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АНОТАЦІЯ 

 

Шемелько Т. Л. Оптимізація методів допоміжних репродуктивних 

технологій у жінок із ендометріозом. - Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань  

22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (наукова спеціальність 

«Акушерство та гінекологія»). – Національна медична академія післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена покращенню ефективності терапії 

безпліддя у жінок із ендометріозом шляхом удосконалення лікувальних схем та 

порядку підготовки таких пацієнток до застосування допоміжних 

репродуктивних технологій. 

Одним із показників погіршення репродуктивного здоров’я населення є 

проблема поширення жіночого і чоловічого безпліддя. В останні роки 

спостерігається збільшення кількості неплідних шлюбів, відсоток яких 

коливається у межах від 8,0 до 29,0 % на кожні 100 шлюбів у різних регіонах 

світу. За даними літературних джерел, від безпліддя у світі потерпає близько 

50-100 млн. людей, тобто, одна з 5-7 пар репродуктивного віку страждає на 

безпліддя, тож проблема набуває не тільки медичної, а й соціально-

демографічної значущості [138, 167, 174]. Питома вага жіночого безпліддя 

коливається у межах 60-70 % [35]. 

В Україні нараховують понад 1 млн. безплідних пар, що становить 

приблизно 15,0-20,0 % усіх шлюбів. Водночас помітна стійка тенденція до 

підвищення цього показника [37]. Характер змін демографічної ситуації в 

Україні диктує необхідність особливої уваги до факторів, які впливають на 

формування безпліддя і пов’язаних із ним проблем [12].  

У структурі гінекологічної захворюваності ендометріоз посідає третє 

місце і його поширеність не має тенденції до зниження. Частота ендометріозу в 

популяції становить від 7 до 10 %, у жінок у перименопаузі – 50 %, у жінок 
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репродуктивного віку – коливається від 12 до 70 %. Відомо, що частота 

безпліддя при усіх локалізаціях генітального ендометріозу приблизно в 3-4 рази 

перевищує частоту безпліддя у популяції і трапляється у 20-48 % інфертильних 

пацієнток, а частота самовільного переривання вагітності (частіше в 1 

триместрі) коливається від 10 до 50 % [14, 49].  

На асоціацію ендометріозу з безпліддям вказують багато дослідників, які 

вивчають цю проблему [101, 108, 119, 159]. Зв’язок ендометріозу з безпліддям 

підтверджується також частим виявленням цієї патології у пацієнток, 

включених до програми запліднення in vitro [104]. Водночас ендометріоз 

нерідко поєднаний із патологією, яка сама по собі здатна індукувати безпліддя. 

Зокрема, ознаки ендометріозу виявляють у більшості хворих із хронічною 

ановуляцією і гіперестрогенією, зумовлених ендокринопатіями різного генезу 

[201], а також у жінок із хронічними запальними процесами матки і додатків 

[99]. 

Існують різні типи стратегій для лікування ендометріоз-асоційованого 

безпліддя, зокрема медикаментозна терапія, хірургічне лікування і/або методи 

штучного запліднення [48]. Для подружніх пар, яких спіткала проблема 

безпліддя, часто єдиною можливістю реалізації своєї репродуктивної функції є 

застосування методів допоміжних репродуктивних технологій.  

У хворих на ендометріоз спостерігають пряму залежність між 

зменшенням частоти успішних спроб ЗІВ та ступенем поширеності 

захворювання. Дослідження L. Aghajanova та L. С. Giudice (2011) показали, що 

у жінок із III/IV ступенем поширеності зовнішнього генітального ендометріозу 

частота імплантації значно нижча, порівнюючи зі здоровими жінками (13,7 і 

28,3 %, відповідно), значуще меншою також є частота настання вагітності (22,6 

і 40,0 %, відповідно) [51]. Водночас, за деякими даними, ендометріоз не 

приводить до зменшення частоти настання вагітностей при процедурах 

запліднення ін вітро та інтрацитоплазматичної ін'єкції спермпатозоїда [98], а 

частота настання вагітності при ендометріоїдних кістах яєчників така же, як і 
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при інших доброякісних пухлинах яєчників, проте помітним є погіршення 

якості ембріонів [125]. 

Отже, дотепер відсутнє єдине уявлення про точні механізми, що лежать в 

основі розвитку безпліддя при ендометріозі. Серед найбільш вірогідних причин 

виділяють: порушення процесів овуляції та імплантації на тлі ендокринних, 

імунних та генетичних дефектів. Також, незважаючи на актуальність і велику 

кількість припущень, однозначного і задовільного пояснення збільшення 

частоти безпліддя у пацієнток з ендометріозом досі не існує. Окрім того, 

частота настання вагітності у жінок із безпліддям, асоційованим із 

ендометріозом, після проведення курсу лікування не перевищує 30-33 % [139], 

що засвідчує необхідність поглиблених досліджень і пошуку нових стратегій, 

спрямованих на підвищення ефективності лікування. 

Дослідження проводилися в 2 етапи. На першому етапі здійснювали 

обстеження 149 жінок, яким було застосовано допоміжні репродуктивні 

технології при різних формах безплідності (пацієнтки із ендометріозом, а також 

жінки із трубно-перитонеальним факторами безпліддя). Безпліддя було 

діагностовано за визначенням та критеріями Всесвітньої організації охорони 

здоров'я (відсутність вагітності у сексуально активної пари протягом одного 

року без застосування контрацепції). Чоловічий фактор безпліддя був 

виключений. Трубно-перитонеальний фактор діагностували різними методами 

(такими як соносальпінгоскопія, лапароскопія) і підтверджувались 

хірургічними втручаннями в анамнезі, такими як тубектомія в результаті 

позаматкової вагітності. Під час діагностичного пошуку причини безпліддя 

було враховано результати клінічних обстежень, а також результатів 

ультразвукового дослідження та лапароскопії. Для підтвердження та 

визначення ознак аденоміозу було застосовано діагностичні сонографічні 

критерії та рекомендації Міжнародної федераціїя акушерів і гінекологів (2018). 

На другому етапі було відібрано 119 жінок. До контрольної групи 

увійшло 50 пацієнток із безпліддям з трубним фактором та до основної групи - 

69 жінок з ендометріомою одного яєчника малих розмірів (розміром до 4 см) з 
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аденоміозом та безпліддям. В ході дослідження жінок з ендометріозом (які 

були в основній групі) було рандомно розподілено на дві підгрупи, залежно від 

призначеного лікувально-профілактичного комплексу передгравідарної 

підготовки. 

При виконанні даного дисертаційного дослідження основними 

завданнями роботи були: визначення контингенту пацієнток із ендометріозом, 

залежно від форм захворювання та інших критеріїв, що негативно впливають на 

фертильність, їх клінічну роль в терапії безплідності методами допоміжних 

репродуктивних технологій; дослідити клінічні особливості та ефективність 

терапевтичних циклів допоміжних репродуктивних технологій у жінок з 

ендометріозом; вивчити особливості анатомо-функціонального стану 

гіпофізарно-яєчникової системи у пацієнток із ендометріоз-асоційованим 

безпліддям; дослідити вплив ендометріозу на загальне самопочуття та якість 

життя жінки із цією проблемою; провести дослідження морфофункціональних 

особливостей ендометрію та експресію ендометріальних рецепторів до 

стероїдних гормонів у жінок із ендометріозом; розробити комплекс лікувально-

профілактичних заходів, що оптимізують передгравідарну підготовку у жінок із 

безплідністю на тлі ендометріозу. 

Під час дослідження було виявлено, що у безплідних жінок з 

ендометріозом питома вага первинної безплідності складала 65,3 %, 

враховуючи, що середня тривалість безпліддя до звернення в клініки 

допоміжних репродуктивних технологій у цих пацієнток складала 6,6±4,6 р, 

при безплідді з трубно-перитонеальним фактором цей термін становив 7,4±4,2 

р. (р<0,05), що може свідчити про підвищену настороженість жінок з 

ендометріозом з приводу проблем фертильності, а також наявність тазового 

болю, що часто супроводжує цих пацієнток, незалежно від форми 

ендометріозу, що змушує раніше звернутись за лікарською допомогою. 

Під час проведення ретроспективного аналізу застосування допоміжних 

репродуктивних технологій при різних формах безплідності виявлено, що в 

структурі порушень жіночої фертильності питома вага ендометріозу становить 
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29 %. При цьому клінічно значимими патогенетичними варіантами 

ендометріозу у структурі ендометріозу, що впливають на тактику ведення та 

результативність методів допоміжних репродуктивних технологій, є аденоміоз, 

ендометріоми яєчників, а також ретроцервікальний ендометріоз. 

Дослідження встановили, що клінічними особливостями допоміжних 

репродуктивних технологій у жінок з ендометріозом, незалежно від клініко-

патогенетичного варіанту є статистично значиме збільшення кількості 

фолітропіну, застосованого для стимуляції фолікулогенезу в довгому протоколі 

з агоністами гонадотропін-рилізинг гормонів (39,0±1,6 ампул) при ендометріозі 

при порівнянні з 27,0±0,5 ампулами в групі контролю (р<0,05) та короткому 

протоколах, що може свідчити про зниження природної фертильності, зокрема 

оваріального резерву, на тлі ендометріозу. 

Завдяки проведенню даного дослідження було встановлено, що 

результативність (частота настання клінічної вагітності) допоміжних 

репродуктивних технологій у пацієнток із ендометріозом становить 23,7±4,2 %, 

що істотно нижче цього показника у пацієнток без ендометріозу (41,6±5,6 %), 

р<0,05. При цьому репродуктивний прогноз погіршує збільшення рівня 

пролактину вище 25 нг/мл (r=-0,42±0,14), р<0,01. Встановлено рівні настання 

вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій. А саме – 

при аденоміозі ця результативність становить 23,1±11,7 %, при ендометріомах 

яєчників 28,6±17,1 %, а при ретроцервікальному ендометріозі 23,1±5,8 %, що 

істотно нижче, ніж у жінок без ендометріозу. 

Розширено наукову інформацію щодо особливостей ендокринного 

статусу у жінок з ендометріозом. При безплідності на тлі глибокого 

інфільтративного ендометріозу (ретроцервікальний ендометріоз та аденоміоз) 

спостерігаються овуляторні менструальні цикли зі збереженням нормальних 

рівнів гонадотропінів, незначною тенденцією до підвищення рівня естрадіолу 

на тлі статистично значимих зростання рівня пролактину (р<0,05) і зниження 

сироваткової концентрації антимюлерового гормону (р<0,05). При 

ендометріомах яєчників та безплідності відмічається найбільш значиме 
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зростання рівня пролактину та зниження рівня антимюлерового гормону, що 

поряд із олігоменореєю може свідчити про найбільшу вираженість агресивного 

впливу ендометріоїдних гетеротопій яєчників на показники оваріального 

резерву жінки. Встановлено прямий взаємозв’язок між концентрацією 

пролактину та тяжкістю клінічного перебігу ендометріозу (r=0,42±0,14, р<0,01), 

тобто можна стверджувати, що підвищення рівня пролактину статистично 

значимо корелює зі зниженням репродуктивного прогнозу. 

Завдяки проведенню даного дисертаційного дослідження було 

встановлено, що асоційована з ендометріозом клінічна симптоматика значно 

погіршує якість життя жінок з даною патологією, адже аналіз даних шкали SF-

36 показав зниження як показників фізичного здоров’я (субсфера шкали РН 

66,4±8,8 % та 49,8±7,6 % у пацієнток із безпліддям та ендометріозом, порівняно 

з 72,2±11,2 % у групі контролю, р<0,001), так і психоемоційного стану 

(субсфера шкали RE у жінок з ендометріозом: 62,6±9,9 % та 42,4±4,0 %, у 

порівнянні з жінками без даної патології 73,7±6,7 % , р<0,001). 

Проведене дисертаційне дослідження дозволило виявити, що у жінок з 

ендометріозом, а саме – аденоміозом та ендометріомами яєчників (розмірами 

до 4 см) гістологічно верифікується діагноз аденоміозу та хронічного 

ендометриту, що виникає вторинно як результат імунної відповіді на тривалу 

персистенцію ендометріоїдних гетеротопій в ендо- і міометрії, а також 

внаслідок пролактин-залежного зниження чутливості слизистої порожнини 

матки до дії прогестерону, що підтверджується відсутністю порушень 

локальної експресії стероїдних рецепторів при референтних рівнях статевих 

стероїдів [166]. 

В процесі дослідження розроблений та апробований новий комплекс 

лікувально-профілактичних заходів передгравідарної підготовки жінок із 

ендометріозом, що включає базове призначення вітамінів та мікроелементів та 

паралельне застосування прогестина або агоніста гонадотропін-рилізинг 

гормона з метою терапії ендометріозу, ефективно забезпечує адекватну 

підготовку до допоміжних репродуктивних технологій шляхом зниження рівнів 
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естрадіолу (78,56±19,8 нг/мл при застосуванні дієногесту та при агоністах ГнРГ 

29,8±13,6 нг/мл, р<0,001), пролактину (14,86±4,1 нг/мл у жінок, які приймали 

прогестини [165], а також 10,14±3,7 нг/мл при введенні триптореліну, р<0,05), 

тенденції до зростання рівня антимюлерового гормону за умов прийому 

дієногесту (2,13±0,76 нг/мл та 2,48±0,51 нг/мл до та після терапії відповідно; 

р<0,05), що суттєво підвищує результативність програм допоміжних 

репродуктивних технологій (37,1±8,2 %, у порівнянні з 23,7±4,2 % без 

передгравідарної підготовки; р<0,05), а також чинить позитивний вплив на 

якість життя жінок з ендометріозом статистично значимо зменшуючи рівень 

болю (за шкалою VAS зниження на 51,7 (± 11,0) мм при застосуванні 

дієногесту та 50,4 (± 8,8) мм при терапії триптореліном; р<0,05). 

Проведені дослідження дозволили запропонувати використання 

визначення сироваткового рівня пролактину не лише як діагностичного 

маркеру ендометріозу, а і у якості показника прогресування цього 

захворювання у жінок з безпліддям. Створено та апробовано новий комплекс 

лікувально-профілактичних заходів передгравідарної підготовки жінок із 

ендометріозом перед застосуванням терапевтичних програм допоміжних 

репродуктивних технологій. 

Отримані результати включено до алгоритмів досліджень та підготовки 

жінок, яким застосовуються допоміжні репродуктивні технології у ДЗ 

«Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України (м. Івано-

Франківськ) та у навчальний процес кафедр акушерства, гінекології та 

перинатології, також акушерства, гінекології та репродуктології Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладені у 13 

публікаціях. Опубліковано 13 статей у фахових виданнях, рекомендованих 

МОН України, з них 3 – одноосібно, 2 – у виданнях, цитованих у науково-

метричній базі Scopus, 2 – в іноземному виданні країни Європейського союзу 

(Польща). Окрім того опубліковані 4 тези доповідей в матеріалах конгресів та 

науково-практичних конференцій та отримано 4 патенти на нововведення. 
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SUMMARY 

Shemelko T. L. Optimized methods of assisted reproductive technologies for 

women with endometriosis. – Qualification work published as a manuscript. 

Dissertation for the Degree of Philosophy Doctor in the field of study 22 Healthcare 

by Program Subject Area 222 Medicine (specialty «Obstetrics and Gynaecology»). – 

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of 

Health of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the improved efficacy of infertility therapy in 

women with endometriosis by enhancing treatment regimens and the manner of 

preparing such patients for assisted reproductive technologies (ART). 

One of the indicators of the deteriorated reproductive health of the population 

is the problem of the prevalence of female and male infertility. In recent years, there 

has been an increase in the number of infertile marriages, the percentage of which 

ranges from 8.0 to 29.0 % per every 100 marriages in different regions of the world. 

According to literature sources, about 50-100 million people suffer from infertility 

worldwide, i.e., one in 5-7 couples of reproductive age suffers from infertility, 

therefore the problem becomes not only of medical but also socio-demographic 

significance [138, 167, 174]. The proportion of female infertility ranges from 60 to 

70% [35]. 

There are more than 1 million infertile couples in Ukraine, which is 

approximately 15.0-20.0 % of all marriages. At the same time, there is a steady 

tendency to an increase in this value [37]. The nature of changes in the demographic 

situation in Ukraine dictates the need for special attention to the factors that affect the 

occurrence of infertility and related problems [12]. 
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In the structure of gynaecological morbidity, endometriosis ranks third and its 

prevalence does not tend to decrease. The incidence of endometriosis in the 

population is from 7 to 10 %, in perimenopausal women - 50 %, in reproductive-aged 

women it ranges from 12 to 70 %. The incidence of infertility in all localizations of 

genital endometriosis is known to be approximately 3-4 times higher than the 

incidence of infertility in the population. It occurs in 20-48 % of infertile female 

patients, and the incidence of spontaneous abortion (usually in the 1st trimester) 

ranges from 10 to 50 % [14,49]. 

The association of endometriosis with infertility has been pointed out by many 

researchers who study this problem [101, 108, 119, 159]. The association of 

endometriosis with infertility is also confirmed by the frequent detection of this 

pathology in patients included in the IVF program [104]. At the same time, 

endometriosis is often concomitant with pathology, which in itself can induce 

infertility. In particular, signs of endometriosis are found in most patients with 

chronic anovulation and hyperestrogenism caused by endocrinopathies of various 

origins [201], as well as in women with chronic inflammatory processes of the uterus 

and appendages [99]. 

There are different types of strategies for the treatment of endometriosis-

associated infertility, including drug therapy, surgery and / or artificial insemination 

[48]. For married couples who have experienced infertility, often, the only way to 

realize their reproductive function is to use ART. 

In patients with endometriosis, there is a direct relationship between the 

decrease in the rate of successful IVF attempts and the prevalence of the disease. L. 

Aghajanova and L. S. Giudice (2011) showed that in women with external genital 

endometriosis stage III / IV, the incidence of implantation is significantly lower 

compared to healthy women (13.7 and 28.3 %, respectively), the rate of pregnancy is 

also significantly lower (22.6 and 40.0 %, respectively) [51]. However, according to 

some data, endometriosis does not reduce the incidence of pregnancies during IVF / 

ICSI procedures [98], and the incidence of pregnancy in endometrial ovarian cysts is 
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the same as in other benign ovarian tumours, but there is a deterioration in the quality 

of embryos [125]. 

Overall, there still has not been a single idea of the exact mechanisms 

underlying the development of infertility in endometriosis. Among the most probable 

causes are violation of ovulation and implantation against the background of 

endocrine, immune and genetic defects. In addition, despite the relevance and the 

large number of assumptions, an unambiguous and satisfactory explanation for an 

increased infertility in patients with endometriosis still does not exist. In addition, 

after treatment, the incidence of pregnancy in infertility associated with 

endometriosis does not exceed 30-33 % [139], which indicates the need for in-depth 

research and the search for new strategies to improve the efficacy of treatment. 

The study was conducted in two stages. In stage one, 149 women who 

underwent ART for various forms of infertility (patients with endometriosis and tubal 

peritoneal infertility) were examined. Infertility was diagnosed according to WHO 

definitions and criteria (the failure to achieve a clinical pregnancy after 12 months or 

more of regular unprotected sexual intercourse without contraception). The male 

factor of infertility was excluded. The tubal peritoneal factor was diagnosed by 

various methods, including sonosalpingoscopy, laparoscopy, and confirmed by a 

history of tubectomy due to ectopic pregnancy. The findings of clinical examinations, 

ultrasound and laparoscopy were taken into account during the diagnostic search for 

the cause of infertility. Diagnostic sonographic criteria and FIGO guidelines (2018) 

were used to confirm and determine the signs of adenomyosis. 

In stage two, 119 women were selected. The control group included 50 patients 

with tubal factor infertility; the main group was made of 69 women with small-sized 

endometrioma of one ovary (up to 4 cm), adenomyosis and infertility. In the study, 

women with endometriosis (who were in the main group) were randomly divided into 

two subgroups with respect to the mode of prescribed therapeutic and preventive pre-

conception treatment.  

While performing this dissertation research, the main objectives were as 

follows: to determine the contingent of patients with endometriosis with respect to 
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the forms of the disease and other criteria that negatively affect fertility, their clinical 

role in the treatment of infertility by assisted reproductive technologies; to study the 

clinical features and efficacy of therapeutic cycles of ART in women with 

endometriosis; to investigate the features of the anatomical and functional condition 

of the pituitary-ovarian system in patients with endometriosis-associated infertility; to 

study the impact of endometriosis on the general well-being and quality of life of 

women with this pathology; to examine the morphological and functional features of 

the endometrium and the expression of endometrial receptors for steroid hormones in 

women with endometriosis; to develop a set of treatment and prevention measures 

that can optimize peri-conceptional preparing women with infertility against the 

background of endometriosis. 

The study found that among women with endometriosis, the proportion of 

primary infertility was 65.3%. The average duration of infertility before treatment in 

ART clinics in these patients was 6.6 ± 4.6 years, whereas in tubal-peritoneal factor 

infertility, this period was 7.4 ± 4.2 years (p <0.05). This may be due to the increased 

vigilance in women with endometriosis about fertility problems, and the pelvic pain 

that is often associated with endometriosis regardless of the form, which forces 

women to seek medical attention earlier. 

During a retrospective analysis of the use of assisted reproductive technologies 

in various forms of infertility, it was revealed that in the structure of female fertility 

disorders, the proportion of endometriosis was 29 %. At the same time, in the 

structure of endometriosis, clinically significant pathogenetic variants of 

endometriosis, which affect the management tactics and efficacy of assisted 

reproductive technologies, were adenomyosis, ovarian endometrioma, and 

retrocervical endometriosis. 

The study found that the clinical features of ART in women with 

endometriosis, regardless of the clinical and pathogenetic variant is a statistically 

significant increase in follitropin used to stimulate folliculogenesis in a long protocol 

with GnRH agonists (39.0 ± 1.6 ampoules in endometriosis versus 27.0 ± 0.5 

ampoules in the control group, p <0.05) and short protocols, which may indicate a 
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decrease in natural fertility, in particular ovarian reserve, against the background of 

endometriosis. 

Based on this study, it was found that the efficacy (rate of clinical pregnancy) 

of assisted reproductive technologies was significantly lower in patients with 

endometriosis (23.7 ± 4.2 %, versus 41.6 ± 5.6 % in patients without endometriosis, p 

<0.05). The reproductive prognosis was worsened by an increase in prolactin levels 

above 25 ng / ml (r = -0.42 ± 0.14), p <0.01. There was established that the rate of 

pregnancy after ART in adenomyosis was 23.1 ± 11.7%, in ovarian endometriomas, 

it wass 28.6 ± 17.1%, and in retrocervical endometriosis, it was 23.1 ± 5.8%, which is 

significantly lower than in women without endometriosis. 

There has been gained a better scientific understanding on the features of 

endocrine status in women with endometriosis. In infertility against the background 

of deep infiltrative endometriosis (retrocervical endometriosis and adenomyosis), 

there are observed ovulatory menstrual cycles with the preserved normal 

gonadotropin level, a slight tendency to a rise in the level of estradiol with a 

statistically significant increase in the level of prolactin (p <0.05) and a decrease in 

the serum AMH (p <0.05). In ovarian endometriomas and infertility, there is the most 

significant increase in prolactin levels and a decrease in AMG levels, which along 

with oligomenorrhea may indicate the greatest severity of the aggressive effect of 

endometrioid ovarian heterotopias on the female ovarian reserve. There is a direct 

relationship between prolactin concentration and the severity of the clinical course of 

endometriosis (r = 0.42 ± 0.14, p <0.01), i.e. it can be argued that an increase in 

prolactin levels is statistically significantly correlated with a decrease in reproductive 

prognosis. 

Owing to this dissertation study, it was found that the clinical symptoms 

associated with endometriosis significantly impaired the quality of life of women 

with this pathology, because the analysis of SF-36 scores showed a decrease in 

physical health (PH scale of 66.4 ± 8.8 % and 49.8 ± 7.6 % in patients with infertility 

and endometriosis versus 72.2 ± 11.2% in the control group, p <0.001), and 
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psychoemotional condition (RE scale in women with endometriosis: 62, 6 ± 9.9 % 

and 42.4 ± 4.0% versus 73.7 ± 6.7% in women without this pathology, p <0.001). 

The dissertation research revealed that in women with endometriosis, namely, 

adenomyosis and ovarian endometrioma (up to 4 cm in size), adenomyosis and 

chronic endometritis were histologically verified. It occurs secondarily because of the 

immune response to long-term persistence of endometrial heterotopies in the 

endometrium and myometrium, as well as due to a prolactin-dependent decrease in 

the sensitivity of the uterine mucosa to the action of progesterone, which is confirmed 

by the absence of disorders of local expression of steroid receptors at reference levels 

of sex steroids [166]. 

While conducting the study, there was developed and tested a new set of 

therapeutic and prophylactic measures for peri-conceptional preparing women with 

endometriosis, including the basic prescription of vitamins and trace elements and the 

concomitant use of progestin or an agonist of gonadotropin-releasing hormone for the 

treatment of endometriosis. It ensured the relevant, efficient preparing for assisted 

reproductive technologies by reducing estradiol levels (78.56 ± 19.8 ng / ml with 

dienogest and 29.8 ± 13.6 ng / ml with GnRH agonists, p <0.001), prolactin (14.86 ± 

4.1 ng / ml with progestins [165], and 10.14 ± 3.7 ng / ml with triptorelin, p <0.05), a 

tendency to an increased AMH under the conditions of taking dienogest (2.13 ± 0.76 

ng / ml and 24 ± 0.51 ng / ml before and after therapy, respectively; p <0.05), which 

significantly increased the efficacy of ART programs (37.1 ± 8.2% versus 23.7 ± 

4.2% without peri-conceptional preparation; p <0.05), and also had a positive the 

impact on the quality of life of women with endometriosis significantly reducing the 

level of pain (p <0.05). 

Based on the findings of the studies, there has been offered to use serum 

prolactin not only as a diagnostic marker of endometriosis, but also as an indicator of 

disease progression in women with infertility. A new set of therapeutic and 

prophylactic measures for pre-conception preparing women with endometriosis 

before the use of ART therapeutic programs has been created and tested. 
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The obtained results have been included in the algorithms of examining and 

preparing women receiving ART in the State Institution “Ciscarpathian Centre for 

Human Reproduction” of the Ministry of Health of Ukraine (Ivano-Frankivsk) and in 

the educational process of Obstetrics, Gynaecology and Perinatology Department, 

and Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine Department of Shupyk. 

