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АКТУАЛЬНО

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ  

И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

[…] Метаболический синдром в акушерст-
ве и гинекологии
Во время физиологической беремен-
ности также проявляется инсулино-
резистентность (ИР). Изменяется 
углеводный обмен, проявляются «диабе-
тогенные» свойства беременности, изме-
няется липидный обмен, повышается 
уровень жирных кислот, которые наряду 
с глюкозой участвуют в энергетическом 
обмене. Увеличивается масса тела (МТ), 
количество свободного инсулина, реги-
стрируются гипергликемия, склонность 
к гипертензии. По сути, беременность 
является моделью метаболического 
синдрома (МС). Если беременность не 
сопровождается осложнениями, мета-
болические изменения ликвидируются. 
При осложнениях после родов может 
развиваться послеродовой нейроэндо-
кринный синдром, описанный в 70-х 
годах прошлого века, еще до основных 
работ по МС [5, 27].

Послеродовой нейроэндокринный 
синдром является вариантом МС. На 
большом числе больных (более 800 
женщин) он был хорошо изучен как в 
отношении клиники, так и патогенеза. 
Послеродовые метаболические нару-
шения, в первую очередь ожирение, 
возникали только при патологической 
беременности. Осложнения в виде аку-
шерского кровотечения, септической 
инфекции, тяжелого гестоза, дистресс-
синдрома плода приводят к стрессовому 
состоянию женщины, которое и являет-
ся этиологическим фактором развития 
заболевания. Доказано, что у женщин 
с нейроэндокринным синдромом, по 
данным интервалографии, динамике 
ЭЭГ, психологическим тестам, имеются 
явные признаки стрессового состояния.

Функция гипоталамо-гипофизарной 
системы при стрессе характеризуется 
повышенной активностью [27, 30]. 

Повышается уровень гормонов [АКТГ, 
глюкокортикоидов, фолликулостиму-
лирующего гормона (ФСГ), эстрогенов, 
соматотропного гормона (СТГ), инсу-
лина], развивается гиперкортицизм. 
Повышенный уровень стероидных гор-
монов способствует контринсулярному 
эффекту. Повышение уровня инсулина, 
по мнению ряда специалистов, обуслов-
лено именно контринсулярными 
факторами. К ним относятся глюкокор-
тикоиды, эстрогены, АКТГ, СТГ и др. 
Повышенная активность гипоталамуса 
недостаточно регулируется лептином, 
аппетит не снижается. Прогрессирует 
прибавка МТ, появляется склонность к 
гипертонии, нарушаются менструальная 
функция, гемостаз, увеличивается число 
больных с инфарктами и тромбозами. 
На фоне нарушений менструальной 
функции определяются гиперпластиче-
ские процессы в эндометрии, миометрии 
и молочных железах. Эти изменения 
могут развиваться только вследствие 
одной причины – гипоталамической 
дисфункции. Свести многочисленные 
метаболические и обменно-эндокрин-
ные нарушения только к гиперинсули-
низму и ИР не представляется возмож-
ным [5, 27, 39].

Гинекологическая патология, для 
которой характерно развитие МС, вклю-
чает гиперплазию и рак эндометрия, 
синдром гиперандрогении, эндометриоз, 
дисгормональные заболевания молочных 
желез (ДЗМЖ), синдром тотальной ова-
риэктомии (ТО) и менопаузальный МС и 
др. [3, 4, 8, 11, 18, 20, 21, 26, 28, 31, 34, 39].

Гиперплазия эндометрия (ГПЭ) 
Ожирение является независимым фак-
тором риска развития ГПЭ и рака эндо-
метрия, что обусловлено рядом патоге-
нетических механизмов, в том числе ИР 
[4, 25, 32]. ГПЭ, связанная с ИР, может 

развиться в любом возрасте, но чаще 
всего в период перименопаузы. В воз-
никновении ГПЭ при МС основными 
являются следующие факторы:
снижение энергетической утили-

зации глюкозы и «сращение» жирных 
кислот;
гиперинсулинемия воздействует на 

рецепторы инсулиноподобного фактора 
роста (ИФР) в ткани яичников. Это при-
водит к одновременному росту фолли-
кулов, которые, персистируя, превраща-
ются в кисты, длительно продуцируют 
андрогены (вызывая гиперандрогению). 
Андрогены ароматизируются в эстроге-
ны, вызывая гиперэстрогенемию, кото-
рая на фоне нарушенной рецепторной 
чувствительности в матке приводит к 
ГПЭ;
в жировой ткани происходит аро-

матизация избыточных андрогенов с 
повышенной по сравнению с нормой 
продукцией эстрона;
подавляется продукция глобули-

на, связывающего половые стероиды 
(ГСПС), поддерживая избыточно актив-
ное состояние как эстрогенов, так и 
андрогенов [4].

При ожирении, особенно при его 
абдоминально-висцеральном типе, за 
счет повышения концентрации эстрона 
и фракции биодоступного эстрадиола 
развивается относительная гиперэстро-
гения. Длительное монотонное воздей-
ствие эстрогенов на эндометрий при 
дефиците прогестерона и отсутствии его 
нормальной секреторной трансформа-
ции способствует развитию ГПЭ [25, 32].

В то же время под воздействием 
повышенных концентраций эстрона в 
эндометрии увеличивается экспрессия 
ИФР-I, а пониженный уровень связыва-
ющих белков повышает биодоступность 
этого фактора роста. Инсулин и ИФР-I 
способны напрямую, без участия эстро-

З. М. ДУБОССАРСКАЯ 
д-р. мед. наук, проф., заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии  
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Ю. А. ДУБОССАРСКАЯ 
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генов, стимулировать пролиферацию 
эндометрия. Кроме того, и ИФР-I, и 
эстрогены могут одновременно активи-
ровать ранние ответы некоторых онко-
генов, участвующих в регуляции клеточ-
ного роста, что указывает на синергизм 
их действия в индукции клеточной про-
лиферации. Таким образом, ИФР-I под-
держивает эстрогензависимую проли-
ферацию, а в условиях гиперэстрогении 
участвует в формировании ГПЭ [25, 32].

[…] Синдром гиперандрогении
Следствием эндокринно-метаболиче-

ских нарушений в репродуктивном воз-
расте является ановуляторное бесплодие, 
а в пременопаузе – развитие сахарного 
диабета (СД) ІІ типа, ССЗ, аденокарци-
номы эндометрия. 

У женщин с МС ПКЯ формируются 
не только как следствие метаболических 
изменений, но и первичного нарушения 
нейромедиаторного контроля секреции 
гонадолиберина. Избыток андрогенов 
первично из надпочечников, а затем из 
ПКЯ поступает в жировую ткань, где 
повышается синтез эстрона. Внегонадно 
синтезируемый эстрон приводит к разви-
тию гормональнозависимых заболеваний 
в репродуктивной системе [11, 20].

Кардинальным признаком МС явля-
ется нарушение менструальной и генера-
тивной функций на фоне прогрессиру-
ющей прибавки МТ. Основными жало-
бами пациенток являются: нарушение 
менструального цикла, невынашивание 
беременности, бесплодие, избыточное 
оволосение, ожирение и многообразие 
диэнцефальных жалоб. Причем избы-
точную МТ пациентки связывают с 
эндокринными нарушениями, а не с 
алиментарными факторами. Только при 
тщательно собранном анамнезе можно 
выявить наличие повышенного аппетита 
и неадекватного отношения к количеству 
потребляемых калорий. Это связано с 
нарушением функции центров пищевого 
поведения, которые находятся в гипота-
ламусе. Наследственность у большинства 
пациенток отягощена нарушениями репро-
дуктивной функции, ожирением, инсулин-
независимым СД, ССЗ [3, 9, 26, 39].

Нарушение менструального цикла 
начинается с увеличения его длитель-
ности с недостаточностью лютеиновой 
фазы, а затем развиваются олигоамено-
рея и хроническая ановуляция. Следует 
отметить большую частоту дисфункци-
ональных маточных кровотечений – до 
20 % [31].

Важным клиническим признаком 
является наличие полос растяжения 
на коже живота, бедер от бледно-розо-
вого до багрового цвета. Часто видны 
изменения кожи по типу «нигроидного 
акантоза». Эти изменения кожи явля-
ются клиническим признаком ИР [7, 9]. 
При осмотре наблюдаются выраженные 
андрогензависимые проявления (гир-

сутизм, угревая сыпь), что обусловлено 
влиянием не только надпочечниковых 
андрогенов, но и внегонадно синтезируе-
мого тестостерона в большом количестве 
жировой ткани. При формировании вто-
ричных ПКЯ отмечается усиление роста 
стержневых волос не только по белой 
линии живота, околососковых полей 
и внутренней поверхности бедер, но и 
часто в области подбородка, бакенбард, 
на грудине, спине, ягодицах. При этом у 
некоторых пациенток имеются признаки 
вирильного синдрома – андрогензависи-
мая алопеция и снижение тембра голоса 
[11, 20]. Состояние молочных желез 
характеризуется их гипертрофией за 
счет жировой ткани и большой частотой 
фиброзно-кистозной мастопатии [29].

