка показників гемодинаміки органів малого тазу у пацієнток 

досліджуваних груп  

 

Оцінка доплерометричних показників проведена у динаміці МЦ – у 

периовуляторному періоді та у стадії розквіту жовтого тіла. Дані таблиці 4.5. 

демонструють достовірно нижчі показники відхилень індексу судинного опору 

у яєчникових артеріях та в артеріях строми яєчників у стадії розквіту жовтого 

тіла, перш за все у пацієнток  І та ІІ групи, нижче значення індексів судинного 

опору в маткових артеріях та більш значимий ІР (р<0,05), що є свідченням 
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посилення гемодинаміки в артеріях, що кровопостачають ендометрій та 

міометрій у середню фазу секреції ендометрію проти  аналогічних параметрів  

адекватного кровопостачання матки у пацієнток контрольної групи. 

Таблиця 4.5  

Доплерографічні параметри в яєчникових артеріях у жінок 

досліджуваних груп, п=120 

 

Показники 

Доплерометричні параметри 

Vmax 

(см/хв) 

Vmin 

(см/хв) 

ІР 

(ум.од.) 

ПІ СДС 

у артеріях строми яєчників у периовуляторний період 

Контроль, п=30 41,44±3,26 9,24±0,42 1,18±0,24 1,32±0,04   4,88±0,22 

І група, п=24 29,12±1,24*  6,25±0,28*  0,76±0,01*  1,30±0,04  5,98±0,32* 

ІІ група, п=32 27,28±1,26*   6,96±0,28*  0,87±0,03   1,29±0,02   5,80±0,28* 

ІІІ група, п=34 37,26±2,12 о     7,14±0,36* о   0,96±0,02 о 1,29±0,03   5,16±0,24 о 

у артеріях строми яєчників у стадію розквіту жовтого тіла 

Контроль п=30 18,82±1,16 8,48±0,42 0,62±0,01 0,74±0,02 2,18±0,02 

І група, п=24 16,86±1,54* 7,64±1,12* 0,50±0,02* 0,72±0,01  2,38±0,06 

ІІ група, п=32 16,46±1,04*   8,04±0,68   0,56±0,02   0,70±0,03   2,28±0,04 

ІІІ група, п=34 17,84±1,10 о 7,92±0,48   0,60±0,03  0,74±0,06 1,98±0,02 о 

у базальних артеріях у середню фазу секреції ендометрію 

Контроль, п=30 28,34±1,12 8,24±0,22 0,62±0,01 0,75±0,02 3,18±0,03 

І група, п=24 22,62±1,13* 6,48±0,12* 0,51±0,02* 0,71±0,01 4,42±0,02* 

ІІ група, п=32 20,82±1,16*° 6,24±0,08*° 0,47±0,01* 0,69±0,02 4,86±0,01* 

ІІІ група, п=34 21,22±1,10* 7,42±0,12*° 0,52±0,02*° 0,74±0,02 4,28±0,02* 

Примітки:  

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

2. о - різниця достовірна відносно показників І групи, р<0,05. 
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Представлені у таблиці дані швидкості кровотоку у маткових артеріях у 

пацієнток І групи у середню фазу секреції  ендометрію статистично значимо не 

відрізнялися від швидкості кровотоку у пізню фазу проліферації, у жінок ІІ групи 

представлені дані характеризуються більш значимими відмінностями проти 

даних контролю, а також - у жінок І та ІІІ групи (р<0,05).  

Кровопостачання субендометріальної зони матки у жінок І та ІІ групи 

дозволили відмітити у середній стадії фази секреції у базальних артеріях 

високорезистентний кровотік за даними ПІ та СДС проти  показників контролю 

(р<0,05), що слід пояснити великою часткою ановуляції, недостатності 

лютеїнової фази у даної категорії пацієнток, при цьому індекси судинного опору 

у базальних артеріях були вищими і більш значимими (р<0,05).  У спіральних 

артеріях у жінок усіх трьох груп у кожному четвертому випадку локуси 

кровотоку не візуалізувалися, а значення СДС було достовірно вищим (р<0,05), 

у жінок ІІ та ІІІ групи - у більшій мірі, ніж у пацієнтів І групи. У жінок з ГПЕ 

значення ІР у базальних артеріях матки у середній стадії секреції залишалося 

високим (р<0,05), тоді як у жінок І та ІІ групи - зниженим (р<0,05).   

Доплерометричні спостереження продемонстрували наявність 

адекватного кровотоку у випадку ГПЕ та поліпозу у половині спостережень, у 

пацієнток з ХЕ та ВС – у третині випадків.  

За результатами доплерометрії кровотоку у правій та лівій матковій 

артеріях та суб’єктивної оцінки ступеню васкуляризації кровотоку в міометрії та 

субендометріальній зоні у пацієнток всіх трьох груп встановлено знижену 

візуалізацію судин міометрію у другій фазі МЦ, де радіальні артерії 

візуалізуються у 53,3% (48 спостережень), базальні – у 44 випадках (48,9 %), 

спіральні – у 21 (23,3%) випадку (р < 0,05), та достовірно меншу кінцеву 

діастолічну швидкість кровотоку проти даних у контрольній групі.  

Додатковий аналіз сонографічних характеристик венозних колекторів 

малого тазу дозволив встановити статистично вагоме збільшення середнього 

діаметра вен у пацієнток І та ІІІ групи (у 1,5-1,9 раза відповідно) проти даних у 

контролі (р<0,05) (рис.4.5).  
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Рис. 4.5. Параметри венозних  колекторів малого тазу у досліджуваних 

групах пацієнток, см, п=120 

Примітка.  * - різниця достовірно відносно показників контрольної групи, 

р<0,05. 

  

Оцінка доплерометричних показників також продемонструвала 

сповільнення (у 1,9-2,5 раза відповідно) кровотоку в усіх венозних тазових 

колекторах без достовірних відмінностей по групах (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Середня систолічна швидкість кровотоку у венах малого тазу 

у жінок досліджуваних груп, см/с. 

Примітка.  * - різниця достовірно відносно показників контрольної групи, 

р<0,05. 

 

Висновок. Особливостями гормонального фону у даної категорії пацієнток 

є підвищення рівня пролактину, зниження рівня прогестерону, гіперандрогенія 

та високі показники естрогенового пулу, що є передумовою неповноцінності 

імплантаційного потенціалу.  

Отримані результати дозволили констатувати у випадку 

внутрішньоматкової патології ендометрію наростанням гемодинамічних 

порушень кровотоку в органах малого тазу, у пацієнток з ХЕ низькі параметри 

швидкості кровотоку в артеріях строми яєчника та високі індекси судинного 

опору в базальних артеріях матки, збільшення частки ретенційних утворів 

яєчників у ІІІ групі, а також хронічного венозного кровонаповнення і венозного 

стазу.  
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Аналіз ультразвукових характеристик венозних колекторів малого тазу 

дозволив встановити у жінок І та ІІІ груп статистичне збільшення середнього 

діаметра вен малого тазу  - у 1,5-1,9 раза відповідно, сповільнення у 2,5 раза 

середньої систолічної швидкості кровотоку, а також зростання частки венозного 

кровонаповнення малого тазу (у більше як третині спостережень), що посилює 

вираженість синдрому хронічного тазового болю у даної категорії пацієнток.  

Результати проведеного дослідження дозволили намітити використання 

профілактичних терапевтичних опцій, спрямованих на попередження 

виснаження стероїдогенезу та відновлення кровотоку в яєчникових артеріях і 

зменшення венозного кровонаповнення в малому тазу, що є важливим для 

контролю їх функції, а при необхідності корекції, що і стало наступним етапом 

проведеного дослідження.   

За матеріалами розділу опубліковано наступні праці [91, 149].  

1. Макарчук ОМ, Островська ОМ, Околох Ониека Гібсон, Оріщак ІК, 

Чередарчук АР. Стан ендометрія в жінок з матковим фактором безпліддя на етапі 

преконцепційної підготовки за даними сонографії та доплерометрії. Медичні 

перспективи. 2020;25:114-21. (Особистий внесок - літературний огляд, підбір 

пацієнток, опрацювання результатів інструментального дослідження, підготовка 

роботи до друку. Макарчук О.М. - консультативна допомога та редакційні 

правки. Островська О.М. – клінічне обстеження. Оріщак І.К. – лінгівістичний 

переклад. Чередарчук А.Р. - графічна візуалізація даних).  

2. Татарчук ТФ, Косей НВ, Занько ОВ, Околох Ониека Гібсон. Роль відносної 

гіперпролактинемії у генезі розвитку функціональних кист яєчників. 

Репродуктивна ендокринологія. 2020;3(53):23-8. (Особистий внесок здобувача - 

відбір хворих, аналітичне опрацювання лабораторних обстежень, підготовка 

роботи до друку. Професор Татарчук Т.Ф  - ідея та дизайн публікації, 

консультативна допомога та редакційні правки. Професор Косей Н.В.  -  

консультативна допомога щодо структури дослідження та підбору лікувальних 

програм. Занько О.В. - клінічне обстеження пацієнток у динаміці дослідження, 

графічна візуалізація даних та переклад публікації).   
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РОЗДІЛ 5 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЕНДОМЕТРІЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ЦІННІСТЬ РІВНЯ РОСТОВИХ 

ФАКТОРІВ У ПАЦІЄНТОК З МАТКОВИМ ФАКТОРОМ БЕЗПЛІДДЯ 

 

5.1. Морфологічна характеристика ендометрію у жінок досліджуваних 

груп 

 

За результатами наших досліджень встановлено, що діагностична ГС у 

випадку верифікації внутрішньоматкової патології, зокрема ХЕ, володіє низькою 

специфічністю (29,2 %), проте значимо вищою чутливістю (91,7 %) та 

діагностичною точністю (87,5 %), а діагностична цінність даного 

інструментального методу є найбільш значима у випадку ГПЕ та ВС, при цьому 

зберігалася можливість розз’єднання злук та видалення змінених ділянок 

ендометрію, що створює доцільність включення даного методу в діагностичний 

алгоритм у випадку тривалого безпліддя маткового походження та при 

використанні програм IVF.  

З метою пошуку шляхів оптимізації діагностичного алгоритму нами була 

проведена оцінка стану ендометрію з врахуванням даних ультразвукового 

дослідження УЗД, представленого частково у попередньому розділі, та 

гістологічної картини біоптату ендометрію, отриманого шляхом пайпель-біопсії, 

або механічної щипцевої біопсії при офісній діагностичній ГС, або фракційного 

зішкрібу, або гістероскопічного дослідження (рис. 5.1). Необхідно вказати, що 

патгістологічне дослідження є високоінформативним методом, який не тільки 

доповнює загальну верифікаційну картину, але і збільшує імовірність більш 

точного діагнозу. 

Так, у жінок І групи гістологічна картина ендометрію характеризувалася 

ознаками змішаного гіпопластичного ендометрію, де виявляли розміщені 

рівномірно залози звивистої форми, вистелені однорядним призматичним 
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секреторним епітелієм, співвідношення до строми складало 1:3, ядра дрібні, 

помірно гіперхромні, розміщені у базальній частині епітеліоцитів, цитоплазма 

витончена, слід відмітити, що гістологічна картина у половині випадків 

відповідала фазі циклу, під час якого забирався матеріал. 

 

 
Рис. 5.1 Структура гістологічної картини біоптату слизової матки у 

жінок досліджуваних груп (п=90), % 

Примітка. * - різниця достовірно відносно показників першої групи, 

р<0,05. 
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У 13 жінок (54,2 %) І групи при гістологічному дослідженні ендометрію 

було встановлено невідповідність морфологічної картини фазі циклу, що 

характеризувалося картиною незакінченої секреторної трансформації 

ендометрію, у поодиноких випадках гіпоплазія ендометрію була поєднана з 

функціональним залозистим поліпом ендометрію. Саме діагностично цінною 

особливістю при ХЕ у випадку інфертильності та репродуктивних невдач в 

анамнезі є невідповідність будови ендометрію фазі МЦ (дисхроноз проліферації 

залозистого епітелію), який виявляли у 54,2 % у І групі, у 53,1 % - у ІІ групі та у 

третині зразків (29,4 %) – у ІІІ групі (р< 0,05). 

Гістологічна картина зразків біоптату у жінок ІІ групи характеризувалася 

різноманітністю проявів із вогнищами гіпопластичного та гіперпластичного 

ендометрію, а також високим відсотком дисхронозу - у більшій половині 

спостережень (53,1 %). 