National Medical Academy of Postgraduate Education. 

Publications. The main results of the dissertation have been presented in 13 

publications. There have been published 13 articles in specialized professional 

journals recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine, three 

articles were written by the dissertator solely, two articles have been published in the 

journals cited in the Scopus scientometric database, two articles have been published 

in a foreign journal in the European Union (Poland). In addition, four abstracts have 

been presented in the congress and scientific-practical conference proceedings and 

four patents for innovations have been obtained. 

Key words: pregnancy, infertility, endometriosis, assisted reproductive 

technologies, pre-conception preparing, adenomyosis, ovarian endometriomas, 

retrocervical endometriosis, dienogest, gonadotropid-releasing hormone agonists. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

аГнРг (аGnRH) – агоністи гонадотропін-рилізинг гормону 

ант-ГнРг – антагоністи гонадотропін-рилізинг гормону 

АМГ – антимюлерів гормон 

ДРТ – допоміжні репродуктивні технології 

ЕТ – ембріотрансфер 

ЕТ-кріо – ембріотрансфер кріовідтанутих ембріонів 

ЗІВ – запліднення ін вітро 

ІКСІ (ICSI) – інтрацитоплазматична ін’єкція сперматозоїда (intracytoplasmic 

sperm injection) 

ІМТ – індекс маси тіла 

КГ – контрольна група 

КАФ – кількість антральних фолікулів 

КСО – контрольована стимуляція суперовуляції 

ЛГ – лютеїнізуючий гормон 

ОГ – основна група 

ПРЛ – пролактин  

УЗД – ультразвукове дослідження 

ФСГ – фолікулостимулюючий гормон 

ЦІК – циркулюючі імунні комплекси 

Е2 – естрадіол 

ER – рецептори ендометрію до естрогенів (estrogen receptors) 

IVF – запліднення in vitro (in vitro fertilisation) 

PR – рецептори ендометрію до прогестерону (progesterone receptors) 

Р – прогестерон 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Одним із показників погіршення репродуктивного 

здоров’я населення є проблема поширення жіночого і чоловічого безпліддя. 

Безпліддя ‒ це серйозна медична, соціальна та демографічна проблема, причина 

багатьох особистісних трагедій, привід для розпаду шлюбів. Вимушена 

бездітність великою мірою зумовлює додаткові демографічні втрати, що в 

умовах низької народжуваності посилює процес депопуляції [62].  

В останні роки спостерігається збільшення кількості неплідних шлюбів, 

відсоток яких коливається у межах від 8,0 до 29,0 % на кожні 100 шлюбів у 

різних регіонах світу. За даними літературних джерел, від безпліддя у світі 

потерпає близько 50-100 млн. людей, тобто, одна з 5-7 пар репродуктивного 

віку страждає на безпліддя, тож проблема набуває не тільки медичної, а й 

соціально-демографічної значущості [138, 167, 174]. Питома вага жіночого 

безпліддя коливається у межах 60-70 % [35]. 

В Україні нараховують понад 1 млн. безплідних пар, що становить 

приблизно 15,0-20,0 % усіх шлюбів. Водночас помітна стійка тенденція до 

підвищення цього показника [37]. Характер змін демографічної ситуації в 

Україні диктує необхідність особливої уваги до факторів, які впливають на 

формування безпліддя і пов’язаних із ним проблем [12]. 

На думку експертів, сьогодні як мінімум 15 % подружніх пар не мають 

дітей за станом здоров’я і лише 1 % обирає бездітність як репродуктивну 

стратегію, тобто принципово не бажає мати дітей [33]. Останнім часом у 

репродуктивній медицині все більше уваги приділяють матковим чинникам 

безпліддя, які становлять близько 50 % серед усіх причин безпліддя [4]. До 

маткових форм відносять захворювання і патологічні стани тіла матки та 

ендометрія, як-от: гіперпластичні процеси ендометрію; міома; аденоміоз; 

синехії порожнини матки; вади розвитку матки; аномалії положення матки; 

чужорідні тіла матки [4]. 
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У структурі гінекологічної захворюваності ендометріоз посідає третє 

місце і його поширеність не має тенденції до зниження. Частота ендометріозу в 

популяції становить від 7 до 10 %, у жінок у перименопаузі – 50 %, у жінок 

репродуктивного віку – коливається від 12 до 70 %. Відомо, що частота 

безпліддя при усіх локалізаціях генітального ендометріозу приблизно в 3-4 рази 

перевищує частоту безпліддя у популяції і спостерігається у 20-48 % 

інфертильних пацієнток, а частота самовільного переривання вагітності 

(частіше в 1 триместрі) коливається від 10 до 50 % [14, 49].  

Ендометріоїдна хвороба характеризується наявністю клітин та інших 

структур (строми, залоз, судин) ектопічного ендометрію поза порожниною 

матки. Серед клінічних проявів ендометріозу виділяють синдром хронічного 

тазового болю, зниження працездатності, порушення репродуктивної сфери. 

Враховуючи також складність діагностики та низьку ефективність лікування, 

зазначена проблема потребує постійної уваги науковців та практичних лікарів. 

Особливо важливою соціальною та медичною проблемою, пов’язаною з 

ендометріозом, є безпліддя [15, 136]. У здорових жінок ймовірність настання 

вагітності в кожному окремому менструальному циклі становить 15-20 %, тоді 

як у жінок із генітальним ендометріозом за відсутності терапії ця вірогідність 

знижується до 2-10 % [137]. 

На асоціацію ендометріозу з безпліддям вказують багато дослідників, які 

вивчають цю проблему [101, 108, 119, 159]. Зв’язок ендометріозу з безпліддям 

підтверджується також частим виявленням цієї патології у пацієнток, 

включених до програми запліднення ін вітро (ЗІВ) [104]. Водночас ендометріоз 

нерідко поєднаний із патологією, яка сама по собі здатна індукувати безпліддя. 

Зокрема, ознаки ендометріозу виявляють практично у всіх хворих із хронічною 

ановуляцією і гіперестрогенією, зумовлених ендокринопатіями [201].  

Варто зазначити, що незважаючи на численні обговорення у літературних 

джерелах, причинно-наслідкові взаємовідносини між ендометріозом і 

безпліддям остаточно не з’ясовані. Згідно з основними гіпотезами, до ґенезу 

порушення фертильності при ендометріозі причетні такі чинники [1]: 
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1 ‒ перитонеальні, зокрема зміни в перитонеальній рідині, спайки, 

запальні впливи, пов’язані з активованими макрофагами, варіабельність 

біоактивних факторів, які впливають на овуляцію, запліднення, якість ембріона 

й імплантацію, порушення анатомії органів малого тазу та порушені 

властивості очеревини, що може призводити також і до трубного чинника 

безпліддя; 

2 ‒ оваріальні, які пов’язані з ендокринними та овуляторними змінами і 

спричиняють порушення якості ооцитів і ембріонів; 

3 ‒ чинники, залежні від паракринних регуляторних механізмів, залучені 

в епітеліально-мезенхімальні взаємовідносини, які призводять до порушень 

імплантації. Особливе місце відводять «прогестероно-резистентності», що є не 

лише причиною невдач імплантації у жінок із безпліддям і ендометріозом, але й 

пояснює рецидиви захворювання [1]. 

Крім того, існують дані, що у пацієнток з ендометріозом виявляють 

надлишок заліза у клітинах різних відділів черевної порожнини (в 

перитонеальній рідині, ендометриоїдних гетеротипіях, очеревині та 

макрофагах), водночас науковці зазначають, що підвищений рівень заліза 

знижує акросомальну реакцію і у такий спосіб порушує фертильність. Окрім 

того, залізо як прооксидант грає роль у розвитку запальної реакції при 

ендометріозі [170, 171]. Вчені вказують на порушення транспорту сперми, що 

може призводити до порушення фертильності у жінок з ендометріозом [116]. 

Отже, зміни, спричинені генетичними, гормональними, імунологічними 

чинниками і порушення їхньої взаємодії при ендометріозі негативно впливають 

на репродуктивну функцію. Подолання безпліддя при ендометріозі є однією із 

найнагальніших проблем репродуктивної медицини.  

Існують різні типи стратегій для лікування безпліддя, пов’язаного з 

ендометріозом, зокрема медикаментозна терапія, хірургічне лікування і/або 

методи допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) [48]. Для подружніх пар, 

яких спіткала проблема безпліддя, часто єдиною можливістю реалізації свого 

репродуктивного права є застосування ДРТ. ДРТ – це методи терапії безпліддя, 
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при яких окремі або усі етапи зачаття і раннього розвитку ембріонів 

здійснюються поза організмом матері. До ДРТ належать: ЗІВ і перенесення 

ембріонів у порожнину матки, ін’єкція сперматозоїда в цитоплазму ооцита, 

донорство сперми, ооцитів і ембріонів, сурогатне материнство, 

предімплатанційна діагностика, зокрема вибір статі, а також внутрішньо-

маткова інсемінація [28]. 

У хворих на ендометріоз спостерігають пряму залежність між 

зменшенням частоти успішних спроб ЗІВ та ступенем поширеності 

захворювання. L. Aghajanova та L. С. Giudice (2011) показали, що у жінок із 

III/IV ступенем поширеності зовнішнього генітального ендометріозу частота 

імплантації значно нижча, порівнюючи зі здоровими жінками (13,7 і 28,3 %, 

відповідно), значуще меншою також є частота настання вагітності (22,6 і 40,0%, 

відповідно) [51]. Водночас, за деякими даним, ендометріоз не приводить до 

зменшення частоти настання вагітностей при процедурах ЗІВ/ІКСІ [98], а 

частота настання вагітності за наявності ендометріоїдних кіст яєчників така ж, 

як і при інших доброякісних пухлинах яєчників, проте помітним є погіршення 

якості ембріонів [125]. 

Отже, дотепер відсутнє єдине уявлення про точні механізми, що лежать в 

основі розвитку безпліддя при ендометріозі. Серед найбільш вірогідних причин 

виділяють: порушення процесів овуляції та імплантації на тлі ендокринних, 

імунних та генетичних дефектів. Також, незважаючи на актуальність і велику 

кількість припущень, однозначного і задовільного пояснення збільшення 

частоти безпліддя у пацієнток з ендометріозом досі не існує. Окрім того, 

частота настання вагітності у жінок із безпліддям, асоційованим із 

ендометріозом, після проведення курсу лікування не перевищує 30-33 % [139], 

що засвідчує необхідність поглиблених досліджень і пошуку нових стратегій, 

спрямованих на підвищення ефективності лікування. 

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до планової наукової тематики 
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кафедри акушерства, гінекології та перинатології НМАПО ім. П. Л. Шупика 

“Актуальні аспекти збереження та відновлення репродуктивного здоров’я 

жінки та перинатальної охорони плода на сучасному етапі” (№ державної 

реєстрації 0106U010506). 

Мета дослідження. Покращення ефективності терапії безпліддя у жінок 

із ендометріозом шляхом удосконалення лікувальних схем та порядку 

підготовки таких пацієнток до застосування допоміжних репродуктивних 

технологій . 

Алгоритм підготовки до ДРТ заснований на визначенні взаємозв’язків 

між морфофункціональними особливостями ендометрію, структурно-

функціональними особливостями гіпофізарно-яєчникової системи, а також 

вивченням характеру експресії прогестеронових та естрогенових рецепторів 

ендометрію до лікування, а також після терапії ендометріозу. 

Для реалізації даної мети були поставлені наступні завдання: 

1. Визначити контингент пацієнток із ендометріозом, залежно від форм 

захворювання та інших критеріїв, що негативно впливають на 

фертильність, їх клінічну роль в терапії безплідності методами 

допоміжних репродуктивних технологій. 

2. Дослідити клінічні особливості та ефективність терапевтичних циклів 

ДРТ у жінок з ендометріозом. 

3. Вивчити особливості анатомо-функціонального стану гіпофізарно-

яєчникової системи у пацієнток із ендометріоз-асоційованим 

безпліддям. 

4. Дослідити вплив ендометріозу на стан здоров’я та якість життя жінки 

із цією проблемою. 

5. Провести дослідження морфофункціональних особливостей 

ендометрію та експресію рецепторів до стероїдних гормонів у жінок із 

ендометріозом. 

6. Розробити комплекс лікувально-профілактичних заходів, що 

оптимізують передгравідарну підготовку у жінок із безпліддям на тлі 
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ендометріозу.  

Об’єкт дослідження: репродуктивна система у жінок із ендометріозом. 

Предмет дослідження: особливості ДРТ та перебігу першого триместру 

вагітності, гіпофізарно-яєчникова система, структурно-функціональний стан 

ендометрію та експресія рецепторів до стероїдних гормонів в ендометрії. 

Методи дослідження: клінічні, гормональні, інструментальні, 

гістологічні (аспіраційна біопсія ендометрію), імуногістохімічні, математично-

статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів: під час дослідження 

виявлено, що підвищений рівень пролактину є клінічно значимим при 

діагностиці ендометріозу в неплідних жінок, що може бути розглянутим як 

діагностичний маркер ендометріозу та вказувати на поширеність процесу.  

Обґрунтована корисність диференційного підходу до вибору методики 

ДРТ у неплідних жінок із ендометріозом. У неплідних жінок з ендометріозом 

частіше виявляється ретроцервікальна форма даної патології, що властиво як 

для пацієнток із первиним, так і з вторинним безпліддям. Ці дані можуть 

вказувати на те, що саме ця форма ендометріозу має найбільш негативний 

вплив на репродуктивне здоров’я і фертильність жінки. 

При додаткових дослідженнях у жінок із ендометріозом сироватковий 

рівень пролактину може бути показником прогресування даного захворювання. 

Клінічними особливостями допоміжних репродуктивних технологій у 

жінок із ендометріозом виявилось призначення більшої кількості ампул 

фолітропіну альфа для стимуляції фолікулогенезу, ніж жінкам із трубно-

перитонеальним фактором неплідності, враховуючи статистично значиму 

різницю щодо результативності (частоти настання клінічної вагітності) ДРТ у 

пацієнток із ендометріозом (23,7±4,2%), порівняно із вищими показниками із 

групи контролю (41,6±5,6 %), p<0.05.  

Наявність ендометріоїдних гетеротопій погіршує показники 

антимюлерового гормону (АМГ), а особливо негативно впливає на оваріальний 

резерв ендометріома яєчника. 
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Жінкам із безпліддям варто звернути увагу на підтримання нормальної 

ваги, тому що серед пацієнток, які звертаються до клінік ДРТ є тенденція до 

збільшення індексу маси тіла (ІМТ), незалежно від причини безпліддя. 

Наявність ендометріозу негативно впливає на якість життя жінки, 

враховуючи фізичне здоров’я та психоемоційний стан. 

Терапія дієногестом менш активно впливає на гормональний статус жінок 

з ендометріозом, причому пригнічує ріст ектопічних вогнищ, не викликаючи 

симптомів естрогенодефіциту. 

Практичне значення отриманих результатів. Запропоновано 

використання діагностичного маркеру ендометріозу та його прогресування у 

жінок з безпліддям. Створено та апробовано методику підготовки пацієнток з 

ендометріозом до використання ДРТ. 

Отримані результати включено до алгоритмів досліджень та підготовки 

жінок, яким застосовуються ДРТ у ДЗ «Прикарпатський центр репродукції 

людини» МОЗ України (м. Івано-Франківськ) та до навчального процесу 

кафедр акушерства, гінекології та перинатології, акушерства, гінекології та 

репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. 

Л. Шупика. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом виконано самостійно 

інформаційно-патентний пошук, що стосується поєднання проблеми 

ендометріозу та репродуктивної системи. Було сформовано алгоритм 

дослідження, створено карти обліку, згідно яких обстежувались пацієнтки. 

Автор самостійно провів основні дослідження, включаючи клініко-параклінічні 

обстеження, виконання аспіраційної біопсії біологічних матеріалів, статистичну 

обробку даних, заповнено індивідуальні картки пацієнток. Дисертантом зібрано 

та систематизовано отримані результати, проаналізовано дані та підготовано 

висновки, а також сформовано практичні рекомендації. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 141 сторінці, 

складається з вступу, огляду літератури, клінічної характеристики обстежених 

жінок та методів дослідження, 7 розділів власних досліджень, аналізу та 
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узагальнення результатів, висновків та практичних рекомендацій. Список 

використаної літератури налічує 224 джерел кирилицею та латиною. Робота 

ілюстрована 11 таблицями та 19 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

БЕЗПЛІДДЯ ТА ЕНДОМЕТРІОЗ 

 

1.1. Частота, механізми розвитку ендометріозу 

 

Генітальній ендометріоз є однією з найбільш актуальних проблем 

сучасної гінекологічної практики. Незважаючи на понад 150-річну історію 

дослідження, ця патологія не тільки не втратила своєї актуальності, а, навпаки, 

набула статусу «хвороби цивілізації», яка залишається предметом інтенсивних 

дискусій фахівців [61, 180].  

Світова статистика ендометріозу стала особливо тривожною з початку 

XXI століття. За висновками епідеміологічних досліджень у 90-99 % хворих 

ураження виявляють у віці від 20 до 50 років, причому найчастіше в 

репродуктивному періоді, незалежно від етнічної приналежності й соціально-

економічних умов [88, 141]. 

Відомо, що у світі приблизно 176 мільйонів жінок страждають на 

ендометріоз, при цьому кожна десята хвора репродуктивного віку. Ендометріоз 

посідає третє місце у структурі гінекологічної патології після запальних 

захворювань статевих органів і міоми матки, і лідирує як причина хронічного 

тазового болю у жінок. За даними різних авторів частота зовнішнього 

ендометріозу становить 7-10 % у загальній популяції, сягаючи 50 % у жінок з 

безпліддям, 80 % ‒ у хворих з тазовими болями, 50 % ‒ при важкій дисменореї 

[92, 195]. Поширеність ендометріозу продовжує зростати, все частіше 

захворювання стали діагностувати у молодому віці [197]. На думку N. A. 

Shadbolt та співавт. (2013), зважаючи на те, що у 50 % пацієнток симптоми 

виникли у віці 24 років, у 20 % ‒ до 15 років, а у 17 % ‒ між 15 і 19 роками, 

захворювання можна вважати «прогаяним», оскільки від моменту появи 

перших симптомів до встановлення діагнозу в середньому проходить 7-8 і 

більше років [193].  
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В Україні поширеність ендометріозу також зростає і дана тенденція 

захворюваності зберігається [16].  

Наявність болю впродовж багатьох років, тимчасова або навіть повна 

втрата працездатності, безпліддя обмежують реалізацію жінки у сім’ї і 

суспільстві, стаючи перепоною на шляху до розкриття її можливостей у 

економічній і соціальній сферах. Значне зниження якості життя, пов’язане із 

зазначеними негативними наслідками захворювання, а також невпинне 

«молодшання» захворювання дають усі підстави віднести ендометріоз до 

соціально значущих захворювань [17, 117, 152].  

Наявність тенденцій до помолодшання вікового контингенту хворих та 

загального зростання рівня захворюваності, досі не отримали достовірного 

наукового пояснення [2]. Також остаточно не вивчені етіологія і патогенез 

захворювання. Між тим доведено, що ендометріоз розвивається в умовах 

підвищеної властивості ектопічних клітин до виживання і нездатності тканин, 

які зазнали інвазії, забезпечити знищення цих клітин [86]. 

Згідно із сучасним уявленням, генітальний ендометріоз ‒ це 

дисгормональний, імунозалежний і генетично зумовлений патологічний 

процес, в основі патофізіології якого є виникнення і розростання 

ендометріоїдних гетеротопій поза межами нормального розташування слизової 

оболонки матки. Знаходячись у незвичному мікрооточенні, тканина продовжує 

рости, зберігати гормональну активність, проходити циклічні перетворення, що 

призводить до порушення анатомічної та функціональної цілісності органів та 

інших тканин. Морфофункціонально новоутворена тканина є ідентичною до 

ендометрія; вона не проявляє властивостей злоякісності, незважаючи на 

проліферативний ріст і можливість метастазування [14]. Водночас описані 

випадки виникнення в ендометріоїдному вогнищі специфічного онкопроцесу (у 

1 % жінок з ендометріозом яєчників і у 0,3 % ‒ із захворюванням 

позаяєчникової локалізації) [69, 218]. 

Характерним для ендометріозу є підвищення локального продукування 

естрогенів і чутливості до них, а також резистентність до прогестерону. 
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Супутній запальний процес, імунологічна дизрегуляція, інгібування апоптозу, 

активація ангіогенезу ‒ основні патогенетичні чинники, які сприяють 

виживанню і росту ендометріоїдних імплантів [99]. 

Перебіг захворювання ‒ тривалий, зі схильністю до рецидивів. В 

середньому, за даними різних авторів, від появи симптомів захворювання до 

його діагностування проходить 7-10 років [56, 117].  

Ендометріоз відрізняється різноманітністю клінічної картини ‒ від майже 

безсимптомного перебігу до такого синдрому, як гострий живіт. Провідними 

клінічними проявами зовнішнього генітального ендометріозу є больовий 

синдром (дисменорея, диспареунія, дисхезія та ін.) і безпліддя [3]. P. Vercellini 

та співавт. (2014) зазначають, що резидуальний і рецидивуючий больовий 

синдром трапляється у 18-80 % жінок, які пройшли комбіновану терапію 

зовнішнього генітального ендометріозу [214]. Водночас, S. Mechsner (2016) 

наголошує, що не всі жінки страждають від важких симптомів, але більше 50 % 

потребують постійного лікування. Автор вказує на високу частоту рецидивів 

(50-80 %) як після хірургічного, так і після консервативного лікування [142]. 

Патогенез розвитку хронічного тазового болю, асоційованого з ендометріозом, 

залишається не до кінця з’ясованим. Виникнення хронічного тазового болю 

асоціюють з феноменом мікроменструацій, проалгогенним впливом 

прозапальних цитокінів, рубцево-злуковим процесом у малому тазу з 

ураженням нервових волокон [148]. 

Розрізняють генітальний (92-94 %) та екстрагенітальний (6-8 %) 

ендометріоз. Генітальний ендометріоз поділяють на внутрішній (аденоміоз) і 

зовнішній (ендометріоз шийки матки, піхви, промежини, ретроцервікальної 

області, яєчників, маткових труб, очеревини, прямокишково-маткової 

заглибини) [18]. До екстрагенітального ендометріозу відноситься ендометріоз 

сечового міхура, нирок, кишківника, післяопераційного рубця на передній 

черевній стінці, легень, поєднані форми [168, 211]. У всіх формах ендометріозу 

можна виділити загальні риси: ендокринна активність вогнищ, розбалансування 

гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи й імуносупресивні стани [77].  
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Незважаючи на багаторічну історію дослідження, питання про 

походження і патогенез ендометріозу, як і раніше, залишається недостатньо 

з’ясованим. Зокрема, жодна з понад 10 відомих теорій його походження не дає 

чіткого пояснення щодо різноманіття форм проявів і локалізації цієї патології 

[60]. 

Превалюючою теорією походження ектопічних вогнищ є імплантаційна, 

запропонована J. A. Sampson у 1927 р. [186]. Згідно з цією теорією, внаслідок 

ретроградної менструації відторгнуті фрагменти функціонального шару 

ендометрія проходять не лише через цервікальний канал, але і через маткові 

труби в черевну порожнину. Далі відбувається адгезія фрагментів ендометрія 

до поверхні очеревини, яка зазнає змін в результаті інвазії. Завершальним 

етапом є васкуляризація сформованого вогнища ендометріозу [68]. У наш час 

теорія J. A. Sampson отримує свій подальший розвиток у роботах, присвячених 

дослідженню окремих етапів розвитку вогнищ ендометріозу [67, 113]. 

Порушення імунно-метаболічного статусу нині все активніше 

розглядають у патогенезі ендометріозу [27, 123]. M. Olovsson (2011) зазначає, 

що у жінок з ендометріозом виявлено підвищення рівня прозапальних цитокінів 

і активація системи комплементу при зниженні концентрації протизапальних 

цитокінів, як на системному рівні (у крові), так і на місцевому (в цервікально-

вагінальному змиві), що обґрунтовує необхідність додаткового призначення до 

стандартного лікування імунокоригуючих засобів [156]. Імунна відповідь при 

ендометріозі поляризована і відбувається по Th2 типу, що зумовлено 

підвищенням продукції IL-4, IL-6, ІЛ-10, IL-18. Наслідком поляризованого Th2 

типу імунної відповіді є поява антиендометріальних антитіл в сироватці, які, на 

думку авторів, пов’язані з безпліддям [169].  

Ендометріоз є гормонозалежним захворюванням. У репродуктивному віці 

для захворювання характерні абсолютна або відносна гіперестрогенемія [49]. 

Ектоповані вогнища ендометріозу є ендокринно активними, вони здатні 

автономно виробляти естрогени. Андростендіон і тестостерон з периферичної 

крові проникають у гетеротопії, де під впливом посиленої дії ароматаз 
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трансформуються в естрадіол. Дефект 17-дегідрогенази (тип 2) і 17-β-

гідроксистероїду в ектопічному ендометрії зумовлює порушення на рівні 

прогестеронових рецепторів і, як наслідок, відносний дефіцит прогестерону 

[162]. Доведено зниження концентрації прогестерону в перитонеальній рідині у 

жінок з ендометріозом. У зв’язку з цим припускають, що недостатнє 

диференціювання і відторгнення ендометріоїдної тканини сприяє поширенню 

патологічного процесу. Роль прогестерону в розвитку ендометріозу також 

підтверджує асоціація патологічного процесу з синдромом нерозірваного 

лютеїнізованого фолікула, під час якого рівень стероїдних гормонів у 

перитонеальній рідині значно нижчий, ніж у здорових жінок [158, 164]. 

Вважається, що розвиток ендометріозу пов’язаний зі зміною базального рівня 

сироваткових гормонів. Під впливом стероїдних гормонів яєчників в клітинах 

ендометрія секретується широкий спектр факторів росту і пептидних гормонів, 

які впливають на фізіологічний ріст і диференціацію ендометрія в циклі, 

децидуалізацію ендометрія, що є необхідним підготовчим моментом для 

настання вагітності [20]. 