Следует отметить, что гормональные 
исследования не являются решающими в 
диагностике МС, поскольку результаты 
их очень вариабельны в связи с повыше-
нием биологически активных фракций 
тестостерона и эстрадиола (за счет сни-
жения продукции ГСПС, индуцирован-
ного инсулином). Характерное повыше-
ние содержания 17-оксипрогестерона, 
тестостерона и дигидроэпиандростерон-
сульфата в крови, 17-кетостероидов в 
моче зачастую приводит к необоснован-
ному назначению дексаметазона, что не 
является патогенетически обоснованной 
терапией надпочечниковой гиперандро-
гении, поскольку у этих пациенток и без 
того повышена концентрация кортизола.

При биопсии эндометрия отмечают 
большую частоту гиперпластических 
процессов и аденоматоза в эндометрии 
(до 60 %), что связано с выраженными 
метаболическими нарушениями.

Наиболее частая ошибка практикую-
щих врачей – стимуляция овуляции на 
фоне ожирения [3, 5, 27]. Важным в успе-
хе лечения является раннее выявление 
заболевания на стадии функциональных 
нарушений, до формирования ПКЯ. 
В этом случае снижение МТ на фоне 
медикаментозной терапии приводит к 
восстановлению генеративной функции. 
На первом этапе цель лечения – это 
нормализация МТ на фоне рациональ-
ного питания и физических нагрузок. 
После снижения МТ на фоне диеты и/
или медикаментозной терапии у части 
женщин восстанавливается овуляторный 
менструальный цикл и наступает бере-
менность. Ановуляция после нормали-
зации МТ и метаболических нарушений 
указывает на формирование вторичных 
ПКЯ. В этом случае рекомендуется сти-
муляция овуляции консервативным или 
хирургическим путем [3, 6].

[…] Менопаузальный МС
Увеличение МТ в климактерии приво-
дит к формированию менопаузального 
МС, основными проявлениями которого 
являются абдоминально-висцеральное 
ожирение, дислипидемия и нарушения 

углеводного обмена на фоне дефицита 
половых гормонов [8, 16, 24, 28].

Влияние дефицита женских половых 
гормонов (эстрогенов) на жировую ткань 
включает:
снижение активности липопроте-

инлипазы (в жировой ткани бедренно-
ягодичной области); 
повышение активности липопро-

теинлипазы в абдоминальной и висце-
ральной жировой ткани, что повышает 
интенсивность липолиза, концентрацию 
СЖК в крови и влияет на ИР (повыше-
ние концентрации глюкозы, инсулина, 
ХС ЛПОНП) [27, 28].

Основные причины абдоминального 
ожирения после менопаузы заключаются в:
изменении функции жировой ткани 

(генез, активность липопротеинлипазы, 
продукция лептина, повышение тонуса 
симпатической нервной системы); 
изменении баланса энергии (сниже-

ние скорости обменных процессов при 
относительном увеличении поступления 
энергии с пищей, что способствует при-
бавке веса на 3–4 кг в год у 60 % жен-
щин);
снижении уровня женских половых 

гормонов;
относительной гиперандрогении;
усиленной глюкокортикоидной сти-

муляции;
снижении уровня гормона роста [27, 28].
У женщин с ожирением в структуре 

проявлений климактерического син-
дрома (КС) в 90 % случаев преобладают 
нарушения вегетососудистого характера. 
При этом степень тяжести ранних про-
явлений КС зависит и от ИМТ. Так, у 
пациенток с ИМТ > 30 кг/м2 выражен-
ность ранних проявлений КС минималь-
на (до 5 приливов в сутки) и обусловлена 
внегонадным синтезом эстрона из анд-
ростендиона и эстрадиола из тестосте-
рона, создающих дополнительное «депо 
эстрогенов». Урогенитальные нарушения 
встречаются у 90 % лиц с ожирением или 
избыточным весом. Это обусловлено тем, 
что снижение уровня эстрогенов после 
наступления менопаузы приводит к про-
грессирующим атрофическим процессам 
в слизистой оболочке уретры, влагалища, 
мочевого пузыря, связочном аппарате 
тазового дна, в периуретральных мышцах 
[6, 27].

Первостепенное значение для данной 
категории больных имеет снижение веса, 
нивелирующее действие сопутствующих 
ожирению факторов риска. Женщинам 
с ожирением рекомендуются низкокало-
рийная диета и регулярная физическая 
активность, а также препараты для лече-
ния ожирения […].

Таким образом, МС у женщин способ-
ствует возникновению не только ССЗ, 
но и различных гинекологических забо-
леваний, что требует соответствующей 
медикаментозной коррекции.

Печатается в сокращенном виде
О! ЗДОРОВЬЕ! 5 
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МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ
Пазл?

ДИСЛІПІДЕМІЯ
ФЛАВОНОЇДИ БЕРГАМОТУ
Ефективні при порушенні ліпідної  
та вуглеводної картини

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ
D-ХІРО-ІНОЗІТОЛ (DCI)
Більш активний ізомер, ніж інозітол. Інсуліносенсибілізуюча 
речовина, оскільки залучена у правильну активацію другої 
сигнальної системи та інсулінових рецепторів. Дефіцит DCI 
пов’язаний з порушенням чутливості до глюкози, стійкістю до 
інсуліну і до цукрового діабету II типу.

СЕРЦЕВО-СУДИННИЙ ЗАХИСТ
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (MK-7)
Вітамін К2, у його найбільш активній та стабільній формі 
Менахінон -7, регулює кальцієвий гомеостаз, зменшуючи 
кальцинування стінок артерій, сприяючи водночас кістко-
вому кальцинуванню.

ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЯ
МЕТИЛФОЛАТ-КУАТРЕФОЛІК  
(ФОЛІЄВА КИСЛОТА 4-ГО ПОКОЛІННЯ)
Активна форма фолієвої кислоти не потребує метаболізуван-
ня. Більш ефективна фолієва кислота в зниженні значень 
плазмового гомоцистеїну.

ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЯ
MONACOLIN К – ФІТОСТАТИН 
ФЕРМЕНТОВАНИЙ ЧЕРВОНИЙ РИС
Сприяє зниженню рівня холестерину, діє як інгібітор 
основного ензиму, що регулює вироблення холестерину 
в клітинах печінки, сприяючи цим загальному поліпшенню 
стану ліпідів в організмі.

Вихід є! 

Ефективність повної формули для жіночого метаболічного синдрому
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МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ

КОМПЛЕКС РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ І ПОЖИВНИХ КОМПОНЕНТІВ, ОБРАНИХ ДЛЯ 
СИНЕРГЕТИЧНОЇ ДІЇ З МЕТОЮ ЗБАЛАНСУВАННЯ ЗМІНЕНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ 
ГЛІКОЛІПІДНОГО МЕТАБОЛІЗМУ І СУДИННОЇ СИСТЕМИ.

MesiX призначений для пацієнтів, які не досягли терапевтичної мети або у яких  
наявні протипоказання до медикаментозного лікування.

MesiX призначений для доповнення фолатів навіть у разі поліморфізму ферменту MTHFR.

MesiX не покриває нестачу вітаміну В12

ПОКАЗАННЯ
гострі та хронічні клінічні прояви метаболічного синдрому:

•   дисліпідемія

•   гіпергомоцистеїнемія

•   надчутливість до інсуліну

•   зміни в судинній функції і збільшення серцево-судинного ризику

ДОЗУВАННЯ    1 таблетка на добу

Запивати достатньою кількістю води.

Кожна таблетка містить:

•   250 мг екстракту бергамоту

•   100 мг D- Хіро-Інозітола   
     (Chirositol®)

•   45 мкг Натурального  
     вітаміну К2 (МК-7)

•   200 мкг Methylfolate   
    (Quatrefolic®)  
    (Метилфолат-Куатрефолік)

•   3 мг Monacolin (червоний  
     ферментований рис)

Упаковка:  
коробка 20 таблеток

Mesix™ не містить глютену 
Mesix™ не містить сої, лактози  
і генетично модифікованих інгредієнтів

Виробник: PharmaSuisse Laboratories S.r.l. – вул. Ларга, 7 – 20122 Мілан Тел.: +39/0229003915 – Факс: +39/0229002003 Інтернет-сайт: www.pharmasuisse.it 
Імпортер: ТОВ «Клімед Україна», Україна, 04112,м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, оф. 58 «А», тел.: +38 (050) 3520077, info@kleemed.com.ua, http://kleemed.com.ua



ЗАСТОСУВАННЯ 
ПОЛІВІТАМІННОГО КОМПЛЕКСУ 

FERTILOVIT®  
ПРИ ПОЄДНАНОМУ БЕЗПЛІДДІ 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ      О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ

РЕЗЮМЕ
У статті розглянуті результати застосування препаратів Fertilovit® в плані прегравідарної підготовки при  
поєднаному безплідді у подружніх пар, які брали участь у застосуванні програм ДРТ на базі КМЦРПМ.

Загальновідомо, що в основі пору-
шення здоров’я сучасного насе-
лення лежать не тільки медичні, а 
перш за все соціально-економічні 

причини, серед яких істотну частку зай-
має порушення раціональної системи 
харчування [2, 4].