У жінок ІІІ групи виявлено типову картину гіперпластичного процесу 

ендометрію, або гіперплазію ендометрію, поєднану з поліпозом, що 

характеризувалася рівномірно розміщеними залозами переважно округлої 

форми, співвідношення до строми 1:2, ядра помірно гіперхромні, округлої 

форми, розміщені базально, подекуди ознаки субнуклеарної вакуолізації, 

апікальний полюс клітин рівний, строма повнокровна, клубки спіральних артерій 

відсутні. У 14 (41,2 %) зразках проліферативний процес поєднувався із 

незакінченою секреторною трансформацією ендометрію, і у 6 (17,6 %) – із 

залозистим та залозисто-фіброзним поліпами ендометрію.  

Під час гістероскопії сполучену внутрішньоматкову патологію було 

діагностовано у  32 випадках (35,6 %) проти 29 (32,2 %) підтверджених 

гістологічно у всіх трьох групах, причому у ІІІ групі найбільш вагомо – у 13 

спостереженнях (38,3 %).  

Слід вказати на істотний ризик для пацієнтки з ХЕ отримати помилковий 

діагноз поліпу ендометрію, що загрожує необґрунтованим хірургічним 

втручанням і вимагає персоніфікації медикаментозної тактики (рис. 5.2).  
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Рис. 5.2. Гістероскопічна картина хронічного ендометриту, 

мікрополіпоз.  

 

Гіперплазію ендометрія спостерігали у 34 випадках (37,8 %), гістологічне 

підтвердження отримано у 39 (43,3 %) за рахунок діагностованих вогнищ 

гіперплазії у пацієнток з ВС у 5 спостереження (15,6 %), р<0,05; поліпи було 

діагностовано у 16 (17,8 %) жінок, підтверджено у 9 (10,0 %), р>0,05 (рис.5.3).  

 
 

Рис. 5.3. Гістероскопічна картина гіперплазії ендометрію. 
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Представлена на рисунку 5.4 гістероскопічну картину ХЕ в ранній фазі 

проліферації демонструє специфічні ознаки: гіперемію стінки матки яскраво-

червоного кольору, легку травматичність слизової, підвищену кровоточивість 

при найменшому дотику, набряк, мікрополіпи.  

 
 

Рис.5.4. Гістероскопічні ознаки хронічного ендометриту, 

гіпопластичний варіант. 

 

Слід відмітити характерну гістероскопічну картину хронічного 

ендометриту більше як 63,6 % спостережень у ІІ та ІІІ групі, що вимагає 

оптимізації діагностичного алгоритму даними імуногістохімічного дослідження.  

Таким чином, частота хибно позитивних результатів патології ендометрію 

є найбільш вагомою при УЗД, при діагностичній гістероскопії частота хибно 

позитивного результату, у першу чергу поліпу та гіперплазії ендометрію, 

становила 11,1 %. У 63,6 % випадків помилкового діагнозу при подальшому 

гістероскопічному та імуногістохімічному дослідженні було виявлено хронічний 

ендометрит. Ризик помилкового діагнозу найбільш вагомий при високому 

індексі інфікування нижніх поверхів статевого тракту.  
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5.2. Імуногістохімічні маркери хронічного ендометриту у зразках 

біоптату ендометрію у пацієнток досліджуваних груп 

 

Як продемонстрували отримані дані УЗД, гістероскопічні картини та 

гістологічного підтвердження діагнозу, характерні для ХЕ зміни виявлено у всіх 

пацієнток І групи та більше як у 63,6 % спостережень - у ІІ та ІІІ груп, що 

обумовило на даному етапі наукового пошуку необхідність оптимізації 

діагностичного алгоритму.  

У випадку відсутності ультразвукових ознак патології ендометрію, при 

нечіткій діагностиці морфологічної форми ХЕ зростає діагностична цінність не 

тільки офісних мініінвазивних гістероскопічних технік, але і 

імуногістохімічного визначення показника числової щільності субпопуляцій 

лімфоцитів ендометрію (кластеру диференціації CD 138–синдекан та 

CD56+ маткових NK-клітин), що є «золотим стандартом» гістологічної 

діагностики ХЕ (табл. 5.1). У дослідженні представлено результати отриманих 

даних із врахуванням кратності інструментальних втручань у даної категорії 

пацієнток. Слід вказати, що зростання кратності втручань (більше 2) встановлено 

у 49 спостереженнях (54,4 %), а позитивний результат виявлення кластеру 

диференціації 138 (CD 138 – синдекан) – у 66 зразках (73,3 %).  

Таблиця 5.1 

Частота позитивного результату на CD 138 

у залежності від кількості інструментальних втручань (n = 90) 

Кількість інструментальних 

втручань 

Позитивний результат на CD 138 (n=66) 

Абс.ч % 

Одне втручання (п=41) 19 46,3 

Два втручання, (n = 22) 21 95,5 

Три втручання, (n = 14) 13 92,9 

Чотири та більше, (n = 13) 13 100,00 

Примітка. Немає вірогідної різниці між показниками у жінок різних 

досліджуваних груп, р>0,05. 
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При цьому виявлено чіткий зв’язок із позитивним результатом на кластер 

диференціації плазматичних клітин, як маркеру ХЕ, із врахуванням кратності 

інструментальних втручань, де навіть одне інструментальне втручання збільшує 

ризик персистенції запального процесу у 6 разів (OR=6,48; 95 %; CI: 1,29– 26,94),  

що підтверджує виявлення CD 138 – синдекан у 73,3 % зразках.  

Ще одним кроком наукових пошуків став аналіз верифікації вказаного 

маркеру із врахуванням основних чинників розвитку внутрішньоматкової 

патології (табл. 5.2), що дозволило відмітити у групах жінок з обтяженим 

гінекологічним анамнезом (хронічні сальпінгооофорити, висока кратність 

штучних абортів, інструментальних втручань тощо) достовірно (р<0,05) вищий 

показник виявлення маркеру CD 138+.  

Таблиця 5.2  

Частота виявлення кластеру диференціації 138 (CD 138 – синдекан) із 

врахуванням особливостей анамнезу у досліджуваних групах (n=90) 

Параметри Позитивний результат на CD 138 

Абс.ч. % Відношення шансів (OR) 

Сальпінгооофорити, п=62 49 79,0 OR=24,16; CI:6,24-52,32;р<0,002 

Бактеріальний вагіноз, п=22 9 40,1 OR=5,30; CI: 1,26-10,34; р<0,05 

Ретенційні утвори яєчників, п=31 11 35,5 OR=4,23; CI: 2,67-16,12; р<0,05 

Оперативні втручання на органах  

малого тазу, п=23 

10 43,5 OR=8,74; CI: 2,46-44,28; р<0,05 

Інструментальні втручання та 

штучні аборти , п=48  

39 81,3 OR=23,12; CI:5,36-64,18;р<0,002 

Перитонеальний фактор, п=18 11 61,1 OR=12,32; CI: 1,38-38,12; р<0,05 

Повторні невдачі у програмах 

IVF, звикле невиношування, п=27 

15 55,6 OR=14,12; CI: 6,38-32,24; р<0,05 

 

Найбільш високим ризик хронічного запального процесу у групах з 

патологією ендометрію, підтверджений достовірно високим відсотком 
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виявлення CD 138+, встановлено у випадку зростання частки 

внутрішньоматкових інструментальних втручань (штучне переривання 

вагітності, ускладнений післяпологовий та післяабортний період, часті 

гістероскопічні маніпуляції (OR=26,16; 95 % CI: 6,24–52,32; р<0,002), аналогічні 

результати демонструють у випадку хронічного сальпінгооофориту, повторних 

невдач у програмах IVF, поєднання з перитонеальним чинником інфертильності.  

Сукупність даних гістероскопічного, гістологічного та 

імуногістохімічного дослідження дозволили очікувати у 73,3 % жінок 

імовірність верифікації кластеру диференціації 138, яка зростає у 15 разів (OR= 

15,18; 95% CI: 6,28-42,24, р<0,002). Виявлення клітин CD138+ у ендометрії жінок 

з внутрішньоматковим фактором інфертильності було незалежним фактором 

ризику невдалих спроб IVF та ранніх репродуктивних втрат (OR=14,12; 95%; CI 

6,38-32,24, р<0,05). 

Таким чином, оцінюючи отримані параметри по групах, слід вказати на  

необхідність детального збору анамнезу для чіткого формування груп ризику і 

вчасної оптимізованої діагностики в достатньому обсязі, з використанням 

імуногістохімічних методів дослідження.  

Недавні наукові дослідження у пацієнток зі звиклим невиношуванням та 

синдромом втрати плода [108, 110, 132] спонукали нас провести оцінку кількості 

CD56+ маткових NK-клітин у жінок з внутрішньоматковим фактором порушення 

репродуктивного здоров’я, а також встановити імовірний взаємозв’язок  між 

гістоморфологічною картиною біоптату ендометрію та  зміною їхньої кількості.  

Отримані параметри представлені на рисунку 5.5. За результатами 

дослідження встановлено, що число CD56+ маткових NK-клітин в ендометрії 

жінок усіх трьох груп були вищим (р<0,05), ніж у контрольній групі. Найбільш 

вагому кількість CD56+ маткових NK-клітин відмітили у пацієнток І та ІІ групи 

(більше як у половині спостережень) , тоді як у жінок ІІІ групи вказані маркери 

порушеної імунореактивності ендометрію у високій концентрації (>5 %) 

встановлено тільки  у третині спостережень, що вказує на існування поєднаних 

(запальних, метаболічних та ендокринних) патогенетичних механізмів при 



128 

внутрішньоматковій патології та підтверджує доцільність використання 

кількості CD56+ маткових NK-клітин як критерію діагностики хронічного 

запального процесу та порушеної імунореактивності. 

 
Рис. 5.5. Розподіл кількості CD56+ маткових NK-клітин в ендометрії  

у жінок досліджуваних груп. 

Примітки:  

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

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

3. +  -  різниця достовірна відносно показників ІІ групи, р<0,05. 

 

На сьогодні не існує доказових беззаперечних даних, які б дозволили 

достовірно стверджувати про наявність ХЕ при його діагностиці за результатами 

оцінки кількості субпопуляцій CD56+ маткових NK-клітин, проте існуючі 

літературні дані імовірного взаємозв’язку зміни кількості субпопуляцій CD56+ 

маткових NK-клітин із репродуктивним результатом дозволили включити даний 

маркер до діагностичного алгоритму у пацієнток з внутрішньоматковим 

чинником інфертильності. Проведений кореляційний аналіз продемонстрував 
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наявність помірного негативного зв’язку між кількістю CD56+ NK-клітин в 

ендометрії та імовірністю вагітності у даної категорії жінок (r=−0,38; р=0,01).  

 

5.3. Оцінка рівня ростових (PlGF, ІGF-1 та VEGF) та антиангіогенних  

факторів у сироватці крові у пацієнток з безпліддям маткового генезу 

 

У останні роки сфера наукових інтересів та погляди науковців звернуті до 

оцінки патогенетичних аспектів порушення імплантації та зміни механізмів 

нормального процесу інвазії цитотрофобласту в стінку спіральних артерій матки, 

що лежить в основі утворення нових судин – неоваскулогенезу (ангіо-і 

васкулогенезу) і знаходяться під контролем ФР та вазоактивних речовин [70, 153, 

155, 276].  

Особливе місце серед повного переліку ФР і їхніх рецепторів, багато з яких 

впливають на функцію репродуктивної системи жінки, певне значення 

відіграють судинно-ендотеліальний фактор росту, фактор росту плаценти, а 

також їхні рецептори, слід також відмітити окремі повідомлення, що стосуються 

інсуліноподібного фактору росту I (ІGF-1, соматомедин С) [36, 54, 70, 76].  

У нашому дослідженні ми поставили черговим завданням встановити 

рівень вказаних ростових факторів, а також їх коливання на етапі підготовки до 

вагітності та першого її триместру у сироватці крові у пацієнток досліджуваних 

груп (табл. 5.3.). Оцінка обраних маркерів ангіогенезу продемонструвала 

неоднозначні дані при різних клінічних формах патології ендометрію. 

На етапі підготовки до вагітності практично у всіх жінок І групи та у 

більшої половини у ІІ групі (19 - 59,4 %) наші дослідження встановили 

взаємопов’язані зміни: зниження секреції проангіогенного фактору VEGF-1, 

найбільш виражені у пацієнток з ХЕ (у 1,8 раза проти даних контролю, р<0,05).  