Серед інших теорій патогенезу ендометріозу – метапластична, 

непластична та генетична [215]. Накопичені за останнє десятиліття дані дають 

підстави стверджувати, що один з провідних чинників ризику розвитку 

захворювання ‒ генетичний, що підтверджується високою частотою поєднання 

ендометріозу з синдромом сполучнотканинної дисплазії, варикозним 

розширенням вен малого тазу, вродженими вадами розвитку і дефіцитом маси 

тіла. Також часто зустрічаються сімейні форми захворювання [154, 181]. K. A. 

Hansen та K. M. Eyster (2010) вважають, що механізми виникнення і розвитку 

вогнища ендометріозу, які позиціонуються іншими теоріями, так чи інакше 

пов’язані з генетичними порушеннями. За висновками авторів, ендометріоз ‒ це 

результат аномального функціонування трьох класів генів: генів, залучених до 

ксенобіотичного метаболізму; генів, які опосередковують запальні відповіді; 

генів – регуляторів дії стероїдів [103]. Водночас генетична зумовленість не 

детермінує імплантацію ендометріальних клітин, а лише створює сприятливі 
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умови для потрапляння неелімінованих клітин, які продовжують свій життєвий 

цикл, у стороннє середовище [178]. Створенню таких умов також сприяє 

дисфункція імунної системи у вигляді Т-клітинного імунодефіциту, 

пригнічення функції Т-супресорів, зниження гіперчутливості уповільненого 

типу [79]. 

Метапластична теорія припускає можливість розвитку вогнищ 

ендометріозу з мультипотентних клітин мезотелію очеревини. Метаплазія 

відбувається під впливом гормональних порушень, в умовах хронічного 

запального процесу і механічної травми [65, 95].  

Дизонтогенетична теорія, яка обґрунтовує розвиток вогнищ ендометріозу 

із залишків мюлерових протоків, у наш час становить лише історичний інтерес. 

На користь цієї теорії свідчить поєднання ендометріозу з вродженими 

аномаліями репродуктивної системи: повною перегородкою матки, дворогою 

маткою [127, 159]. Також, існують дані щодо експресії у мезотелії жінок з 

ендометріозом генів (WNT7A і PAX8), відповідальних за формування жіночого 

статевого тракту в ембріогенезі [94]. 

Одним з визнаних тригерів ендометріозу є стрес, на наявність якого в 

анамнезі вказують до 90 % пацієнток з клінічно маніфестними формами 

захворювання [135]. У 77,2 % пацієнток з ендометріозом виявляють 

психоемоційні порушення, серед них нестійкий настрій, роздратування, 

емоційна лабільність (55,6 %), тривожність, фобії, безсоння (12,3 %), 

іпохондрія, істерія, депресія (9,3 %). Тривале існування симптомів ендометріозу 

спричиняє виникнення психопатичних розладів. У 54,9 % хворих спостерігають 

симптоми вегетативної дисфункції, переважають кардіоваскулярні симптоми, 

дизрегуляторні розлади діяльності шлунково-кишкового тракту, порушення 

потовиділення [130]. 

На існування асоціації ендометріозу з безпліддям вказує більшість 

науковців, які вивчають зазначену проблему [9, 47, 49]. За даними різних 

авторів, ендометріоз спостерігають у 25-50 % жінок з безпліддям, а 

перитонеальна форма ендометріозу супроводжується безпліддям у 60-80 % 
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випадків [173, 184, 190]. Встановлено, що у жінок з ендометріозом частота 

настання вагітності знижена до 2-10 % на місяць на відміну від здорових жінок, 

у яких вона сягає 15-20 % [109, 210]. За даними I. S.Tummon та співавт., у 

пацієнток з ендометріозом ймовірність вагітності, розрахована на цикл, 

становила 3,6 % проти 12 % у жінок без ендометріозу [209]. Водночас, M. Polat 

та співавт. (2014), на основі аналізу даних 616 пацієнток, не виявили кореляції з 

гіршими результатами запліднення in vitro у порівнянні з пацієнтками з іншою 

патологією [172]. 

Як зазначають R. Saha та співавт. (2017), ендометріоз значно підвищує 

частоту репродуктивних порушень [183]. У дослідженні, присвяченому аналізу 

чинників ризику, брали участь 28822 жінок, серед яких у 1228 діагноз був 

підтверджений документально. Розглядали вік настання менархе, рівень освіти, 

ІМТ, використання оральних контрацептивів, споживання кави і алкоголю, 

куріння як потенційні чинники ризику ендометріозу. Встановлено, що пізній 

вік менархе і безпліддя у значній мірі асоційовані з ендометріозом. Також 

автори спостерігали позитивні асоціації зі споживанням кави і курінням, 

зворотній зв’язок з використанням оральних контрацептивів і ендометріозом. 

Не було виявлено істотної асоціації між такими чинниками, як рівень освіти, 

ІМТ, споживання алкоголю та ендометріозом. Ризик безпліддя або 

невиношування вагітності залежав не стільки від наявності ендометріозу, 

скільки від його клінічної форми та локалізації. Після адекватного 

комплексного лікування ймовірність настання і сприятливого перебігу 

вагітності досить висока, а сам факт вагітності, завершеної пологами і 

лактацією, так само достовірно скорочує ризик рецидиву захворювання [183].  

Безпліддя при ендометріозі зумовлене: порушенням транспортної функції 

маткових труб, порушенням функціональних взаємозв’язків у системі 

гіпоталамус-гіпофіз-яєчники, розвитком аутоімунної реакції, перитонеальним 

чинником (періоваріальні злуки і зрощення), порушенням статевої функції 

(диспареунія) [85]. У жінок, які страждають на ендометріоз-асоційоване 

безпліддя, часто спостерігають поєднання основного захворювання з іншою 
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гінекологічною патологією [5]. За даними Є. Н. Вандеєвої та співавт. (2016), 

серед жінок з ендометріозом І-ІІ ст. (n=61) супутню гінекологічну патологію 

діагностовано в 22 % випадків: 11 % ‒ фолікулярна кіста яєчника і 11 % ‒ 

лейоміома матки [7]. Серед жінок з ендометріозом ІІІ-VІ ст. (n=19) супутня 

гінекологічна патологія діагностована у 84 % випадків: 57,8 % ‒ множинна 

фіброміома, 15,7 % ‒ цистоаденома яєчника, 10,5 % ‒ текома яєчника. У 15,7 % 

пацієнток з ендометріозом ІІІ-VІ ст. фіброміома поєднана з доброякісними 

новоутвореннями яєчника: фолікулярна кіста ‒ 5,2 % випадків, геморагічна 

кіста жовтого тіла ‒ 10,5 %. Отже, супутні гінекологічні захворювання у 

пацієнток з ендометріоз-асоційованим безпліддям і ендометріозом III-IV ст. 

трапляються у 4 рази частіше, ніж у пацієнток з ендометріоз-асоційованим 

безпліддям і ендометріозом I-II ст. [7]. 

Існують численні роботи, присвячені дослідженню безпліддя, 

зумовленого генітальним ендометріозом, проте досі не отримано однозначної 

відповіді на запитання: «У чому саме полягає причина порушення 

репродуктивної функції при цьому захворюванні?». 

Низка авторів вважає, що причиною безпліддя при ендометріозі є 

порушення у гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниковій системі, проявами якого є 

недостатність функції жовтого тіла, синдром лютеїнізації неовульованого 

фолікула, ановуляція, порушення співвідношення естрогенних фракцій у бік 

підвищення екскреції естрону і естрадіолу. При цьому також спостерігають 

зміни ритму секреції гонадотропінів та стероїдних гормонів. Особливу увагу 

при ендометріозі приділяють негативному впливу розладів фолікулогенезу і, як 

наслідок, зниженню якості ооцитів, а отже зниженню здатності ооцитів до 

запліднення та погіршенню якості ембріонів [89, 182]. Зокрема, при III-IV 

стадіях ендометріозу виявляють підвищення концентрації гонадотропних 

гормонів і зниження стероїдогенної активності яєчників [192]. Вважають, що 

виявлені зміни свідчать про порушення функціонального стану системи 

гіпоталамус-гіпофіз з одного боку, і зниження резервних можливостей яєчників 

(як у відношенні відповіді на гонадотропну стимуляцію, так і відносно 
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формування повноцінного жовтого тіла), з іншого, що диктує необхідність 

особливо ретельного підбору схеми контрольованої стимуляції яєчників [192]. 

Також, безпліддя при ендометріозі пов’язують зі значними змінами 

концентрації інтерлейкінів, простагландинів, цитокінів і факторів росту в 

секреті маткової труби та в перитонеальній рідині. Вважають, що зміни в 

місцевому імунному гомеостазі несприятливо впливають на запліднюючу 

здатність і рухливість сперматозоїдів. Місцеві імунологічні порушення в 

ендометрії, також відносять до причин, які перешкоджають нормальній 

імплантації ембріонів [107]. 

Найбільш поширеними концепціями, які пояснюють причини порушення 

фертильності при ендометріозі, є [85, 207]: 

- порушення анатомії органів малого тазу, оскільки ендометріоз часто є 

причиною розвитку злукового процесу, який може стати на заваді виходу 

яйцеклітини, її захвату фімбріями маткової труби і подальшому транспорту в 

матку. При розвитку ендометріозу яєчників можливий негативний вплив на 

оваріальний резерв і частоту овуляції; 

- порушення функції тазового дна: у жінок з ендометріозом змінений 

склад перитонеальної рідини (підвищення концентрації макрофагів, 

простагландинів, протеаз, фактору некрозу пухлин, інтерлейкінів), що 

негативно впливає на якість ооцитів, сперматозоїдів, ембріонів, а також на 

функціональну властивість фаллопієвих труб; 

- імунні порушення: концентрація IgG і IgA, лімфоцитів в ендометрії у 

жінок з ендометріозом знижена, що впливає на процес імплантації. Зниження 

концентрації IgG пояснюють утворенням імунних комплексів і підвищенням 

рівня циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) у кровоносному руслі. Рівень 

ЦІК є одним з критеріїв оцінки імунного статусу організму, свідчить про 

наявність аутоімунного процесу, корелює з тяжкістю захворювання і 

відображає стан мононуклеарно-фагоцитарної системи. У разі, коли утворення 

ЦІК набуває неконтрольованого прогресуючого характеру, виникають 

аутоімунні розлади. Крім того, комплекси антиген-антитіло погіршують 



38 

 

функцію Т-супресорів. Підвищення ЦІК відбувається через включення в імунні 

комплекси переважно IgG. У жінок з ендометріозом переважають аутоантитіла 

до ендометріальних антигенів порівняно зі здоровими жінками; 

- ендокринні та овуляторні порушення: у жінок з ендометріозом частіше 

виявляють ендокринні порушення (синдром лютеїнізації неовулюючого 

фолікула, дисфункція лютеїнової фази), що приводить до порушення овуляції й 

імплантації. Але дотепер ця інформація остаточно не підтверджена; 

- порушення імплантації: у жінок з ендометріозом описано зниження 

ендометріальної експресії молекул клітинної адгезії. Для ендометрія характерні 

підвищення продукції естрадіолу, рівня простагландинів, а також 

резистентність до прогестерону. Функціональні порушення ендометрія можуть 

призводити до порушення імплантації. Виділяють три можливі причини 

порушеної імплантації у жінок з ендометріозом: зміни «ооцит-ембріон», 

дефекти ендометрія, комбіновані порушення «ендометрій-ембріон» [85, 207]. 

На основі результатів дослідження, L. Prieto та співавт. (2012) виявили 

порушення балансу між активними формами кисню та антиоксидантною 

системою при ендометріозі (23 безплідні жінки з ендометріозом та 68 – у 

контролі з іншими формами безпліддя). У жінок з безпліддям на тлі 

ендометріозу рівень супероксиддисмутази був нижчим у плазмі, ніж у здорових 

жінок (0,9±1,4 і 0,5±0,7 В/мл, відповідно), що може призводити до пошкоджень 

мембрани, цитоскелету та ДНК клітин, порушень адгезивних властивостей 

яйцеклітин, фолікулогенезу, впливаючи на розвиток ембріона [177]. 

Отже, ендометріоз – це дисгормональне імунозалежне захворювання з 

спадковою (генетичною) схильністю, для якого характерне доброякісне 

розростання морфологічно схожої до ендометрія тканини поза межами 

порожнини матки [14]. До теорій, які пояснюють розвиток генітального 

ендометріозу, належать: імплантаційна, гормональна, імунна, 

дизонтогенетична, метапластична, неопластична та генетична. Варто, однак, 

зауважити, що розмежування зазначених теорій походження ендометріозу є 

досить умовним, оскільки кожен з чинників, з якими пов’язують ту чи іншу 
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теорію, має причетність до розвитку певного варіанту захворювання. Серед 

розглянутих теорій виділяють дві основні: імплатаційну і метапластичну, які 

відображають два альтернативні погляди на виникнення патологічного 

процесу: ендометріоїдне вогнище є ектопічним фрагментом ендометрія, або 

воно є наслідком метаплазії тканини, не пов’язаної з ендометрієм [23, 119]. У 

цілому, ендометріоз вважають мультифакторіальним захворюванням, для якого 

характерні три патогенетично значущі компоненти: системна запальна реакція, 

направлена на очищення черевної порожнині від ретроградно занесених 

ектопічних клітин ендометрія; порушення імунної відповіді, яке сприяє 

прикріпленню клітин і прогресуванню ендометріоїдного вогнища; ініціація 

неоангіогенезу, під час якої судини проростають в область ендометріоїдної 

гетеротипії [204, 214]. Поглибленого аналізу потребують генетичний, 

цитологічний, імунологічний, ендокринний, запальний механізми формування 

зазначеної патології та їх вплив на репродуктивну функцію жінки. 

Генітальний ендометріоз є однією з причин жіночого безпліддя. 

Водночас, патогенез порушення репродуктивної функції при ендометріозі 

залишається не з’ясованим остаточно і причинно-наслідковий взаємозв’язок 

між безпліддям та патологією вимагає поглиблених досліджень та пошуку 

нових стратегій, спрямованих на підвищення ефективності лікування. 

 

1.2. Сучасні методи лікування ендометріозу 

 

Виходячи з механізмів порушення фертильності при ендометріозі, 

вироблена тактика ведення зазначеної категорії пацієнток. Визначальним у 

розвитку безпліддя є не сам факт хвороби, а клінічна форма ендометріозу і 

топографія ураження. Ймовірність настання і сприятливого результату 

вагітності після адекватного комплексного лікування досить велика, і 

вагітність, завершена пологами і лактацією також достовірно знижує ризик 

рецидиву [90, 207]. 
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За даними більшості авторів, сьогодні лікування жінок з ендометріозом є 

складною і далеко не вирішеною проблемою, зумовленою низкою чинників, 

зокрема не вивченими до кінця механізмами формування болю, відсутністю 

високоспецифічних і високочутливих неінвазивних діагностичних маркерів, 

різко негативним впливом на якість життя, тенденцією до залучення до 

патологічного процесу навколишніх тканин і органів у разі персистування 

захворювання [120, 189]. Вибір методу або комбінації методів безпосередньо 

залежить від цілей лікування, на які впливають конкретна клінічна ситуація і 

фертильні плани пацієнтки. При цьому досі залишається нерозробленим 

глобальний терапевтичний підхід. Завдання лікування ендометріозу полягають 

у наступному: 1) зменшення інтенсивності болю; 2) видалення вогнищ 

ендометріозу; 3) лікування безпліддя; 4) запобігання прогресуванню; 5) 

профілактика рецидивів захворювання [91]. 

Зважаючи на системний характер захворювання, фахівці вказують на 

необхідність комплексного підходу до лікування із урахуванням 

індивідуальних особливостей організму [81]. Наразі не існує універсального 

методу лікування ендометріозу у хворих різного віку, з різною клінічною 

симптоматикою, тривалістю захворювання, ступенем ураження. Більшість 

дослідників зауважують, що жоден з сучасних методів лікування ендометріозу 

не є етіопатогенетичним, у зв’язку з чим не виключена ймовірність виникнення 

рецидивів захворювання [57, 214, 219]. 

Розглядаючи ендометріоз як проліферативне захворювання, яке потребує 

хірургічного втручання, направленого на деструкцію вогнищ, більшість 

експертів водночас вважають найбільш оптимальним комбіноване лікування, 

що в ідеалі передбачає одне оперативне втручання (радикальне або, навпаки, 

органозберігаюче) з подальшою тривалою медикаментозною терапією з 

врахуванням віку і репродуктивних планів пацієнтки. Частота рецидивів після 

хірургічного лікування висока і становить 15-21 % ‒ через 1-2 роки, 36-47 % ‒ 

через 5 років і 50-55 % ‒ через 5 і більше років [96, 121]. Враховуючи значну 

частоту ендометріозу серед жінок репродуктивного віку та потребу у 
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постійному активному спостереженні та довготривалому лікуванні, 

надзвичайно актуальним завданням є розробка і застосування ефективних 

сучасних методик хірургічного лікування з мінімальним травматичним 

впливом на прилеглі здорові тканини [134]. Єдиним радикальним способом 

лікування ендометріозу є видалення не лише ендометріоїдних гетеротипій, але 

й самого ендометрія як потенційного джерела рецидивів. Не випадково 

ендометріоз є третьою за поширеністю причиною гістеректомій [149]. Всі інші 

методи лікування ‒ оперативні і консервативні ‒ забезпечують тимчасовий 

ефект і потребують індивідуального підходу [59]. 

Виділяють діагностичну і лікувальну складові хірургічного втручання. 

Під час діагностичного етапу оцінюють ступінь тяжкості генітального 

ендометріозу і прохідність маткових труб. Ступінь тяжкості захворювання 

зазвичай визначають, використовуючи класифікацію Американського 

товариства з проблем репродуктивної медицини (American Society for 

Reproductive Medicine, 1996), заснованої на оцінці поширеності гетеротопічих 

вогнищ на очеревині малого тазу і ступеню їх інвазії у підлеглі тканини [179]. 

Саме від ступеню тяжкості ендометріозу залежать прогноз настання вагітності і 

подальша тактика подолання безпліддя [147]. Метою дослідження V. V. Mishra 

та співавт. (2017) був аналіз поширеності, клінічних та лапароскопічних 

особливостей ендометріозу у жінок з безпліддям [146]. П’ятсот дві пацієнтки 

пройшли діагностичну лапароскопію для оцінки причини безпліддя. 

Діагностику ендометріозу було проведено згідно з системою підрахунку балів 

RAFS. З 502 жінок у 276 (54,98 %) виявлено ендометріоз, 226 (45,01 %) ‒ не 

мали ендометріозу. У 173 (66,3 %) жінок був ендометріоз І стадії, 49 пацієнток 

(17,77 %) мали II стадію, 23 (8,33 %) ‒ ІІІ стадію та 21 (7,6 %) ‒ мали 

ендометріоз IV стадії. За висновками авторів, 50 % пацієнток мали ендометріоз 

з безсимптомним перебігом, однак, у інших прояви менорагії, дисменореї, 

диспареунії та хронічного тазового болю були клінічно значущими. 

Рекомендовані оцінка та лікування хворих з вищезгаданими скаргами як 

пацієнток з високою підозрою на ендометріоз [146]. 
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Основною метою органозберігаючого хірургічного лікування 

ендометріозу є як видалення морфологічного субстрату ендометріозу, так і 

відновлення фертильності. У більшості випадків під час лапароскопії проводять 

маніпуляції, пов’язані з висіченням чи коагуляцією вогнищ ендометріозу, 

видаленням ендометріом, що дає змогу частково відновити анатомію органів 

малого таза [52, 70]. Зокрема, за даними мета-аналізу, проведеного T. Z. 

Jacobson та співавт. (2010), який охоплював результати двох рандомізованих 

контрольованих досліджень, коагуляція вогнищ зовнішнього генітального 

ендометріозу І-ІІ ступенів тяжкості може збільшити шанси самостійного 

зачаття і пологів [111]. Щоб оцінити прогностичну цінність чинної класифікації 

ендометріозу з точки зору відповіді на хірургічне лікування, P. Vercellini та 

співавт. (2006) вивчали, до якої міри ступінь захворювання, тип ураження та 

локалізація пов’язані з постоперативною частотою вагітності, рецидивами 

симптомів та рецидивом захворювання [213]. Обстежено 729 жінок з 

ендометріозом, які пройшли першу лінію консервативної лапароскопічної 

хірургії. Зібрано дані щодо віку, стадії захворювання, анатомічних 

характеристик ендометріозних уражень, стану фертильності, видів та тяжкості 

больових симптомів. Ендометріоз І ступеню був наявний у 222 хворих, ІІ ‒ у 

106, ІІІ ‒ у 197 та IV ‒ у 204 пацієнток. Кумулятивна ймовірність вагітності 

через 3 роки після хірургічного втручання у 537 безплідних жінок становила 47 

% (51 % при І ступеню, 45 % ‒ при II, 46 % ‒ при ІІІ ступеню і 44 % ‒ при IV). 

Кумулятивна ймовірність рецидиву помірної або важкої дисменореї у 425 

симптоматичних пацієнток становила 24 % (32, 24, 21 і 19 %, відповідно). 

Кумулятивна ймовірність рецидиву захворювання становила 12 % (3, 11, 11 і 23 

%, відповідно). Автори не виявили асоціації між стадією ендометріозу, типом 

пошкодження, локалізацією ураження та будь-яким з досліджуваних 

результатів, що підтверджує ефективність хірургічного лікування зовнішнього 

генітального ендометріозу при І-IV ступенях тяжкості, зокрема щодо настання 

спонтанної вагітності [213]. 
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Вважають, що лапароскопічний метод з використанням сучасних 

технологій (лазерних, ультразвукових) дає змогу проводити повне висічення 

усіх вогнищ ендометріозу [12]. Зокрема, Т. Ф. Татарчук та співавт. (2014) 

дійшли висновку, що застосування новітніх методик (лапароскопічне втручання 

з використанням високочастотного зварювання тканин та аргоно-плазмової 

коагуляції) є ефективним для лікування зовнішніх форм ендометріозу, 

особливо для жінок, які мають репродуктивні наміри, з огляду на оптимальний 

стан тканин після таких операцій у 84 % жінок проти 60 % при стандартних 

підходах до лікування, а також зниження у 3,4 рази частоти рецидивів та 

відновлення фертильності у 34 % жінок з ендометріозом [36]. 

Функціональний підхід, щадне ставлення до тканини яєчника вважають 

основними принципами ендоскопії при ендометріозі, оскільки завдяки їм 

можна знизити репродуктивні ризики оперативного втручання. Це стосується, 

наприклад, способу або методу хірургічного впливу [55, 97]. 

L. Mettler та співавт. (2014) оцінили ефективність лікування пацієнток з 

генітальним ендометріозом (n=450), яких розподілили на 3 групи залежно від 

способу лікування (1 група – гормональна терапія протягом 3 місяців, 2 група – 

хірургічне лікування, 3 група – комбінована терапія). Результати оцінено через 

1-2 місяці у пацієнток 1 і 3 груп і через 5-6 місяців ‒ у жінок 2 групи. Найвищий 

показник ефективності (60 %) був досягнутий у разі застосування 

комбінованого лікування, ефективність використання винятково гормональної 

терапії становила 55 % і хірургічного лікування - 50 %. Загальний показник 

настання вагітності (від 55 до 65 %) був досягнутий без істотних відмінностей 

при різних терапевтичних стратегіях [144]. При цьому A. S. Leung та M. H. 

Dahan (2016) зазначають, що більшість досліджень проводили у когортах жінок 

з помірним або важким ендометріозом, а питання щодо ведення пацієнток з 

мінімальними проявами захворювання залишається відкритим. Також наразі 

існують досить суперечливі докази стосовно хірургічної абляції або видалення 

ендометріом до запліднення ін вітро, а також щодо результатів ЗІВ. Отримані 
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результати свідчать про брак даних щодо ведення пацієнток з ендометріозом до 

застосування ДРТ і про необхідність подальших досліджень [131]. 

Науковці вказують на особливу актуальність консервативного лікування 

жінок, зацікавлених у збереженні репродуктивної функції, оскільки 

медикаментозна терапія дає змогу у низці випадків уникнути оперативного 

втручання або істотно зменшити його об’єм [22]. Критеріями ефективності 

лікування є купірування клінічних симптомів захворювання, відсутність 

рецидивів і відновлення фертильності у пацієнток репродуктивного віку [155, 

200]. Обговорюють кілька варіантів гормональної терапії генітального 

ендометріозу у хворих з безпліддям: емпірична терапія (у хворих з підозрою на 

ендометріоз перед виконанням першого оперативного втручання); ад’ювантна 

терапія після операції; ад’ювантна терапія перед протоколом ЗІВ; 

протирецидивна терапія (для профілактики рецидиву) при зміні 

репродуктивних планів [140, 155]. 

Не рекомендовано призначати медикаментозне лікування до операції у 

хворих з безпліддям, оскільки немає переконливих даних на користь її 

ефективності. Емпірична гормональна терапія показана перш за все жінкам з 

дисменореєю і больовим синдромом [188]. Проте, деякі автори вважають за 

доцільне призначати гормональні засоби в період очікування оперативного 

втручання при наявності больового синдрому і безпліддя, зумовленого 

ендометріозом [87, 223]. 

У більшості міжнародних рекомендацій до медикаментозних методів 

лікування першої лінії тривалий час відносили комбіновані оральні 

контрацептиви [221] і прогестини [54]. Мета-аналіз досліджень, опублікованих 

у базі даних Medline протягом 1970-2010 рр., дав змогу P. Vercellini та співавт. 

(2011) припустити, що, хоча оральні контрацептиви пригнічують овуляцію, що 

знижує ризик ендометріозу, естрогенний компонент в їх складі може фактично 

стимулювати розвиток цього захворювання. Встановлено, що вони можуть 

сприяти збереженню залозистої тканини ендометрія, яка потрапила в черевну 

порожнину з ретроградною менструацією і могла б піддатися лізису й 
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елімінації під час фізіологічного менструального циклу [212]. Дослідження C. 