Епідеміологічні дослідження останніх 
років свідчать про порушення репродук-
тивного здоров’я населення в цілому, 
збільшення частки захворювань обміну 
речовин. У цьому плані певну насторо-
женість викликає полівітамінна недо-
статність, яка в свою чергу призводить до 
підвищення ризику  розвитку різноманіт-
них патологічних процесів. Встановлено, 
що навіть збалансований раціон харчу-
вання є дефіцитним по основним вітамі-
нам на 20–30 % [1, 2].

Вітаміни є групою біологічно активних 
речовин з низькою молекулярною масою, 
які беруть участь у забезпеченні процесів 
життєдіяльності організму та щоденно 
необхідні в невеликій кількості (від 
декількох мкг до десятків мг) [4].

З усіх відомих природних елементів 
близько 90 % знайдені в організмі люди-
ни. Причому всі ці елементи потрапляють 
в організм з зовнішнього середовища та 
майже половина з них має клінічне зна-
чення для стану організму. З них 15 еле-
ментів є «ессенціальними», тобто нестача 
їх в організмі супроводжується певною 

клінічною картиною [1, 2]. Переважна 
більшість фізіологічних процесів не може 
відбуватися без взаємодії вітамінів та 
мінеральних речовин, тому що більшість 
вітамінів є коферментами, які прискорю-
ють ферментативну реакцію, складаючи 
небілкову частину ферментів, а макро- і 
мікроелементи є активним центром фер-
ментів [2, 5].

Синтетичні вітаміни, які входять до 
складу  вітамінних препаратів, за своєю 
хімічною структурою повністю ідентичні 
природним аналогам, що входять до хар-
чових продуктів. Синтетичні аналоги не 
поступаються по  ефективності фізіологіч-
ного впливу на організм. Завдяки високо-
му ступеню очистки ці препарати мають 
знижені алергогенні властивості [3].

У полівітамінних препаратах вітаміни 
містяться в профілактичних дозах, тобто 
в дозах, близьких до фізіологічної потре-
би організму. Вітаміни в таких дозах не 
є лікарським засобом, вони насамперед 
забезпечують вітамінну повноцінність 
раціону та знижують ризик нестачі віта-
мінів [1–3]. В останні роки в медичній 
практиці широко використовуються 
спеціально розроблені антиоксидантні 
комплекси вітамінів та мікроелементів в 
лікуванні безпліддя, які мають доведену 
ефективність і можуть стати необхідним 
етапом прегравідарної підготовки [2–6].

Близько 30 % безпліддя становить 

поєднане безпліддя [4, 5]. ВООЗ визначає 
22 причини безпліддя у жінок та 16 при-
чин безпліддя у чоловіків.

Загальновідомо, що після 35 років 
істотно знижується оваріальний резерв 
і, відповідно, ймовірність настання вагіт-
ності. З віком у жінок знижується не 
тільки кількість, але й якість ооцитів і в 
подальшому, як наслідок, якість ембріона 
(переважно за рахунок помилок мейозу, 
дисфункції мітохондрій, оксидативного 
стресу тощо) [3, 5].

Оксидативний стрес (ОС), який харак-
теризується дисбалансом між проокси-
дантною і  антиоксидантною системами, 
негативно впливає на сперматогенез та 
оогенез, на процес запліднення та ембріо-
генез плода, збільшує кількість мутацій 
мітохондріальної ДНК і фрагментацій 
ядерної ДНК статевих клітин. Дані 
літератури показують, що в пацієнток із 
безпліддям і супутніми гінекологічними 
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КЛЮЧОВІ СЛОВА: 
поєднане безпліддя, жіноче безпліддя, чоловіче безпліддя, оксидативний стрес, Fertilovit®.

  О. М. БОРИС1,2,4, М. В. ПОВОРОЗНЮК2,3, Г. Б. БОЙКО1,2,4

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. П. Л. Шупика1

Український державний інститут репродуктології НМАПО ім. П. Л. Шупика2

Київський міський центр репродуктивноі та перинатальної медицини3

Центр науково-доказової медицини кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. П. Л. Шупика4

ЗА ДАНИМИ МОЗ  
України, рівень  

безпліддя в Україні сягає  
15–20 %,тобто близько  

3 млн пар є безплідними.  
У світі жіноче безпліддя ста-

новить 30 %, в Україні – 72 %; 
чоловічий фактор безпліддя 
становить у світі – 30 %, в 
Україні – 28 %, відповідно.

і
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захворюваннями (ендометріоз, полікістоз 
тощо) та жінок пізнього репродуктивного 
віку значно знижений  антиоксидантний 
захист організму, що впливає  на фоліку-
логенез  і на якість ооцитів та ембріонів 
[5, 7]. ОС в яйцеклітинах призводить до 
порушень їхнього цитоскелету, функ-
ціонування мікротрубочок, що викликає 
формування гаметоцитів з недостатнім 
або надмірним хромосомним набором, 
або  з пошкодженими хромосомами.

Саме тому прегравідарна підготовка 
повинна бути направлена на відновлення 
жіночої фертильності, в якому важливе 
значення має синтез АТФ в мітохондріях. 
Ефективне утворення АТФ в мітохон-
дріях  необхідне для дозрівання ооцитів 
на ранніх етапах ембріонального розвит-
ку [7].

 Аналіз Кокранівської бібліографічної 
бази публікацій, де проведено скрінінг 
2127 статей із використанням антиокси-
дантів при лікуванні безпліддя у жінок, 
вказує на необхідність і важливість анти-
оксидантної терапії. У результаті такого 
лікування збільшується ймовірність зава-
гітніти, зменшується ризик викиднів на 
ранніх етапах і прояви токсикозу [5–7].

Підвищення репродуктивної функ-
ції жінок за допомогою комплексу 
Fertilovit® F (до 35 років) та Fertilovit® 
F 35+ (після 35 років) досягається за 
рахунок:

1. Протидії ОС.
2. Підтриманню метаболічного балан-

су та клітинного гомеостазу.
3. Підтриманню кровопостачання та 

детоксикації клітин.
4. Покращення синтезу мітохондріаль-

ної енергії в ооцитах.
5. Усуненню запальних процесів.

Застосування препарату Fertilovit® 
F THY в категорії пацієнток з 

ПОКАЗАННЯ ДО 
ЗАСТОСУВАННЯ 

ВІТАМІННИХ КОМПЛЕКСІВ 
FERTILOVIT® F,  

FERTILOVIT® F 35+, 
FERTILOVIT® F THY:
• жіноче безпліддя  

різноманітного ґенезу;
• застосування ДРТ;

• порушення фертильно-
сті у жінок до та після  
35 років, порушення 

фертильності у жінок з 
автоімунним тиреоїдитом;

• носії поліморфізму  
гену МТГФР;

• гіпергомоцистеїнемія.

і

репродуктивними порушеннями та з 
патологією щитовидної залози актуальне 
для застосування в ендемічних регіонах 
України.

Враховуючи вищенаведене, метою 
дослідження було оцінювання ефектив-
ності застосування препаратів Fertilovit® 
F, Fertilovit® F 35+, Fertilovit® F THY 
для прегравідарної підготовки жінок у 
парах з поєднаним фактором безпліддя, у 
яких застосовуються ДРТ.

добу протягом трьох місяців. Пацієнткам 
обох підгруп, які мали патологію щито-
видної залози, був призначений віта-
мінний комплекс Fertilovit® F THY (з 
підвищеним вмістом селену та без йоду) 
в аналогічному режимі.

ІІ група (група порівняння) склала 
30 жінок віком 27–41 рік (середній вік 
33 ± 2,6 роки), які проходили підготовку 
до застосування ДРТ згідно з діючими 
протоколам, з них 11 – віком старше 35 

АНАМНЕСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ В ГРУПАХ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анамнез

Запальні  
захворювання 
ОМТ

30

21

14

18

83*

60

42

28

36

17

11

12

14

54*

56,6

36,6

40

46,6

Тубектомії в 
анамнезі

Непрохідність 
маткових труб

Ендометріоз

ВСЬОГО

І група (n=50)

Абс. Абс.% %

ІІ група (n=30)

і ТАБЛИЦЯ 1

*Примітка: поєднання декількох симптомів у певних пацієнток обох груп

Матеріали та методи дослідження
У процесі дослідження (2014–2015рр.) 
обстежено 80 пар з поєднаним фактором 
безпліддя. 

Основним чинником жіночого без-
пліддя в даному дослідженні був трубно-
перитонеальний фактор.  