Тоді як у пацієнток ІІІ групи, навпаки, спостерігалися значимо більш 

високі рівні сироваткового VEGF, які у 1,9 рази перевищували показники у групі 

здорових жінок та у 3,4 раза  - дані у пацієнток з ХЕ та ВС. 
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Таблиця 5.3 

Показники рівня ростових факторів  в динаміці обстеження, М±m 

Термін 

спостереження 

Контрольна 

група, п=30 

І група, 

п=24 

ІІ група, 

п=32 

ІІІ група, 

п=34 

Рівень VEGF-1, пг/мл 

Підготовка до 

вагітності 

37,18±2,12  20,26± 2,16* 22,42±1,12* ° 69,32±2,21* °+ 

12-16 тижнів 

вагітності 

126,32±3,14 42,24±4,20* 54,12±2,24* ° 86,42±3,26* °+ 

Рівень ІGF-1, нг/мл 

Підготовка до 

вагітності 

138,22±10,12  96,44±6,12* 102,24±10,14* 

° 
122,14±6,42 *° + 

12-16 тижнів 

вагітності 

318,62±14,36 84,20±4,26* 122,8±8,12* ° 289,44±12,18*°+ 

Рівень PlGF , pg/мл 

15-16 тижнів 

вагітності  

64,9±12,2 19,9±6,2* 23,8±6,6* ° 16,4±6,4 *° + 

Рівень sFlt-1, pg/ml 

Підготовка до 

вагітності 

4436,2±216,4 22102,2 

±9242,6* 

17608,4 

±8124,2* ° 

28456,6±2162,4 

*° + 

12-16 тижнів 

вагітності 

5624,2±143,2 29268,4 

±1248,6* 

21124,8 

±2264,2* ° 

30689,6±1218,2 

* + 

Примітки: 

1. *-різниця достовірна відносно показників контрольної групи, p<0,05. 

2. ° - різниця достовірна відносно показників І групи,  p<0,05; 

3. + - різниця достовірна відносно показників ІІ групи,  p<0,05. 

 

Це вказує на активацію патологічного ангіогенезу у даної категорії 

пацієнток та дозволяє стверджувати, що при поєднанні ендокринного та 
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запального характеру патології ендометрію  ріст та функція судин плацентарного 

комплексу, а також імовірність вагітності зростає тільки на фоні значимої 

стимуляції неоангіогенезу поряд із іншими біологічно активними речовинами. 

Хоча варто відмітити, що підвищений рівень VEGF у сироватці крові у жінок з 

ГПЕ також може бути чинником порушення імплантаційних механізмів, що 

може розглядатися як маркер репродуктивних невдач.  

При вивченні рівня VEGF у випадку розвитку вагітності відмітили 

збільшення концентрації вказаного трансміттера у 3,4 раза у здорових жінок 

впродовж першого триместру до 16 тижня вагітності, що демонструє 

гемодинамічну адаптацію організму жінки до вагітності та є підтвердження його 

ролі у розвитку судинної системи плаценти. Тоді, як у пацієнток досліджуваних 

груп динаміка зростання рівня даного параметру була незначною (у 2,4 раза), а у 

пацієнток ІІІ групи – у 1,2 раза, що поряд із розладами гемодинаміки та перфузії 

ендометрію лежить у основі порушення імплантаційної здатності та ранніх 

репродуктивних втрат (рис. 5.6). 

У пацієнток І та ІІ групи також слід відмітити зменшення рівня вільного 

VEGF у динаміці розвитку вагітності - у 2,1 раза та у 2,4 раза  у 67,8 % (61 

спостереження). 

Таким чином, оцінка вказаного ФР у сироватці крові пацієнток 

досліджуваних груп у динаміці першого триместру вагітності продемонструвала 

недостатню його  продукцію у всіх групах, із вираженим дефіцитом даного 

маркера ангіогенезу у пацієнток ІІІ групи, починаючи з преконцепційного етапу, 

та впродовж першого триместру до 16 тижнів вагітності, коли визначалися 

статистично достовірно низькі динамічні значення його параметрів – у 1,2 рази 

проти даних контролю (р<0,001).  

У випадку різних клінічних форм патології ендометрію спостерігаються 

різнонаправлені механізми порушення імплантаційного потенціалу, проте на 

етапі преконцепційної підготовки спостерігається зміщення балансу судинних 

факторів росту в сторону зростання концентрації рівня антиангіогенних факторів 

росту (sFlt-1). 
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Рис. 5.6. Вміст про-та антиангіогенних факторів росту в сироватці 

крові у жінок досліджуваних груп у динаміці спостереження, М±m 

Примітки:  

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

2. ° - різниця достовірна відносно даних на преконцепційному етапі, р<0,05. 

 

Так, зведені показники рівня sFlt-1 у вагітних досліджуваних груп на 

преконцепційному етапі складали від 30689,6±3242,6 pg/мл – у ІІІ групі до 

21124,8±3242,6 pg/мл – у ІІ групі та були достовірно вищими у 6,4 рази у 

порівнянні із середнім рівнем у контролі  (4436,2±246,4) pg/мл (р<0,05). 

Порівняння концентрації sFlt-1 у сироватці крові дозволило встановити у І групі 
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зростання рівня даного маркеру у 5,2 раза, у ІІ групі – у 3,8 раза, та найбільш 

вагомо у ІІІ групі  - у 5,5 раза проти даних контролю (р<0,05).  

Оцінка динаміки рівня інсуліноподібного фактора росту при фізіологічній 

вагітності та на тлі інфертильності, пов’язаної із патологією ендометрію, подана 

у таблиці 5.4, дозволила відмітити наступне: відсутність статистично 

достовірних відмінностей у показниках рівня ІGF-1 у жінок ІІІ групи та  

зростання (у 2,4 раза) вказаного параметру протягом першого триместру 

вагітності, де його рівень достовірно не відрізняється від фізіологічних значень 

та підтверджує збереженість компенсаторних можливостей у даної категорії 

пацієнток (р>0,05). У пацієнток ІІ групи встановлено низькі - у 1,4 раза - 

показники даного трансміттера, у І групі констатували найбільш виражені 

негативні зміни: невисокі показники на преконцепційному етапі (у 1,4 раза 

нижче даних контрольної групи) та відсутність прогресуючої секреції вказаного 

маркеру протягом першого триместру вагітності, стабілізація його рівня на 

невисоких показниках (у 3,8 раза нижче, ніж при фізіологічній вагітності),  що, 

очевидно, відображає зрив компенсаторних можливостей. 

Як демонструють дані таблиці 5.3, рівень PlGF у жінок з 

внутрішньоматковим фактором інфертильності у 12-16 тижнів гестації був 

зниженим у  2,5 рази проти даних контролю у всіх трьох групах без статистично 

достовірних відхилень, причому вказані достовірні нижче норми (< 15,9 pg/мл) 

встановлені у 15 (62,5 %) жінок І групи,  у 19 осіб (59,4 %) ІІ групи, та у 14 (41,2 

%) пацієнток ІІІ групи, і особливо виражені зміни концентрації PlGF встановлено 

у випадку ХЕ та ГПЕ (у 2,9 раза та у 3,2 раза проти даних контролю, р<0,05).  

Враховуючи взаємозв’язок розвитку прееклампсії із порушенням процесів 

трансформації ендометрію та ПД, нами зроблено спробу провести розрахунки 

так званого ангіогенного коефіцієнту (КА), який рядом авторів використовується 

у якості маркера імовірності розвитку прееклампсії [276]. У пацієнток 

контрольної групи рівень КА становив 8,78 ум.од. проти зведеного сумарного 

показника у досліджуваних групах - 140,87 ум.од., що у 16,0 рази перевищувало 

значення контрольної групи (р<0,05). Статистичні відмінності по групах 
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характеризувалися високими показниками даного співвідношення у І та ІІІ групі 

до 88,4 ум.од – у випадку ВС (р<0,05), оцінка кореляційних зв’язків дозволила 

виявити пряму  залежність між ангіогенним коефіцієнтом КА та ранніми 

репродуктивними втратами (r=+0,58). 

Отримані результати створили передумови для формування груп ризику у 

випадку верифікації патології ендометрію щодо прогнозування ранніх 

репродуктивних втрат та невдалих спроб програми IVF. Було виділено кілька 

груп ризику: пацієнтки, де стан ангіогенезу характеризується незначними 

відхиленнями та імовірність, розвитку і пролонгація вагітності є високими; група 

жінок, де існують дисбаланс механізмів ангіогенезу, що вимагає ретельного 

моніторингу та персоніфікованої корекції; а також група пацієнток, де значення 

КА перевищувало 100 ум.од, а імовірність ранніх репродуктивних втрат та 

завмирання вагітності є достатньо високою.  

Варто відмітити недостатню специфічність оцінки даного параметру (62,2 

%), що демонструють отримані у 17 пацієнтів (18,9 %) аномально високі 

значення ангіогенного коефіцієнту, хоча вагітність пролонгувалася та 

завершилася живонародженням. Також нами було відмічено поодинокі 

спостереження низького (у межах референтних норм) показника КА у першому 

триместрі вагітності, яка завершилася репродуктивними втратами, що вимагає 

подальших наукових досліджень у даному напрямку.  

Попередньо представлені результати продемонстрували зростання частки 

ускладнень вагітності у жінок з внутрішньоматковим фактором інфертильності, 

серед яких: ретрохоріальні гематоми (31 - 34,4 %), ранні репродуктивні втрати 

(26 – 28,9 %), вагітність, що завмерла (15 – 16,7 %), невдалі спроби IVF (9 – 10,0 

%). Представлені дані рівня КА у пацієнток з несприятливими наслідками 

вагітності та ранніми репродуктивними втратами продемонстрували наступні 

рівні даного маркеру  (табл. 5.4). 
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Таблиця 5.4. 

Прогностична цінність рівня ангіогенного коефіцієнту Ка у жінок із 

негативними наслідками вагітності у першому триместрі 

Показники Значення КА 

Ретрохоріальні гематоми, п=31 166,24±14,21 ум.од 

Ранні репродуктивні втрати, п=26 149,82±12,37  ум.од 

Вагітність, що не розвивається, п=15 192,17±14,28  ум.од 

Невдалі спроби IVF 156,28±10,42  ум.од 

 

Таким чином, визначення ангіогенного коефіцієнту КА у вагітних із 

внутрішньоматковим фактором інфертильності з метою прогнозування розвитку 

несприятливих наслідків вагітності, зокрема ранніх репродуктивних втрат та її 

завмирання, є достатньо чутливим методом із неоднозначним рівнем 

специфічності.  

Висновок. Сукупність даних гістероскопічного, гістологічного та 

імуногістохімічного дослідження дозволили очікувати у 73,3 % жінок 

імовірність верифікації CD 138+. 

Гемодинамічні порушення та персистуюча гіпоксемія на тлі 

неповноцінного ангіогенезу, формуються задовго до клінічної маніфестації 

невиношування, а отримані дані щодо динаміки секреції окремих ростових 

факторів можуть слугувати його скринінговими маркерами. Рівень 

проангіогенного фактору VEGF та його відхилення у сироватці крові можна 

розглядати як ранній прогностичний маркер початкових ознак порушення інвазії 

трофобласту та можливих репродуктивних втрат. Варто відмітити у пацієнток з 

безпліддям на тлі внутрішньоматкової патології, перш за все, у групі з ХЕ та ВС, 

достовірне (р<0,05) зниження рівня ІGF-1, порівняно з неускладненою 

вагітністю (у 3,8 раза), а також відхилення концентрації PlGF у випадку ХЕ та 

ГПЕ (у 2,9 раза та 3,2 раза проти даних контролю, р<0,05) 

Зміни гормонального гомеостазу, які формуються у даної категорії 

пацієнток, супроводжуються вираженими судинними порушеннями та 
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дисбалансом судинних факторів росту, що відображається у зростанні значення 

ангіогенного коефіцієнту, як додаткового діагностичного критерію моніторингу 

імовірних ускладнень першого триместру вагітності у таких пацієнток.  

За матеріалами даного розділу опубліковані наступні праці [38, 233]. 

1. Околох Ониека Гибсон. Макарчук ОМ. Особливості морфології 

ендометрію у пацієнток з безпліддям та внутрішньоматковою патологією. 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Контраверсии в современном акушерстве: преэклампсия и преждевременные 

роды»; 2019 Березень 22-23; Київ. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. 

2019:40-3. 

2. Околох Ониека Гібсон, Макарчук ОМ, Римарчук МІ, Островська ОМ, 

Вакалюк ЛМ. Role of vascular growth factors as a regulator of angiogenesis processes 

at the stage of implantation potential formation in women with uterine factor infertility. 