Chapron та співавт. (2011) продемонструвало, що досить поширене призначення 

оральних контрацептивів з приводу дисменореї корелює з хірургічно 

підтвердженим ендометріозом у майбутньому (n=410), при цьому у разі 

призначення зазначених препаратів з приводу важкої первинної дисменореї ‒ з 

глибокими інвазивними формами захворювання (n=243). Також було показано, 

що на відміну від дисменореї оральні контрацептиви не впливають на 

хронічний тазовий біль і диспареунію [72]. Згідно з гіпотезою, запропонованою 

R. L. Barbieri, концентрація естрогену у сироватці, завдяки якій можна 

запобігти появі ознак гіпоестрогенії і не стимулювати розвиток ендометріозу, 

повинна знаходитися в інтервалі 30-60 пг/мл, проте для більшості препаратів ці 

критерії не встановлені [58]. Комбіновані оральні контрацептиви призначають 

підліткам, а також молодим пацієнткам, які не планують завагітніти. При 

плануванні вагітності, а також у разі встановленого безпліддя використовують 

більш ефективні засоби (прогестини, агоністи гонадотропін-рилізінг гормону 

(аГнРГ)) [93] зі «зворотною» («add-back») терапією/терапією прикриття [220] 

або левоноргестрел-виділяючу систему [128], хоча вони і не мають офіційно 

зареєстрованих показань для лікування ендометріозу. 

Лікування іншими засобами є або паліативним (анальгетики, нестероїдні 

протизапальні препарати ), які спричиняють значну кількість побічних ефектів 

(даназол, гестринон), або експериментальним (інгібітори ароматази, селективні 

естроген-рецепторні модулятори, агоністиестрогенових рецепторів, 

антиангіогенні препарати тощо) [81, 155, 205]. 

Основним компонентом консервативної медикаментозної терапії є 

гормономодулювальне лікування [161]. Вважають, що ендометріоз найчастіше 

виникає на тлі відносної або абсолютної гіперестрогенії, при дефіциті 

прогестерону. Тому патогенетичною основою гормональної терапії є тимчасове 

пригнічення функції яєчників, направлене на зменшення секреції естрадіолу, 

що призводить до регресу ендометріоїдних гетеротопій [198]. Гормональні 

препарати, використовувані для лікуванні ендометріозу, належать до груп з 
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різним механізмом дії. Але усі вони є «антигормонами», які пригнічують 

систему регуляції репродуктивної функції на різних її рівнях ‒ від гіпоталамуса 

до гонад і органів-мішеней, забезпечуючи патогенетичний вплив при 

зазначеному захворюванні [206]. 

Як наголошують C. Tosti та співавт. (2017), гормональний дисбаланс є 

мішенню лікування генітального ендометріозу [208]. Лікарські стратегії та 

інновації застосування гормональних препаратів постійно вдосконалюються. 

Впливаючи на рецептори естрогенів, гормональні препарати зменшують 

системний і локальний синтез естрогенів (аналоги GnRH, аGnRH, інгібітори 

ароматази), або активність естрогенів (селективні модулятори рецепторів 

естрогенів). Стійкості до прогестерону протидіють прогестини 

(Medroxyprogesteroneacetate, Dienogest, Danazol, Levonorgestrel) або селективні 

модулятори рецепторів прогестерону. Оскільки ендометріоз розглядають як 

хронічне захворювання, існує тенденція до розробки нових лікарських засобів, 

розрахованих на тривалий прийом, які не викликають негативних побічних 

ефектів [208]. 

Беручи до уваги той факт, що агоністи GnRH вважають золотим 

стандартом лікування ендометріозу у зв'язку з їх високою ефективністю для 

полегшення болю, A. D. DiVasta та співавт. (2015) водночас зауважують, що їх 

використання супроводжується симптомами дефіциту естрогенів: приливами 

жару, сухістю у піхві, зниженням лібідо. Прийом аGnRH може призвести до 

ятрогенного зниження мінеральної щільності кісткової тканини у зв'язку з 

дефіцитом естрогенів, що обмежує термін застосування агоністуGnRH до 6 

місяців, вимагає «терапії прикриття» естрогеном і у більшості випадків 

унеможливлює проведення повторних курсів лікування [83]. При цьому існує 

гестаген, розроблений спеціально для лікування ендометріозу ‒ дієногест. 

Високу ефективність дієногесту забезпечує поєднання кількох механізмів дії, 

спрямованих на найважливіші ланки патогенезу захворювання [118, 126]. У 

численних дослідженнях показано, що дієногест ефективний для зниження 

ендометріоїдних уражень, купірування болю, пов’язаного з ендометріозом, у 
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разі дисменореї, передменструального болю, диспареунії і дифузного тазового 

болю [115, 151, 163]. Отже, дієногест є перспективним препаратом для 

тривалого лікування різних форм ендометріозу або профілактики 

післяопераційних ускладнень [29].  

За даними різних авторів, після хірургічного лікування частота рецидивів 

ендометріозу протягом 5 років становить від 11 до 32 % [66, 71, 203]. Саме 

тому необхідним є передбачення можливості тривалого лікування з метою 

попередження рецидиву захворювання. При цьому враховують довгочасний 

характер терапії, зручність режиму прийому препаратів і їх вартість, швидкість 

відновлення фертильності після припинення лікування. Отримано дані щодо 

ефективності застосування з цією метою оральних контрацептивів (у 

безперервному режимі), агоністів GnRH, прогестинів [122, 145, 187, 224]. 

Проведено дослідження пацієнток з ендометріомами яєчників і 

перитонеальним ендометріозом, що пройшли хірургічне лапароскопічне 

лікування з видаленням ендометріоїдних вогнищ. Виявлено, що в 

післяопераційному періоді у цих пацієнток лікувальний комплекс "Диферелін" 

- "Люпрайд Депо" ефективний, призводить до регресу клінічної симптоматики 

захворювання і попереджає розвиток нових ендометріоїдних вогнищ [25]. 

Розроблено протоколи контрольованої гіперстимуляції яєчників з виключенням 

функції ендогенної секреції гонадотропінів при інгібуванні функції гіпофіза за 

допомогою агоністу GnRH ‒ триптореліну. Вказані режими призначення 

триптореліну в тривалому (середньолютеїновому і ранньому фолікулярному) і 

короткому протоколах. Зниження ендогенної функції гіпофіза за допомогою 

триптореліну дозволяє проводити гнучкішу контрольовану гіперстимуляцію 

яєчників, оскільки знижується ризик небажаного передчасного піку 

лютеїнізуючого гормону (ЛГ) і передчасної лютеїнізації [6]. 

Отже, загальною концепцією лікування ендометріозу є поєднання 

хірургічного і медикаментозного підходів. Тактика лікування жінок із 

генітальним ендометріозом залежить від багатьох факторів, зокрема від віку 

пацієнтки, локалізації та ступеня поширеності, клінічних проявів, наявності 
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фертильності і необхідності відновлення репродуктивної функції при безплідді, 

від супутніх гінекологічних захворювань, характеру і ступеня порушень 

функції гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниково-маткової системи, стану інших 

органів та систем, які забезпечують гомеостаз, індивідуальну чутливість до 

гормональних препаратів тощо. 

Сформульовано кілька важливих з практичної точки зору позицій, 

пов’язаних з подоланням безпліддя при ендометріозі, а саме: функціональний 

підхід на етапі першого хірургічного втручання, який полягає у максимально 

щадному ставленні до оваріального резерву; недоцільність повторних операцій; 

своєчасне застосування ДРТ, зокрема запліднення ін вітро; призначення 

гормональної терапії ад’ювантного (перед ЗІВ) і протирецидивного характеру. 

Тобто, лікування пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом передбачає 

не тільки відновлення репродуктивної функції, але і профілактику поширених 

форм ендометріозу, які вимагають виконання органозберігаючих, 

реконструктивно-пластичних операцій, поліпшення якості життя жінок, 

особливо репродуктивного віку. Розглядаючи ендометріоз як захворювання, 

загрозливе для реалізації репродуктивних планів жінки, необхідно мінімізувати 

ризики на кожному з етапів лікування. Комбінований підхід забезпечує 

лікування хвороби в цілому, а не окремих її симптомів. 

 

1.3. Особливості лікування безпліддя методами допоміжних 

репродуктивних технологій у жінок з ендометріозом 

 

Пацієнткам з відсутністю ефекту після комбінованого лікування 

ендометріозу рекомендують лікування безпліддя за допомогою ДРТ [200].  

Своєчасність використання методів ДРТ є важливим постулатом стратегії 

подолання безпліддя у жінок з генітальним ендометріозом. Запліднення ін вітро 

показано пацієнткам у таких випадках: зовнішній генітальний ендометріоз ІІІ-

IV ступенів тяжкості; старший репродуктивний вік; знижений оваріальний 

резерв; тривалий анамнез подолання безпліддя; порушення прохідності 
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маткових труб; наявність чоловічого безпліддя (значні відхилення у параметрах 

спермограми) [176]. Згідно з рекомендаціям Американського товариства з 

проблем репродуктивної медицини (2006), при зовнішньому генітальному 

ендометріозі ІІІ-IV ступенів тяжкості використання ДРТ є більше ефективним 

порівняно з повторною операцією [175]. Як зазначає G. D. Adamson, для 

подолання безпліддя на тлі важких форм зовнішнього генітального 

ендометріозу з локалізацією патологічних вогнищ на очеревині малого тазу, 

яєчниках і/або в ретроцервікальній ділянці часто використовують ЗІВ. 

Причиною цього служить низька ефективність методів відновлення природної 

фертильності при важких формах ендометріозу [50]. Водночас, дані про 

результати ЗІВ і перенесення ембріонів у жінок з генітальним ендометріозом 

залишаються досить суперечливими [100]. Низка авторів вказує на нижчі 

результати лікування методами ДРТ у жінок з ендометріозом порівняно з 

іншими чинниками безпліддя (трубно-перитонеальним, чоловічим та ін.). При 

цьому увагу акцентують на гіршій якості ооцитів з огляду на зниження 

показників їх запліднюваності та подальшого дроблення розвинутих в 

результаті запліднення ембріонів, які мають знижену здатність до імплантації 

навіть у разі початкових форм зовнішнього генітального ендометріозу [143, 

191, 194, 196]. На думку інших фахівців, зовнішній генітальний ендометріоз 

будь-якого ступеня тяжкості не впливає на дозрівання ооцитів, їх 

запліднюваність і результат ЗІВ [84, 157]. Також не існує єдиної думки щодо 

необхідності та оптимальної тривалості гормональної терапії у 

післяопераційному періоді і доцільності її проведення при зовнішньому 

генітальному ендометріозі. Окремі автори вважають, що медикаментозне 

лікування ендометріозу після оперативного втручання не підвищує 

ефективність ДРТ незалежно від стадії поширення захворювання [133, 199]. 

Інші дослідники наголошують на необхідності медикаментозної терапії перед 

проведенням ЗІВ, яка дає змогу домогтися успіху у 28,7 % пацієнток проти 9,0 

% у жінок, яким не проводили лікування у післяопераційному періоді [74]. 
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Раніше було встановлено, що хоча для адекватного дозрівання фолікула 

при контрольованій стимуляції яєчників достатньо присутності ФСГ, наявність 

ЛГ значно прискорює цей процес. Зазначений гормон необхідний для 

нормального синтезу стероїдних гормонів у природному циклі [40]. У 

преовуляторний період у відповідь на викид ЛГ у фолікулярній рідині 

домінантного фолікула різко зростає вміст прогестерону внаслідок лютеїнізації 

клітин гранульози, зростає активність протеолітичних ферментів, які 

забезпечують деструктивні зміни в тканинах фолікула, овуляцію і утворення 

жовтого тіла. Крім того, завдяки ЛГ відбувається синтез стероїдів і адекватне 

зростання ендометрія відповідно до стадії фолікулярного розвитку [24]. 

За висновками М. Г. Грищенка (2013), ефективність реалізації програм 

ЗІВ у жінок з генітальним ендометріозом залежить як від повноцінності 

проведення попередніх етапів лікування, так і від вибору методу 

контрольованої стимуляції яєчників при ЗІВ [13]. Дбайливе органозберігаюче 

оперативне лікування не призводить до істотного зниження оваріального 

резерву. У комбінації з адекватною медикаментозною терапією і при 

використанні схеми контрольованої стимуляції яєчників з введенням ЛГ під час 

пізньої лютеїнової фази таке лікування покращує результати відновлення 

репродуктивної функції пацієнток. Введення ЛГ під час пізньої фолікулярної 

фази в схемі контрольованої стимуляції яєчників покращує кількісні та якісні 

показники ембріологічного етапу ЗІВ, зокрема якість ооцитів і здатність їх до 

запліднення, якість ембріонів, завдяки чому зростає частота настання вагітності 

[13]. 

Дискусійним залишається питання щодо необхідності видалення 

ендометріоїдних кіст перед застосуванням ДРТ, оскільки після проведеного 

хірургічного лікування спостерігають значне зниження оваріального резерву 

яєчника та зменшення відповіді на стимуляцію овуляції [80]. Як 

альтернативний метод лікування при легких формах ендометріозу R. Pabuccu та 

співавт. (2004) запропонували аспірацію ендометріоїдних кіст. Цей метод 

лікування дає змогу зберегти овуляторний резерв, отримати кращу відповідь 
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під час стимуляції овуляції та одержати більшу кількість яйцеклітин при 

пункції фолікулів. Після аспірації покращується доступ до фолікулів під час 

пункції яйцеклітин, забирають токсичний вміст, який негативно впливає як на 

якість яйцеклітин, так і на подальший розвиток ембріона [160]. 

С. В. Хміль та співавт. (2016) встановили, що медикаментозна супресивна 

терапія на І-ІІ стадіях ендометріозу збільшує шанси жінки на вагітність. 

Ендометріоми розміром до 4 см доцільніше аспірувати, ніж проводити 

хірургічне лікування, оскільки завдяки аспірації зберігається овуляторний 

резерв яєчників. При ендометріомах розміром понад 4 см та у разі 

рецидивуючого ендометріозу показане оперативне лікування з подальшою 

оцінкою оваріального резерву та застосування методик ДРТ [39]. 

За даними В. Ю. Смольнікова [34], при використанні усіх схем стимуляції 

суперовуляції вагітність настала у 130 (22,7 %) жінок з 572. Частота настання 

вагітності з розрахунку на одне перенесення ембріонів в порожнину матки у 

жінок з генітальним ендометріозом віком до 30 років становила 36,1 %, від 30 

до 37 років ‒ 27,3 %, понад 37 років ‒ 14,3 %. Показники частоти настання 

вагітності у жінок з генітальним ендометріозом I-II стадії після 3- або 6-

місячного курсу проведеної гормональної терапії не відрізнялись. При 

поширених формах захворювання вони були в 4 рази вищими при тривалості 

лікування 6 місяців. У разі медикаментозного лікування захворювання 

впродовж 1 місяця частота настання вагітності становила 8,9 %, без 

гормональної терапії – 7 % з розрахунку на одну пацієнтку. Вірогідність 

настання вагітності була достовірно вищою при проведенні програми ЗІВ у 

жінок з ендометріозом I-IV стадій у період до 1,5 року після завершення 

адекватного комбінованого лікування (42,9 % з розрахунку на 1 перенесення 

ембріонів у порожнину матки) порівняно з пацієнтками, у яких ЗІВ було 

здійснене у більш пізні терміни (16,5 %). Відмічено 87 % вагітностей у жінок, 

яким було перенесено 3 ембріони [180]. Проведений аналіз репродуктивних 

втрат свідчив, що вони зумовлені не стільки якістю ембріонів або методикою 

проведення запліднення invitro, скільки обтяженим акушерсько-гінекологічним 
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анамнезом пацієнток з ендометріоз-асоційованим безпліддям, їх віком, клініко-

гормональними особливостями та інфекційним статусом подружжя, що вказує 

на необхідність ретельнішого обстеження і спостереження під час вагітності й 

обов’язкового проведення пренатальної діагностики генетичних та інших 

захворювань плоду [34].  

Результати дослідження S. N. Norenstedt та співавт. довели негативний 

вплив ендометріозу на оогенез. Погіршення якості ооцитів пояснюють 

збільшенням апоптозу, гранульози з наростанням інтрафолікулярного 

оксидативного стресу і з більшою частотою альтерації клітин [153]. У 

дослідженні P. Kuivasaari та співавт. показано, що ступінь несприятливого 

впливу на оогенез залежить від стадії тяжкості захворювання. При проведенні 

ЗІВ у групі хворих з ендометріозом III-IV стадій автори отримали значно 

менше преовуляторних ооцитів проти хворих з I-II стадіями захворювання. У 

цій групі хворих, крім того, було перенесено меншу кількість ембріонів, ніж у 

групі хворих на ендометріоз I-II стадій і в групі пацієнтів з ендометріозом в 

анамнезі [124]. 

За допомогою мета-аналізу M. Hamdan та співавт. (2015) вивчили 

результати 33 досліджень [102]. За висновками авторів, репродуктивні 

результати пацієнток з ендометріомою, які проходили IVF та 

інтрацитоплазматичне введення сперматозаїда (ICSI), були аналогічні до тих 

жінок, хто не мав захворювання, хоча швидкість скасування циклу у них була 

значно вищою. Хірургічне лікування ендометріозу не змінило результат 

IVF/ICSI, якщо порівняти з пацієнтками, у яких не проводили хірургічного 

втручання. Враховуючи, що знижений резерв яєчників може бути пов’язаний з 

наявністю саме ендометріозу, і потенційний шкідливий вплив хірургічного 

втручання на оваріальний резерв, індивідуалізація нагляду за жінками з 

ендометріозом до IVF/ICSI сприятиме оптимізації результатів ДРТ [102]. Крім 

того, при хірургічному лікуванні далеко не завжди вдається ліквідувати 

вогнища патологічного процесу. Такі вогнища є не лише причиною болю, який 

часто зберігається у післяопераційному періоді, але і джерелом численних 
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біологічно активних медіаторів і цитокінів, здатних негативно впливати на 

ендометрій, дозріваючі фолікули, якість ооцитів, що може знижувати 

ефективність ЗІВ [78]. 

Дискусії щодо ролі маркерів резерву яєчників як предикторів реакції 

контрольної стимуляції яєчників в циклах ICSI і IVF у жінок з ендометріозом 

досі тривають серед фахівців [75, 132]. Метою дослідження S. A. Wahd та 

співавт. (2014) була оцінка передбачуваності маркерів резерву яєчників за 

кількістю отриманих зрілих ооцитів (MII), а також визначення показників 

частоти настання вагітності та живонародженості у жінок з розвиненим 

ендометріозом [216]. Було залучено 285 жінок із безпліддям, які пройшли 

перший цикл ICSI. У 110 пацієнток було діагностовано ендометріоз III-IV 

стадій (група І), 175 пацієнток не мали ендометріозу (група ІІ); 63 жінки в групі 

І не мали в анамнезі попереднього хірургічного лікування ендометріозу (група 

Iа), в анамнезі 47 пацієнток було хірургічне втручання з приводу ендометріом 

(група Ib). Кількість зрілих ооцитів була значно меншою у жінок з розвиненим 

ендометріозом, ніж у жінок без ендометріозу. Найкращими предикторами 

кількості зрілих ооцитів, отриманих у жінок з ендометріозом та без нього, були 

кількість антральних фолікулів (КАФ) та вік, тоді як у жінок, які попередньо 

пройшли хірургічне втручання, таким предиктором була тільки КАФ. За 

висновками авторів, найкращим показником реакції контрольованої стимуляції 

сеперовуляції (КСО) в ICSI було КAФ, а потім вік. Жінки, яким проводилося 

ICSI після хірургічного втручання, мали гірший клінічний результат і нижчі 

показники живонароджених, якщо порівняти з жінками без попередньої 

операції та контрольної групи [216]. 

Як наголошують P. Härkki та співавт. (2010), ендометріоз погіршує 

ефективність ЗІВ [104]. Немає жодних доказів, що пригнічення овуляції перед 

ДРТ посилить їх ефективність. Резекція мінімального/легкого ендометріозу 

та/або відновлення нормальної анатомії тазу можуть посилити ефективність 

ДРТ, однак варто уникати агресивного хірургічного втручання на яєчниках, 

оскільки воно знижує оваріальний резерв та ймовірність настання вагітності 
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після ДРТ. Автори вважають, що асоційоване з ендометріозом безпліддя 

найкраще піддається лікуванню за допомогою різних методик ДРТ за умови 

якомога раннього застосування клініцистами цих методик, завдяки чому 

зростає ймовірність вагітності [104]. 

Z. Hou та співавт. (2013) проаналізували дані 326 пацієнток з 

ендометріозом при лікуванні безпліддя за допомогою ЗІВ [109], Були 

сформовані 2 групи: 1 група (n=141) – жінки, які завагітніли та 2 група (n=185) 

– жінки, у яких вагітність не настала. Серед прогностичних для настання 

вагітності факторів досліджували вік, ІМТ, рівень ФСГ, КАФ, маркери CA125 

та CA19-9, стадія ендометріозу, історія хірургічного втручання, схему 

стимуляції яєчників. Показник частоти вагітності у жінок, які пройшли ЗІВ, 

становила 43,2 % (141/326). Основні досліджувані параметри не відрізнялися 

між групами. У 50,0 % пацієнток вагітність настала після періоду безпліддя 

тривалістю до 5 років проти 35,5 % у пацієнток з більшою тривалістю 

інфертильності. При І-ІІ стадіях ендометріозу частота вагітності становила 

56,1%, що значно вище, ніж при III-IV стадіях (42,5 %). У жінок, які перенесли 

хірургічне лікування, вагітність настала у 46,6 % випадків проти 27,6 % за 

відсутності хірургічного втручання. Вагітність у разі довгострокової схеми 

стимуляції яєчників настала у 48,2 % жінок проти 38,3 % – при 

короткостроковій. За висновками авторів, до факторів, які впливають на 

сприятливий результат ЗІВ в умовах ендометріозу, належать тривалість 

безпліддя менше 5 років, І-ІІ стадії ендометріозу та історія хірургічного 

втручання [109]. 

Відомо, що ЗІВ дає змогу подолати такі причини безпліддя, як порушення 

анатомії органів малого тазу і функції яєчників, негативний вплив 

перитонеальної рідини (збільшення кількості макрофагів, Т-лімфоцитів, 

інтерлейкіну-1) на гамети, процес запліднення і ранні етапи розвитку ембріона 

[129]. Проте, слабкою ланкою залишаються порушення рецептивності 

ендометрія. При зовнішньому генітальному ендометріозі в ектопічному 

ендометрії спостерігають складне поєднання патологічних асоціацій як на 
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мікроскопічному (зниження розвитку піноподій), так і на молекулярному 

рівнях (зниження експресії НОХА-10, інтегрину альфа-v-бета-3, L-cелектину, 

муцину MUC 1, лейкемія-інгібуючого чинника, експресії ароматази цитохрому 

Р450, а також порушення співвідношення ізоформ прогестеронових і 

естрогенових рецепторів) [129]. Зокрема, A. Hayashi та співавт. (2012) показали 

зменшення співвідношення прогестеронових рецепторів типу B/A і збільшення 

співвідношення естрогенових рецепторів бета/альфа, що забезпечує так звану 

прогестеронову резистентність ендометрія [106]. За результатами деяких 

досліджень продемонстровано, що гормональна терапія протягом 3-6 місяців 

перед початком застосування протоколу ЗІВ може призводити до підвищення 

його ефективності. Доведена ефективність використання з цією метою агоністів 

GnRH [185]. Призначення супресивної терапії дає змогу домогтися оптимальної 

для лікування ендометріозу концентрації естрадіолу в крові ‒ 20-40 пг/мл (так 

зване терапевтичне вікно) [53, 202, 217]. Згідно з даними X. H. Yang та співавт. 

(2014), частота настання вагітності після двосторонньої лапароскопічної 

цистектомії і подальшого призначення протягом трьох місяців агоністу GnRH у 

1,5 рази перевищує частоту настання вагітності у пацієнток без гормонального 

лікування (57,1 проти 36,8 %, відповідно) [222].  

Е. В. Вартанян та співавт. (2015) називають такі особливості протоколу 

ЗІВ у пацієнток з ендометріозом [8]: безпосередньо після закінчення терапії 

дієногестом застосовувати довгий протокол з використанням агоністу ГнРГ 

триптореліну ацетату в дозі 0,1 мг/добу; призначати протизапальну терапію 

нестероїдних протизапальних препаратів, зокрема індометацин, супозиторії 

ректальні в дозі 100 мг/добу протягом 10 днів; у посттрансферному періоді 

жінкам рекомендовано отримувати медикаментозну підтримку дідрогестероном 

у дозі 20-40 мг/добу (пероральний прийом). У дослідженні брали участь 56 

пацієнток з аденоміозом різного ступеня тяжкості, зокрема з поєднаними 

формами ендометріозу, віком 25-44 років. Усі пацієнтки, які вказували на 

неефективність проведеної раніше консервативної терапії ендометріозу, 

страждали на безпліддя впродовж більше 3 років, мали в анамнезі спроби ЗІВ. 
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Кожна четверта з них (25,0 %) мала дві та більше невдалі спроби ЗІВ. За 

ступенем тяжкості захворювання пацієнтки були стратифіковані на групи: 1 

група ‒ 35 жінок з аденоміозом I-II ступеня тяжкості, 2 група ‒ 21 пацієнтка з 

аденоміозом III ступеня тяжкості. Ефективність ЗІВ у 1 групі становила 48,6 %, 

у другій ‒ 23,8 %. За висновками авторів, запропонована схема терапії на етапі 

підготовки до ЗІВ показала високу ефективність щодо лікування аденоміозу 

різного ступеню тяжкості. Дослідники також вказують на підвищення 

ефективності ЗІВ [8]. 

За результатами дослідження І. Є. Палиги (2017) частота невдалих спроб 

застосування ДРТ при зовнішньому генітальному ендометріозі I-II ст. 

становить 21,7 %. Для підвищення ефективності ДРТ необхідно 

використовувати ефективне прогнозування з урахуванням функціональних, 

лабораторних і морфологічних методів досліджень. Надалі слід розробити 

індивідуальну програму специфічної підготовки з урахуванням усіх попередніх 

результатів. Такий підхід дає змогу знизити частоту невдалих спроб 

застосування ДРТ і підвищити ефективність лікування безпліддя [30]. 

Вартими уваги є роботи, які демонструють збільшення експресії 

інтегрину альфа-5-бета-3 в ектопічному ендометрії після призначення 

препаратів агоністу GnRH при застосуванні ДРТ. Інтегрин альфа-v-бета-3 

експресується на поверхні епітеліальних клітин ендометрія і трофобласті [76]. 