Жінки з безпліддям, які проходили 
обстеження та консультування з метою 
подальшої підготовки до ДРТ, були 
розподілені на дві групи. І група (основ-
на) – склала 50 жінок віком 26–42 роки 
(середній вік 35±2,1 роки), яким з метою 
покращення репродуктивної функції 
були призначені препарати вітамінних 
комплексів Fertilovit® F. При цьому в 
основній групі спостерігались такі вікові 
особливості:

• до 35 років – 28 пацієнток;
• після 35 років – 22 пацієнтки.
В обох підгрупах (як до, так і після 35 

років) наявні пацієнтки з патологією щи- 
товидної залози (гіпотиреоз, автоімунний 
тиреоїдит), а саме – 10 жінок у групі 
молодше 35 років, та вісім жінок у групі 
старше 35 років. Пацієнткам молодше 35 
років був в плані підготовки до ДРТ при-
значений вітамінний комплекс Fertilovit® 
F у режимі дозування 1 капсула на добу 
протягом трьох місяців. Пацієнткам 
основної групи старше 35 років був відпо-
відно призначений вітамінний комплекс 
Fertilovit® F 35+ у режимі 1 капсула на 

років. 12 пацієнток даної групи мали 
патологію щитовидної залози.

В обох групах проводився детальний 
збір анамнестичних даних, виконувалось 
загальноклінічне, гормональне, ультраз-
вукове обстеження. Критеріями виклю-
чення з дослідження були: наявність 
лише жіночого або лише чоловічого фак-
тору безпліддя, прегравідарна підготовка 
в природному циклі. Статистична оброб-
ка отриманих результатів проводилась 
методами варіаційної статистики з вико-
ристанням критерію (t) Ст’юдента.

Результати та їх обговорення
Пацієнтки в групах дослідження не 
відрізнялись за віком, гінекологічним 
анамнезом, наявністю екстрагенітальної 
патології, що дало змогу нам вважати 
розподілені групи репрезентативними.

Пацієнтки І (основної) групи відпо-
відно до віку та наявності чи відсутності 
супутньої патології щитовидної залози 
застосовували препарати:

Fertilovit® F – 18 пацієнток;
Fertilovit® F 35 + – 14 пацієнток;
Fertilovit® F THY – 18 пацієнток.
Під час оцінювання клінічної ефек-

тивності лікувально-профілактичних 
заходів констатовано відсутність алергіч-
них реакцій та індивідуальної  чутливості 
до  препаратів Fertilovit®. Особливості 
анамнезу представлені в таблиці 1.

О! ЗДОРОВЬЕ! 9 
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Гормональне обстеження проводи-
лось відповідно до фази менструаль-
ного циклу та оцінювалось до і після 
тримісячного курсу прегравідарної під-
готовки в обох групах (див. табл. 2).

Гормональний профіль пацієнток 
І (основної) групи практично не змі-
нився, але необхідно відзначити тенден-
ції до підвищення рівня прогестерону та 
естрадіолу, що, у свою чергу, доводить 
гармонізацію стану системи гіпотала-
мус-гіпофіз-яєчники.

Застосування вітамінного комплек-
су Fertilovit® F THY серед пацієнток 
основної групи не призводило до змін 
рівня ТТГ, тобто завдяки відсутності 
компоненту йоду в складі не впливало 
на функцію щитовидної залози.

Оцінювання результатів прегравідар- 
ної підготовки у пацієнток обох груп 
проводилося перш за все за кількістю 
отриманих ооцитів у подальших про- 
грамах ДРТ, а також за частотою на- 
стання вагітності та за  ранніми усклад- 
неннями вагітності (див. табл. 3).

Необхідно деталізувати, що серед 22 
пацієнток основної групи, які старші 35 
років, вагітність настала у 12 випадках 
(54,5 %). Серед ранніх ускладнень вагіт-
ності у пацієнток обох груп переважали 
анембріонія; вагітність з пізньою візу-
алізацією ембріону; раннє переривання 
вагітності за типом «біохімічної» вагіт-
ності (негативна динаміка ХГЛ крові).

Висновки
Таким чином, після вивчення отри-

маних результатів дослідження можна 
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зробити висновки щодо доцільності 
застосування вітамінних комплексів 
для жінок Fertilovit® F, Fertilovit® F 
35+, Fertilovit® F THY при поєднано-
му безплідді. Завдяки своїй здатності 
покращувати внутрішньоклітинні 
мітохондріальні функції Fertilovit® 
підвищує можливість отримання висо-
коякісних ооцитів у програмах ДРТ, 
у подальшому – якісних бластоцист, 
та, як наслідок, зниження частоти 
ускладнень вагітності раннього терміну. 
Враховуючи той момент, що зниження 
якості ооцитів є частим у жінок старше 
35 років,  Fertilovit® F 35+ може бути 
успішно застосований саме в цій кате-
горії пацієнток. 

Вітамінний комплекс Fertilovit® 
F THY може бути рекомендований 
в плані прегравідарної підготовки 
пацієнткам з безпліддям та  супутньою 
патологією щитовидної залози, тим, що  
проживають в ендемічних регіонах.

ОЦІНКА ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ ПАЦІЄНТОК ОБОХ ГРУП ДО  
ТА ПІСЛЯ ПРЕГРАВІДАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОТЯГОМ ТРЬОХ МІСЯЦІВ

Рівень 
гормону

ФСГ (2,8–11,3 
мМе/мл) 8,5±1,3

9,07±1,2

3,8±0,8

89,1±1,4

11,8±0,8

20,1±1,2

9,2±0,8

8,09±1,9

3,9±1,4

115,1±0,3

17,8±1,9

16,7±0,4

8,05±1,9

7,2±0,8

4,6±1,1*

94,2±0,4

14,1±0,2

13,9±0,1

8,3±1,9

8,65±0,2

3,65±0,2

99,6±1,3

15,1±1,5

14,7±1,1

ЛГ (1,9–12,5 
мМе/мл)

ТТГ (0,4-4,0 
мОд/л)

Естрадіол 
(12,5–166 нг/мл)

Прогестерон  
(3,34–25,56 нг/
мл)

Пролактин 
(2,8–29,2 нг/мл)

І група (n=50)

До лікування До лікуванняПісля 
 лікування

Після 
 лікування

ІІ група (n=30)

і ТАБЛИЦЯ 2

*Примітка: середній показник виходить за межі норми

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПРЕГРАВІДАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

Отримано ооцитів

14±2,8

34,1

18

9±1,3*

26,2*

26*

Відсоток настання  
вагітності

Ранні ускладнен-
ня вагітності – до 
шести тижнів,  (%)

І група (n=50) ІІ група (n=30)

і ТАБЛИЦЯ 3

*Примітка: поєднання декількох симптомів у певних пацієнток обох груп

10  O! ЗДОРОВЬЕ!



О! ЗДОРОВЬЕ! 11 

FERTILOVIT®

АНТИОКСИДАНТНІ ПОЛІВІТАМІННІ КОМПЛЕКСИ 
ДЛЯ ЖІНОК, ЩО ХОЧУТЬ ЗАВАГІТНІТИ

– Для нового життя

СКЛАД 1 КАПСУЛИ  
FERTILOVIT F:

СКЛАД 1 КАПСУЛИ  
FERTILOVIT F 35 PLUS:

СКЛАД 1 КАПСУЛИ  
FERTILOVIT F THY:

Вітамін С 100 мг
Вітамін Е 20 мг
Вітамін В1 3 мг
Вітамін В2 3 мг
Вітамін В5 12 мг
Вітамін В6 4 мг
Вітамін В12 7 мкг
Вітамін D3 5 мкг
Вітамін В9 800 мкг
Вітамін РР 35 мг
Вітамін Н 200 мкг
Цинк       5 мг
Йод         150 мкг
Залізо     7,5 мг
Магній     100 мг

Вітамін C 100 мг
Вітамін E 20 мг
Вітамін B1 3 мг
Вітамін B2 3 мг
Пантотенова  
кислота  12 мг
Вітамін B6 4 мг
Вітамін B12 7 мкг
Фолієвая  
кислота  800 мкг
Вітамін D 5 мкг
Ніацин     35 мг
Біотин     200 мкг
Цинк       5 мг
Магній     100 мг
Йод         150 мкг
Залізо     7,5 мг
Коензим Q10      35 мг

Вітамін C 100 мг
Вітамін E 15 мг
Вітамін B1 4 мг
Вітамін B2 4,5 мг
Пантотенова  
кислота  18 мг
Вітамін B6 5,4 мг
Вітамін B12 9 мкг
Фолієва  
кислота               800 мкг
Вітамін D  5 мкг
Ніацин               17 мг
Біотин     180 мкг
Цинк       2,25 мг
Магній     100 мг
Залізо     7,5 мг
Селен                 100 мкг
Коензим Q10      20 мг

Fertilovit F – ART пацієнтки перед плануванням вагітності
Fertilovit F 35 plus - Пацієнтки зрілого віку перед плануванням вагітності
Fertilovit F THY - Пацієнтки з автоімунним захворюванням щитовидної залози перед плануванням вагітності

Виробник: Gonadosan AG, Zollstrasse 34, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein (Ліхтеншейн), на невиробничих площах:  
«BHI-Biohealth International GmbH» Heinrich-Wirth-Str. 13, D-95213 Munchberg, Німеччина; тел.: +49(0)9251 87087 20 
Імпортер: ТОВ «Клімед Україна», 04112, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, оф. 58 А; тел.: +38 (050) 352 0077; http://fertilovit.com.ua

ВИСНОВОК ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІД  01.08.2013 Р. №05.03.02-03/69590