Здоровье женщины. 2019;6:27-3.  (Особистий внесок здобувача - літературний 

огляд, підбір пацієнток, аналітичне опрацювання даних медичної документації, 

забір матеріалу для лабораторного дослідження, статистичні обрахунки, 

підготовка роботи до друку. Макарчук О.М. - консультативна допомога та 

редакційні правки. Вакалюк Л.М. - консультативна допомога щодо дизайну 

публікації та її структури. Островська О.М. - клінічне обстеження, відбір даних 

та їх технічне внесення у карти для статистичного опрацювання. Римарчук М.І - 

лінгвістичний переклад та технічне опрацювання статистичних результатів).   
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РОЗДІЛ 6 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ СХЕМИ 

ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 

ЕНДОМЕТРІЮ У ПАЦІЄНТОК З ВНУТРІШНЬОМАТКОВИМ 

ФАКТОРОМ ПОРУШЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я 

 

У відповідності до мети та завдань дослідження всі жінки з 

внутрішньоматковим чинником порушення репродуктивного потенціалу були 

розподілені методом сліпої вибірки на дві групи: у групу порівняння увійшли 46 

пацієнток, які отримували стандартний комплекс реабілітаційних заходів, і  на 

преконцепційному етапі - фолатотерапію. З діагностичною та лікувальною 

метою всім пацієнткам групи порівняння виконували ГС у плановому порядку 

жорстким гістероскопом KarlStorz (Germany, 2008) з діаметром 8,6 мм. При 

необхідності проведення лікувальної ГС дотримувалися обмеження 

застосування електричної енергії та надавали перевагу механіко-хірургічній ГС.  

У подальшому відповідно до діагнозу виконували медикаментозне або 

хірургічне лікування: у жінок з ХЕ  - медикаментозна терапія, що грунтувалася 

на результатах мікробіологічного дослідження або препаратами широкого 

спектру антибактеріальної та противірусної дії, жінкам з ВС та ПЕ - розз’єднання 

ВС або видалення поліпів та гіперпластичного ендометрію.  

У основну групу увійшли 44 пацієнтки, як отримували запропоновану 

програму реабілітаційних та преконцепційних терапевтичних опцій. 

Гістероскопію у основній групі проводили з використанням жорсткого офісного 

ендоскопа з зовнішнім діаметром дистальної частини 2,4 мм фірми KARL 

STORZ та каналом для операційних інструментів з діаметром 1,8 мм (5 Fr*), який 

дозволяв використовувати лазерні світоводи та здійснювати деструкцію 

прицільно без пошкодження сусідніх тканин без анестезіологічної допомоги. 

Гістероскопія, застосована у пацієнток основної групи, мала виключно 

діагностичне значення у 40,9 % обстежених (18 випадків), а у 26 пацієнток 
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(59,1%) – діагностично-лікувальне. Повторні ГС (для перевірки ефективності 

проведених заходів, відновлення форми порожнини матки, після адгезіолізису та 

видалення залозисто-фіброзних поліпів ендометрія) проведено у 11 жінок. 

У ранньому післяопераційному періоді з превентивною метою та 

лікуванням злукового процесу був використаний імуномодулючий середник 

амінодигідрофталазиндіону натрію, ферментотерапія; для покращення 

метаболічних, реологічних, трофічних властивостей ендометрію та стану 

рецепторного апарату пацієнткам -  венотоніки та донатор оксиду азоту; у 

випадку тривалої діагностики ретенційних утворів яєчників - фітопрепарати із 

естрогеноподібним впливом у комбінації з КОК, де прогестиновий компонент  

володіє антипроліферативним ефектом, у випадку тривалих маткових кровотеч 

та ПМС – пролонгований режим використання КОК з дроспіриноном. Як 

завершальний крок для відновлення адекватної трансформації ендометрію, 

використовували диференційовану гормональну терапію із врахуванням форми 

патології ендометрію.  У разі ХЕ і так званого «тонкого ендометрію» 

реабілітаційні заходи доповнили використанням скречингу збагаченою 

тромбоцитами аутоплазмою (проведено у 11 пацієнток основної групи – 25,0 %).  

Усі перераховані препарати зареєстровані та допущені до застосування на 

Україні, дози і режими прийому відповідали терапевтичним дозам і режимам, 

рекомендованим фірмами-виробниками. 

У третини пацієнток основної групи (15 – 34,09 %) після двох безуспішних 

індукцій овуляції у природньому фертильному циклі була запропонована 

програма IVF, двом третинам УЗД-моніторинг трансформації ендометрію та 

індукція овуляції у природньому фертильному циклі (рис.6.1).  

Слід відмітити, що частота спонтанних вагітностей у основній групі 

наступила у 2,2 раза частіше проти даних групи порівняння, хоча частка 

невдалих спроб IVF відповідно по групах не продемонструвала статистичних 

відмінностей.  
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Рис. 6.1 . Наслідки вагітностей у пацієнток клінічних груп, % 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

р<0,05. 

 

Етапність діагностичного алгоритму та використання терапевтичних опцій 

представлено на рисунку 6.2.  

I етап  супроводу пацієнток –  використання діагностичного алгоритму, 

візуальні методи контролю, доплерометрія, оцінка структурних характеристик 

яєчників, інфекційний скринінг, параметри гормонального статусу, оцінка 

маркерів ангіогенезу, визначення лікувальної тактики 

ІІ етап – лікувально-діагностична гістероскопія з використанням офісного 

гістероскопа та лазерної деструкції, забір для морфологічного та 

імуногістохімічного дослідження, розрахунок ангіогенного коефіцієнту. 

IIІ етап  –  післяопераційна реабілітаційна програма (протизапальні 

середники, антибактеріальна, противірусна та ферментотерапія, 

диференційована гормональна корекція функціональної здатності ендометрію із 

врахуванням форми  його патології). 
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Рис. 6.2 Алгоритм діагностики та реабілітаційних опцій у пацієнток з 

матковим фактором безпліддя.  
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ІУ етап – преконцепційна програма, яка передбачає застосування 

фолатотерапію у лікувальній дозі, донатор оксиду азоту у комплексі із 

інозитолом та вітаміном D3, гормональну підтримку дідрогестероном протягом 

трьох місяців, використання сухого екстракту плодів прутняка звичайного 

протягом 6 місяців, а також  прогнозування імовірності вагітності та ранніх 

репродуктивних ускладнень.  

Ефективність оздоровчих  та реабілітаційних заходів у напрямку 

покращення репродуктивної функції та репродуктивного здоров’я моніторували 

протягом року шляхом оцінки ехографічних ознак патології ендометрію у 

поєднанні з доплерометрією, морфологічним та імуногістохімічним 

дослідженням, за результатами фертильних циклів, програми IVF та наслідків 

вагітності за відсотком живонародження.  

Таблиця 6.1 

Терапевтичні опції у обстежених пацієнток досліджуваних груп за 

даними анамнезу, (М±m), абс.ч., % 

Показники 
Основна група (n=44) Група порівняння (n=46) 

абс.ч. % абс.ч. % 

Діагностично-лікувальна 

гістероскопія 

21 47,73±7,53 22 47,83±7,37 

Фізіотерапія 21 47,73±7,53 22 47,83±7,37 

Антибактеріальна терапія 36 81,82± 5,81 38 82,61±5,59 

Корекція гормонального 

дисбалансу 

26 59,09±7,41 28 60,87± 7,20 

Санаторно-курортне 

лікування 

9 20,45±6,08 10 21,74±6,08 

Невдалі спроби IVF- 

технологій у анамнезі 

10 22,73±6,32 12 26,09±6,47 

Лікування не проводилося 5 11,36±4,78 5 10,87±4,59 
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Як демонструють дані таблиці 6.1, оцінка особливостей анамнезу 

дозволила відмітити, що 88,6 % пацієнток основної групи та 89,1 % групи 

порівняння отримували консервативну терапію та лікувальні внутрішньоматкові 

маніпуляції в анамнезі, що, проте, не привело до покращення репродуктивних 

параметрів та вимагало корекції реабілітаційної терапії. Важливим є той  факт, 

що використання технологій IVF у 22 пацієнток (24,4 %) не дало бажаного 

результату, у 11 жінок (12,2 %) вагітність завершилася синдромом втрати плода. 

Моніторинг впродовж року клінічної симптоматики, ультразвукових 

параметрів яєчникової тканини та ендометрію після гістероскопічних 

лікувальних втручань продемонстрував у третині випадків рецидив патології 

ендометрію у пацієнток групи порівняння, зростання у 2,0 рази частки 

ретенційних утворів та їх тривалу ( більше 1 року) верифікацію після 6 місяців 

спостереження, а також збереження симптомів хронічного тазового болю – у 

третині випадків та розладів МЦ - у двох третинах спостережень (рис. 6.3). 
 

 

Рис. 6.3. Моніторинг клінічної симптоматики впродовж року у 

пацієнток досліджуваних груп, п=90. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

р<0,05. 
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Дані рисунку 6.4 демонструють нормалізацію МЦ зі зниженням 

часткиклінічних проявів практично всіх форм розладів, але найбільш суттєво 

щодо альгодисменореї (у 2,5 раза), ПМС (у 3,0 рази) та опсоменореї (у 2,3 раза) 

проти даних групи порівняння (р<0,05) (рис. 6.4).  
 

 
Рис. 6.4. Особливості розладів менструальної функції у клінічних 

групах, % 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

р<0,05. 
 

Динаміка ехографічних показників дозволила відмітити зниження у 3,8 

раза вираженості та частоти патологічних змін ендометрію, серед яких у 

основній групі найменшу частку складали: невідповідність структури 

ендометрію фазі МЦ, неоднорідність його структури та розширення порожнини 

матки (рис. 6.5).  
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Рис. 6.5. Порівняльна динаміка показників ультразвукового 

дослідження у результаті проведених реабілітаційних програм у 

досліджуваних групах, п=90.   

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

р<0,05. 

 

Слід вказати, що у групі порівняння хірургічне лікування пацієнток з 

внутрішньоматковою патологією не дозволяє досягнути повного відновлення 

ехоструктури ендометрію, витончення М-ехо зберігається у 60,87 % випадків, 

невідповідність дню менструального циклу – у 52,17 %, неоднорідність 

структури – у 58,69 %, а рецидиви патології ендометрію - у третині спостережень 

після 6 місяців моніторингу. Завершення реабілітаційних програм дозволило 

відмітити нормальну структуру ендометрію у 29,55 % - у основній групі проти 

4,35 % - у групі порівняння (р<0,05), де частота патологічних знахідок є досить 

вагомою, зі збереженням виявлення плазматичних клітин у 28,26 %.  
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При проведенні доплерометрії відмічено позитивну динаміку у двох 

третин пацієнток основної групи щодо покращення васкуляризації ендометрію, 

посилення венозного відтоку, зниження показників судинного спротиву (р<0,01) 

на всіх рівнях судинного дерева, особливо на рівні базальних та спіральних 

артерій.  

Таблиця 6.2. 

Динаміка зміни параметрів метаболічного дисбалансу у жінок 

досліджуваних груп, абс.ч., % 

Параметри 

Основна група 

(п=44) 

Група порівняння 

(п=46) 

Абс.ч. % Абс.ч. % 

Співвідношення ЛГ/ФСГ > 2,5, 

ум.од. 

13  29,55±6,88* 24  52,17±7,37 

Збільшення рівня 17-ОП (до 7,5 

нмоль/л) 

9  20,45±6,08 13 28,26±6,64 

Рівень секс-стероїд-

зв’язуючого глобуліну: 

 < 34,2 нмоль/л 

 >128 нмоль/л 

 

 

9  

4  

 

 

20,45±6,08* 

9,09±4,33* 

 

 

16  

18 

 

 

34,78±7,02 

39,13±7,20 

Збільшення рівня тестостерону 

вище референтних значень 

7  15,91±5,51* 15  34,78±7,02 

Підвищення рівня пролактину 

>23,3 нг/мл 

7  15,91±5,51* 23  50,00±7,37 

Порушення ліпідограми 5  11,36±4,78* 17  36,96±7,12 

Недостатність віт. D 

Дефіцит віт. D 

21  

4  

47,73±7,53* 

9,09±4,33* 
 

33  

13 

71,74±6,64 

26,26±6,64 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

р<0,05. 
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Характеризуючи показники ангіогенного коефіцієнту у динаміці 

лікування, було встановлено зниження частки жінок з рівнем даного 

співвідношення вище 100 ум.од. до 47,7 % спостережень (21 пацієнток) у 

основній групі проти 67,4 %  (31 жінка) –  у групі порівняння (р<0,05).  

Цікавими є дані таблиці 6.2., які демонструють покращення метаболічних 

показників за основними параметрами: зниження у основній групі рівня 

співвідношення ЛГ/ФСГ > 2,5 – до третини спостережень  (у 1,8 раза проти даних 

у групі порівняння, р<0,05), нормалізації концентрації пролактину та показників 

андрогенового пулу - у 2,2 раза (р<0,05).  Більш значимі коливання 

досліджуваних параметрів відмічені щодо нормалізації рівня секс-стероїд-

зв’язуючого глобуліну, перш за все, щодо зниження його рівня при високих 

вихідних показниках (у 4,3 раза проти даних у групі порівняння, р<0,05) та 

порушення ліпідограми – у 3,3 раза частіше відмічені у групі порівняння. 