Зокрема, Е. А. Калініна та співавт. (2012) показали, що показник частоти 

пологів після ЗІВ є значно вищим у пацієнтів з позитивною експресією 

інтегрину альфа-v-бета-3 в ендометрії (38 проти 7 %). Отримані результати 

дали змогу авторам рекомендувати лікування ендометріозу за допомогою 

агоністівGnRH як засобів гормональної підготовки жінок протягом 3-6 місяців 

до початку застосування протоколу ЗІВ [19].  

Можливості обґрунтування вибору консервативної терапії чи 

необхідності застосування ДРТ у конкретної жінки на основі прогнозування 

результатів лікування у наш час обмежені, що часто призводить до тривалого 

неефективного лікування і, з іншого боку, до застосування ДРТ у ситуаціях, 
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коли можна отримати вагітність природнім чином [64]. На думку деяких 

авторів, підвищення ефективності подолання безпліддя при ендометріозі можна 

досягти завдяки врахуванню при виборі методу лікування імунопатогенетичних 

особливостей його розвитку. Відомо, що в патогенезі як ендометріозу, так і 

безпліддя значну роль відіграють механізми імунологічної регуляції, а 

важливими імунологічними медіаторами є цитокіни, які, зокрема, задіяні у 

розвитку і прогресуванні ендометріозу та служать певними індикаторами його 

перебігу [63, 105, 114]. Останнім часом знання про імунопатогенез 

ендометріозу доповнено даними про важливу роль toll-like receptors (TLR2, 

TLR4) в тканині ендометрія. Також стало відомо, що чинниками, що впливають 

на імунну відповідь, є транскрипційні фактори регуляції диференціювання Т-

клітин: Т-хелперів 1 типу (Th1) ‒ Т-bet, Т-хелперів 2 типу (Th2) ‒ GATA3, Т-

регуляторних клітин (Treg) ‒ Foxp 3 [73, 110]. M. J. Jasper та співавт. (2006), 

зокрема, продемонстрували, що експресія мРНК Foxp3 була приблизно вдвічі 

меншою у тканинах ендометрія неплідних жінок [112]. На відміну від цього, 

експресія мРНК, які кодують T-bet та GATA3, залишалася незмінною. TGF-β 

контролює диференціюTreg-клітин, проте показники відносної кількості мРНК 

TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3 у тканині ендометрія не зазнавали змін у жінок з 

безпліддям. Цитокіни, які впливають на диференціювання Th1 та Th2 клітин, 

зокрема IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-10 та IL-12, а також цитокіни, які регулюють 

дендритні клітини, IL-1α, IL-1β, IL-6, LIF, GM-CSF і TNF-α, також були 

виражені аналогічно незалежно від стану фертильності. Виявлення зменшення 

рівня Foxp3 вказує на зниження диференціації Т-клітин до фенотипу Treg як 

основного детермінанту фертильності у жінок з ендометріозом [112]. Як 

показано Г. Д. Коваль (2015), найбільш значущий внесок у прогнозування 

результатів лікування ендометріозу мав показник співвідношення T-bet до 

GATA3 [190]. Низькі показники T-bet/GATA3 були предиктором поганої 

відповіді на консервативну терапію, таким пацієнткам рекомендоване 

запліднення за допомогою ЗІВ або інших методів ДРТ. Низькі показники 

експресії Foxp3 також вказували на ризик негативного результату 
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консервативного лікування ендометріозу. В цьому випадку успіх настання 

вагітності асоціювали з підвищенням експресії показника, тобто наближення 

його до норми. За висновками автора, незначні зміни експресії GATA3, T-bet, 

співвідношення T-bet/GATA3, незначне зниження експресії Foxp3 у тканині 

ендометрія, невиражені збільшення TLR2 і IL-10 асоціюються з прогнозом 

успішного консервативного лікування безпліддя і, навпаки, значні зміни цих 

показників ‒ з необхідністю використання ДРТ [21]. 

Отже, подолання безпліддя у хворих з ендометріозом є комплексною 

проблемою. Для безпліддя на тлі генітального ендометріозу характерна низка 

специфічних особливостей, які необхідно врахувати при виборі методів 

лікування. Важливо оцінювати шанси настання вагітності та своєчасно 

вдаватися до допоміжних репродуктивних технологій. Розвиток методу ЗІВ, 

ооцитів і перенесення ембріонів у порожнину матки намітив новий підхід до 

лікування безпліддя при генітальному ендометріозі. Численні  науковці та 

клініцисти, які займаються зазначеною проблемою, вважають, що методи ЗІВ є 

найбільш ефективними у лікуванні безпліддя, зумовленого ендометріозом. 

Ефективність реалізації програми ЗІВ залежить від повноцінності проведення 

усіх попередніх етапів лікування, а до чинників, які підвищують вірогідність 

настання вагітності, належать: комбіноване (оперативне і подальше 

медикаментозне) лікування захворювання незалежно від стадії його 

поширення; відмова від очікувальної тактики, натомість проведення ЗІВ 

безпосередньо після завершення лікування у жінок віком понад 37 років, 

функціональні резервні можливості яєчників яких знижені, у разі поєднання 

зовнішнього генітального ендометріозу з аденоміозом. 

Основні положення розділу викладені в наукових публікаціях:  

1. Шемелько ТЛ, Педаченко НЮ. Безплідність та ендометріоз. 

Ретроспективний аналіз. Одес. мед. Журн. 2018;(2):35-9. 

2. Шемелько ТЛ, Педаченко НЮ. Теоретичні питання сучасної концепції 

розвитку ендометріозу. В: Вороненко ЮВ, редактор. Збірник наукових праць 

співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. Київ; 2017;(Вип 28 Ч 3). с. 155-64. 
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РОЗДІЛ 2 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ЖІНОК ТА МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика обстежених жінок 

2.1.1. Перший етап дослідження: 

 

Дослідження на першому етапі проводилось на базі ДЗ «Прикарпатський 

центр репродукції людини» МОЗ України (м. Івано-Франківськ) з 2017 по 2019 

роки. До ретроспективного аналізу було включено та проаналізовано 400 

медичних карток пацієнток, яким надавалась медична допомога у даному 

центрі. 

На першому етапі нами було відібрано 149 жінок, яким було застосовано 

ДРТ за різних форм безпліддя. Учасників дослідження було поділено на дві 

групи. До контрольної групи (КГ1) увійшло 77 жінок віком від 23 до 40 років 

(середній вік 32,4±3,68 р) з безпліддям без ендометріозу та проведено 

порівняння із основною групою (ОГ1), де було 72 жінки у віці від 18 до 40 років 

(середній вік 32±4,33 р) з безпліддям та ендометріозом. ОГ1 поділено на 3 

підгрупи, згідно з формою ендометріозу: 1 підгрупа - жінки з аденоміозом, 2 

підгрупа - жінки з глибоким інфільтративним ендометріозом та 3 підгрупа 

пацієнток із ендометріомами яєчників. 

Безпліддя було діагностовано за визначенням та критеріями ВООЗ 

(відсутність вагітності у сексуально активної пари протягом одного року без 

застосування контрацепції). Чоловічий фактор безпліддя був виключений. 

Трубно-перитонеальний фактор діагностували різними методами (такими як 

соносальпінгоскопія, лапароскопія) і підтверджувались хірургічними 

втручаннями в анамнезі, такими як тубектомія в результаті позаматкової 

вагітності. Під час діагностичного пошуку причини безпліддя було враховано 

результати клінічних обстежень, а також результатів ультразвукового 

дослідження (УЗД) та лапароскопії. 
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Для підтвердження та визначення ознак аденоміозу було застосовано 

діагностичні сонографічні критерії та рекомендації FIGO (2018).  

Було встановлено, що серед пацієнток з ендометріозом, які входили до 

ОГ1 питома вага первинного безпліддя при різних формах ендометріозу була 

такою: 4 (8,5%) жінок з аденоміозом, ще у 6 (12,8%) пацієнток з 

ендометріомами яєчників та найбільша частота первинного безпліддя була 

виявлена у 37 (78,7%) жінок із глибоким інфільтративним ендометріозом. При 

визначенні частоти виявлення вторинного безпліддя у групі пацієнток з 

ендометріозом були отримані такі дані: при аденоміозі у 9 (36%) пацієнток 

було вторинне безпліддя, у 1(4%) жінки з ендометріомою яєчника та 15(60%) 

пацієнток із глибоким інфільтративним ендометріозом. 

В КГ1 первинне безпліддя було діагностовано у 38 (56,7%) пацієнток, а 

вторинне відповідно у 29 (43,3%) жінок. Причому, у 32 (42%) жінок в анамнезі 

було виконано сальпінгооваріолізис.  

 

2.1.2. Другий етап дослідження: 

 

Другий етап дослідження проводився на базі ДЗ «Прикарпатський центр 

репродукції людини» МОЗ України (м. Івано-Франківськ) з 2019 по 2020 рік. 

До даного етапу, проспективного аналізу, увійшло 119 жінок. Цих пацієнток 

було розподілено на дві групи : контрольну групу – 50 пацієнток із безпліддям з 

трубним фактором та основну групу жінок з ендометріомою одного яєчника 

малих розмірів (розміром до 4 см) з аденоміозом та безпліддям, в обох групах 

було виключено чоловічий та інші фактори безпліддя. В ході дослідження 

основну групу було рандомізовано розподілено на дві підгрупи (ІІа - 35 жінки і 

ІІб – 34 відповідно). 

 

2.2. Методи дослідження 

2.2.1. Протокол контрольованої стимуляції суперовуляції 
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Протокол з використанням ант-ГнРГ проводиться індукція суперовуляції 

препаратами лМГ проводилась, починаючи з 2-3 дня менструального циклу, 

потім, з 6-7 дня стимуляції циклу починалось введення 0,25 мг цетрореліксу 

(«Цетротид», «SeronoEurop», Великобританія) або 0,5 мг ганіреліксу 

(«Оргалутран» «Organon», Ірландія). 

Протокол з використанням а-ГнРГ проводиться під час даної схеми 

лікування на 18-22 день менструального циклу внутрішньом’язово однократно 

було введено препарат триптореліну 3,75 мг («Диферелін», «Іпсен Фарма 

Біотек», Франція або «Декапептил депо», «Ферринг ГмбХ», Німеччина). 

Призначення 10000 МО людського хоріонічного гонадотропіну (лХГ) 

(«Хорагон», Німеччина; «Овітрель», Італія; «Прегніл», Нідерланди/Швейцарія) 

здійснювалось за умови досягнення фолікулами середнього діаметру 18-20 мм. 

Пункція яєчників проводилась вагінальним доступом під УЗ-контролем через 

35-36 годин після призначення тригерної дози ЛХГ. Культивація ооцитів 

вібувалась в середовищах «Vitrolife» (Швеція) при температурі 37,0°С в 6,0 % 

СО2. Через 4-6 годин (в залежності від ступеня зрілості) після отримання 

ооцитів до кожної клітини додавалось приблизно 50–100 тис. активнорухомих 

сперматозоїдів. Якщо в день пункції в порції еякулята була недостатня 

кількість активнорухомих сперматозоїдів для проведення програми IVF, то 

використовувалась методика введення одного сперматозоїда в цитоплазму 

яйцеклітини (ICSI). 

Після інкубації протягом 16-18 годин, виконувався контроль запліднення 

– присутність пронуклеосів. Запліднені ооцити переносились у свіже 

середовище, потім протягом наступних 24 год культивувались, після чого 

оцінювали отримані ембріони та планували день ембріотрансферу (ЕТ). 

Проводилась оцінка стану ендометрія, можливість розвитку синдрому 

гіперстимуляції яєчників та інші фактори. В порожнину матки переносилось від 

одного до двох ембріонів через 76-120 год. після пункції. Підтримка лютеїнової 

фази здійснювалась шляхом призначення близько 600 мг/добу прогестерону 

(Прогестерон 2,5% («Біофарма», Україна); Інжеста 2,5% («Фармак», Україна), 
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“Утрожестан” («Bensins», Бельгія), Ендометрин (Німеччина), Лютеїна 200 

(Польща), Кринон 8% (Великобританія), Прогінорм геста 200 мг (Іспанія)) та, 

якнайменше, однієї ін’єкції 5000 МО ЛГХ. 

Біохімічною вважалась вагітність при зростанні рівня ß-лХГ на 14 день 

після ЕТ та наступній резорпції ембріона. Клінічна вагітність діагностувалась, 

коли сироваткова концентрація ß-лХГ була вищою 1000 МО/мл та/або під час 

УЗ підтвердження візуалізації плідного мішка.  

 

2.2.2. Гормональні дослідження 

 

Перший етап дослідження: 

1) Гормональні дослідження сироватки крові проводили на 2-3 день 

менструального циклу (визначались рівні ФСГ, ЛГ, ПРЛ, АМГ та Е2 ) для 

встановлення якості яєчникового резерву та, відповідно, подальшого вибору 

лікувальної методики. Дослідження проводилися імуноферментним методом 

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

2)  Вміст плацентарних білків сироватки крові (β-ХГЛ) визначали 

імуноферментним методом на аналізаторі Immulite 2000 (Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc., США) за інструкцією виробника.  

Другий етап дослідження: 

Пацієнткам визначались сироваткові рівні ФСГ, ЛГ, ПРЛ, АМГ та Е2 для 

встановлення якості яєчникового резерву та, відповідно, подальшого вибору 

лікувальної методики. Також на 7-9 день після овуляції (застосовувались 

уринарні тести на овуляцію) визначались концентрації прогестерону. 

Дослідження проводилися імуноферментним методом на аналізаторі Immulite 

2000 (Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США).  

 

2.2.3 Лікувально-профілактичний комплекс передгравідарної підготовки 

 

На другому етапі дослідження пацієнткам із контрольної та основної 
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групи було призначено схему передгравідарної підготовки, яка включала у себе 

щоденну дотацію вітамінів та мікроелементів у таких добових дозуваннях: 

вітаміну Д3 (2000-4000 МО), фолієвої кислоти (400 мкг), заліза (30 мг) та йоду 

(200 мкг), тривалість прийому – 3 місяці, пацієнтки приймали препарат 

«Прегна-5» («Amaxa Pharma», Великобританія) щодня по 1 капсулі. Крім того, 

жінкам основної групи додатково була призначена базова терапія ендометріозу. 

Для цього пацієнток з ендометріомами малих розмірів ( до 4 см) із аденоміозом 

було рандомно розподілено на дві підгрупи, залежно від прийому певного 

препарату: підгрупа ІІа - 35 жінок - приймали перорально препарат Дієногест 2 

мг («Візан» («Bayer Schering Pharma», Німеччина)) один раз на добу протягом 3 

міс; до другої підгрупи (ІІб) було включено 34 жінки яким було призначено 

внутрішньом’язові ін’єкції 3,6 мг триптореліну («Диферелін» («Іпсен Фарма 

Біотек», Франція)) 1 р/міс (усього 3 ін’єкції на 3 місяці). 

 

2.2.4. Ультразвукове дослідження 

 

Перший та другий етап дослідження включає ультразвукові дослідження, 

які здійснювались у кабінеті функціональної діагностики ДЗ «Прикарпатського 

центру репродукції людини» м. Івано-Франківська. 

Протягом циклу стимуляції виконувався ультразвуковий контроль 

кількості і розмірів фолікулів. УЗД вагітності проводилось через 2 тиж. після 

біохімічного встановлення вагітності (4 тиж. після запліднення – 6 тиж. 

вагітності). 

До комплексного УЗД належало підтвердження маткової вагітності, 

визначення основних біометричних показників ембріона (плода), показників 

серцевої діяльності, локалізації, товщини і структури хоріона, ділянок 

відшарування хоріона та плідного яйця, об’єму ретрохоріальних гематом. 

Оцінювався стан міометрію, внутрішнього вічка, довжина шийки матки, 

розміри яєчників та жовтого тіла. Серію повздовжніх і поперечних сканувань 

проводили на ультразвуковому апараті “Philips Clear Vue” (Німеччина) із 
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використанням пакетів програмного забезпечення.  

На другому етапі дослідження пацієнткам з основної групи проводилась 

аспіраційна біопсія ендометрія з різних точок порожнини матки на 7-9 день 

після овуляції.  

Аспіраційна біопсія виконувалась в двох підгрупах двічі. Перший раз 

пайпель-біопсія виконувалась перед призначенням терапії підготовки перед 

застосуванням методів ДРТ. 

Другий раз аспірат із порожнини матки також забирався методом Pipelle, 

після завершення курсу підготовчої терапії перед застосуванням методів ДРТ з 

метою контролю ефективності лікування. 

 

2.2.5. Імуногістохімічне досліджнення 

 

Імуногістохімічне досліджнення експресії стероїдних рецепторів 

проводилось в CSD medical Lab, в отриманих аспіратах ендометрію 

використовувався авідин-біотин-пероксидазний метод (Естроген-рецептор 

альфа (DAKO, клон EP1), Прогестерон-рецептор (DAKO, клон PgR 636)). 

Досліджуваний матеріал (аспірати порожнини матки) розміщували в парафін, 

обробка проводилась за стандартною процедурою. Результати 

імуногістохімічних реакцій оцінювали напівкількісним методом, 

прогестнеронові рецептори (PR) та естрогенові рецептори (ER) були 

підраховані у 10 полях зору при 20-кратному збільшенні. Дані верифікувались 

як відсоток забарвлених клітин від всієї клітинної популяції у кожному полі 

зору. Інтенсивність реакції оцінювалась за чотирьохбальною шкалою: 

1) ++++  >91% клітин з позитивною реакцією; 

2) +++    51-90% клітин з позитивною реакцією; 

3) ++      11-50% клітин з позитивною реакцією; 

4) +         <10% клітин з позитивною реакцією [142]. 

Позитивна реакція антиген-антитіло проявлялась у вигляді коричневих 

забарвлених ядер на світлоблакитному фоні антитіло-негативних ділянок 
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тканини. 

 

2.2.6. Оцінка якості життя та ефективності запропонованого лікувально-

діагностичного комплексу передгравідарної підготовки 

 

Протягом другого етапу дослідження всім жінкам основної та 

контрольної груп виконувалась оцінка якості життя за опитувальником SF-36, 

що включає визначення психологічного та фізичного компонентів здоров’я. На 

цьому ж етапі було проведена оцінка ефективності терапії ендометріозу, що 

включала аналіз та порівняння вираженості асоційованого з ендометріозом 

больового синдрому у малому тазу. Дана оцінка проводилася від вихідного 

рівня до кінця лікування ( на 3 місяць прийому препаратів ). Для цього було 

застосована візуальна аналогова шкала (VAS; 0 мм = відсутність болю, 100 мм 

= нестерпний біль). Оцінка VAS була обрана в якості основної змінної 

ефективності в цьому дослідженні, оскільки VAS є відповідним та добре 

встановленим інструментом для вимірювання болю в тазу, пов'язаного з 

ендометріозом (Fauconnier et al., 2009). 

 

2.2.7. Методи математичної обробки результатів дослідження 

 

Основою описового аналізу результатів дослідження було застосування 

методів варіаційної статистики. В дослідженні проаналізовано частотні 

характеристики (у %) якісних параметрів. Для кількісних параметрів 

визначались середні рівні показників та проводилась оцінка їх варіабельності і 

статистичної значимості за допомогою середньої арифметичної величини (М), 

середньоквадратичного відхилення, середньої похибки середньої величини (m) 

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

досліджуваними групами під час порівняння частотних характеристик (якісних 

параметрів) проводилась з використанням критерія Хі - квадрат.  

Порівняльний аналіз кількісних параметрів проведено з використанням 



66 

 

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

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

оцінка за параметричними та непараметричними критеріями проведена з метою 

додаткового контролю статистичної вірогідності результатів дослідження та 

однозначності трактування результатів. Пріоритетність вибору параметричних 

та непараметричних методів аналізу базувалась на попередній оцінці 

нормальності розподілу досліджуваних показників за критерієм Шапіро-Уілка. 

Визначення характеру взаємозв’язків між досліджуваними клінічними 

показниками базувалась на застосуванні кореляційно-регресійного аналізу. На 

всіх етапах статистичного аналізу проводилась оцінка статистичної значимості 

результатів на рівні не нижче 95 % (ризик похибки не більше 5 % - p<0,05). 

Електронна база первинних даних створена з використанням електронних 

таблиць Microsoft Excel 2010 [41]. Статистичний аналіз проведено з 

використанням статистичного пакету Stata 12 [38]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ  

МЕТОДІВ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ПАЦІЄНТОК З ЕНДОМЕТРІОЗОМ 

 

3.1. Структура безпліддя та характеристика методів  

допоміжних репродуктивних технологій у жінок з ендометріозом 

 

На початковому етапі дослідження з метою вивчення структури 

безпліддя, виявлення частоти різних форм ендометріозу та їх взаємозв’язок із 

гормональними коливаннями у жінок з безпліддям, виявлення зв’язку між ІМТ 

та частотою безпліддя, а також дослідження ефективності різних методів ДРТ 

було проведено ретроспективний аналіз історій хвороби 149 жінок з 

ендометріозом віком від 18 до 40 років, які спостерігалися у ДЗ 

«Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України (м. Івано-

Франківськ) з 2017 по 2019 рік. 

При аналізі медичних карток з’ясувалось, що тривалість безпліддя у 

пацієнток ОГ1 становила 6,6±4,6 р., а у жінок КГ1 цей період був статистично 

значимо триваліший – 7,4±4,2 р. (р<0,05). Більш раннє звернення жінок ОГ1 до 

клінік IVF з приводу лікування безпліддя може пояснюватись наростання 

симптомів, в тому числі тазового болю та прогресуванням розвитку 

ендометріозу, а також, відповідно, більшою їх настороженністю з приводу 

проблеми репродуктивного здоров’я. 

Питома вага первинного безпліддя серед пацієнток ОГ1 та КГ1 становила 

відповідно 65,3% та 56,7% (р<0,05), а відсоток вторинного безпліддя у двох 

групах спостереження відповідав 34,7% та 43,3% (р<0,05). Тобто було 

виявлено, що як для пацієнток ОГ1 , так і для КГ1 характерною була тенденція 

первинного безпліддя. Але більша частка первинного безпліддя виявлена в 

основній групі, адже часто при ендометріозі ми спостерігаємо високу частоту 

інфекційно-запальних захворювань жіночих статевих органів, порушення 
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функціонування гіпофізарно-яєчникової системи з порушеннями 

менструального циклу у вигляді АМК, гіперпролактинемії, що, відповідно, у 

таких жінок значно ускладнює настання природної вагітності. При цьому для 

жінок із переважно трубно-перитонеальним фактором безпліддя, в анамнезі у 

яких часто спостерігаються перенесені запальні захворювання органів малого 

тазу, повторні аборти та ектопічні вагітності, відсоток виявленого вторинного 

безпліддя був вищим, ніж у пацієнток з ендометріозом із ОГ1. 

При вивченні медичної документації пацієнток ОГ1 ми визначили 

структуру безпліддя відповідно від форми ендометріозу: первинне безпліддя 

було діагностовано у 4 (8,5%) жінок з аденоміозом, ще у 6 (12,8%) пацієнток з 

ендометріомами яєчників та найбільша частота первинного безпліддя була 

виявлена у 37 (78,7%) жінок із ретроцервікальним розташуванням 

ендометріоїдних гетеротопій. При визначенні частоти виявлення вторинного 

безпліддя у групі пацієнток з ендометріозом були отримані такі дані: при 

аденоміозі у 9 (36%) пацієнток було вторинне безпліддя, у 1 (4%) жінки з 

ендометріомою яєчника та 15 (60%) пацієнток із ретроцервікальним 

ендометріозом подано в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Розподіл жінок ОГ1 за формами ендометріозу 

Підгрупа 
Жінки з безпліддям 

Первинне безпліддя Вторинне безпліддя 

І
а 
(аденоміоз) 4 (8,5%) 9 (36%) 

І
б
(ретроцервікальний 

ендометріоз) 
37 (78,7%) 15 (60%) 

І
в 
(ендометріома яєчника 

розміром до 4 см) 
6 (12,8%) 1 (4%) 

Всього 47 (100%) 25 (100%) 

 

В результаті з’ясувалось, що серед пацієнток ОГ1 питома вага 
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ретроцервікального ендометріозу є найбільшою, незалежно від того, первинне 

чи вторинне безпліддя у жінки, а саме : 78,7% при первинній та 60% при 

вторинній формі. В той самий час аденоміоз посідає друге місце в структурі 

безпліддя жінок з ендометріозом, а ендометріома була виявлена у меншої 

частки пацієнток, такі показники демонструють вираженість впливу 

ендометріозу, залежно від його локалізації та розповсюдження на фертильність 

жінки та здатність самостійно завагітніти, уникаючи застосування методів ЗІВ, 

а також допомагають визначитись із методом лікування безпліддя. 

Під час вивчення сироваткових рівнів таких гормонів, як пролактин 

(ПРЛ), естрадіол (Е2), а також антимюлерів гормон у жінок з безпліддям, ми 

отримали дані, які представлені в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Порівняння рівнів показників в основній та контрольній групах (M±SD) 

Показники Основна 

(n=72) 

Контрольна 

(n=77) 

р 

АМГ 2,78±1,87 3,5±1,82 0,018* 

ПРЛ 16,91±5,7 15±4,36 0,023* 

Е2 60,63±35,59 51,86±25,72 0,085 

Примітка.* - різниця між групами статистично значима (p<0,05, оцінка за 

t-критерієм та критерієм Манна-Уітні). 

 

Середній рівень пролактину становив 15±4,36 нг/мл у контрольній групі 

та 16,91±5,7 нг/мл в основній. Сироватковий рівень пролактину був вищим 

серед безплідних жінок з ендометріозом, ніж у безплідних жінок без даного 

захворювання (р=0,023, що є статистично значимою різницею між контрольною 

та основною групами). 

Відмінності між показниками пролактину у різних групах зображено на 

рис. 3.1. 
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Рис.3.1. Відмінності між показниками пролактину у різних групах 

 

Під час порівняння показників пролактину всередині основної групи, 

нами було виявлено статистично достовірну різницю між показниками рівня 

даного гормону у жінок з аденоміозом (16,88±5,41 нг/мл) і пацієнток із 

ретроцервікальним ендометріозом (16,49±5,51 нг/мл) у порівнянні із даними 

жінок, у яких діагностовано ендометріому (20,09±7,35), p<0,05. 

Різниці між рівнями естрадіолу в сироватці крові у контрольній та 

основній групі були статистично незначимими, що ми бачимо з таблиці 3.2, де 

р=0,085. 