МОЖУТЬ БУТИ РЕКОМЕНДОВАНІ  ЯК ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ 
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ НЕОБХІДНО ПРОКОНСУЛЬТУВАТИСЯ У ЛІКАРЯ

Покращують морфологічні 
і функціональні показники 
статевих клітин

Розроблені німецькими 
репродуктологами  
з урахуванням їхнього  
досвіду і останніх досліджень

Значно підвищують шанси 
завагітніти і народити  
здорову дитину

Не містять синтетичних  
барвників, глютену,  
лактози, желатину
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ 
ПРЕПАРАТУ ЕНДОМЕТРИН  

ДЛЯ КОРЕКЦІЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЛЮТЕЇНОВОЇ ФАЗИ  
ТА ПІДТРИМКИ РАННІХ ТЕРМІНІВ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З 

ЕНДОКРИННИМ БЕЗПЛІДДЯМ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ      О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ

Гормон прогестерон вже давно 
вважають «протектором вагітно-
сті». Його дія на організм жінки 
полягає в забезпеченні сприятли-

вих умов для запліднення, імплантації, 
розвитку плодового яйця. У нормі 
прогестерон секретується лютеїновими 
клітинами жовтого тіла й оболонкою 
фолікулів. Цей гормон сприяє розвитку 
важливих біологічних процесів у жіно-
чому організмі. Під його дією виникає 
секреторна фаза в ендометрії й утво-
рюється децидуальна оболонка під час 
вагітності. Також цей гормон припиняє 
проліферацію ендометрію, зменшує 
збудливість і скоротливу активність 
матки. Прогестерон стимулює гіпер-
трофію м’язових волокон під час вагіт-
ності і готує молочні залози до секреції 
молока.

Для того щоб запліднена клітина 
могла успішно імплантуватися і роз-
виватися, тривалість фази жовтого 
тіла не має бути коротшою за десять 
днів. У разі настання вагітності фаза 
жовтого тіла повинна тривати доти, 
доки не сформується плацента і не візь-
ме на себе функцію живлення плода. 
Зазвичай, на це потрібно близько 12 
тижнів від моменту зачаття [8, 11].

Гормональним порушенням, яке 
найчастіше призводить до викидня, 
є недостатність фази жовтого тіла. 
Недостатність лютеїнової фази (НЛФ) 
проявляється гіпофункцією жовтого 
тіла внаслідок недостатності синтезу 

прогестерону, що викликає порушення 
секреторної трансформації ендометрію 
і призводить до безпліддя, викиднів, 
передменструального синдрому, патоло-
гічних симптомів, менопаузи тощо.

Уперше на НЛФ як можливу причи-
ну безпліддя вказали J. Rock і M. Bartelt 
(1937) [10]. Сидром НЛФ становить до 
40 % серед найбільш значущих причин 
ендокринного безпліддя. А при обсте-
женні пацієнток зі звичним викиднем 
його виявляють із частотою до 85 % 
випадків [1, 2].

Після виключення інших значущих 
причин ендокринного безпліддя та 
встановлення діагнозу НЛФ про-
водять лікування з метою корекції 
лютеїнової фази та підтримки ранніх 
термінів вагітності. Зазвичай, якщо 
фаза жовтого тіла коротша за 10 днів 
та/або рівень прогестерону в крові 
нижчий за норму (а овуляція досто-

вірно відбувається), доцільним є 
приймання гормональних прогестеро-
нових препаратів (ін’єкційних, перо-
ральних, інтравагінальних).

Прийом препаратів прогестерону 
можна починати лише після підтвер-
дження факту овуляції, яку необхідно 
відстежувати в кожному окремому 
циклі за допомогою ультразвуко-
вого дослідження (УЗД) або тестів 
на овуляцію (за відсутності інших 
можливостей – за графіком базальної 
температури), інакше замість лікуван-
ня можна отримати «протизаплідний 
ефект», оскільки прогестерон переш-
коджає овуляції. Дозування препарату 
зазвичай визначають індивідуально, 
залежно від клінічної ситуації і осо-
бливостей організму. Приймання пре-
парату рекомендується продовжувати 
до встановлення наявності або відсут-
ності вагітності (тести, аналіз крові 
на хоріонічний гонадотропін людини, 
УЗД) [9].

Найпоширенішими препаратами 
гормону прогестерону є натураль-
ний прогестерон в ампулах для 
ін’єкційного застосування, мікроні-
зований прогестерон у капсулах для 
перорального/вагінального застосу-
вання, прогестерон у вигляді гелю у 
вагінальних аплікаторах.

Компанія Ferring Pharmaceuticals 
(Швейцарія) представила на ринку 
України принципово новий препарат 
прогестерону Ендометрин – пігулки з 
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СИДРОМ НЛФ 
становить до 40 % серед 

найбільш значущих причин 
ендокринного безпліддя.  

А при обстеженні пацієнток  
зі звичним викиднем його  

виявляють із частотою  
до 85 % випадків.

і

РЕЗЮМЕ
Продемонстровано актуальні дані досвіду застосування  таблетованого препарату прогестерону  з вагінальним 
шляхом уведення  (Ендометрин) для корекції недостатності лютеїнової фази (НЛФ) та підтримки ранніх термінів 
вагітності. Показано, що ефективність Ендометрину порівняна з такою при застосуванні інших препаратів  
прогестерону за гарної переносимості, зручності вагінального застосування та мінімуму побічних ефектів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 
недостатність лютеїнової фази, гестагени, Ендометрин, підтримка, вагітність.

  В. А. ТОВСТАНОВСЬКА, О. М. МОЗГОВА
Кафедра акушерства і гінекології № 1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця
Медичний центр «BioTexCom»
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інтравагінальним шляхом уведення до 
організму, що містять по 100 мг нату-
рального мікронізованого прогестеро-
ну. Прогестерон, що входить до складу 
Ендометрину, отримують з рослини 
Diascorea sp. Його хімічна будова  
ідентична хімічній структурі прогесте-
рону, що секретується жовтим тілом, а 
рослинне походження дає змогу уник-
нути побічних ефектів, пов’язаних із 
застосування хімічно синтезованих 
прогестеронів. Особливий склад 
допоміжних речовин природного 
походження, яким оточені молекули 
прогестерону, покращує абсорбцію 
препарату  в піхві, мікронізована фор-
ма сприяє більшій біодоступності про-
гестерону для організму пацієнтки, що 
характеризується практично момен-
тальним розчиненням препарату в 
піхві і досягненням високої стабільної 
рівноважної концентрації препарату 
в крові, оминаючи печінкову стадію 
метаболізму. Введення препарату 
здійснюється за допомогою аплікато-
ра, що виключає контамінацію екзо-
генною флорою [4, 6].

Мета дослідження – оцінити 
клінічну ефективність та перева-
ги лікарської форми препарату 
Ендометрин у вигляді вагінальних 
пігулок для корекції підтримки лютеї-
нової фази у жінок з її недостатністю 
в рамках лікування ендокринного 
безпліддя.

Компанія Ferring 
Pharmaceuticals (Швейцарія) 

представила на ринку 
України принципово новий 

препарат прогестерону 
ЕНДОМЕТРИН – пігулки 
з інтравагінальним шляхом 
уведення до організму, що 

містять по 100 мг нату-
рального мікронізованого 

прогестерону. Прогестерон, 
що входить до складу 

Ендометрину, отримують з 
рослини DIASCOREA SP. 

Його хімічна будова  іден-
тична хімічній структурі про-
гестерону, що секретується 

жовтим тілом, а рослинне 
походження дає змогу 

уникнути побічних ефектів, 
пов’язаних із застосуванням 

хімічно синтезованих  
прогестеронів. 

і

Матеріали та методи дослідження
На базі кафедри акушерства та гінеко-
логії № 1 НМУ ім. О. О. Богомольця 
та медичного центру «ВіоТехСоm» 
спостерігалися 60 жінок з ендокрин-
ним безпліддям, обумовленим НЛФ.

Проаналізовано вік, акушерсько-
гінекологічний анамнез, частоту і 
структуру екстрагенітальної патології 
жінок. Достовірних відмінностей між 
пацієнтками не було виявлено, що 
дало змогу розподілити їх на рівноз-
начні групи – основну та групу порів-
няння.

З урахуванням багатофакторності 
причин виникнення синдрому  НЛФ, 
діагноз НЛФ ставили на підставі ком-
плексного обстеження хворих, а саме: 
аналізу крові на вміст прогестерону, 
даних біопсії ендометрію, графіків 
базальної температури з відстежен-
ням та підтвердженням овуляції за 
допомогою УЗД та сечових тестів на 
овуляцію.

Аналіз крові на вміст прогестерону 
ми виконували через тиждень після 
встановлення факту овуляції, тобто на 
7–8 день фази жовтого тіла. Для впев-
неності  в правильності результатів 
аналіз проводили в динаміці кілька 
разів за один цикл (з інтервалом у 
2–3 дні) і кілька циклів поспіль, щоб 
виключити помилку лабораторії.

Пайпель-біопсію ендометрію для 
гістологічного дослідження виконува-
ли через десять днів після встановлен-
ня факту овуляції – за кілька днів до 
можливої менструації.