Необхідно вказати на вагомий позитивний вплив включення у програму 

терапевтичних опцій вітаміну D, що продемонструвало зниження випадків 

недостатності та дефіциту даного медіатора у 2,8 раза (р<0,05).   

Заслуговують на увагу отримані результати щодо нормалізації рівня 

пролактину у основній групі, що чітко корелює з сонографічними параметрами 

яєчникової тканини без тенденції до полікистозу та розвитку ретенційних 

утворів у даної категорії жінок, тоді як у групі порівняння гіперпролактинемія 

зберігається у половині спостережень. 

Дані таблиці 6.3, які демонструють оцінку ефективності запропонованих 

підходів у ході моніторингу перебігу вагітності, дозволили відмітити наступне: 

позитивну тенденцію щодо зниження частки загрози раннього мимовільного 

переривання вагітності у основній групі, правда, без статистично достовірних 

відхилень.  

Достовірні статистичні відмінності продемонстрували показники 

зниження частки ретрохоріальних гематом – у 2,0 (р<0,05)  та завмирання 

вагітності – у 2,6 раза проти показників групи порівняння (р<0,05), що привело 

до зменшення частки ранніх репродуктивних втрат у 1,8 раза (р<0,05). 
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Необхідно звернути увагу на зменшення у 2,4 раза долі пізнього 

мимовільного викидня (без статистичної достовірності) та передчасних пологів 

– у 1,9 раза (р<0,05), що, без сумніву, слід пов’язати із покращенням 

імплантаційного потенціалу у динаміці корекції патологічних змін ендометрію.  

Таблиця 6.3 

Ускладнення першої половини вагітності у жінок досліджуваних 

груп, (М±m), абс.ч., % 

Показники 

Основна група (n=44) Група порівняння 

(n=46) 

абс.ч % абс.ч % 

Живонародження 33 75,00±6,53* 23 50,00±7,35 

Загроза раннього 

мимовільного викидня  

21 47,73±7,53 26 56,52±7,31 

Ретрохоріальні гематоми 10 22,73± 6,32* 21 45,65±7,34 

Вагітність, що не 

розвивається 

4 9,09±4,33* 11 23,91± 6,29 

Ранні репродуктивні 

втрати  

9 20,45±6,08* 17 36,96±7,12 

Пізній мимовільний 

викидень 

2 4,55±3,14 5 10,87±4,59 

Передчасні пологи  7 15,91± 5,51* 14 30,43 ±6,78 

ЗВУР плода  8 18,18±5,81 13 28,26±6,64 

Дистрес плода 12 27,27±6,71* 22 47,83±7,37 

Плацентарна дисфункція 15 34,09±7,15* 23 50,00±7,37 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

р<0,05. 

 



148 

Посилення імплантаційного потенціалу зумовило зниження долі 

плацентарної дисфункції та порушення внутрішньоутробного стану плода, 

об’єктивні маркери підтвердження якого за даними інструментальних методів 

дослідження достовірно частіше – у 1,8 раза - відмітили у жінок групи 

порівняння (р<0,05), хоча дані за ЗВУР не демонстрували достовірних відхилень.  

Таким чином, персоніфікований підбір лікувально-профілактичних 

заходів та оптимізований діагностичний алгоритм дозволили  знизити частку 

патології плацентації та невиношування у першій половині вагітності у 1,8 раза, 

передчасних пологів - у 1,9 раза, завмирання вагітності – у 2,6 раза, а також 

досягти пролонгування вагітності та народження здорових дітей - у 

(75,00±6,53) % випадках проти (50,00±7,35) % - у групі порівняння (р<0,05).  

Отримані результати особливостей розродження продемонстрували 

максимальну частку кесаревого розтину в обох групах без статистичних 

відхидень, зменшення частки маткових кровотеч та ускладнення післяродового 

періоду (рис. 6.6).  

 

 
Рис. 6.6. Особливості розродження у досліджуваних групах, %. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

р<0,05. 

 

Таким чином, ретельне обстеження пацієнток із внутрішньоматковим 

чинником субфертильності дозволяє провести оптимізацію моніторингу та 

використанння мініінвазивних технік,  підібрати відповідну реабілітаційну 
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терапію після ГС із призначенням протизапальних, імуномодулюючих, 

дефіброзуючих середників, індивідуальної гормональної корекції, розробити 

адекватну преконцепційну підготовку, що дозволило отримати більш значимий 

позитивний вплив на відновлення морфофункціонального стану ендометрію, 

збільшити частку сприятливих наслідків вагітності та зменшити ризик 

репродуктивних втрат та недоношування, а також нормалізувати ряд 

метаболічних параметрів.  

За матеріалами даного розділу опубліковано наступні праці [149, 234].  

1. Татарчук ТФ, Косей НВ, Занько ОВ, Околох Ониека Гібсон. Роль відносної 

гіперпролактинемії у генезі розвитку функціональних кист яєчників. 

Репродуктивна ендокринологія. 2020;3(53):23-8. (Особистий внесок здобувача - 

відбір хворих, аналітичне опрацювання лабораторних обстежень, статистичні 

обрахунки, підготовка роботи до друку. Професор Татарчук Т.Ф - ідея та дизайн 

публікації, консультативна допомога та редакційні правки. Косей Н.В. - 

консультативна допомога щодо структури дослідження та підбору лікувальних 

програм. Занько О.В. - клінічне обстеження у динаміці дослідження, графічна 

візуалізація даних та переклад публікації).  

2. Gibson Okoloh Onyeka, Makarchuk OM. Peculiarities of treatment and 

prevention of recurrences in women with intrauterine pathologies. Journal of 

Education, Health and Sport. 2021;11(1):269-76. (Особистий внесок здобувача -  

гіпотеза та ідея дослідження, мета та завдання, методичні основи, збір та аналіз 

матеріалу, статистичні обрахунки та підготовка роботи до друку. Макарчук О.М. 

- консультативна допомога та редакційні правки).  
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АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У літературі, присвяченій проблемі субфертильності та невиношування, 

описані різні структурно-функціональні зміни ендометрію, які можуть бути 

самостійною причиною порушення репродуктивної функції [18, 31, 35, 148, 262], 

проте патогенетичні мішені впливу на ендометрій при різних формах 

внутрішньоматкової патології не визначені, не виділено принципи 

персоніфікованого підходу до вибору реабілітаційних програм, критерії 

результативності їх використання та методи моніторингу, що і стало метою 

даного дослідження - покращити репродуктивне здоров’я та знизити частоту 

невиношування у жінок з матковим фактором порушення репродуктивної 

функції шляхом впровадження науково-обгрунтованого комплексу лікувально-

профілактичних заходів та оптимізації прегравідарної підготовки.  

Програма дослідження включала 4 етапи. На першому етапі було 

проведено медико-соціальний аудит 2580 випадків вагітності та пологів та 590 

амбулаторних карт пацієнток з внутрішньоматковою патологією з подальшим  

формуванням груп 120 жінок репродуктивного віку та їх комплексного 

обстеження, де у І групу увійшли 24 пацієнтки з гіпопластичною формою ХЕ,у  

ІІ групу - 32 жінки з ВС та ІІІ групу - 34 жінки з ГПЕ, у контрольну групу - 30 

здорових гінекологічних жінок. Оптимізація діагностичного алгоритму 

передбачала дослідження рівня факторів ангіогенезу, окремих 

імуногістохімічних показників, оцінку ехоструктури та особливостей кровообігу 

органів малого тазу, структурних параметрів ендометрію та яєчників. У 

результаті проведених досліджень було виділено фактори ризику, оптимізовано 

діагностичний алгоритм та проведено відбір пацієнток для персоніфікованого 

вибору техніки ендоскопічної хірургії, лікувально-реабілітаційної програми 

відновлення імплантаційної здатності ендометрію та репродуктивного здоров’я, 

апробацію комплексу терапевтичних опцій підготовки ендометрію до 

імплантації, оцінку ефективності запропонованої програми, а також 

впровадження у практику акушерсько-гінекологічних стаціонарів та клінік 
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репродуктивної медицини. Реалізація завдань вказаного етапу проведена 

шляхом поділу досліджуваної групи методом  засліпленої вибірки на дві групи – 

основну групу (44 пацієнтки) та групу порівняння (46 пацієнток) із врахуванням 

запропонованої програми лікувально-реабілітаційних опцій. Ключовими 

моментами персоніфікованої програми лікування внутрішньоматкової патології 

та протирецидивних заходів були наступні: використання офісної мініінвазивної 

ендоскопічної гістероскопії з лазерною хірургією, як найбільш бережної техніки 

корекції внутрішньоматкової патології, персоніфікований підхід до 

реабілітаційних терапевтичних опцій, використання модифікованої програми 

преконцепційної підготовки ендометрію до імплантації, диференційований 

моніторинг та супровід вагітності. 

Згідно із останніми даними, опублікованим Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я, частота безплідних шлюбів коливається від 10 до 15 відсотків 

та має стійку тенденцію до зростання [47, 59, 60, 85, 139], а доля маткового 

фактору становить від 24 до 62 %, у тому числі і у пацієнток, що включені у 

програми IVF [13, 16, 35, 66, 262 ]. У результаті аналізу даних 2680 історій 

пологів з групи ризику щодо невиношування та 590 амбулаторних карт пацієнток 

внутрішньоматковий чинник як провідний, що обумовлює порушення МЦ та 

зниження репродуктивної функції встановлено у 52,3 % спостереженнях 

розроджених жінок, та у 37,8 % випадках при аналізі карти амбулаторного 

пацієнта, що становить близько половини спостережень - 49,3 %, причому у 14,8 

% патологія ендометрію була єдиною верифікованою причиною невиношування 

та непліддя. Отримані дані співставими із літературними повідомленнями, де 

матковий фактор, як провідну причину інфертильності, відмічено у 10-15 %, при 

поєднанні з іншими чинниками її частка зростає прогресивно, що зберігає 

актуальність даної проблеми  не тільки у випадку безпліддя, але і при діагностиці 

та лікуванні ряду інших гінекологічних станів (менометрорагії, порушення МЦ 

тощо) [34, 53, 93, 109, 125, 283].  

Основними клінічними формами патології ендометрію були  поліпоз – 30,5 

% та ГПЕ – 23,2 %, ВС різного ступеню глибини ураження – 14,3 %, аденоміоз – 
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21,0 %, рідше субмукозний ріст міоми матки – 2,9 %, маткові перегородки – 0,7 

%, аномалії розвитку матки (подвійна матка, сідловидна матка) – 0,9 %.  

Як вказують літературні джерела, дифузні та вогнищеві форми патології 

ендометрію спостерігаються у різні вікові періоди життя жінки від 15 до 40 % 

спостережень, у пре-та постменопаузі частка їх, без сумніву, зростає, досягаючи 

60-70 % [92, 132, 138, 156, 180, 184]. Слід вказати, що за результатами 

літературних повідомлень у останні роки, існує тісний взаємозв’язок між 

надмірною масою тіла та розвитком гіперпластичних процесів та аномальними 

матковими кровотечами, що продемонструвала значима частка (більше третини 

спостережень у ІІІ групі), де гормонально-метаболічні порушення 

обумовлювали патологічну трансформацію ендометрію та розвиток 

гіперпластичних процесів і поліпозу [14, 116, 126, 177, 183, 185].   

Практично половина проаналізованих медичних карт вказує на високий 

індекс соматичної патології, а також коморбідність гінекологічних захворювань:  

порушення жирового обміну (32,9 %), ендокринопатії (18,9 %), запальні процеси 

органів малого тазу (40,3 %) та порушення мікробіоти слизової (42,0 %), високу 

кратність інструментальних та діагностичних маніпуляцій (58,3 %), багаторазові 

артифіціальні аборти (24,9 %), невиношування (29,7 %) та невдалі спроби 

допоміжних репродуктивних технологій (21,0 %). Необхідно вказати на виділені 

нами у ході дослідження прояви варикозної хвороби у кожної п’ятої  пацієнтки, 

що вказує на наявність венозного стазу у малому тазу та сприяє яскравості 

проявів оваріальної дисфункції.  

Наші дослідження також дозволили підкреслити той факт, що вік жінки 

старше 35 років майже втричі збільшує ризик внутрішньо-маткової патології 

(OR=2,86; 95% СІ: (1,18-4,53); р<0,002); окрім того, вагомим фактором є 

тривалість непліддя більше 5 років (OR=7,16; 95 % СІ: (1,72-12,16); р<0,002), а 

також запальні процеси органів малого тазу (сальпінгооофорити), що у сім раз 

збільшує ризик ініціації маткового чинника - (OR=6,15; 95 % СІ: (1,84-15,15); 

р<0,05), оперативні втручання на органах малого тазу – вдвічі,  інструментальні 

втручання та репродуктивні маніпуляції (гідротубацій, інсемінації  тощо) – у три 
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рази (OR=3,05; 95 % СІ: (1,54-8,57); р<0,005), генітальний ендометріоз (OR=12,5; 

95 % СІ:(3,28-27,45); р<0,005), доброякісні пухлини та ретенційні утвори 

яєчників – (OR=8,37; 95 % СІ: (7,27-36,92) р<0,005), а дисметаболічні порушення, 

у тому числі ожиріння - у п'ять раз (OR=5,12; 95% СІ: (1,92-13,32), р<0,002). 