Середній рівень естрадіолу в контрольній групі становив 51,86±25,72 

пг/мл та в основній 60,63±35,59 пг/мл відповідно, що зображено нижче, на 

рис.3.2. 
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Рис.3.2. Середній рівень естрадіолу в контрольній групі 

 

Під час порівняння гормональних рівнів естрадіолу у жінок з 

ендометріозом, залежно від форми, нами було виявлено такі сироваткові 

показники Е2 : при аденоміозі 52,76±20,09 пг/мл, у жінок з ендометріомою 

56,66±27,7 пг/мл та дещо вищий рівень у пацієнток із ретроцервікальним 

ендометріозом 63,14±39,41 пг/мл, різниця між даними підгрупами не є 

статистично значима, p>0,05. 

При дослідженні концентрації АМГ у крові було виявлено, що в 

контрольній групі середні показники становили 3,5±1,82 нг/мл та в основній 

2,78±1,87 нг/мл відповідно, що також є статистично значимою різницею 

(р=0,018).  

Графічно зображено різницю показників АМГ при різних формах 

ендометріозу та порівняно з контрольною групою на рис.3.3. 

 

Рис. 3.3. Різниця показників АМГ при різних формах ендометріозу та 

порівняно з контрольною групою 

 

Визначено, що у пацієнток з ендометріомами яєчників розміром до 4 см 

рівень АМГ був нижчим, ніж у жінок з ретроцервікальним ендометріозом (РЕ) 
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та аденоміозом. А саме, при ендометріомі яєчника сироватковий рівень АМГ 

становив 2,24±1,19 нг/мл, при ретроцервікальному ендометріозі - 2,92±1,99 

нг/мл, у пацієнток з аденоміозом - 2,5±1,67 нг/мл. 

Тобто, в даному дослідженні було виявлено, що в групі з наявністю 

безпліддя та ендометріозу, незалежно від форми даного захворювання, є 

тенденція до підвищення рівнів пролактину, порівняно з безплідними 

пацієнтками без ендометріозу. Що може свідчити про вірогідність застосування 

визначення рівня пролактину як діагностичного біомаркеру ендометріозу у 

безплідних жінок. 

На даний момент невідомо, чи є зростання рівня пролактину первинним, 

чи навпаки – це відбувається внаслідок прогресування ендометріозу. Як відомо, 

естрадіол стимулює пролактинові рецептори в матці, тобто при 

ендометріоїдних гетеротопіях відбувається гіперстимуляція цих рецепторів. 

Водночас, високий рівень пролактину інгібує естрогенову активність. 

При дослідженні такого маркеру оваріального резерву як АМГ було 

виявлено, що наявність ендометріозу погіршує ці показники, а особливо, 

наявність ендометріоми яєчника. Це було досліджено при порівнянні 

сироваткового рівня АМГ у групі безплідних жінок з ендометріозом та у групі з 

безпліддям без ендометріозу. 

При порівнянні рівнів естрадіолу в обох групах не було статистично 

значимої різниці, що вказує на те, що даний показник не може 

використовуватись з діагностичною метою при встановленні діагнозу 

ендометріоз при безплідді. 

Наступним етапом дослідження було проведення аналізу рівня індексу 

маси тіла в обох групах пацієнток та отримано такі дані: середній показник ІМТ 

серед жінок ОГ1 становив 23,5±4,4 кг/м
2 

 та 23,8±4,1 кг/м
2
 у жінок КГ1, що у 

межах норми, але ближче до верхніх меж. Тоді ми вирішили дослідити, у якої 

кількості жінок є порушення харчування, що демонструється зрушенням 

показників ІМТ у більший чи менший бік. Ці дані наведено у таблиці нижче: 
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Таблиця 3.3 

Індекс маси тіла у жінок ОГ1 та  КГ1 

ІМТ Групи Всього 

ОГ1 КГ1 

17-18,4 кг/м
2
 

(недостатня вага) 

5(6,94%) 5(6,49%) 10(6,71%) 

18,5-24,9 кг/м
2
 

(нормальна вага) 

50(69,44%) 49(63,64%) 99(66,44%) 

25,0-29,9 кг/м
2
 

(надлишкова вага) 

10(13,89%) 17(22,08) 27(18,12%) 

>30 кг/м
2
 (ожиріння) 7(9,72%) 6(7,79%) 13(8,72%) 

Всього 77(100%) 72(100%) 149(100%) 

 

Отже, в результаті було виявлено, що більшість пацієнток мали 

нормальну вагу тіла: в основній групі 50(69,44%) жінок та відповідно 

49(63,64%) пацієнток контрольної групи. Спостерігається тенденція до 

зростання маси тіла в обох групах, бо в основній групі у 10(13,89%) жінок є 

надлишкова вага, а у 7(9,72%) пацієнток ІМТ>30 кг/м
2
, що дає змогу 

діагностувати ожиріння у даної категорії пацієнток. В контрольній групі 

аналогічна ситуація з рівнем маси тіла, а саме: надлишкова вага є у 17(22,08%) 

жінок, а ожиріння виявлено у 6(7,79%) пацієнток відповідно. Дещо нижча 

частота виявлення недостатньої ваги, причому показники обох груп майже 

однакові: ІМТ нижче 18,4 кг/м
2
 у 5(6,94%) жінок з основної групи та у 5(6,49%) 

відповідно з контрольної групи. 

Тобто, ми можемо провести взаємозв’язок між підвищенням ваги жінок 

(зростанням ІМТ) та частотою безпліддя, причому наявність ендометріозу 

особливо не впливає на зміну цих показників, бо значних відмінностей між 

двома групами ми не виявили. 

Пацієнткам обох клінічних груп було проведено наступні методи 
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лікування безпліддя в залежності від його фактора: 

 

1) IVF при індукції овуляції проводилось 72 (100%) пацієнткам ОГ та 77 

(100%) пацієнткам із КГ; 

2) IVF/ICSI за допомогою протоколу КСО з використанням антагоністів 

ГнРГ застосовувався до 19(26,39%) пацієнток ОГ та до 42(54,55%) 

пацієнток КГ1; 

3) IVF/ICSI з протоколом КСО з використанням агоністів ГнРГ 

застосовувався до 53(73,61%) жінок ОГ та до 35(45,45%) пацієнток КГ 

відповідно; 

4) ЕТ-кріо був виконаний 4(5,5%) жінкам ОГ та 12(15,5%) пацієнткам КГ. 

Демонстрація даних представлена нижче у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Вибір лікувальних програм 

Протокол 

стимуляції 

ОГ1 КГ1 Всього 

Агоністи 53(73,61%) 35(45,45%) 88(59,06%) 

Антагоністи 19(26,39%) 42(54,55%) 61(40,94%) 

Всього 72(100%) 77(100%) 149(100%) 

 

3.2. Ефективність методик допоміжних репродуктивних технологій та 

перебіг першого триместру вагітності 

 

Під час проведення протоколу КСО у 53 (73,61%) жінок із основної групи 

було застосовано фолітропін альфа, відповідно у КГ1 його було призначено 41 

(53,25%) пацієнткам. Також застосовували препарат фолітропіну бета в другій 

частині контрольної групи у 36 (46,75%) жінок (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5 

Порівняння середньої загальнокурсової дози препаратів ФСГ, а саме 

фолітропіну альфа та фолітропіну бета в різних протоколах КСО у 

пацієнток обох клінічних груп 

 

Середня кількість ампул фолітропіну альфа, що були використані у 

розрахунку на один цикл КСО з антагоністами ГнРГ у пацієнток ОГ1, склала 

21,0±1,6 ампулу, у той час, як до жінок КГ1 із аГнРГ було застосовано 27,0±1,8 

ампул. В протоколі КСО для жінок КГ1 визначено необхідним застосувати 

27,0±0,5 ампул фолітропіну бета на один цикл КСО з аГнРГ, а у пацієнток із 

ОГ1 39,0±1,6 ампул відповідно. Виходячи із отриманих даних, зрозуміло, що у 

пацієнток ОГ1 було необхідним застосування більшої кількості ампул 

фолітропіну альфа у протоколі КСО з агоністами, порівняно із КГ1 для 

стимуляції фолікулогенезу в різних протоколах (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Середня кількість ампул ФСГ, застосованих при різних протоколах 

контрольованої стимуляції суперовуляції у жінок ОГ1 та КГ1, M±m 

Протокол КСО Кількість ампул ФСГ, амп. 

ОГ1,n=72 КГ1, n=77 

Із антагоністами ГнРГ 21,0±1,6 27,0±1,8 

З агоністами ГнРГ 39,0±1,6 27,0±0,5 

 

Наступним етапом дослідження була проведена оцінка кількості 

отриманих під час пункції ооцитів, відсотка дегенерованих клітин, відсотка 

Препарат ОГ1 КГ1 Всього 

Гонал (фолітропін 

альфа) 75 од 

53(73,61%) 41(53,25%) 94(63,09%) 

Пурегон (фолітропін 

бета) 50 од 

0(0%) 36(46,75%) 36(46,75%) 
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клітин, які запліднились та відсотка клітин на стадії двох пронуклеосів у жінок 

із безпліддям та ендометріозом та у пацієнток з безпліддям без ендометріозу. 

Кількість отриманих під час пункції ооцитів в ОГ1 становила 11,1±1,3, в 

КГ1 – 12,2±1,3. Відсоток дегенерованих клітин в ОГ1 складав 12,7±2,9%, а в КГ1 

– 17,2±2,7%. В ОГ1 клітин, які запліднились, було 63,2±5,3%, в той час, коли в 

КГ1 це становило 59,8±3,7%. Відсоток клітин на стадії двох пронуклеосів 

становив в ОГ1 84,3±5,2%, в КГ1 – 72,3±3,1% (табл. 3.7). 

За даними, що вказані в таблиці 3.7 видно, що немає статистично 

значимих відмінностей середніх значень наведених показників між групами 

спостереження першого етапу дослідження. 

Таблиця 3.7 

Ембріональні показники у жінок ОГ1 та КГ1, M±m 

Показник 

Группа спостереження 

р 
ОГ1,n=72 КГ1,n=77 

Кількість отриманих ооцитів, кл. 11,1±1,3 12,2±1,3 p>0,05 

Відсоток дегенерованих клітин, % 12,7±2,9 17,2±2,7 p>0,05 

Відсоток клітин, що запліднились, % 63,2±5,3 59,8±3,7 p>0,05 

Відсоток клітин на стадії 

двох пронукеосів, % 

84,3±5,3 72,3±3,1 p>0,05 

 

У пацієнток ОГ1 частота настання клінічної вагітності у відношенні до 

проведених ембріотрансферів (табл. 3.8) була статистично значимо нижчою у 

порівнянні із відповідним показником у жінок КГ1 (у пацієнток з ендометріозом 

23,7±4,2%, порівняно із вищими показниками із групи контролю - 41,6±5,6 %, 

p<0.05). 

Під час дослідження важливо було дослідити взаємозв’язок форми 

ендометріозу та частоту настання вагітності у цих жінок. У жінок з 

ендометріозом ми отримали такі дані: у першій підгрупі - пацієнтки з 

аденоміозом - 23,1±11,7% (достовірно нижча частота у порівнянні із даними 
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групи контролю, p=0,156); у 2 підгрупі - жінки з ретроцервікальним 

ендометріозом - 23,1±5,8% (значно нижче, ніж у КГ1, p=0,024); у пацієнток 3 

підгрупи із ендометріомами яєчників - 28,6±17,1% (також статистично значимо 

нижче, ніж у жінок із трубно-перитонеальним фактором, p=0,04). 

Внаслідок аналізу даних було виявлено, що серед усіх підгруп жінок з 

ендометріозом частота настання вагітності була статистично значимо нижча 

(p<0,05), ніж у контрольній групі, що свідчить про погіршення ефективності 

ДРТ у жінок з ендометріозом при порівнянні із жінками з трубно-

перитонеальним фактором безпліддя. 

У ході нашого дослідження ми також порівняли характер перебігу 

першого триместру вагітності (до 12 тижнів включно) після застосування ДРТ у 

пацієнток двох клінічних груп першого етапу дослідження. Ми досліджували 

наступні варіанти ускладнень перебігу вагітності, як загроза переривання, 

мимовільна редукція одного плоду з двійні, також мимовільний аборт. 

Отримані дані також продемонстровані у табл. 3.8, а саме: частота ускладнень 

вагітності у пацієнток з ендометріозом була вдвічі вищою від таких у жінок без 

наявності даної патології (у 12 (70,58±3,4%) жінок із ОГ1 порівняно з 11 

(34,37±3,7%) жінками із КГ1; р<0,05). Причому, загроза переривання вагітності 

в ОГ1 була виявлена у 7 (41,1±5,2%) жінок, а також у жінок КГ1 - 5 (15,6±6,2%)). 

Ця різниця також була статистично значимо вищою у пацієнток із 

ендометріозом. З чого можна зробити висновок, що наявність ендометріозу 

суттєво впливає на виношування вагітності, що відбулась внаслідок 

застосування ДРТ. 
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Таблиця 3.8 

Особливості перебігу вагітності  

у жінок ОГ1 та КГ1 в першому триместрі, (n та %) 

Показники Основна група Контрольна 

група 

Клінічна вагітність (%) 17 (23,7±4,2%) 32 (41,6±5,6 %) 

Ускладнення  

вагітності 

загроза переривання (%) 7 (41,1±5,2%) 5 (15,6±6,2%) 

мимовільна редукція  

одного плоду з двійні (%) 

0 (0%) 0 (0%) 

мимовільний аборт (%) 5 (29,4±1,1%) 6 (18,7±1,7%) 

Всього ускладнень (%) 12 (70,58±3,4%) 11 (34,37±3,7%) 

Прогресуюча вагітність (%) 12 (70,58±3,4%) 26 (81,25±1,7%) 

 

Наступним етапом було визначення рівнів ускладнень перебігу першого 

триместру вагітності у пацієнток із ендометріозом, порівняно з жінками без 

даної патології. 

В результаті аналізу даних, наведених у таблиці 3.8, ми бачимо, що у 

жінок з ендометріозом частота прогресуючої вагітності (у 12 (70,58±3,4%) 

жінок) статистично значимо відрізнялась від такої у жінок з трубно-

перитонеальним фактором безпліддя (у 26 (81,25±1,7%)) пацієнток, які входили 

до КГ1. 

Таким чином, при порівнянні результатів клініко-лабораторних 

обстежень пацієнток двох клінічних груп першого етапу дослідження, 

встановлено, що тривалість безпліддя на момент звернення жінок до клінік, що 

застосовують ДРТ, достовірно менша у пацієнток з ендометріозом (ОГ1), на 

відміну від жінок з іншими причинами безпліддя, в тому числі, трубно-

перитонеальний фактор (КГ1). 

У пацієнток ОГ1 та КГ1 використовується широкий спектр методів 

лікування безпліддя, включаючи також програми ДРТ, вибір яких залежить від 
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причин безпліддя, виявлених у ході обстеження, у тому числі поєднаного 

генезу. Також, превалювала частота первинної форми безпліддя в обох групах 

пацієнток. Серед жінок з ендометріозом, найбільш часто зустрічалась така 

форма, як глибокий інфільтративний ендометріоз, що може вказувати на 

найбільш несприятливий прогноз даної форми патології щодо безпліддя. 

В той же час у безплідних жінок з ендометріозом визначається 

підвищення рівнів пролактину в крові, що може свідчити про можливість 

діагностичної цінності цього параметру як біомаркеру при постановці діагнозу 

«ендометріоз». Також відзначено негативний вплив ендометріоїдних 

гетеротопій на зниження оваріального резерву, причому, це не залежить від 

локалізації цих вогнищ. 

У пацієнток обох груп спостерігається тенденція до підвищення маси 

тіла, що у свою чергу, відповідно, може бути пов’язано із зростанням частоти 

безпліддя. Бо, як відомо, аномальний ІМТ є показником, що звертає увагу на 

порушення харчування, що в свою чергу може сприяти ановуляції, 

нерегулярному менструальному циклу, несприятливій якості ооцитів, змінам 

ендометрія та гормональному дисбалансу. Це в кінцевому підсумку призводить 

до жіночого безпліддя, що може ускладнити можливість природнього зачаття 

та вимагати застосування допоміжних репродуктивних технологій. 

У пацієнток із ендометріозом частота настання клінічної вагітності у 

відношенні до проведених ембріотрансферів статистично нижча від 

відповідного показника у жінок без ендометріозу (p<0,05), показники 

ускладнень вагітності приблизно на одному рівні в обох групах. Що може 

вказувати на негативний вплив наявності ендометріозу на результативність 

застосування методик ДРТ та прогноз виношування вагітності, а також нижчу 

ефективність цих методик у порівнянні із трубно-перитонеальним фактором 

безпліддя. 
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РОЗДІЛ 4 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОК З ЕНДОМЕТРІОЗОМ 

 

4.1 Особливості психоемоційного та фізичного стану жінок з 

ендометріозом 

 

Протягом даного етапу дослідження всім жінкам основної та контрольної 

груп виконувалась оцінка якості життя за опитувальником SF-36, що включає 

визначення психологічного та фізичного компонентів здоров’я. 

Під час аналізу показників якості життя за шкалою SF-36 у жінок з 

ендометріозом в репродуктивному віці результати тестування не відрізнялися 

від відповідних показників здорових жінок тільки щодо наявності фізичного 

болю, а також показників фізичної та соціальної активності (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Середні показники шкали якості життя SF-36 у обстежених жінок, M ± σ 

Субсфери шкал 

Групи жінок 

І підгрупа 

(n=35) 

ІІ 

підгрупа 

(n=34) 

контрольна 

група (n=50) 
pІ-К pІІ-К 

1 2 3 4 5 6 

PF – фізична 

активність 
66,4±8,8 49,8±7,6 72,2±11,2 0,010* <0,001* 

RP – роль фізичних 

проблем в обмеженні 

життєдіяльності 

70,5±11,9 43,9±5,4 73,1±9,8 0,296 <0,001* 

ВР – фізичний біль 67,3±12 61,9±7,5 70,4±7,8 0,191 <0,001* 

GH – загальне 

сприйняття здоров’я 
54,5±13,2 52,2±9,8 75,2±7,5 <0,001* <0,001* 

VT – життєздатність 61,2±11 55,6±5,7 73,5±8,2 <0,001* <0,001* 
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Продовж. табл.4.1 

1 2 3 4 5 6 

SF – соціальна 

активність 
67,3±11,2 63,7±6,5 71,4±9 0,080 <0,001* 

RE – роль емоційних 

проблем в обмеженні 

життєдіяльності 

62,6±9,9 42,4±4 73,7±6,7 <0,001* <0,001* 

МН – психічне 

здоров’я 
66,6±14,4 45,6±8,4 73,1±9,9 0,026* <0,001* 

Фізичний компонент 

здоров'я 
67,7±9,4 56,1±6,9 76±8 <0,001* <0,001* 

Психологічний 

компонент здоров'я 
62,1±9,8 48,4±5,5 71±7,6 <0,001* <0,001* 

 

Враховуючи, що по іншим показникам якості життя жінок з 

ендометріозом були суттєві відмінності у порівнянні із жінками контрольної 

групи. У жінок з ендометріозом всі показники шкали SF-36 були значно нижче, 

ніж у неплідних пацієнток із трубним фактором, як щодо фізичних відчуттів, 

так і особливо щодо психоемоційного стану. 

Порівняно низькими були показники ролі фізичних (43,9±5,4 у порівнянні 

з 73,1±9,8; р <0,0001) та емоційних (42,4±4 у порівнянні з 73,7±6,7; р <0,0001) 

проблем в обмеженні життєдіяльності у жінок з ендометріозом, що позначалося 

на «загальному самосприйнятті здоров'я» та «життєздатності». Отримані 

результати свідчать про значну роль наявності такого захворювання, як 

ендометріоз, що безпосередньо впливає не тільки на порушення фізичного 

здоров'я, а й має велике значення в генезі психоемоційних проблем у пацієнток 

з даною патологією (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Середні показників шкали якості життя SF-36 у обстежених 

жінок 

Примітка.* - порівняння компонентів фізичного та психічного здоров’я 

між підгрупами жінок з ендометріозом та жінками з контрольної групи 

 

Під час аналізу клінічної характеристики жінок з ендометріозом було 

виявлено, що згідно зі шкалою SF-36, істотно знижені показники фізичного і 

психічного компонентів здоров'я. Тобто профілактика і адеквантий менеджмент 

даного захворювання, це основні засоби, які можна розглядати як дієву 

можливість покращити якість життя даної категорії жінок. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОКРИННОГО СТАТУСУ У ЖІНОК З 

ЕНДОМЕТРІОЗОМ. ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-ЯЄЧНИКОВА 

СИСТЕМА. ВПЛИВ ЗАПРОПОНОВАНОГО ЛІКУВАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПЕРЕДГРАВІДАРНОЇ 

ПІДГОТОВКИ НА ГОРМОНАЛЬНИЙ СТАТУС ЖІНОК ІЗ 

ЕНДОМЕТРІОЗОМ 

 

Метою наступного етапу дослідження було з’ясування особливостей 

гормонального статусу жінок із ендометріозом, а також дослідження 

відмінностей рівнів АМГ, естрадіолу, ФСГ, ЛГ і особливо пролактину. 

На цьому етапі досліджували показники 119 жінок, яких розподілили на 

дві групи: до основної групи входило 69 жінок із ендометріоамами малих 

розмірів (до 4 см) і аденоміозом; до групи контролю віднесли 50 жінок із 

трубним фактором безпліддя. Під час дослідження основну групу було 

розподілено на дві підгрупи, залежно від прийому певного препарату: пацієнти 

підгрупи ІІ
а
 - 35 жінок з ендометріомами малих розмірів та аденоміозом - 

приймали перорально препарат дієногест 2 мг один раз на добу протягом 3 міс; 

до другої підгрупи (ІІ
б
) входило 34 жінки із діагностованою ендометріомою 

малих розмірів та аденоміозом, яким призначали внутрішньом’язові ін’єкції 3,6 

мг триптореліну 1 р/міс (усього 3 ін’єкції впродовж 3 місяців). 

З огляду на високу частоту незапланованих вагітностей (40% за даними 

ВООЗ), а також зважаючи на сучасні настанови щодо дотації вітамінів та 

мікроелементів, усім жінкам репродуктивного віку необхідно призначити 

адекватні дозування необхідних вітамінів та мікроелементів. Тож під час 

другого етапу дослідження усім жінкам із КГ2 та ОГ2 було застосовано 

передгравідарну підготовку із застосуванням 2000-4000 МО вітаміну Д на добу, 

400 мкг фолієвої кислоти на добу, 30 мг препарату заліза на добу, 200 мкг йоду 

на добу (упродовж 3 місяців). 
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Середній вік жінок двох підгруп ОГ2 (із ендометріозом) становив 

відповідно 30,9±2,6 та 29,9±1,2 рр. проти 30,1±1,4 (р>0,05) у групі контролю. 

Статистично значущих відмінностей за віком між цими підгрупами не 

виявлено, тому така однорідність дала змогу більш точно порівнювати їх за 

іншими критеріями. 

 

5.1. Функціональні особливості гіпофізарно-яєчникової системи  

у пацієнток із ендометріозом 

 

З метою оцінки функціонального стану гіпофізарно-яєчникової системи у 

всіх обстежених жінок визначали сироваткові рівні ФСГ, ЛГ, АМГ, естрадіолу 

та пролактину на 2-3 день менструального циклу (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Сироваткові концентрації репродуктивних гормонів у жінок ОГ2 та КГ2, 

M±SD 

Групи 

жінок 

n ФСГ, 

МО/л 

ЛГ, МО/л Е2, пг/мл ПРЛ, 

нг/мл 

АМГ, 

нг/мл 

ОГ2 69 
8,04±2,32 7,01±2,49 75,79±13,97 14,97±5,2 

2,17±0,74 

КГ2 50 
6,17±2,03 4,94±1,52 70,9±10,16 7,24±2,15 2,56±0,70 

Р - р<0,001* р<0,001* 0,102 р<0,001* р<0,05 

Примітка.* - відмінність між двома підгрупами ОГ2 є статистично 

значущою за відповідними показниками, р<0,001. 

 

В таблиці 5.1 продемонстровано, що показники рівнів ФСГ жінок ОГ2 

(8,04±2,32 МО/л) та КГ2 (6,17±2,03 МО/л), статистично значущо різняться 

(р<0,001). Також помітна статистично значуща відмінність між рівнями ЛГ у 

жінок цих двох груп (7,01±2,49 МО/л та 4,94±1,52 МО/л відповідно; р<0,001). 

Рівень пролактину теж статистично значуще вищий у жінок ОГ2, ніж у 
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пацієнток КГ2 (14,97±5,2 нг/мл проти 7,24±2,15 нг/мл відповідно; р<0,001). 

Концентрація АМГ у крові пацієнток із ендометріозом становить 2,17±0,74 

нг/мл, що статистично значуще відрізняється від аналогічного показника у 

групі з трубним фактором безпліддя без ендометріозу, а саме 2,56±0,70 нг/мл ( 

р<0,05). Водночас між сироватковими концентраціями естрадіолу у жінок обох 

клінічних груп відсутня статистично значуща відмінність (75,79±13,97 пг/мл 

проти 70,9±10,16 пг/мл відповідно; р>0,05). Це може свідчити про зниження 

оваріального резерву при ендометріозі. 