УЗД-моніторинг для визначення 
моменту овуляції і з’ясування трива-
лості фази жовтого тіла (і, відповідно, 
для уточнення необхідності та тер-
мінів прийому препаратів) проводили 
в динаміці, починаючи від 8–10 дня 
циклу або відразу після закінчення 
менструації (при довшому циклі, 
відповідно, пізніше), через кожні 
два-три дні, залежно від стану матки 
і яєчників, до дня визначення факту 
овуляції, що відбулася, або до початку 
менструації.

Після підтвердження факту 
овуляції та встановлення діагнозу 
НЛФ з метою лікування пацієнткам 
основної групи призначали препарат 
Ендометрин у дозі 100–200 мг/добу 
в один-два прийоми до дня очікува-
ної менструації, у середньому 12–14 
днів. Пацієнткам групи порівняння 
було також призначено препарат 
прогестерону для корекції НЛФ. 
Причому жінкам пропонували обра-
ти спосіб застосування препарату: 
олійний розчин прогестерону для 
внутрішньом’язового введення 1–2 мл 
1 раз/добу, синтетичний аналог проге-
стерону для перорального застосуван-
ня 10–30 мг 1–3 рази/добу, мікроні-

зований прогестерон для перораль-
ного або вагінального застосування 
100–200 мг 1–2 рази/добу. Дози та 
тривалість застосування препаратів 
підбирали індивідуально залежно від 
рівня прогестерону в крові. Певного 
дня проводили сечовий тест на 
вагітність та/або визначення рівня 
хоріонічного гонадотропіну людини 
в крові. При підтвердженні факту 
настання вагітності рекомендувалося 
продовжити приймання препаратів 
прогестерону в тій самій дозі до 12 
тижнів вагітності під динамічним 
контролем рівнів прогестерону крові 
в термінах 6, 8, 10 тижнів вагітності з 
поступовим зниженням та відміною 
препарату після констатації факту 
повноцінної роботи плаценти.

Результати та їх обговорення
Під час діагностики було ретельно 
проаналізовано загальний та гінеко-
логічний анамнез жінок обстежува-
них груп, з’ясували наявність інфек-
цій, оперативних втручань, факт 
лікування гормональними препара-
тами та іншими методами до початку 
спостереження.

Багатофакторність патогенезу син-
дрому НЛФ визначає складність його 
діагностики. Тому ми вважали за 
необхідне застосування різних мето-
дів обстеження не лише для встанов-
лення діагнозу, а й для застосування 
рівня ураження.

Динамічне УЗД статевих органів 
дало можливість виключити після-
запальні процеси органів малого 
тазу  і одночасно спостерігати за 
ростом фолікулів, овуляцією, зміною 
товщини ендометрію, спроможніс-
тю секреторної фази. Провідними 
ультразвуковими ознаками неповно-
цінності функції жовтого тіла ми вва-
жали відсутність у ньому характерної 
гетерогенної внутрішньої ехострук-
тури і стоншення його стінок. При 
кольоровому допплерографічному 
картуванні вже в ранній лютеїновій 
фазі виявляли картину збіднення 
судинного малюнка довкола стінок 
патологічно зміненого жовтого тіла 
на відміну від норми, коли кровотік 
довколо нього зазвичай визначаєть-
ся у вигляді складного кольорового 
ореолу. При дослідженні кровотоку в 
стінці жовтого тіла при НЛФ виявля-
ли зниження максимальної лінійної 
швидкості кровотоку (Vmax) і підви-
щення НР щодо норми. Це повністю 
підтверджувало дані Ch. March, D. 
Shoun (1991) [11].

При проведенні атравматичної 
пайпель-біопсії ендометрію за 2–3дні 
до менструації та подальшому гісто-
логічному дослідженні отриманого 
матеріалу клітин ендометрію в період 
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розквіту жовтого тіла ми відзначали 
виражене відставання секреторної 
реакції ендометрію з паралельним 
зниженням кількості рецепторів про-
гестерону, що також доводило непов-
ноцінність лютеїнової фази.

При аналізі графіків базальної тем-
ператури ми звертали увагу на три-
валість ІІ фази температури – вона 
становила менше 10 днів (у нормі 
10–14 днів) і різницю температури І 
і ІІ фази, вона в більшості випадків 
була менше 0,6 0С.

При дослідженні рівнів прогесте-
рону  за 5–8 днів до менструації ми 
відзначали значне відставання від 
нормативних показників в усіх жінок 
обстежуваних груп. Причому ми 
робили акцент на тому, що саме на 
20-й день циклу рівень прогестерону 
і загальна прогестеронемія залежать 
від ступеня розвитку ендометрію.

Таким чином, після комплексного 
обстеження і встановлення діагнозу 
НЛФ жінкам обстежуваних груп  
було призначено препарати проге-
стерону для корекції ІІ фази і мак-
симальної імовірності досягнення 
вагітності. Тридцять жінок основної 
групи отримували Ендометрин  у 
вищезазначених дозуваннях. Жінки 
групи порівняння за вибором пре-
парату прогестерону  розподілилися 
таким чином: 2 віддали перевагу 
ін’єкційному введенню препарату, 
14 – пероральному застосуванню  
синтетичного аналогу прогестеро-
ну, 8 – вагінальному застосуванню 
мікронізованого прогестерону, 6 – 
вагінальному застосуванню гелю про-
гестерону в аплікаторах (див. табл. 1).

Після початку лікування жінкам 
обох груп було запропоновано оціни-
ти свій загальний стан  протягом при-

РОЗПОДІЛ ЖІНОК ЗА ВИБОРОМ ФОРМИ ПРЕПАРАТУ

Форма введення 
препарату  

прогестерону

Ендометрин –  
вагінальні пігулки 30

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

6,7

43,7

26,7

20

-

2

14

Прогестерон 
ін’єкційний

Пероральний синте-
тичний аналог проге-
стерону – таблетки

Мікронізований  
прогестерон –  
вагінальні капсули

Гель прогестерону – 
вагінальні аплікатори

Основна група % %Група порівняння

і ТАБЛИЦЯ 1

йому препарату, зручність його засто-
сування. Для об’єктивного контролю 
ефективності лікування ми визначали 
рівень прогестерону в крові через 10 
днів після початку лікування, а також 
результат лікування  – наявність чи 
відсутність вагітності.

Загальний стан оцінювався за 
такими параметрами: диспептичні 

явища – нудота/блювання, закріп/
понос, біль у животі, подразливість, 
головний біль/запаморочення, 
сонливість, подразнення, дискомфорт 
у піхві.

Складності у застосуванні пре-
парату відзначили 3 (10 %) жінок 
основної групи і 6 (20 %) жінок групи 
порівняння. 

Складності у застосуванні пре-
парату відзначили 3 (10 %) жінок 
основної групи і 6 (20 %) жінок групи 
порівняння.

Рівень прогестерону в крові через 
10 днів після початку лікування в 
основній групі становив у середньому 
29,6±5,8 нмоль/л (норма лабораторії 
10,0–40,0 нмоль/л), у групі порівнян-
ня –  30,4±4,9 нмоль/л, що повністю 

відповідало показникам нормальних 
рівнів у повноцінній ІІ фазі менстру-
ального циклу.

Вагітність настала у 28 (93 %) 
жінок основної групи і 27 (90 %) 
жінок групи порівняння.

Аналізуючи отримані в результаті 
проведення досліджень дані, ми від-
значили, що всі препарати прогесте-

 РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ПРОГЕСТЕРОНУ  
У ЖІНОК ОБСТЕЖУВАНИХ ГРУП

ТАБЛИЦЯ 2

Показник

Диспепсичні  
явища 10

10

16,7

6,7

16,7

20

23,3

30

40

26,7

28

29,6+5,8

12

27

30,4+4,9

Біль у животі

Головний біль/ 
запаморочення

Сонливість

Подразнення/ 
дискомфорт у піхві

Рівень прогестерону, 
нмоль/л

Основна група % %Група

і

Складності 10

93,3

20

90
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рону, які застосовувались, дали схожі 
результати лікування та відносно 
порівняну частоту побічних ефектів та 
складності у застосуванні (див. табл. 2).

Висновки
Таким чином, важливу роль у досяг-
ненні настання вагітності, запобіганні 
мимовільних викиднів і підтримці 
вагітності на ранніх термінах відіграє 
нормальний вміст прогестерону в 
організмі матері. В основі захисної 
дії прогестерону лежить нормалізація 
функціонального стану та зниження 
тонусу ендометрію внаслідок змен-
шення продукції простагландинів 
клітинами ендометрію і блокуван-
ня вивільнення цитокінів та інших 
медіаторів.

Лікарському засобу Ендометрин 
(Ferring Pharmaceuticals, Швейцарія) 
повною мірою притаманні власти-
вості ендогенного прогестерону. Він 
сприяє настанню вагітності, готує 
ендометрій до успішної імплантації 
ембріона і надає гормональну під-
тримку вагітності раннього терміну 
при зниженні або відсутності його 
достатнього ендогенного синтезу за 
НЛФ. Як і ендогенний прогестерон, 
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Лікарському засобу 
ЕНДОМЕТРИН 

(Ferring Pharmaceuticals, 
Швейцарія) повною мірою 

притаманні властивості 
ендогенного прогестерону. 
Він сприяє настанню вагіт-
ності, готує ендометрій до 

успішної імплантації ембріона 
і надає гормональну під-

тримку вагітності раннього 
терміну при зниженні або 

відсутності його достатнь-
ого ендогенного синтезу 

за НЛФ. Як і ендогенний 
прогестерон, Ендометрин 

підвищує температуру тіла і 
чинить певну седативну дію. 