Отримані дані співставимі з літературними знахідками [67, 75, 284] 

Аналіз карт 211 амбулаторних пацієнток дозволив відмітити, як домінуючу 

причину звернення до лікаря, інфертильність (59,7 %), а також зростання частки 

розладів МЦ у більшої половини спостережень (58,8 %) та синдрому хронічного 

тазового болю (30,3 %), порушення секреторної функції (51,7 %), появу 

патологічних виділень (40,8 %), урогенітальних (19,9 %) та сексуальних розладів 

(18,0 %), психоемоційних порушень та диссомнії (17,1 %). У структурі 

порушення МЦ виділено наступні форми: олігоопсоменорея – 26,9 %, 

альгодисменорея – 22,3 %, аномальні маткові кровотечі – 20,0 %, рідше аменорея 

- 7,9 %, передменструальний синдром – 17,8 %. 

Вагітність у жінок з внутрішньоматковою патологією супроводжується 

більшим відсотком ранніх репродуктивних втрат (19,1 %), невиношування та 

передчасних пологів (14,3 %), прееклампсії (37,3 %), плацентарної дисфункції 

(42,2 %) та дистресу плода (26,3 %), народження маловагових дітей (21,9 %). 

Факторами ризику репродуктивних невдач є тривалий запальний процес (більше 

3 років), вік пацієнтки (старше 35 років), первинна форма безпліддя, тривалість 

безпліддя більше 5 років та невдалі імплантації ембріону (більше трьох спроб), 

високий індекс маси тіла (32,9 %), пухлинні утвори яєчників, ендокринопатії 

(18,9 %) та поєднання патології ендометрію з міомою матки (13,1%), запальними 

процесами органів малого тазу (40,3 %), ендометріозом  (38,2 %), СПКЯ (21,0 %).  

Отримані дані співставимі із опрацьованими літературними джерелами, які 

вказують на той факт, що порушення імплантації у випадку патології ендометрію 

приводить до тривалого багаторічного безпліддя та невдач ДРТ [133, 157, 290], а 

також є провідним чинником гіпоменструального синдрому, аменореї, 

дисменореї, хронічного тазового болю, звиклого невиношування, підвищення 

ризику передчасних пологів та інших вагомих ускладнень вагітності 
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(преклампсії, плацентарної дисфункції, затримки розвитку плоду), які 

розглядають як наслідок порушення інвазії трофобласту на ранніх стадіях 

імплантації [18, 35, 82, 90, 137, 256]. Так, згідно існуючих повідомлень 

репродуктивні наслідки у 165 жінок з нелікованою формою синдрому Ашермана, 

продемонстрували частоту спонтанного викидня у 40 %, передчасних пологів – 

у 23 %, своєчасні пологи відбулися тільки у 30 % випадків, патологічне 

прикріплення плаценти спостерігали у 13 % вагітних, позаматкову вагітність – у 

12 % спостережень [63, 86, 119, 162, 259].  

Окремі повідомлення констатують, що ХЕ, як наслідок перенесеного 

запального процесу слизової матки, з частотою, більш вагомою у віковій групі 

26-35 років, найбільш значимо відображається на репродуктивному потенціалі 

[9, 58, 85, 95, 156, 273]. У жінок з безпліддям ХЕ зустрічається у 12-68 % 

випадків, при невдалих спробах IVF його частота зростає до 60 %, найбільші 

показники відмічено у пацієнток зі звиклим невиношуванням вагітності – більше 

73 %, а також у випадку завмерлої вагітності –  у 56 %, у 72 % гістологічних 

досліджень біоптату ендометрію - у жінок з інфекціями, що передаються 

статевим шляхом (ІПСШ) [42, 55, 61, 69, 75, 272]. Проте існують повідомлення, 

що у 30 % спостережень при гістологічно підтвердженому ХЕ посіви з матки є 

стерильними (особливо у випадку з вірусною інвазією) [65]. 

У наших спостереженнях первинне безпліддя домінувало у випадку ХЕ, 

аналогічно – із долею звиклого невиношування, частка якого у І групі становила 

25,0 %. Вторинне безпліддя частіше відмітила більша половина пацієнток ІІ 

групи – із ВС, частка звиклого невиношування у ІІ та ІІІ групі коливалася у 

межах 12-14 % без достовірних відхилень.  Значимим був відсоток жінок перших 

двох груп, які завагітніли після  трьох та більше спроб IVF. 

Хронічний сальпінгооофорит частіше відмічали  пацієнтки ІІ групи, у ІІІ 

та І групах – у третині спостережень (OR= 22,35; CI:12,28–36,42), фонові процеси 

шийки матки - в усіх групах без достовірних відмінностей (OR=10,26; CI: 5,16–

20,42), ендометріоз, аденоміоз та міома домінували у ІІІ групі (OR=12,5; CI: 3,28–

27,45). 
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Приведені літературні факти підтверджують загальні патогенетичні 

механізми формування проліферативних процесів та патології яєчників, перш за 

все при поліпозі, причиною виникнення якого є як естрогенопосередковане 

порушення тканевої рецепції ендометрію в результаті хронічного продуктивного 

запалення, так і дисбаланс між процесами проліферації та апоптозу [2, 13, 135, 

184]. Автори, розглядаючи етіопатогенетичні особливості виникнення 

гіперпластичних процесів ендометрію, вважали за необхідне вказати, що 

провідну роль у формуванні як ізольованих, так і поєднаних процесів в 

ендометрії та яєчниках відіграє абсолютна та відносна гіперестрогенія [138, 140, 

149]. Джерелом естрогенної стимуляції може бути структурно-функціональні 

зміни яєчників, а також позагонадний синтез естрогенів у випадку обмінно-

ендокринних порушень (порушення жирового обміну, метаболічний синдром) 

[149, 159, 168, 184]. Для автономного варіанту характерним є відсутність 

обмінно-ендокринних порушень, розвиток проліферативних процесів на тлі 

атрофії, та, як вказують літературні джерела,  явищ імуносупресії дефективного 

клітинного апоптозу [37]. 

Особливості аналітичного опрацювання статистичних результатів 

дозволили вказати на високу частку доброякісних пухлин та ретенційних утворів 

додатків, частка яких переважала у пацієнток ІІІ групи – у кожному четвертому 

випадку (ендометріоми та фолікулярні кісти зокрема) (OR=8,37; CI: 2,27– 36,92), 

та у жінок І групи, де вагомою була частка доброякісних пухлин додатків 

(OR=2,15; CI: 2,10–9,32), аналогічні дані спостерігалися щодо СПКЯ. У однієї 

третини у випадку рецидиву після хірургічного лікування верифікація 

доброякісних пухлин яєчників відмічена після 6 місяців і зберігалися більше 

року моніторингу. 

Це підтверджує причинно-наслідковий зв'язок розвитку пухлин яєчників 

на тлі тривалого гіперестрогенного фону, що супроводжує такі стани, як раннє 

менархе, відсутність пологів в анамнезі, ендокринне безпліддя, ожиріння, 

інсулінорезистентність, які часто є вагомими чинниками проліферативних 
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процесів ендометрію, перш за все, у випадку проліферації слизової матки та 

розвитку поліпозу [13, 62, 76, 173, 183].  

Провівши оцінку структури ускладнень першого триместру вагітності по 

групах, встановили наступне: у випадку так званого «тонкого ендометрію» та ВС 

випадки  загрози мимовільного викидня та епізодів ретрохоріальних гематом 

були більш вагомими у структурі ускладнень проти даних у ІІІ групі – у 1,5 раза 

(p<0,05), частка вагітності, що не розвивається, переважала у І групі (p<0,05), і, 

як наслідок, ранні репродуктивні втрати були значимими у всіх трьох групах без 

достовірних відмінностей, анемія вагітних (в основному, легкого ступеню) 

частіше діагностована у ІІІ групі – у 9 пацієнтів (26,5 %) (р<0,05).  

Результати даного етапу дослідження продемонстрували не тільки 

вагомість визначення потенційних факторів розвитку внутрішньоматкової 

патології, але і їх прогностичну та діагностичну цінність на преконцепційному 

етапі щодо зростання частки негативних перинатальних наслідків, що дозволяє 

конкретизувати критерії формування групи ризику та оптимізувати програму 

профілактичних заходів. 

Аналізуючи сонографічні структурні параметри матки та яєчників у І 

групі, відмітили наступне: зменшення у 1,2 раза передньо-заднього розміру 

матки, витончення ендометрію у 1,6 раза, зменшення розмірів діаметру 

домінуючого фолікула у 2,8 раза проти даних контролю, об’єм яєчника зростав 

у 1,4 раза за рахунок потовщення оболонки та багаточисленних дрібних 

кистозних включень, що підтверджувало сонографічну картину СПКЯ (р<0,05). 

У пацієнток ІІІ групи ехографічне дослідження дозволило встановити наступні 

параметри: помірне збільшення  передньо-заднього розміру матки, достовірне 

збільшення у 1,8 раза товщини ендометрію, аналогічно і об’єму яєчника - у 1,8 

раза за рахунок кількох кістозних включень (персистенція фолікула, ретенційні 

утвори). Слід вказати на домінування проліферативних процесів за рахунок 

хронічної ановуляції у даної когорти пацієнток (р<0,05).  

Вивчення стану кровотоку у жінок з патологією ендометрію та проявами 

злукової хороби, венозним кровонаповненням малого тазу та  симптомами 
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хронічного тазового болю також мали свої особливості, а саме: достовірне 

зменшення середнього об’єму яєчників  (до 5,8±1,4 см3) – у випадку злукової 

хвороби, та перевищення у 1,5 раза даного параметру при наявності венозного 

стазу та хронічного тазового болю проти даних у жінок з відсутністю вказаних 

чинників (8,6±2,1 см3); ІР був достовірно вищим, так, як і систоло-діастолічне 

співвідношення, причому, найбільший об’єм яєчників та яскраво виражені 

гемодинамічні відхилення встановлено у пацієнток із варикозною хворобою 

малого тазу та синдромом хронічного тазового болю.  

Слід відмітити, що сонографічні дані об’єму яєчника дозволяють виділити 

наукове положення щодо імовірного зниження резерву фолікулів у випадку 

хронічного персистуючого запального процесу органів малого тазу із 

маніфестацією внутрішньоматкової патології, що вказує на ознаки виснаження 

фолікулярного резерву чи можливість розвитку резистентності яєчникової 

тканини [14, 37, 149, 159, 178, 184]. Слід відмітити, що циклічні зміни у яєчниках 

було виявлено у 34 осіб (37,8 %), у 56 (62,2%) були відсутні динамічні структурні 

зміни фолікулів і цикл був ановуляторним, і найбільший відсоток ановуляторних 

циклів діагностовано у пацієнток І та ІІІ досліджуваних груп без достовірних 

відмінностей (70,8 % та 76,5 % відповідно). Динамічне зменшення показників 

об’єму яєчників та фолікулярного індексу у жінок ІІ групи у порівнянні з 

контролем і жінками І та ІІІ групи є вагомим свідченням неповноцінності 

фолікулярного пулу яєчників у даної категорії пацієнток з доцільністю 

відповідної корекції [7, 14, 62, 242].  

Найбільш частий сонографічний маркер неблагополуччя 

ендометріального потенціалу – невідповідність ехографічного зображення 

ендометрію до дня МЦ, встановлено у половини пацієнток І та ІІ групи   (58,3 % 

та 46,9 % відповідно), у ІІІ групі – у третині випадків (38,2 %), тоді, як у жінок  з 

фізіологічною фертильністю така картина спостерігалася тільки у поодиноких 

випадках (3,3 %). Неоднорідність М-ехо з переважанням гіперехогенних ділянок 

відмічена у 58,3 % у пацієнток І групи, у 28,1% – у ІІ групі, у 55,9 % – у ІІІ групі. 

Висока частка, більше як у половини обстежених пацієнток І та ІІІ груп, 
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виявлення неоднорідної структури міометрію (до 54,2 %), розширення її 

порожнини до 0,3 та більше за рахунок рідинного вмісту, нерівномірне 

потовщення ендометрію, наявність ділянок підвищеної або пониженої 

ехогенності серединної структури тіла матки, а також гіперехогенних структур 

базального шару ендометрію (до 32,4 %), що дозволяє припустити імовірність 

ХЕ. Варикозне розширення вен параметрію виявлено у 41,7 % - з гіпопластичною 

формою ХЕ, у 34,4 % – з ВС  та у 26,5 % – з ГПЕ.  