В подальшому періоді дослідження ми вирішили проаналізувати 

особливості концентрацій гонадотропінів, пролактину та естрадіолу в двох 

підгрупах ОГ2 (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Сироваткові рівні репродуктивних гормонів  

у жінок двох підгруп ОГ2 та КГ2, M±SD 

Групи жінок n 
ФСГ, 

МО/л 
ЛГ, МО/л Е2, пг/мл Прл, нг/мл 

 

АМГ, нг/мл 

 

ІІ
а
 35 7,55±1,92 6,85±2,88 82,34±20,35 13,76±4,31 2,13±0,76 

ІІ
б
 34 8,52±2,75 7,17±2,19 85,63±13,39 16,18±6,22 2,20±0,65 

КГ2 50 6,17±2,03 4,94±1,52 70,9±10,16 7,24±2,15 2,56±0,70 

pІIa-К  0,005* 0,001* 0,005* 0,001* 0,030* 

pІІб-К  0,001* 0,001* 0,001* 0,001* 0,019* 

pІІа-ІІб  0,094 0,606 0,432 0,074 0,682 

Примітки: 

1. *відмінність статистично значуща, як порівняти з відповідним 

показником КГ2, р<0,001; 

2. ** відмінність за відповідним показником статистично значуща між 

двома підгрупами ОГ2, р<0,05. 
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5.2. Аналіз функціонального стану гіпофізарно-яєчникової системи у 

жінок із ендометріозом 

 

Як видно із таблиці 5.2, показники репродуктивних гормонів у жінок із 

ендометріозом обох підгруп ОГ2 статистично відрізняються за рівнем ФСГ від 

таких у пацієнток, які входили до КГ2 (перша підгрупа - 7,55±1,92 МО/л проти 

6,17±2,03 МО/л відповідно; р<0,001; друга підгрупа - 8,52±2,75 МО/л проти 

6,17±2,03 МО/л відповідно; р<0,001). Відмінності між двома підгрупами не 

було виявлено: 7,55±1,92 МО/л проти 8,52±2,75 МО/л; р=0,094. 

Сироваткова концентрація ЛГ у жінок із ендометріозом статистично 

значуще перевищує таку у жінок контрольної групи (перша підгрупа - 6,85±2,88 

МО/л проти 4,94±1,52 МО/л відповідно; р<0,001; друга підгрупа - 7,17±2,19 

МО/л проти 4,94±1,52 МО/л відповідно; р<0,001). Показники ЛГ між обома 

підгрупами (6,85±2,88 МО/л проти 7,17±2,19 МО/л) статистично не 

відрізняються (р=0,606). 

З’ясовано, що рівень пролактину у пацієнток із ендометріозом із першої 

підгрупи статистично відрізняється від такого у жінок КГ2 (13,76±4,31 нг/мл 

проти 7,24±2,15 нг/мл відповідно; р<0,001). Зазначені показники статистично 

відрізняються, якщо порівнювати у жінок другої підгрупи та контрольної 

групи, а саме: 16,18±6,22 нг/мл проти 7,24±2,15 нг/мл відповідно; р<0,001. Під 

час порівняння показників обох підгруп не була виявлена статистично значуща 

відмінність (13,76±4,31 нг/мл проти 16,18±6,22 нг/мл, р=0,074.). 

Рівні естрадіолу у жінок обох підгруп (ІІа та ІІб) статистично значуще не 

відрізняюлись між собою: 82,34±20,35 пг/мл проти 85,63±13,39 пг/мл 

відповідно, р=0,432. Щоправда, під час окремого порівняння показників жінок 

кожної підгрупи із такими у пацієнток КГ2 відмінність була значущою: 

82,34±20,35 пг/мл у ІІ
а 

проти 70,9±10,16 пг/мл у КГ2 (р=0,005); 85,63±13,39 

пг/мл у ІІ
б 
проти 70,9±10,16 пг/мл у КГ2 (р=0,001). 

За результатами порівняння показників АМГ жінок ОГ2 не було виявлено 

статистично значущої відмінності між підгрупами (2,13±0,76 нг/мл у ІІ
а 

проти 
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2,20±0,65 нг/мл у ІІ
б
, р>0.05). Проте між обома підгрупами жінок із 

ендометріозом і контрольною групою така відмінність була статистично 

значущою, (р=0,030 - ІІ
а 
проти КГ2 та р=0,019 - ІІ

б 
проти КГ2.). 

Варто зазначити, що рівні ФСГ у жінок із ендометріозом (ОГ2,) були 

статистично значуще вищими в обох підгрупах, ніж у жінок із трубним 

фактором безпліддя із КГ2 (7,55±1,92, 8,52±2,75 проти 6,17±2,03 відповідно; 

р<0,001)). Показники ЛГ також були статистично значуще вищими у жінок 

двох підгруп, ніж у пацієнток без ендометріозу (КГ2) (6,85±2,88, 7,17±2,19 

проти 4,94±1,52 відповідно, р<0,001;). Аналогічно, порівнянням сироваткового 

рівня пролактину у пацієнток із ендометріозом та жінок контрольної групи 

виявлено статистично значущу відмінність зазначених показників, оскільки 

р<0,001. 

Дані, які ми отримали у жінок, можуть свідчити про поступове 

збільшення концентрації ФСГ, ЛГ та Прл із прогресуванням ендометріозу. 

Підсумовуючи результати необхідно зазначити, що рівні гонадотропних 

гормонів та пролактину знаходяться у межах фізіологічної норми як у жінок із 

ендометріозом, так і у КГ2 (ФСГ=6,17±2,03 МО/л, ЛГ=4,94±1,52 МО/л, 

ПРЛ=7,24±2,15 нг/мл). 

Під час порівняння вищезазначених показників у обох підгрупах основної 

групи жінок із ендометріозом не виявили відмінностей, що дало нам змогу 

приступити до порівняння клінічних ефектів дієногесту та триптореліну з 

огляду на пригнічення активності ендометріоїдного захворювання та 

підготовки до застосування методів ДРТ. Завдяки відсутності статистично 

значущих відмінностей ми змогли адекватно порівняти ефективність двох 

загальновідомих методів терапії симптомів ендометріозу. 

 

5.3 Аналіз впливу передгравідарної підготовки на функціональний 

стан гіпофізарно-яєчникової системи 

Метою цього етапу дослідження було з’ясування впливу терапії 

ендометріозу та передгравідарної підготовки на гормональний статус жінок. 
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Оцінка отриманих результатів була проведена на основі порівняння 

гормональних показників пацієнток до лікування з даними цих же пацієнток 

через 3 місяці лікування дієногестом у першій підгрупі та триптореліном у 

другій підгрупі. 

Таблиця 5.3 

Сироваткові рівні репродуктивних гормонів  

у жінок двох підгруп ОГ2 та КГ2, M±SD 

Групи жінок ІІ
а
 ІІ

а(дієногест)
 

P(IIa) 
ІІ

б
 ІІ

б (аГнРг)
 

P(IIб) 
N 35 35 34 34 

ФСГ, МО/л 7,55±1,92 6,5±1,61 0,017* 8,52±2,75 6,45±1,85 <0,001* 

ЛГ, МО/л 6,85±2,88 5,27±2,0 0,011* 7,17±2,19 4,49±1,88 <0,001* 

Е2, пг/мл 82,34±20,35 78,56±19,8 0,440 85,63±13,39 29,8±13,6 <0,001* 

Прл, нг/мл 13,76±4,31 14,86±4,1 0,084 16,18±6,22 10,14±3,7 <0,001* 

АМГ, нг/мл 2,13±0,76 2,48±0,51 0,039 2,20±0,65 1,81+0,75 0,025* 

Примітка * - відмінність між гормональними показниками до та після 

терапії у жінок однієї підгрупи статистично значуща, (р<0,05, оцінка за 

критерієм Вілкоксона). 

 

Порівняння даних, отриманих на тлі лікування дієногестом, показало 

зниження сироваткового рівня ФСГ у жінок першої підгрупи: (від вихідного 

рівня 7,55±1,92 МО/л до 6,5±1,61 МО/л після застосування дієногесту), також 

зменшення сироваткового рівня ЛГ (від 6,85±2,88 МО/л до 5,27±2,0 МО/л після 

терапії). В обох випадках зниження рівня гормонів після лікування було 

статистично значущим, оскільки p<0,05 (див. рис. 5.3, 5.4). 
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Рис. 5.3. Сироваткова концентрація ФСГ у жінок із ендометріозом до 

та після терапії 

 

Рис. 5.4. Сироваткова концентрація ЛГ у жінок з основної групи до та 

на тлі терапії ендометріозу 

 

Порівнюючи рівні естрадіолу до лікування (82,34±20,35 пг/мл) та після 

нього (78,56±19,8), не виявили статистично значущої відмінності (див. рис. 5.5). 

Зміни сироваткового рівня пролактину у жінок із ендометріозом: (13,76±4,31 

нг/мл до лікування проти 14,86±4,1 нг/мл після лікування) також не були 

статистично значущими (p>0,05) (див. рис. 5.7). 
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Рис. 5.5. Рівень естрадіолу у крові жінок із ендометріозом до та після 

лікування 

 

На тлі прийому дієногесту зросли сироваткові рівні АМГ (2,13±0,76 нг/мл 

до терапії проти 2,48±0,51 нг/мл після терапії відповідно; p<0,05) (див. рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6. Сироваткова концентрація АМГ у пацієнток із 

ендометріозом до застосування дієногесту або аГнРг, порівнюючи з даними 

після терапії 
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При застосуванні аГнРг виявлено зниження ФСГ (8,52±2,75 МО/л до 

терапії проти 6,45±1,85 МО/л після терапії, р<0,05). Зменшився також 

сироватковий рівень ЛГ від середнього вихідного рівня 7,17±2,19 МО/л до 

4,49±1,88 МО/л після лікування (див. рис. 5.3, 5.4). Для обох показників 

відмінність була статистично значущою, оскільки р<0,05. Показники 

яєчникового гормону естрадіолу були найнижчими після терапії триптореліном 

(29,8±13,6 пг/мл проти 85,63±13,39 пг/мл до лікування, р<0,05)) (див. рис. 5.5). 

Клінічні прояви у вигляді періодичних припливів жару та сухості слизових 

оболонок минули без додаткової медикаментозної підтримки в середньому 

через 2 місяці після відміни препарату. Рівень АМГ також знизився від 

2,58±0,91 нг/мл до 1,81±0,75 нг/мл після застосування вищезазначеного 

препарату ( р<0,05) (див. рис. 5.6). 

 

Рис. 5.7. Сироваткова концентрація пролактину у жінок із 

ендометріозом до застосування дієногесту або аГнРг, як порівняти з 

даними після лікування 

 

Якщо оцінювати зміни сироваткової концентрації пролактину, то 

показники у жінок першої підгрупи, яким застосовували дієногест, знизились 

незначно (3,76±4,31 нг/мл до прийому лікувально-профілактичного комплексу 

проти 14,86±4,1 нг/мл через 3 місяці лікування, р>0,05) (див. рис. 5.7) [165]. У 
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пацієнток, які приймали трипторелін, зменшення показників від 16,18±6,22 

нг/мл перед проведенням терапії до 10,14±3,7 нг/мл після неї виявилось 

статистично значущим (р<0,05). 

 

Матеріали розділу висвітлені у друкованих працях: 

1. Pedachenko Natalia, Shemelko Taras, Tukhtarian Roksana, How does 

endometriosis therapy affects the hormonal status in female infertility. Journal of 

Education, Health and Sport. 2020;10(8):505-518.elSSN2391-8306 DOI ЄС 

2. Шемелько ТЛ. Етіопатогенетичні особливості розвитку ендометріозу та його 

вплив на репродуктивну функцію жінки. В: Зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з 

матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. Актуальні питання сьогодення; 2018 

Берез 20; Вінниця. Вінниця; 2018. Т 3. с. 109. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ СТЕРОЇДНИХ РЕЦЕПТОРІВ 

ЕНДОМЕТРІЮ ПАЦІЄНТОК З ЕНДОМЕТРІОЗОМ ТА ЗМІНИ ПІД 

ВПЛИВОМ ЗАПРОПОНОВАНОГО ЛІКУВАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПЕРЕДГРАВІДАРНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

6.1. Результати аспіраційної біопсії ендометрію у жінок із 

ендометріозом. Особливості експресії стероїдних рецепторів ендометрію у 

пацієнток із ендометріозом 

 

Наступним етапом дослідження було з’ясування характеру експресії PR 

та ER ендометрію у пацієнток ОГ2 одночасно із гістологічним дослідженням 

для подальшого вивчення впливу терапії ендометріозу на рецепторність 

ендометрію та зміни, які виникають в ендометрії на тлі прийому гестагенів та 

аГнРг. Для цього була виконана аспіраційна біопсія ендометрію із декількох 

різних точок порожнини матки. Необхідно акцентувати увагу, що, згідно з 

сучасними принципами біоетики, ми не проводили інвазивні дослідження у 

жінок контрольної групи, а оцінку результатів, які ми отримали в основній 

групі, виконували на основі їхнього порівняння із даними цих же пацієнток 

через 3 місяці лікування від ендометріозу, а саме дієногестом у першій підгрупі 

та триптореліном у другій підгрупі. 

В результаті виконаної аспіраційної біопсії ендометрію у жінок ОГ2 

отримана така гістологічна картина: в матеріалі фрагменти ендометрію з 

вираженим фіброзом строми, клубками товстостінних судин, 

різноспрямованими пучками гладком’язових волокон; залози розподілені 

нерівномірно, без чіткої просторової організації, варіоморфні, окремі залози 

кістозно розширені. Також до вищеописаного матеріалу прилягають поверхневі 

шари міометрію типової гістологічної будови з ділянками аденоміозу. Ще 
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виявлено в матеріалі фрагменти ендометрію із поверхневими шарами 

міометрію та ділянками аденоміозу на тлі вогнищевого хронічного 

ендометриту, ендометрій із компактною, цитогенною стромою та поодинокими 

залозами проліферативного типу, окремі з яких кістозно розширені (див. рис. 

6.1). 

 

  

Рис. 6.1. Ендометрій жінки ОГ2 на 25 день менструального циклу 

 

Фрагмент ендометрію із поверхневими шарами міометрію та ділянками 

аденоміозу на тлі вогнищевого хронічного ендометриту, ендометрій із 

компактною, цитогенною стромою та поодинокими залозами проліферативного 

типу, окремі з яких кістозно розширені. Забарвлення гематоксилін-еозином, 

х20. 

Одночасно з цим дослідженням ми вирішили вивчити стероїдні 

рецептори до терапії та порівняти отримані дані з аналогічними після терапії 

ендометріозу. 

Під час дослідження експресії стероїдних рецепторів ендометріальною 

тканиною у пацієнток ОГ2 з ендометріозом, ми отримали такі дані (вихідні дані 

до лікування): 
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Рис. 6.2 

   

Рис. 6.3. 

Рис. 6.2-6.3. Ендометрій жінки ОГ2 з ендометріозом. Імунолокалізація 

та експресія ER (6.2) та PR (6.3) в ядрах залозистого епітелію та строми 

ендометрію. Авідин-біотин-пероксидазний метод. Рис. 6.2, 6.3 х20 

 

Як ми бачимо з рисунка 6.2, який характеризує експресію ER: присутня 

позитивна реакція вираженого ступеня у 100% клітин залозистого епітелію: 

позитивна реакція вираженого ступеня у 80% клітин ендометріальної строми. 

Під час імуногістохімічного дослідження прогестерон-рецепторів виявилась 

також позитивна реакція вираженого ступеня у 100% клітин залозистого 

епітелію: позитивна реакція вираженого ступеня у 90% клітин ендометріальної 

строми. 

Отже, ми бачимо зростання експресії рецепторів ендометрію до 

яєчниковиих стероїдних гормонів у неплідних жінок із ендометріозом. 
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6.2. Результати аспіраційної біопсії ендометрію та особливості 

експресії стероїдних рецепторів ендометрію у пацієнток на тлі 

запропонованого комплексу передгравідарної підготовки 

 

Наступним етапом цієї роботи було логічно дослідити, як впливає 

застосування дієногесту та аГнРГ на естрогенові та прогестеронові рецептори у 

матці, що ми і зробили, зокрема виконали аспірацію ендометрію після 3-

місячного курсу терапії дієногестом (І підгрупа ОГ2) та 3-місячного курсу 

триптореліном - трьохкратне щомісячне введення жінкам ІІ підгрупи ОГ2. 

Результати дослідження представлені на рисунках 6.4-6.9. 

У пацієнток першої підгрупи, які отримували терапію дієногестом, ми 

отримали такі результати гістологічного дослідження ендометрію (див. рис 

6.4): 

  

Рис 6.4. Ендометрій жінки із підгрупи ІІа на тлі прийому дієногесту 

 

Фрагмент ендометрію із відокремленими залозами та поверхневим 

епітелієм. Строма щільна, представлена переважно веретеноподібними 

клітинами. Забарвлення гематоксилін-еозином, х20. 

Патогістологічний висновок дослідження ендометрію пацієнтки на тлі 

прийому дієногесту дало нам таку інформацію: уривки ендометрію 

представлені відокремленими залозами та поверхневим епітелієм. Залози не 

звиті, з вузьким просвітом. Епітелій низький, призматичний, місцями кубічний, 
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ядра розташовані базально. Фігури мітозу в залозистому епітелії не 

визначаються. Присутні відокремлені фрагменти строми ендометрію. Строма 

щільна, представлена переважно веретеноподібними клітинами. Фігури мітозів 

не визначаються. 

Результати ІГХ дослідження у жінок цієї ж підгрупи були такими: 

естроген-рецептори альфа - позитивна реакція високої інтенсивності у 100% 

клітин залоз, а також позитивна реакція помірної інтенсивності у 100% клітин 

строми; прогестеронові рецептори - позитивна реакція помірної інтенсивності у 

90% клітин залоз та позитивна реакція помірної інтенсивності у 80% клітин 

строми (див. рис. 6.5 та рис. 6.6). 

     

Рис. 6.5. 

      

Рис. 6.6. 

Рис. 6.5-6.6. Ендометрій жінки ОГ2 з ендометріозом після 3-місячної 

терапії дієногестом. Імунолокалізація та експресія ER (6.5) та PR (6.6) у 
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ядрах залозистого епітелію та строми ендометрія. Авідин-біотин-

пероксидазний метод. Рис. 6.5, 6.6 х20 

 

Досліджуючи вплив аГнРг, а саме триптореліну на ендометрій та 

експресію стероїдних гормонів у пацієнток із ендометріозом, які отримали 3 

внутрішньом’язові ін’єкції протягом 3 місяців, ми одержали такі результати: 

  

Рис 6.7. Ендометрій жінки ІІб на тлі прийому триптореліну. Фрагмент 

ендометрію із поверхневих відділів ендометрія, ендометріальних та 

ендоцервікальних залоз. Забарвлення гематоксилін-еозином, х20 

 

Результати імуногістохімічного дослідження щодо альфа-рецепторів у 

пацієнток після застосування триптореліну були такі: позитивна реакція 

високого ступеня у 95% клітин залозистого епітелію та позитивна реакція 

високого ступеня у 100% клітин ендометріальної строми; а щодо 

прогестеронових рецепторів ми отримали таку відповідь - позитивна реакція 

високого ступеня у 70% клітин залозистого епітелію та позитивна реакція 

високого ступеня у 80% клітин ендометріальної строми (див. рис. 6.8, 6.9). 
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Рис. 6.8. 

 

    

Рис. 6.9. 

Рис. 6.8-6.9. Ендометрій жінки ОГ2 з ендометріозом після 

застосування триптореліну. Імунолокалізація та експресія ER (6.8) та PR 

(6.9) у ядрах залозистого епітелію та строми ендометрія. Авідин-біотин-

пероксидазний метод. Рис. 6.8, 6.9 х20 

 

Отже, за результатами біопсії ендометрію, а також дослідження експресії 

естрогенових та прогестеронових рецепторів у пацієнток із ендометріозом, 

після проведення аналізу отриманих даних можна зробити висновок, що терапія 

ендометріозу як дієногестом, так і триптореліном в незначній мірі впливає на 

експресію естрогенових альфа рецепторів, зокрема під час прийому дієногесту 

підвищується чутливість ендометрію до естрогену, а кількість клітин із 
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позитивною реакцією щодо прогестеронових рецепторів частково знижується 

[166]. 

Під час оцінки впливу аГнРГ виявлено зменшення чутливості слизової 

порожнини матки до впливу яєчникових гормонів, що підтверджується 

адекватною експресією ER та PR. 

Для повної оцінки впливу ендометріозу та його терапії на характер 

експресії прогестеронових та естрогенових рецепторів ендометрію необхідно 

визначати співвідношення естрогенових рецепторів альфа до естрогенових 

рецепторів бета, а також прогестеронових рецепторів А до Б. Проте 

лабораторія, яка брала участь у виконанні досліджень, має змогу дослідити 

лише такі показники, як естроген-рецептор альфа (DAKO, клон EP1) та 

прогестерон-рецептор (DAKO, клон PgR 636), що стало обмеженням нашого 

дослідження. 

Отриманих нами даних достатньо для визначення адекватності експресії 

ендометріальних стероїдних рецепторів, яка підтверджує залежність чутливості 

слизової порожнини матки від впливу терапії ендометріозу, зокрема дієногесту 

та триптореліну. Причому вивчення експресії стероїдних рецепторів потребує 

додаткових досліджень із вивченням естрогенових бета рецепторів, а також 

прогестеронових рецепторів А та Б. 

 

Основні положення розділу викладені в наукових публікаціях: 

1. Pedachenko N. Yu, Shemelko T. L., Tukhtarian R. A. The value of the expression 

of endometrial receptors for steroid hormones in patients with endometriosis. Journal 

of Education, Health and Sport. 2020;10(5):321-331. elSSN 2391-8306. DOI ЄС 

2. Литвин НВ, Геник НІ, Шемелько ТЛ. Оцінка показників цитокінового 

профілю в жінок після ДРТ залежно від методу прегравідарної підготовки та 

під час вагітності, яка ускладнилась відшаруванням хоріона. Акушерство. 

Гінекологія. Генетика, 2017;3(4):10-7. 
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РОЗДІЛ 7 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ДОПОМІЖНИХ 

РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПАЦІЄНТОК ПІСЛЯ 

ВИКОРИСТАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ЛІКУВАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПЕРЕДГРАВІДАРНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

Під час останнього етапу нашого дослідження із метою контролю 

ефективності застосування запропонованої схеми передгравідарної підготовки 

одночасно із терапією ендометріозу у жінок із безпліддям ми провели оцінку 

ефективності лікування безпліддя методами ДРТ. 

Методики допоміжних репродуктивних технологій використовували 

через 3 місяці після завершення терапії ендометріозу у жінок обох груп. 

Оцінку ефективності терапії ендометріозу щодо вираженості 

асоційованого з ендометріозом больового синдрому у малому тазу проводили 

від вихідного рівня до кінця лікування (на 3 місяць прийому препаратів). Для 

цього застосовували візуальну аналогову шкалу (VAS; 0 мм = відсутність болю, 

100 мм = нестерпний біль). Оцінка VAS була вибрана як основна змінна 

ефективності в цьому дослідженні, оскільки VAS є відповідним та добре 

вивченим інструментом для вимірювання болю у тазу, пов'язаного з 

ендометріозом (Fauconnier et al., 2009). 

І дієногест, і аГнРГ були асоційовані зі значним зниженням показника 

VAS, якщо порівнювати початковий показник та дані після тримісячного 

застосування лікувально-профілактичного комплексу. На початковому рівні 

середній бал (± SD) VAS становив 65,4 (±21,3) мм у жінок, які приймали 

дієногест та 64,3(±20,7) мм у пацієнток, яким пізніше було введено 

трипторелін. Після 3 місяців прийому комплексу передгравідарної підготовки 

було повторно проведено визначення середніх показників за шкалою VAS і ми 

отримали позитивну динаміку, зокрема у першій підгрупі (дієногест) показники 
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зменшились до 13,7 (± 10,3) мм, у другій підгрупі (аГнРГ)а - до 12,9 (± 11,9) мм. 

Отримані дані продемонстровані на рисунку (7.1). 

 

Рис. 7.1. Ефективність запропонованого лікувально-діагностичного 

комплексу щодо зменшення тазового болю, асоційованого з ендометріозом 

Примітка: середні (± SEM) показники VAS (візуальна аналогова шкала) 

на вихідному рівні та на 3 місяці терапії у підгрупах, які приймали дієногест та 

трипторелін у лікувально-діагностичному комплексі. 

 

Абсолютне зниження показника VAS становило 51,7 (± 11,0) мм при 

дієногесті та 50,4 (± 8,8) мм при аГнРГ. Помітною є незначна відмінність в 

лікуванні (1,3 мм) на користь дієногесту. Отже, було продемонстровано 

незначну перевагу застосування дієногесту, як порівняти із триптореліном, 

зважаючи на заздалегідь визначене граничне значення неповноцінності 15 мм 

(р <0,0001). 

На наступному етапі оцінки ефективності запропонованого комплексу 

передгравідарної підготовки було проведено дослідження результативності 

методик ДРТ після трьохмісячного застосування розроблених рекомендацій. 
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Ми виявили, що частота настання клінічної вагітності у жінок із трубним 

фактором безпліддя, які входили до контрольної групи, становила 44,0±7,0%. У 

жінок із ендометріозом, після завершення лікування ми отримали такі дані: 

1) у пацієнток ІІа підгрупи (серед жінок з аденоміозом та із 

ендометріомою одного яєчника розміром до 4 см), які приймали перорально 

препарат дієногест 2 мг один раз на добу протягом 3 міс., частота настання 

вагітності становила 37,1±8,2% (p=0,525, як порівняти з аналогічним 

показником у КГ2; p=0,574, як порівняти з даними клініки щодо загальної 

результативності програм ДРТ у жінок із ендометріозом, отриманими при 

аналізі медичної документації на першому етапі дослідження); 

2) серед жінок підгрупи ІІб, яким було призначено внутрішньом’язові 

ін’єкції 3,6 мг триптореліну (1 раз на місяць протягом 3 місяців), показник 

настання вагітності становив 35,3±8,2% (p=0,422, як порівняти з аналогічним 

показником серед жінок із КГ2; p=0,467, як порівняти з показниками клініки 

ДРТ у жінок із ендометріозом, отриманими під час аналізу медичної 

документації на першому етапі дослідження щодо результативності програм 

ДРТ). 

Спираючись на ці дані, ми можемо стверджувати, що передгравідарна 

підготовка жінок із ендометріозом є необхідною та ефективною, зважаючи на 

те, що відмінність між отриманими показниками результативності у жінок, які 

приймали запропонований нами лікувально-профілактичний комплекс, та 

пацієнтками з ендометріозом, яким не призначали зазначену терапію, є 

статистично значущою (р>0.05). За показником частоти настання вагітності 

завдяки ДРТ дані пацієнток із ендометріозом, які ми отримали під час 

дослідження після застосування запропонованого комплексу, наближаються до 

таких у жінок із групи контролю (р<0.05). Аналізуючи результати ефективності 

ДРТ у жінок із ендометріозом та порівнюючи ефективність терапії дієногестом 

і триптореліном ми дійшли висновку, що застосування дієногесту протягом 3 

місяців не тільки пригнічує ектопічні ендометріоїдні вогнища, а й позитивно 

впливає на ефективність ДРТ ( 37,1±8,2% проти 35,3±8,2% у жінок, яким було 
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застосовано ін’єкції триптореліну упродовж 3 місяців, що незначно вище ). 