Перевагою Ендометрину є 
відсутність контрацептивно-

го ефекту. Ендометрин не 
змінює масу тіла і не сприяє 
затримці рідини в організмі, 

не чинить впливу на ліпідний 
або вуглеводний обміни і  

не підвищує артеріаль- 
ний тиск.

і

Ендометрин підвищує температуру 
тіла і чинить певну седативну дію. 
Перевагою Ендометрину є відсут-
ність контрацептивного ефекту. 
Ендометрин не змінює масу тіла і не 
сприяє затримці рідини в організмі, 
не чинить впливу на ліпідний або 
вуглеводний обміни і не підвищує 
артеріальний тиск.

Ми вважаємо за доцільне рекомен-
дувати застосування цього препарату 
прогестерону, зважаючи на його 
беззаперечні переваги – простоту 
дозування і гарну переносимість. 
При інтравагінальному введенні 
Ендометрину спостерігається висо-
ка швидкість і ступінь проникнен-
ня (тобто висока біодоступність) 
мікронізованого прогестерону, підви-
щений рівень його абсорбції, завдяки 
чому високий рівень прогестерону 
в плазмі спостерігається вже через 
15–60 хв після введення таблетки і 
підтримується близько 24 год. Це дає 
можливість призначення мінімально-
го дозування при  збереженій ефек-
тивності терапії.

Мікронізований прогестерон, що 
входить до складу Ендометрину, 
повністю ідентичний натуральному, і 
це зумовлює практично повну відсут-
ність виражених побічних ефектів. 
До переваг препарату також можна 
віднести його унікальну лікарську 
форму – вагінальні таблетки, опти-
мальну гестагенну дію і доведену без-
печність для матері і плода при три-

валому застосуванні. Що стосується 
ризику, то Ендометрин показав себе 
як достатньо безпечний препарат, 
який добре переноситься пацієнтка-
ми, тому застосування його є одним 
з перспективних методів досягнення 
і збереження вагітності у жінок, які 
мають гормональні проблеми та 
невиношування вагітності.

Отримані власні результати 
зіставні з результатами використан-
ня інших препаратів прогестерону. 
Нами відзначено переваги в режи-
мах дозування та тривалості засто-
сування, а  також практичну відсут-
ність суб’єктивних та об’єктивних 
проявів побічних явищ при викори-
станні.

Наведені отримані власні дані 
також зіставні з даними, опубліко-
ваними раніше, про особливості 
застосування препаратів прогесте-
рону та їх аналогів для корекції 
лютеїнової фази при НЛФ і під-
тримки ранніх термінів вагітності 
при лікуванні ендокринного без-
пліддя [3, 5, 7].

Виходячи з отриманого нами пра-
ктичного досвіду, лікарський засіб 
Ендометрин можна рекомендувати 
для використання при лікуванні 
ендокринного безпліддя та з метою 
створення сприятливого фону 
для настання вагітності, а також її 
подальшого збереження та запобі-
гання виникненню ризику загрози її 
переривання.
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Ендометрин – спеціально створена 
вагінальна форма з урахуванням pH1

   максимально ефективний в мінімальних дозах2

        рекомендований  до 36 тижня вагітності1

               зручний в застосуванні, 1таб. 2 рази на добу1

Ендометрин – збереження вагітності 
без зайвих навантажень гормонами1

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ СХЕМА ДОЗУВАННЯ

ЗАГРОЗА ВИКИДНЯ 1 таб. 2-3 рази на добу

ПРОФІЛАКТИКА ЗВИЧНОГО ВИКИДНЯ 1 таб. 2 рази на добу

ЗАГРОЗА ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ 1 таб. 2-3 рази на добу

НЕДОСТАТНІСТЬ ЛЮТЕЇНОВОЇ ФАЗИ

Часткова НЛФ 1 таб. 2 рази на добу
протягом 10 днів з 17 по 26-й день циклу

При повній недостатності лютеїнової фази:
1 таб. 2 рази на добу з 15 по 25-й день циклу

на добу2
1. Згідно з інструкцією до медичного застосування препарату Ендометрин. 2. Doody et al., Endometrin for lutheal phase support in 
randomised controlled open-label prospective IVF trial using a combination of Menopur and Bravelle for COH., Fertil Steril ; 91: 1012 - 1017;
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IНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЕНДОМЕТРИН (ENDOMETRIN)

Склад: діюча речовина: прогестерон;
1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 100 мг;
допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; крохмаль прежелатинізований кукурудзяний; кислота 
адипінова; натрію бікарбонат; повідон; магнію стеарат; натрію лаурилсульфат; кремнію діоксид 
колоїдний безводний.
Лікарська форма. Таблетки вагінальні.
Фармакотерапевтична група. Гестагени. Прогестерон. Код АТС G03D A04.
Клінічні характеристики.
Показання. Додаткова або замісна терапія прогестероном:

- дизовуляцiя;
- при лікуванні безпліддя у жінок; 
- при штучному заплідненні;
- профілактика та лікування звичного викидня або загрози спонтанного викидня; 
- загроза передчасних пологів при прогестероновій недостатності.

Протипоказання. 
- Підвищена чутливість до прогестерону або до будь-якого компонента препарату.
- Недіагностовані вагінальні кровотечі.
- Наявність позаматкової вагітності або вагітність, що завмерла.
- Тяжкі захворювання печінки. 
- Наявність злоякісної пухлини молочної залози і репродуктивних органів або підозра на її наявність.
- Активна фаза артеріальної або венозної тромбоемболії або тяжкого тромбофлебіту, 
   а також ці стани в анамнезі.
- Порфірія.

 Спосіб застосування та дози.
Ендометрин застосовують вагінально в положенні лежачи на спині за допомогою пластикового аплі-
катора. У середньому доза прогестерону становить по 1 таблетці 2 або 3 рази на добу.
При частковій недостатностi лютеїнової фази: по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 10 днiв  
(з 17-го по 26-й день циклу).
При повній недостатності лютеїнової фази: доза прогестерону становить 100 мг вранці і ввечері з 
15-го по 25-й день циклу. Починаючи з 26-го дня, в разі ранньої діагностики вагітності,  дозу збіль-
шують на 100 мг прогестерону на добу, досягаючи максимальної дози - 300 мг на добу, яку розподі-
ляють на три прийоми. Цього дозування слід дотримуватися до 60-го дня.
При застосуванні ДРТ: по 1 таблетці 2 або 3 рази на добу, починаючи з дня імплантації ембріона.
Загроза викидня або профiлактика звичних викиднiв та загрози передчасних пологів на тлi недо-
статностi прогестерону: по 1 таблетці 2 або 3 рази на добу до встановлення стабільної секреції 
прогестерону.
Побічні реакції.

Класифікація за 
системами органів

Часто 
(≥ 1/100 і < 1/10)

Нечасто
(≥1/1000 і <1/100) Невідомо

З боку нервової 
системи Головний біль Запаморочення, безсоння Підвищена 

втомлюваність

З боку шлунково-
кишкового тракту

Здуття живота, біль у 
животі, нудота 

Діарея, запор Блювання

З боку шкіри та 
підшкірних тканин Кропив’янка, висип Реакції 

гіперчутливості

Порушення з боку 
репродуктивної 
системи та молочних 
залоз

Синдром 
гіперстимуляції 
яєчників, спазми 
м’язів матки* 

Вульвовагінальний 
дискомфорт, вагінальне 
печіння, вагінальні 
виділення, вульвовагінальна 
сухість, вагінальна кровотеча, 
вагінальний мікоз, біль, 
чутливість і набухання 
молочних залоз, свербіж 
генітальний

Інфекційні і 
паразитарні 
захворювання

Інфекції 
сечовидільної 
системи

Загальні порушення Периферичний набряк

*При проведенні ДРТ .
Під час лікування прогестероном можуть спостерігатися різкі перепади настрою, 
дратівливість та сонливість.
Передозування.  Передозування малоймовірне. 
Лікування: симптоматична і підтримуюча терапія.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Вагітність. Ендометрин призначають для збереження вагітності при недостатньому виробленні 
ендогенного прогестерону. При достатній секреції прогестерону плацентою немає необхідності за-
стосовувати Ендометрин. Існують дані про можливий ризик розвитку гіпоспадії при застосуванні 
прогестагенів під час вагітності для профілактики звичного викидня або загрози викидня на тлі 
лютеїнової недостатності, про що потрібно поінформувати пацієнтку.
Період годування груддю. При обстеженні реєструється проникнення прогестерону в грудне молоко. 
Тому слід утримуватися від застосування препарату в період годування груддю.
Діти. Препарат не призначений для використання в педіатричній практиці. Клінічні дані про засто-
сування препарату у дітей відсутні. 
Особливості застосування.Лікар повинен стежити за можливим проявом ранніх ознак інфарк-
ту міокарда, цереброваскулярних порушень, артеріальної та венозної тромбоемболії (венозної 
тромбоемболії та тромбоемболії легеневої артерії), тромбофлебіту та тромбозу судин сітківки. При 
підозрі на будь-який з цих станів застосування Ендометрину слід припинити.З обережністю слід за-