Отримані результати оцінки доплерометричних параметрів у випадку ГПЕ 

та поліпозу продемонстрували наявність адекватного кровотоку у половині 

спостережень, у пацієнток з тонким ендометрієм та ХЕ та при наявності ВС – у 

третині випадків. Вказані дані є співставимі із існуючими науковими 

положеннями щодо зростання частки гемодинамічних порушень у судинному 

басейні малого тазу у випадку хронічного запального процесу ендометрію, що  

морфологічно представлено дефіцитом капілярної сітки, фіброзом строми зі 

склерозом спіральних артерій та формуванням множинних судин капілярного 

типу, а клінічно представлено гіпоплазією ендометрію на період «вікна 

імплантації» зі зниженням гемодинамічних параметрів у маткових судинах [62, 

120]. Результати дослідження вказують на те, що гемодинамічні порушення за 

показниками сонографічним параметрів у малому тазу, що супроводжують 

запальні процеси, лежать в основі патогенетичних механізмів гормонального 

дисбалансу і, як наслідок, обумовлюють порушення стероїдогенезу та 

неповноцінну трансформацію ендометрію [20, 62, 91].  

Наявність та розвиток варикозної хвороби малого тазу та синдрому 

хронічного тазового болю найбільш вагомо обумовлювали ризик 

гемодинамічних розладів та порушення трофіки і мікроциркуляції яєчникової 

тканини, а зниження кровотоку у випадку домінування вказаних факторів 

супроводжувалася не тільки розвитком синдрому виснаження яєчника, але і 

СПКЯ та зростання частки ретенційних утворів і фолікулярних кіст - у третини 

пацієнток [149, 159, 178, 184]. Отримані результати проведених досліджень 

дозволили констатувати, що у випадку внутрішньоматкових чинників 
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порушення репродуктивного здоров’я зміни стероїдогенезу супроводжуються 

наростанням гемодинамічних порушень кровотоку в органах малого тазу, 

збільшенням частки кистозних змін яєчників у третій досліджуваній групі та 

зниженню оваріального резерву, а також зростанням явищ хронічного венозного 

кровонаповнення і венозного стазу.  

Характеризуючи показники інших маркерів метаболічного гомеостазу  

слід вказати на виявлені параметри його дисбалансу: відхилення від нормального 

ритму секреції та вмісту в крові гонадотропних гормонів зі зростанням у третини 

спостережень концентрації ФСГ без достовірної відмінності по групах, 

збільшенням співвідношення ЛГ/ФСГ > 2,5 – у половині спостережень, на фоні 

гіперпролактинемії, гіперандрогенії - у кожної четвертої пацієнтки проти 

показників контролю (р<0,05), а також зростання  концентрації естрадіолу 

практично у половині спостережень, зниження рівня секс-стероїд-зв’язуючого 

глобуліну та коливання андрогенного пулу – у 41,1 % випадках , зростанням долі 

відхилення параметрів ліпідограми у 32,4 % спостережень. Цікавими 

представляються отримані результати зростання рівня пролактину, перш за все 

у пацієнток ІІІ групи майже у половині спостережень, що чітко корелює з 

розвитком ретенційних утворів та функціональних кіст у даної категорії жінок. 

Отримані результати показників гормонального та метаболічного статусу 

знаходилися в прямій залежності з низьким рівнем інгібіну В та відхиленням від 

нормальних показників рівня АМГ.  

Аналізуючи гістологічні знахідки у жінок з внутрішньоматковою 

патологією, встановлено високу чутливість діагностичної ГС щодо верифікації 

патологічного стану ендометрію, що визначає доцільність включення офісної 

діагностичної гістероскопії до програми моніторингу таких пацієнток [284], 

перш за все, у випадку тривалого безпліддя маткового походження та при 

використанні програм IVF, де  діагностична цінність даного інструментального 

методу є найбільш значима у випадку ГПЕ та ВС, зберігаючи при цьому 

можливість розз’єднання злук та видалення змінених ділянок ендометрію.  
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Дані літератури вказують, що формуванню процесів недостатньої 

регенерації ендометрію у випадку повторних хірургічних втручань сприяє 

агресивний вплив імунокомпетентних клітин, високий вміст яких обумовлений 

присутністю та персистуючим впливом пошкоджуючих чинників (повторна 

травма та персистенція мікробних факторів), а зростання цитогенності 

ендометрію запускає механізми структурних змін в усіх структурних компонетах 

ендометрію [47, 49, 51, 122, 271]. За нашими спостереженнями, слід відмітити 

характерну гістероскопічну картину ХЕ більше як 63,6 % спостережень у ІІ та ІІІ 

групі, що підтвердили у подальшому дані імуногістохімічного дослідження у 

73,3 %. 

 У 54,2 % випадків у І групі при гістологічному дослідженні ендометрію 

було встановлено невідповідність морфологічної картини фазі циклу, що є 

діагностично цінною особливістю при ХЕ у випадку інфертильності та 

репродуктивних невдач в анамнезі, схожі результати отримали  у ІІ групі - у 53,1 

%  та у третині зразків (29,4 %) – у ІІІ групі (р< 0,05).  

Під час гістероскопії поєднану внутрішньоматкову патологію було 

діагностовано у  35,6 % випадків у всіх трьох групах, причому у ІІІ групі 

найбільш вагомо – у 13 спостереженнях (38,3 %).  

Імуногістохімічні дослідження ендометрію продемонстрували підвищення 

рівня експресії маркера плазматичних клітин  CD 138+ та CD 56+ у пацієнток з 

ХЕ та невисоку концентрацію у випадку ВС та у пацієнток з ГПЕ, що є 

свідченням провідної ролі запальних змін та поєднання з ендокринними 

механізмами [47,113]. Оптимізація діагностичного алгоритму додатковими 

методами дослідження дозволила виявити чіткий зв’язок із позитивним 

результатом на кластер диференціації плазматичних клітин, як маркеру ХЕ, із 

врахуванням кратності інструментальних втручань, де навіть одне 

інструментальне втручання збільшує ризик персистенції запального процесу у 6 

разів (OR=6,88; 95 %; CI: 3,29–46,92),  що підтверджує виявлення кластеру 

диференціації 138 (CD 138 – синдекан) у 73,3 % зразках. Найбільш високим 

ризик розвитку ХЕ у групах з непліддям маткового походження, підтверджений 
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достовірно високим відсотком виявлення кластер диференціації 138 (CD 138 – 

синдекан), встановлено у випадку зростання частки внутрішньоматкових 

інструментальних втручань з приводу штучного переривання вагітності, 

ускладненим післяпологовим та післяабортним періодом, частих 

гістероскопічних маніпуляцій (OR=26,42; CI: 5,36–64,58), аналогічні результати 

демонструють у випадку хронічного сальпінгооофориту, звиклого 

невиношування, повторних невдач у програмах IVF, поєднання з 

перитонеальним чинником інфертильності.  

Сукупність даних гістероскопічного, гістологічного та 

імуногістохімічного дослідження дозволили очікувати у 54,4 % жінок зі звиклим 

невиношуванням та  невдалими спробами IVF імовірність верифікації кластеру 

диференціації 138 (CD 138 – синдекан), яка зростає у 15 разів (OR=15,18; 95% CI 

6,28-42,24). Проведений кореляційний аналіз продемонстрував наявність 

помірного негативного зв’язку між кількістю CD56+ NK-клітин в ендометрії та 

імовірністю вагітності у даної категорії жінок (r=−0,38; р=0,01  

Адаптація маткового кровотоку проходить за рахунок ангіогенезу та 

вазодилятації, механізми яких запускаються проангіогенними факторами росту 

(VEGF, PIGF) та контролюються антиангіогенними (sFlt-1 та sEng). У 

фізіологічних умовах спостерігається баланс модуляторів ангіогенезу [76, 158, 

166, 174]. Поряд з тим, у ході даного дослідження встановлено дисбаланс 

неоангіогенезу, а саме зниження концентрації VEGF у сироватці крові, особливо 

у пацієнток з ВС та ХЕ, що посилює імплантаційну недостатність, веде до 

локальної ішемії та зменшення дифузії кисню, і, поряд із представленими вище 

гемодинамічними порушеннями, відіграє провідну роль у розвитку 

імплантаційної неспроможності та є її основним індикатором. Як демонструють 

літературні дані, знижений у порівнянні з контролем рівень VEGF може 

приводити до недостатньої активності процесів ангіогенезу у тканині 

ендометрію, приводить до бідного розвитку судинної сітки, що в подальшому 

посилює недостатність судинного кровотоку в ендометрії, і поряд з 

гемодинамічними порушеннями, може стати причиною вогнищевої ішемії та  
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порушення імплантаційної спроможності [22, 23, 188, 189]. Патофізіологічні 

особливості тонкого ендометрію полягають у недостатньому рості залозистого 

епітелію, високому опорі маткового кровотоку, зменшенні експресії фактору 

росту  ендотелію судин (vascular endothelial growth factor – VEGF) та бідному 

ангіогенезі [54, 70, 121]. Високий опір кровотоку в радіальних артеріях може 

бути тригером, несприятливо впливаючим на ріст залозистого епітелію, в 

результаті чого знижується  рівень VEGF в ендометрії, що сприяє збідненню 

ангіогенезу, та ще більше знижує кровоток в ендометрії, формує тонкий 

ендометрій та порушену його рецептивність.  

Виявлений дисбаланс рівня проангіогенного фактору VEGF та інших про- 

та ангиангіогенних факторів росту у даної категорії пацієнток на 

преконцепційному етапі та у першому триместрі вагітності сприяє формуванню 

патологічного ендометріального ангіогенезу у випадку активації 

проліферативних процесів, а отримані дані різняться від представлених раніше 

досліджень, де констатовано зниження процесів неоангіогенезу [54,70,121].  За 

даними літератури, при зниженні експресії VEGF зростає судинний опір, 

пригнічується плацентарний ангіогенез, знижується кровопостачання, що і 

обумовлює загибель ембріону та розвиток плацентарної дисфункції [54,70,121].  

Таким чином, кожна домінуюча причина порушення репродуктивного 

здоров’я створювала передумови оптимізації програми преконцепційної 

підготовки та диференційованого підходу до вибору її компонентів, серед яких і 

заходи, спрямовані на покращення гемодинамічних показників органів малого 

тазу та поліпшення васкуляризації яєчникової тканини.   

Моніторинг впродовж року клінічної симптоматики, метаболічних 

параметрів, ультразвукових маркерів структури яєчникової тканини та 

ендометрію після гістероскопічних втручань продемонстрував у третині 

випадків рецидив патології ендометрію у пацієнток групи порівняння, зростання 

у 2,0 рази частки ретенційних утворів та їх тривалу верифікацію після 6 місяців 

спостереження, а також збереження симптомів хронічного тазового болю – у 

третині випадків та розладів МЦ - у двох третинах спостережень.  Отримані 
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результати наукового дослідження вимагали оптимізації використання 

профілактичних терапевтичних опцій, спрямованих на відновлення 

морфологічної структури ендометрію, попередження виснаження стероїдогенезу 

та відновлення кровотоку в органах малого тазу.  Ефективність оздоровчих  та 

реабілітаційних заходів у напрямку покращення репродуктивної функції та 

репродуктивного здоров’я моніторували протягом року шляхом оцінки 

ехографічних ознак патології ендометрію у поєднанні з доплерометрією, 

морфологічним та імуногістохімічним дослідженням, за результатами 

фертильних циклів, програми IVF та наслідків вагітності за відсотком 

живонародження. 

Динаміка ехографічних показників продемонструвала зниження у 3,8 раза 

вираженості та частоти патологічних змін ендометрію, серед яких у основній 

групі найменшу частку складали: невідповідність структури ендометрію фазі 

МЦ, розширення порожнини матки та неоднорідність структури ендометрію. 

Завершення реабілітаційних програм дозволило відмітити нормальну структуру 

ендометрію у 29,55 % - у основній групі проти 4,35 % - у групі порівняння 

(р<0,05), де частота патологічних знахідок є досить вагомою, зі збереженням 

виявлення плазматичних клітин у 28,26 %. Слід вказати, що у групі порівняння 

хірургічне лікування пацієнток з внутрішньоматковою патологією не дозволяє 

досягнути повного відновлення ехоструктури ендометрію, витончення М-ехо 

зберігається у 60,87 % випадків, невідповідність дню менструального циклу – у 

52,17 %, неоднорідність структури – у 58,69 %, а рецидиви патології ендометрію 

відмічено у третині спостережень після 6 місяців моніторингу. 