Необхідно врахувати також загальне самопочуття пацієнток протягом 

застосування запропонованого комплексу передгравівдарної підготовки. У 

групі жінок, які приймали дієногест, прояви гіпоестрогенії були менш 

виражені, ніж у другій підгрупі, де застосовували агоністи гонадотропін-

рилізинг гормону, що свідчить на користь застосування прогестинів. 

Застосування розробленого комплексу передгравідарної підготовки у 

жінок із ендометріозом, зокрема поєднання базової терапії ендометріозу із 

паралельною дотацією вітамінів та мікроелементів, дає змогу суттєво 

покращити результативність методів ДРТ, а також статистично значуще 

зменшити рівень болю та поліпшити якість життя жінок із ендометріозом. 
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РОЗДІЛ 8 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Під час аналізу та підведення підсумків отриманих результатів варто 

зазначити, що середня тривалість безпліддя у пацієнток із ендометріозом на 

момент звернення до клініки IVF становила 6,6±4,6 р., а у жінок із безпліддям 

без ендометріозу цей період був статистично значущне тривалішим – 7,4±4,2 р. 

(р<0,05). Поясненням такого факту може бути наростання симптомів 

ендометріозу, зокрема тазового болю, більша настороженість цих пацієнток із 

приводу проблеми репродуктивного здоров’я. 

Питома вага первинного безпліддя була дещо вищою серед пацієнток із 

ендометріозом і становила 65,3% проти 56,7% у жінок із трубно-

перитонеальним фактором безпліддя (р<0,05), а відсоток вторинної форми 

безпліддя у двох групах спостереження відповідав 34,7% та 43,3% (р<0,05). 

Тобто була виявлена тенденція первинного безпліддя в обох групах пацієнток із 

безпліддям. 

Під час дослідження неплідних пацієнток із ендометріозом з’ясували такі 

показники частоти первинного безпліддя: 37 (78,7%) жінок із 

ретроцервікальним розташуванням ендометріоїдних гетеротопій, 4 (8,5%) 

жінок із аденоміозом, та 6 (12,8%) пацієнток із ендометріомами яєчників. 

Вторинне безпліддя у цій же групі пацієнток виявили у 9 (36%) пацієнток із 

аденоміозом, 1 (4%) жінки з ендометріомою яєчника та у 15 (60%) пацієнток із 

ретроцервікальним ендометріозом. Тобто, серед цих пацієнток питома вага 

ретроцервікального ендометріозу є найбільшою, як у випадку первинної так і 

вторинної форми безпліддя. Водночас аденоміоз посідає друге місце в 

структурі безпліддя жінок із ендометріозом, далі йде ендометріома. Отримані 

дані демонструють, наскільки локалізація та розповсюдженість вогнищ 

ендометріозу впливають на фертильність жінки та здатність самостійно 

завагітніти, не вдаючись до застосування методів ЗІВ. 
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У пацієнток із безпліддям дослідили сироваткові рівні таких гормонів, як 

пролактин, Е2, АМГ. Сироватковий рівень пролактину був вищим у безплідних 

жінок із ендометріозом, ніж у безплідних жінок без цього захворювання 

(р<0,05). Також в процесі дослідження концентрації АМГ у крові було 

виявлено значно нижчі показники в групі з ендометріозом, як порівняти з 

групою контролю (2,78±1,87 нг/мл проти 3,5±1,82 нг/мл), причому у пацієнток 

із ендометріомами яєчників рівень АМГ був нижчим, ніж у жінок із 

ретроцервікальним ендометріозом та аденоміозом. За рівнем Е2 не було вивлено 

статистичних відмінностей між групами. 

Отже, на першому етапі дослідження встановили, що у групі жінок із 

безпліддям та ендометріозом, є тенденція до підвищення рівнів пролактину, як 

порівняти з безплідними пацієнтками без ендометріозу. Отримані дані можуть 

свідчити про перспективну можливість використання рівня пролактину як 

діагностичного біомаркеру ендометріозу у безплідних жінок. 

Що стосується дослідження маркеру оваріального резерву – АМГ, то 

було з’ясовано, що наявність ендометріїдних гетеротопій погіршує ці 

показники, а особливо негативно на сироватковий рівень АМГ впливають 

ендометріоми яєчника. 

Під час нашого дослідження ми також провели аналіз індексу маси тіла у 

неплідних жінок і виявилось, що більшість пацієнток мали нормальну вагу тіла, 

щоправда помітною була тенденція до зростання маси тіла, оскільки у групі 

жінок із ендометріозом 13,89% пацієнток мали надлишкову вагу, а у 9,72% 

пацієнток ІМТ>30 кг/м
2
. Подібна ситуація і у контрольній групі, де надлишкову 

вагу мали 22,08% жінок і ожиріння 7,79% пацієнток відповідно. На основі 

отриманих даних ми можемо провести взаємозв’язок між підвищенням ваги 

жінок та частотою безпліддя, хоча наявність ендометріозу не впливає особливо 

на ці показники, оскільки ми не виявлили значних відмінностей між двома 

групами. 

У пацієнток обох досліджуваних груп застосовано широкий спектр 

методів лікування безпліддя, зокрема програми ДРТ, вибір яких залежав від 
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виявлених під час обстеження причин. Пацієнткам обох клінічних груп було 

застосовано методи ЗІВ, а саме: IVF\ICSI за протоколом КСО з використанням 

антагоністів ГнРГ, а також IVF\ICSI відповідно до протоколу КСО з 

використанням агоністів , причому ЕТ-кріо був виконаний 5,5% жінкам із 

ендометріозом та 15,5% пацієнткам із трубно-перитонеальним фактором 

безпліддя. Виявлено, що частота настання клінічно підтвердженої вагітності по 

відношенню до проведених ембріотрансферів статистично значуще 

відрізнялась від відповідного показника у жінок КГ1: у пацієнток із 

ендометріозом цей показник був значно нижчим, як порівняти із групою 

контролю (23,7±4,2% проти 41,6±5,6 %, p<0.05). У пацієнток із аденоміозом 

частота вагітності (23,1±11,7%) була значуще нижчою, ніж у групі контролю 

(p=0,156), у жінок із ретроцервікальним ендометріозом відмінність також була 

статистично значуще нижчою (23,1±5,8%,) ніж у КГ1 (p=0,024), як і у пацієнток 

із ендометріомами яєчників (28,6±17,1%, p=0,04). 

Варто зазначити, що перебіг першого триместру вагітності, оцінюючи 

який зважали на такі стани, як загроза переривання вагітності, мимовільна 

редукція одного плоду з двійні, а також мимовільний аборт, після застосування 

ДРТ у пацієнток клінічної групи з ендометріозом першого етапу дослідження 

була статистично значимо нижчою, ніж у жінок із трубно-перитонеальним 

фактором (p<0,05). З огляду на ці дані можна зробити висновок про те, що 

наявність ендометріозу негативно впливає на результативність застосування 

методик ДРТ та прогноз виношування вагітності, а також є причиною нижчої 

ефективності цих методик, як порівняти із трубно-перитонеальним фактором 

безпліддя. 

На другому етапі нашого дослідження, вивчаючи особливості 

психоемоційного та фізичного стану пацієнток із безпліддям, ми з’ясували, що 

у жінок із ендометріозом всі показники за шкалою SF-36 були значно нижчими, 

ніж у здорових, зокрема фізичні відчуття, психоемоційний стан, що 

позначалося на «загальному самосприйнятті «здоров'я» та «життєздатності». 

Отримані результати підтверджують значущість такої проблеми, як наявність 
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ендометріозу, яка впливає не лише на порушення фізичного здоров'я, а й має 

велике значення у генезі психоемоційних проблем у пацієнток із цією 

патологією. Варто зазначити, що профілактика і адеквантий та своєчасний 

менеджмент захворювання - основні інструменти, які можна розглядати як 

дієву можливість поліпшити якість життя жінок із ендометріозом. 

Під час дослідження особливостей гормонального статусу жінок з 

ендометріозом, ми вияили, що рівні ФСГ у жінок із ендометріоз-асоційованим 

безпліддям значно перевищували такі у неплідних жінок із трубним фактором 

(8,04±2,32 МО/л проти 6,17±2,03 МО/л, р<0,05). Водночас помітна статистично 

значуща відмінність між рівнями ЛГ у жінок цих двох груп (7,01±2,49 МО/л 

проти 4,94±1,52 МО/л, відповідно; р<0,05). Рівень пролактину в групі з 

ендометріозом значно вищий ніж у групі контролю (14,97±5,2 нг/мл проти 

7,24±2,15 нг/мл). 

У крові пацієнток із ендометріозом сироватковий рівень АМГ становить 

2,17±0,74 нг/мл, що статистично значуще нижче (р<0,05) за аналогічний 

показник у групі з трубним фактором безпліддя без ендометріозу (2,56±0,70 

нг/мл). Сироваткові концентрації естрадіолу при цьому не відрізняються 

статистично значуще у жінок обох клінічних груп (75,79±13,97 пг/мл проти 

70,9±10,16 пг/мл відповідно; р>0,05). 

На наступному етапі ми вирішили порівняти особливості концентрацій 

гонадотропінів, пролактину та естрадіолу окремо у пацієнток із ендометріозом 

із двох підгруп і не виявили статистично значущих відмінностей між 

підгрупами, що дало змогу рівноцінно порівняти клінічні ефекти дієногесту та 

триптореліну, зважаючи на основну мету такої терапії - пригнічення активності 

ендометріоїдного захворювання та підготовки до застосування методів ДРТ. 

За результатами функціонального стану гіпофізарно-яєчникової системи 

у жінок на тлі терапії ендометріозу було виявлено, що після 3-місячної терапії 

дієногестом знизився рівень ФСГ (6,5±1,61 МО/л проти 7,55±1,92 МО/л до 

лікування), така ж тенденція до зниження сироваткової концентрації ЛГ 

(6,85±2,88 МО/л до прийому препаратів проти 5,27±2,0 МО/л після терапії). 
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Рівні ЛГ і ФСГ після лікування статистично значуще знизилися (p<0,05). 

Отримані дані свідчать про пригнічення циклічної секреції ФСГ та ЛГ, що 

супроводжується ановуляцією, децидуалізацією строми, а також атрофією 

вогнищ ендометріозу. 

Відмінність між сироватковими концентраціями естрадіолу до та після 

застосування прогестинів була незначною (82,34±20,35 пг/мл проти 78,56±19,8). 

Не було виявлено достовірно значущих змін щодо рівня пролактину у жінок із 

ендометріозом (13,76±4,31 нг/мл до лікування проти 14,86±4,1 нг/мл після 

терапії, p>0,05). Варто зазначити, що зросли сироваткові рівні АМГ у 

результаті застосування терапії: 2,13±0,76 нг/мл до прийому препаратів, 

порівнюючи з 2,48±0,51 нг/мл після лікування (p<0,05), що позитивно вплинуло 

на репродуктивний прогноз таких пацієнток. 

При застосуванні аГнРг було виявлено зниження сироваткового рівня 

ФСГ. До терапії показники були на рівні 8,52±2,75 МО/л, а після - 6,45±1,85 

МО/л. Також помітною є тенденція до зниження ЛГ від вихідних даних 

7,17±2,19 МО/л до 4,49±1,88 МО/л після терапії. Відмінність обох 

досліджуваних показників виявилась статистично значущою, оскільки р<0,05. 

Досліджуючи зміни концентрацій гормону естрадіолу, ми виявили найбільшу 

різницю щодо цих показників під впливом терапії триптореліном, а саме – 

зниження до 29,8±13,6 пг/мл, як порівняти з рівнем до лікування: 85,63±13,39 

пг/мл (р<0,05), що проявилось клінічно як періодичні припливи жару та сухості 

слизових оболонок. Ці прояви естрогендефіциту минули без додаткової 

медикаментозної підтримки в середньому через 2 місяці після відміни 

препарату. Варто зазначити, що рівень АМГ теж знизився до 1,81±0,75 нг/мл 

після застосування вищезазначеного препарату (р<0,05), а до лікування він 

становив 2,58±0,91 нг/мл. 

Під час аналізу впливу триптореліну на пролактин було виявлено 

зниження показників до рівня 10,14±3,7 нг/мл (до терапії 16,18±6,22 нг/мл). 

Відмінність є статистично значущою (р<0,05). Ми можемо розцінювати ці дані, 
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як індикатори ефективності терапії проти ендометріозу, незважаючи на те, що 

показники пролактину знаходяться у межах референтних значень. 

На етапі дослідження характеру експресії прогестеронових та 

естрогенових рецепторів ендометрію у пацієнток із ендометріозом, яким  

виконували аспіраційну біопсію ендометрію із декількох різних точок 

порожнини матки до терапії ендометріозу, були отримані такі дані: при 

дослідженні експресії ER присутня позитивна реакція вираженого ступеня у 

100% клітин залозистого епітелію: позитивна реакція вираженого ступеня у 

80% клітин ендометріальної строми. Під час імуногістохімічного дослідження 

прогестерон-рецепторів виявили також позитивну реакцію вираженого ступеня 

у 100% клітин залозистого епітелію: позитивну реакцію вираженого ступеня у 

90% клітин ендометріальної строми. Такі дані свідчать про зростання експресії 

рецепторів ендометрію до яєчниковиих стероїдних гормонів у неплідних жінок 

із ендометріозом. 

При повторному дослідженні після 3-місячного курсу терапії дієногестом 

(І підгрупа ОГ2) та 3-місячного курсу триптореліном – на тлі 3-х кратного 

щомісячного введення жінкам ІІ підгрупи ОГ2 було виявлено незначні зміни. 

Характеристика цих змін дає змогу нам припустити, що на тлі прийому 

дієногесту кількість клітин ендометрію, в яких помітна позитивна реакція ER, 

вираженість ступеня зростає, або не змінюється, а щодо PR, то, навпаки – 

знижується у клітинах залоз та строми. Це припущення базується на отриманих 

даних, зважаючи на те, що була виявлена позитивна реакція високої 

інтенсивності у 100% клітин залоз, а також позитивна реакція високої 

інтенсивності у 100% клітин строми, що стосується ER. За результатами оцінки 

прогестеронових рецепторів у пацієнток які приймали дієногест, була виявлена 

позитивна реакція помірної інтенсивності у 90% клітин залоз та позитивна 

реакція помірної інтенсивності у 80% клітин строми. 

Під час дослідження впливу агоністів гонадотропін-рилізинг гормона, а 

саме триптореліну, на експресію стероїдних гормонів у пацієнток з 

ендометріозом, яким вводили 3 внутрішньом’язові ін’єкції протягом 3 місяців, 
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ми виявили незначне зниження альфа-рецепторів у цих пацієнток: позитивна 

реакція високого ступеня у 95% клітин залозистого епітелію, а щодо 

ендометріальної строми, то була виявлена позитивна реакція високого ступеня 

у 100% клітин, тобто незначне збільшення клітин. За результатами дослідження 

прогестеронових рецепторів встановили зниження показників, як щодо клітин 

залозистого епітелію (позитивна реакція високого ступеня у 70% клітин), так і 

ендометріальної строми (позитивна реакція високого ступеня у 80% клітин). 

Отже, за результатами дослідження експресії естрогенових та 

прогестеронових рецепторів у пацієнток із ендометріозом, після проведення 

аналізу отриманих даних можна зробити висновок, що терапія ендометріозу як 

дієногестом, так і триптореліном незначною мірою впливає на експресію 

естрогенових альфа рецепторів, зокрема під час прийому дієногесту зростає 

чутливість ендометрію до естрогену, а кількість клітин із позитивною реакцією 

щодо прогестеронових рецепторів частково знижується. 

Під час оцінки впливу аГнРГ виявлено зменшення чутливості слизової 

порожнини матки до впливу яєчникових гормонів, що підтверджується 

адекватною експресією ER та PR. 

Для повної оцінки впливу ендометріозу та його терапії на характер 

експресії прогестеронових та естрогенових рецепторів ендометрію необхідно 

визначати співвідношення естрогенових рецепторів альфа до естрогенових 

рецепторів бета, а також прогестеронових рецепторів А до Б. Проте 

лабораторія, у якій виконували дослідження, має змогу вивчити лише такі 

показники, як естроген-рецептор альфа (DAKO, клон EP1) та прогестерон-

рецептор (DAKO, клон PgR 636), що стало обмеженням нашого дослідження. 

Отриманих нами даних достатньо для визначення адекватності експресії 

ендометріальних стероїдних рецепторів, яка підтверджує залежність чутливості 

слизової порожнини матки від впливу терапії ендометріозу, зокрема дієногесту 

та триптореліну. Причому аналіз експресії стероїдних рецепторів потребує 

додаткових досліджень із вивченням естрогенових бета рецепторів, а також 

прогестеронових рецепторів А та Б. 
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Аналізуючи ефективність терапії ендометріозу, ми дійшли висновку, що і 

прогестини, і агоністи ГнРГ значно знижують вираженість асоційованого з 

ендометріозом больового синдрому, причому абсолютне зниження показника 

VAS становило 51,7 (± 11,0) мм при застосуванні дієногесту та 50,4 (± 8,8) мм 

при терапії триптореліном, що демонструє незначну відмінність у лікуванні (1,3 

мм) на користь дієногесту. Отже, було продемонстровано незначну перевагу 

застосування дієногесту, як порівняти із триптореліном (р <0,05). 

Під час оцінки ефективності одночасного застосування запропонованої 

схеми передгравідарної підготовки та терапії ендометріозу у жінок із 

безпліддям було виявлено, що частота настання вагітності у жінок із трубним 

фактором безпліддя, які входили до контрольної групи (44,0±7,0%), була 

вищою (р>0.05), ніж у жінок із ендометріозом, як на тлі застосування 

дієногесту (37,1±8,2%), так і псля прийому триптореліну (35,3±8,2%), причому 

показники частоти настання вагітності у жінок із ендометріозом наближаються 

до даних жінок групи контролю, що може свідчити про ефективність 

передгравідарної підготовки як у жінок із трубним фактором безпліддя, так і у 

пацієнток із ендометріомами до 4 см та аденоміозом.  

Важливо наголосити, що у жінок із ендометріозом застосування 

дієногесту протягом 3 місяців пригнічує ендометріоїдні вогнища та позитивно 

впливає на ефективність допоміжних репродуктивних технологій, як порівняти 

із жінками, яким застосовували терапію триптореліном (37,1±8,2% проти 

35,3±8,2% відповідно, р>0.05 ). Крім того, у жінок, яким призначали агоністи 

гонадотропін-рилізинг гормону, були більш виражені прояви гіпоестрогенії під 

час терапії, зокрема припливи, сухість шкіри, що вказує на переваги 

застосування прогестинів у такому випадку. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації викладена концепція реалізації актуального наукового 

завдання щодо підвищення ефективності лікування безпліддя у жінок із 

ендометріозом. Розкрито нові взаємозв’язки між: 

1) структурно-функціональними особливостями гіпофізарно-яєчникової 

системи; 

2) морфофункціональними особливостями ендометрію; 

3) характером експресії прогестеронових та естрогенових рецепторів 

ендометрію до лікування, а також після терапії ендометріозу. 

Під час ретроспективного аналізу використання допоміжних 

репродуктивних технологій у неплідних жінок із ендометріозом питома вага 

первинної форми безпліддя становила 65,3 %, середня тривалість безпліддя до 

звернення у клініки ДРТ у цих пацієнток була 6,6±4,6 р. проти 7,4±4,2 р. 

(р<0,05) у разі безпліддя із трубно-перитонеальним фактором що може свідчити 

про підвищену настороженість жінок із ендометріозом із приводу проблем 

фертильності, зважаючи на наявність тазового болю, незалежно від форми 

ендометріозу, і змушує раніше звернутись за лікарською допомогою. 

Ретроспективний аналіз застосування допоміжних репродуктивних 

технологій при різних формах безпліддя показав, що в структурі порушень 

жіночої фертильності питома вага ендометріозу становить 29%. При цьому 

клінічно значущими патогенетичними варіантами ендометріозу, які впливають 

на тактику ведення та результативність методів допоміжних репродуктивних 

технологій, є аденоміоз, ендометріоми яєчників та ретроцервікальний 

ендометріоз.  

1. Клінічними особливостями ДРТ у жінок із ендометріозом, незалежно від 

клініко-патогенетичного варіанту, є статистично значуще збільшення кількості 

фолітропіну, застосованого для стимуляції фолікулогенезу відповідно до 

протоколу з агоністами ГнРГ при ендометріозі, як порівняти з групою 

контролю (39,0±1,6 ампул проти 27,0±0,5 ампул, р<0,05), та протоколу з 
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антагоністами ГнРГ, що може свідчити про зниження фертильності, зокрема 

оваріального резерву на тлі ендометріозу. 

2. Результативність (частота настання клінічної вагітності) допоміжних 

репродуктивних технологій у пацієнток із ендометріозом становить 23,7±4,2%, 

що істотно нижче за показник у пацієнток без ендометріозу (41,6±5,6%), 

р<0,05. Збільшення рівня пролактину понад 25 нг/мл (r=-0,42±0,14), р<0,01, 

погіршує репродуктивний прогноз. Встановлено рівні настання вагітності після 

застосування ДРТ, зокрема, при аденоміозі цей показник становить 23,1±11,7%, 

при ендометріомах яєчників - 28,6±17,1%, а при ретроцервікальному 

ендометріозі - 23,1±5,8%, що істотно нижче, ніж у жінок без ендометріозу. 

3. При безплідді на тлі глибокого інфільтративного ендометріозу 

(ретроцервікальний ендометріоз та аденоміоз) спостерігаються овуляторні 

менструальні цикли зі збереженням нормальних рівнів гонадотропінів, 

незначною тенденцією до підвищення рівня естрадіолу на тлі статистично 

значущого зростання рівня пролактину (р<0,05) і зниження сироваткової 

концентрації АМГ (р<0,05). При ендометріомах яєчників та безплідді помітне 

значуще зростання рівня пролактину та зниження рівня АМГ, що разом із 

олігоменореєю може свідчити про найбільшу вираженість агресивного впливу 

ендометріоїдних гетеротопій яєчників на показники оваріального резерву 

жінки. Встановлено прямий взаємозв’язок між концентраціїєю пролактину та 

тяжкістю клінічного перебігу ендометріозу (r=-0,42±0,14, р<0,01), тобто можна 

стверджувати, що підвищення рівня пролактину статистично значуще корелює 

зі зниженням репродуктивного прогнозу. 

4. Асоційована з ендометріозом клінічна симптоматика значно погіршує 

якість життя жінок із цією патологією, адже аналіз даних за шкалою SF-36 

показав зниження як показників фізичного здоров’я (субсфера шкали РН 

66,4±8,8% та 49,8±7,6% у пацієнток із безпліддям та ендометріозом, як 

порівняти з 72,2±11,2% у групі контролю, р<0,001), так і психоемоційного 

стану (субсфера шкали RE у жінок із ендометріозом : 62,6±9,9 % та 42,4±4,0%, 

проти 73,7±6,7% у жінок без цієї патології, р<0,001). 
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5. У жінок із ендометріозом, а саме – аденоміозом та ендометріомами 

яєчників (розмірами до 4 см) гістологічно верифікувано діагноз аденоміозу та 

вторинного хронічного ендометриту, який виникає вторинно внаслідок 

пролактин-залежного зниження чутливості ендометрія до дії прогестерону, що 

підтверджується відсутністю порушень локальної експресії стероїдних 

рецепторів при референтних рівнях естрадіолу. 

6. Розроблений комплекс лікувально-профілактичних заходів 

передгравідарної підготовки жінок із ендометріозом, до складу якого входить 

базове призначення вітамінів та мікроелементів та паралельне застосування 

прогестину або агоніста гонадотропін-рилізинг гормону з метою терапії 

ендометріозу, ефективно забезпечує адекватну підготовку перед використання 

допоміжних репродуктивних технологій шляхом зниження рівнів естрадіолу 

(78,56±19,8 нг/мл при застосуванні дієногесту та при агоністах ГнРГ 29,8±13,6 

нг/мл, р<0,001), пролактину (14,86±4,1 нг/мл у жінок, які приймали прогестини, 

а також 10,14±3,7 нг/мл при введенні триптореліну, р<0,05), тенденції до 

зростання рівня АМГ (р<0,05) за умов прийому дієногесту (до терапії - 

2,13±0,76 нг/мл та 2,48±0,51 нг/мл після застосування зазначеного препарату), 

що суттєво підвищує результативність програм (37,1±8,2%, р<0,05, проти 

23,7±4,2% без передгравідарної підготовки), а також чинить позитивний вплив 

на якість життя жінок із ендометріозом, статистично значуще зменшуючи 

рівень болю. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Зважаючи на анатомо-функціональні порушення репродуктивної 

системи та невисоку ефективність терапії безпліддя методиками ДРТ у 

пацієнток із ендометріозом, зазначену групу пацієнток необхідно зарахувати до 

групи ризику жінок зі зниженням фертильності, а також ретельно та своєчасно 

обстежувати з приводу визначення дисгормональних розладів для 

попередження прогресування цієї патології.  

2. Усім пацієнткам із ендометріоз-асоційованим безпліддям необхідно 

досліджувати гормональний статус репродуктивної системи для уточнення 

ступеня прогресування ендометріозу, а також із метою підбору оптимального 

методу терапії, щоб уникнути небажаних побічних ефектів, зокрема симптомів 

естрогендефіциту. В процесі планування лікування безпліддя методами ДРТ 

рекомендуємо проводити скринінг сироваткового рівня пролактину як 

можливого маркера зниження результативності таких програм. 

3. У складі лікувально-профілактичної схеми передгравідарної підготовки 

жінок із ендометріозом крім базової терапії (вітамін Д3 (2000-4000 МО), 

фолієва кислота (400 мкг), залізо (30 мг) та йод (200 мкг на добу)) доцільно 

рекомендувати модифікацію стилю життя для підтримки нормальної маси тіла, 

а також застосовувати трьохмісячну безперервну терапію дієногестом (2 

мг/добу), який ефективно впливає на гормональні показники, не спричиняє 

вазомоторних симптомів гіпоестрогенії та значно покращує якість життя жінок, 

а також підвищує результативність лікувальних програм ДРТ. 
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