Цікавими є дані покращення метаболічних показників за основними 

параметрами: зниження у основній групі рівня співвідношення ЛГ/ФСГ > 2,5 – 

до третини спостережень (у 1,8 раза проти даних у групі порівняння, р<0,05), 

нормалізації концентрації пролактину та показників андрогенового пулу - у 2,2 

раза (р<0,05), рівня секс-стероїд-зв’язуючого глобуліну, перш за все, щодо 

зниження його параметрів при вихідних показниках (у 4,3 раза проти даних у 

групі порівняння, р<0,05) та ліпідного профілю – у 3,3 раза частіше порушення 
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ліпідограми відмічені у групі порівняння. Необхідно вказати на вагомий 

позитивний вплив включення у програму терапевтичних опцій вітаміну D, що 

продемонструвало зниження випадків недостатності та дефіциту даного 

медіатора у 2,8 раза (р<0,05).   

Отримані дані, що демонструють оцінку ефективності запропонованих 

підходів, дозволила відмітити наступне: зниження частки патології плацентації 

та невиношування у першій половині вагітності у 1,8 раза, передчасних пологів 

- у 1,9 раза, завмирання вагітності – у 2,6 раза, а також пролонгування вагітності 

та народження здорових дітей - у (75,00±6,53) % випадках проти (50,00±7,35) % 

- у групі порівняння (р<0,05).  

Таким чином, комплексне обстеження пацієнток із внутрішньоматковим 

чинником субфертильності дозволяє  надати поетапну медичну та реабілітаційну 

допомогу, підібрати відповідну реабілітаційну терапію із призначенням 

індивідуальної гормональної корекції, фолатотерапії, інозитолу у комплексі із 

донатором оксиду азоту та вітаміном D3, що дозволили збільшити частку 

сприятливих наслідків вагітності.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисераційній роботі наведено теоретичне узагальнення дослідження 

ендокринологічних, метаболічних параметрів, структурно-функціональних 

особливостей яєчників, стану ангіогенезу, а також соно-, та імуногістоструктури 

ендометрію, що дозволило з нових позицій підійти до вирішення важливого 

наукового завдання сучасної акушерсько-гінекологічної науки – покращення 

репродуктивного здоров’я та зменшення частки репродуктивних втрат і 

невиношування у жінок з патологією ендометрію шляхом патогенетично 

обґрунтованих персоніфікованих методів реабілітаційної терапії та розробки 

програми преконцепційної підготовки. 

1. За результатами дослідження частка маткового фактору порушення 

репродуктивної функції становила близько половини спостережень - 49,3 %. 

Основними клінічними формами патології ендометрію були  поліпоз – 30,5 % та 

гіперпластичними процесами ендометрію – 23,2 %, внутрішньоматкові синехії – 

14,3 %, аденоміоз – 21,0 %, рідше субмукозний ріст міоми – 2,9 %, маткові 

перегородки – 0,7 % та аномалії розвитку матки  – 0,9  %. Внутрішньоматковий 

чинник є ініціюючим у порушенні параметрів репродуктивного здоров’я за 

рахунок формування синдрому тазового болю (30,3 %), зміни секреторної 

функції (51,7 %), зростання частки розладів менструального циклу (58,8 %), 

патологічних урогенітальних (19,9 %) та сексуальних проявів (18,0 %), 

психоемоційних порушень та диссомнії (17,1 %).  

2. До факторів ризику внутрішньоматкової патології слід віднести 

інфекційні захворювання статевого тракту та сальпінгооофорити - (OR=6,15; 95 

% СІ: (1,84-15,15); р<0,002), багаторазові артифіціальні аборти, висока кратність 

діагностичних операцій та репродуктивних маніпуляцій – (OR=3,05; 95 % СІ 

(1,54-8,57); р<0,05), зростання частки істинних пухлин та ретенційних утворів 

яєчників – (OR=8,37; 95 %: 2,27-36,92), дисметаболічні порушення та ожиріння - 

(OR=5,12; 95% СІ: (1,92-13,32), р<0,002), а також коморбідність гінекологічних 

захворювань (OR=12,5; 95 %: СІ: 3,28-27,45; р<0,005), перш за все, поєднання 
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патології ендометрію з ендометріозом та синдромом полікистозних яєчників у 

кожному третьому випадку.  

3. Вагітність у жінок з патологією ендометрію супроводжується більшим 

відсотком ранніх репродуктивних втрат (19,1 %), невиношування та передчасних 

пологів (14,3 %), прееклампсії (37,3 %), плацентарної дисфункції (42,2 %) та 

дистресу плода (26,3 %) і народження маловагових дітей (21,9 %). Факторами 

ризику репродуктивних невдач є вік пацієнтки (старше 35 років) (OR=2,86; 95% 

СІ: (1,18-4,53); р<0,05), тривалий запальний процес (більше 3 років) (OR=6,15; 

95 % СІ: (1,84-15,15); р<0,002), первинна форма безпліддя більше 5 років та 

невдалі імплантації ембріону (OR=7,16; 95 % СІ: 1,72-12,60), високий індекс 

маси тіла та ендокринопатії (OR=5,12; 95% СІ: (1,92-13,32); р<0,05).  

4. Характеристика структурно-морфофункціональних змін ендометрію 

дозволила вказати на вагому частку дисхронозу у половині спостережень у 

пацієнток І та ІІ групи (58,3 % та 46,9 % відповідно), та у третині – у випадку 

гіперплазії ендометрію (38,2 %), зростання частки сонографічних ознак 

хронічного ендометриту (витончення у 26,7 %, неоднорідність М-ехо з 

переважанням гіперехогенних ділянок у 58,3 %, хронічного венозного 

кровонаповнення і венозного стазу у 41,7 % та збільшення об’єму яєчникової 

тканини у 1,8 раза зі зниженням оваріального резерву. За результатами 

дослідження слід вказати на високу частку доброякісних пухлин та ретенційних 

утворів додатків у 24,4 % у пацієнток ІІІ групи (р<0,05). Отримані результати 

оцінки доплерометричних параметрів у випадку гіперплазії ендометрію 

продемонстрували наявність адекватного кровотоку у половині спостережень, у 

пацієнток з хронічним ендометритом та синехіями – тільки у третині випадків.  

5. Гістероскопічну картину хронічного ендометриту відмічено більше 

як у 63,6 % спостережень у ІІ та ІІІ групі, підвищення рівня експресії маркера 

плазматичних клітин CD 138+ та CD 56+ - у 73,3 % випадків, невисоку їх 

концентрацію - у сироватці крові пацієток із гіперпластичним процесом 

ендометрію, підтверджено зв’язок із позитивним результатом на кластер 
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диференціації плазматичних клітин CD 138+ у 46,3 % зразках із врахуванням 

кратності інструментальних втручань (OR=6,48; 95 %; CI: (1,29-26,94); р<0,05). 

6. У пацієнток з патологією ендометрію відмітили порушення 

метаболічного та гормонального гомеостазу: зростання у третині спостережень 

концентрації фолікулостимулюючого гормону, гіперпролактинемію – у 

половині спостережень, гіперандрогенію - у кожної четвертої пацієнтки, 

гіперестрогенемію - у половині спостережень, зниження рівня секс-стероїд-

зв’язуючого глобуліну – у 41,1 % випадках, зростанням долі 

інсулінорезистентності  та відхилень параметрів ліпідограми -  у 32,4 %.  

7. У пацієнток з патологією ендометрію встановлено дисбаланс модулів 

неоангіогенезу як на преконцепційному етапі, так і впродовж першого триместру 

вагітності, де констатовано зростання концентрації антиангіогенних факторів 

росту sFlt-1 у 6,4 раза, зниження рівня проангіогенного судинно-ендотеліального 

фактору росту, найбільш виражене у пацієнток з хронічним ендометритом (у 1,8 

раза) та високими його показниками (у 3,4 раза) - у жінок з гіперплазією 

ендометрію (р<0,05), а також дефіцит проангіогенних маркерів у динаміці 

розвитку вагітності у 67,8 % спостережень. 

8. Моніторинг впродовж року після проведеного лікування 

продемонстрував у пацієнток групи порівняння відсутність повного відновлення 

ехоструктури ендометрію – у половині випадків, рецидив патології ендометрію 

- у третині спостережень,  зростання частки ретенційних утворів яєчників у 2,0 

раза та їх тривалу верифікацію після 6 місяців моніторингу, а також збереження 

симптомів хронічного тазового болю – у третині випадків, розладів 

менструального циклу - у двох третинах спостережень. Тоді, як 

персоніфікований підхід при виборі терапевтичних опцій обумовив клінічне 

покращення, зменшення у 3,8 раза патологічних змін ендометрію,  зниження 

проангіогенної активності плазми крові, відновлення адекватної гемодинаміки 

органів малого тазу. Використання запропонованої програми преконцепційної 

підготовки та гормональної підтримки супроводжувалося відновленням 

репродуктивної функції, зниженням частки невиношування у 1,8 раза, 
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передчасних пологів - у 1,9 раза, завмирання вагітності – у 2,6 раза, а також 

пролонгування вагітності та народження здорових дітей - у (75,00±6,53) % 

випадках проти (50,00±7,35) % - у групі порівняння (р<0,05).  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. При формуванні груп ризику щодо розвитку патології ендометрію 

доцільно враховувати: високу кратність штучного переривання вагітності та 

внутрішньоматкових діагностично-лікувальних втручань, хронічні запальні 

процеси органів малого тазу, невдалі спроби ДРТ та репродуктивні втрати в 

анамнезі, тривалу персистенцію ретенційних утворів яєчників та дисметаболічні 

порушення. 

2. Діагностичний алгоритм доповнити використанням офісної гістероскопії з 

одночасною біопсією ендометрію для морфологічного та імуногістохімічного 

дослідження, визначенням товщини М-ехо на 6-8 та 20-22 день менструального 

циклу, оцінкою сонографічних та імуногістохімічних ознак хронічного 

ендометриту, доплерометричними маркерами порушення гемодинаміки малого 

тазу.  

3. При наявності поодиноких поліпів ендоцервіксу та ендометрію, 

мікрополіпозу, а також внутрішньоматкових синехій І-ІІ типу хірургічну 

корекцію слід проводити з допомогою лазерної енергії з використанням офісного 

гістероскопу. Післяопераційну реабілітаційну програму слід доповнити  

терапевтичними опціями: протизапальна, імуномодулююча (ректально  

супозиторії амінодигідрофталазиндіону натрію по 0,1 г двічі на добу з 15-го по 

26-й день МЦ), ферментотерапія (ректально по 1 супозиторію, який вміщує 15 

000 МО стрептокінази та 1 250 МО стрептодорнази, двічі на добу впродовж 10 

днів), покращення мікроциркуляції (венотоніки - 1 таблетка на день та донатор 

оксиду азоту – L-аргініну аспартат – 1 мірна ложка 4-6 разів на добу протягом 

місяця), а також гормональної корекції, як необхідного компоненту 

реабілітаційної програми. 

4. Для відновлення адекватної трансформації ендометрію - 

диференційовану гормональну терапію у циклічному режимі із врахуванням 

форми патології ендометрію: при гіпопластичному макротипі хронічного 

ендометриту – комбінація 2 мг эстрадіолу і 10 мг дідрогестерону 2/10 (за схемою 
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у безперервному режимі 3 місяці); при гіперплазії ендометрію - дідрогестерон 20 

мг на добу у друго фазу циклу з 14 по 26 день; після розз’єднання синехій - 17β–

естрадіол 2 мг на добу трансдермально та  дідрогестерон 20 мг на добу з 14 по 

26-й день менструального циклу впродовж 3 місяців з контрольною 

діагностичною гістероскопією; при діагностованій гіперплазії ендометрію без 

атипії - протягом шести місяців курс гестагенів та курс низькодозованого 

комбінованого орального контрацептиву з високим антипроліферативним 

індексом 0,03 мг етінілестрадіолу+0,15 мг дезогестрелу протягом трьох місяців; 

при встановленій морфофункціональній невідповідності ендометрію фазі циклу 

- курс 17β–естрадіол 2 мг на добу трансдермально та  дідрогестерон 20 мг на добу 

з 14 по 26-й день менструального циклу впродовж 3 місяців. У випадку тривалої 

діагностики ретенційних утворів яєчників - сухий екстракт плодів прутняка 

звичайного у комбінації з комбінованими оральними контрацептивами з 

антипроліферативним прогестиновим компонентом, у випадку тривалих 

маткових кровотеч та передменструального синдрому – їх пролонгований режим 

використання з дроспіриноном протягом шести місяців.  

5. У разі включення пацієнток у програму допоміжних репродуктивних 

технологій при гіпопластичній формі хронічного ендометриту - ін’єкційний 

скретчинг ендометрію аутоплазмою, збагаченою тромбоцитами.  
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