стосовувати у пацієнтів з порушеннями функції печінки легкого та середнього ступеня.За наявності 
в анамнезі депресивних станів слід ретельно спостерігати за пацієнткою і при появі тяжких проявів 
депресії відмінити препарат. Оскільки прогестерон деякою мірою сприяє затримці рідини, потрібно 
систематично контролювати стани, що провокуються цим чинником (наприклад епілепсія, мігрень, 
бронхіальна астма, серцева або ниркова недостатність). У деяких випадках відмічались прояви зни-
ження толерантності до глюкози. При застосуванні комбінованих естроген-гестагенних препаратів 
механізм цього ефекту не відомий. Тому пацієнток з цукровим діабетом в анамнезі потрібно спо-
стерігати в період проведення лікування. Використання статевих стероїдів може також збільшити 
ризик ураження судин сітківки. З обережністю слід застосовувати пацієнтам у віці старше 35 років, 
у курців, а також у осіб з факторами ризику розвитку атеросклерозу. Використання повинно бути 
припинено у випадку транзиторних ішемічних проявів, появи раптової сильної головної болі або по-
рушень зору, пов’язаних з папілярним набряком або крововиливом у сітківку ока. Різке припинення 
застосування препарату може призвести до підвищеної тривожності, нервозності та підвищеної 
чутливості до судом.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі 
з іншими механізмами. Ендометрин має незначний вплив на здатність впливати на швидкість 
реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Прогестерон може викли-
кати сонливість і/або запаморочення.  
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Офіційні дослідження взаємодії Ендометрину з іншими лікарськими засобами не проводилися. 
Відомі індуктори системи цитохрому печінки Р450 3А4 (такі як рифампіцин, карбамазепін) можуть 
збільшувати виведення прогестерону. Вплив супутнього застосування інших вагінальних препаратів 
на дію прогестерону Ендометрину не вивчався. Не рекомендується застосовувати Ендометрин од-
ночасно з іншими вагінальними препаратами (такими як протигрибкові засоби), оскільки це може 
впливати на вивільнення прогестерону з вагінальних таблеток та його всмоктування.
Фармакологічні властивості. 
Фармакодинаміка. Прогестерон – це природний стероїд, який секретується яєчниками, плацентою 
та наднирковими залозами. У присутності достатньої кількості естрогенів, прогестерон зумовлює 
перехід ендометрія з проліферативної фази в секреторну. Прогестерон необхідний для підвищення 
сприйнятливості ендометрія до імплантації ембріона. Після імплантації ембріона прогестерон забез-
печує підтримку та збереження вагітності.
Фармакокінетика. Всмоктування. Концентрація прогестерону в сироватці крові підвищувалася 
після застосування вагінальних таблеток Ендометрину в 12 здорових жінок передменопаузального 
віку. Після вагінального введення 100 мг прогестерону середня Сmax була 17,0 нг/мл у групі жінок, 
які отримували Ендометрин 2 рази на день, і 19,8 нг/мл у групі жінок, які отримували Ендометрин 
3 рази на день. При багаторазовому застосуванні рівноважна концентрація досягалася приблизно 
через 1 день після початку застосування препарату. Обидва режими застосування Ендометрину 
дозволяли досягнути середньої концентрації прогестерону в сироватці крові більше 10 нг/мл на 5-й 
день застосування.Середні фармакокінетичні параметри прогестерону в сироватці крові представ-
лені в таблиці.

Таблиця.

Фармакокінетичний 
параметр (одиниці)

Ендометрин 100 мг 2
 рази на день (N = 6)

Ендометрин 100 мг 
3 рази на день (N = 6)

Одноразове застосування

Cmax (нг/мл)
Tmax (год)
AUC0-24(нг год/мл)

17,0 ± 6,5
24,0 ± 0,0
217 ±113

19,8 ± 7,2
17,3 ± 7,4
284 ± 143

Багаторазове застосування, 5-й день

Cmax (нг/мл)
Tmax (год)
Cmin (нг/мл)
Cavg (нг/мл)
AUC0-24(нг год/мл)

18,5 ± 5,5
18,0 ± 9,4
8,9 ± 4,5
14,0 ± 4,8
327 ± 127

24,1 ± 5,6
18,0 ± 9,4
10,9 ± 6,5
15,9 ± 4,3
436 ± 106

Cmax (нг/мл) – максимальна концентрація прогестерону в сироватці крові.
Tmax (год) – час досягнення максимальної концентрації прогестерону в сироватці крові.
Cmin (нг/мл) – мінімальна концентрація прогестерону в сироватці крові.
Cavg (нг/мл) – середня концентрація прогестерону в сироватці крові.
AUC0-24(нг год/мл) – площа під кривою «концентрація - час» в інтервалі часу від 0 до 24 годин після 
застосування.

Розподіл. Прогестерон приблизно на 96 - 99 % зв’язується з білками сироватки, головним чином з 
альбуміном сироватки та кортикостероїдзв’язуючим глобуліном.
Метаболізм. Прогестерон метаболізується переважно в печінці, в основному до прегнандіолів та 
прегнанолонів. Прегнандіоли та прегнанолони кон’югуються в печінці з метаболітами – глюкуро-
нідами і сульфатами. Метаболіти прогестерону, які екскретуються в жовч, можуть декон’югуватися 
та далі метаболізуватися в кишечнику шляхом відновлення, дегідроксилювання та епімеризації.
Виведення. Прогестерон виводиться із сечею та жовчю. Після ін’єкції поміченого прогестерону  
50 - 60% метаболітів виводиться із сечею, приблизно 10 % – з жовчю і калом. Загальне виведення 
поміченої речовини становить 70 % від уведеної дози. Лише незначна частина прогестерону в незмі-
неному вигляді виводиться з жовчю.
Фармацевтичні характеристики.
Основні фізико-хімічні властивості: овальні довгасті таблетки без запаху білого або злегка жов-
туватого кольору без оболонки із злегка глянсовою поверхнею.
Термін придатності. 5 років.
Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальному контейнері, в недо-
ступному для дітей місці.
Упаковка. По 6 або по 30 таблеток у контейнері з аплікатором для внутрішньовагінального вве-
дення у картонній коробці.
Категорія відпуску. За рецептом.
Виробник.  Бен-Шимон Флоріс Лтд., Ізраїль/Ben-Shimon Floris Ltd., Israel. 
Місцезнаходження.  Індастріал Парк, Місгев, 20174, Ізраїль/Industrial Park, Misgav, 20174, Israel.

За додатковою інформацією звертатися: 03067, м. Київ, бульв. Івана Лепсе, 4. Тел: (044) 351-18-17 (18)
www.ferring.com.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони

здоров’я України від 15.02.2013 № 128
Реєстраційне посвідчення №UA/7764/01/01

Інформація для спеціаліста  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ 

FERTILOVIT® MT  
У ЛІКУВАННІ ЧОЛОВІКІВ З ПОРУШЕННЯМ 

РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ

Непліддя у шлюбі – надзви-
чайно важлива особистісна, 
медико-біологічна, соціаль-
на і демографічна проблема 

сьогодення для багатьох країн світу [2, 
14, 18–20].

В Україні, де близько 20 % под-
ружніх пар страждає на безпліддя [7], 
за умов дуже складної економічної і 
демографічної ситуації, ця проблема 
набуває вкрай негативного значення 
[1, 4–7].

Дослідженнями, що були прове-
дені нами раніше, встановлено, що 
порушення репродуктивного здоров’я 
у чоловіків з неплідністю у шлюбі 
спостерігаються у 47,5 % випадків. 
Здебільшого (у 84,5 %) причиною 
генеративних розладів у них є захво-
рювання статевих органів – найбільш 
часто інфекційно-запальні ураження, 
у тому числі хронічний простатит; 
нерідко до порушень дітородної функ-
ції призводять варикоцеле та патоло-
гія одного або обох яєчок [8].

За відсутності захворювань уро-
генітальної системи у 8,2 % осіб чин-
ником стійкого зниження фертильно-
сті є нездоровий спосіб життя і палін-
ня (у 2,7 % випадків), зловживання 
алкоголем (1,4 %), хронічна перевто-
ма, депривація сну та/або часті стреси 
(2,3 %), поєднання паління з іншими 
негативними факторами (1,8 %). У  
1,4 % пацієнтів до репродуктивних 
порушень призводить абдомінальне 
ожиріння (індекс маси тіла (ІМТ) 
≥ 30 кг/м2, об’єм талії ≥ 94 см) як 
наслідок передусім неправильного 
харчування. Всі ці фактори виклика-
ють патоспермію граничного, рідко – 
субфертильного рівнів.

У 3,6 % чоловіків причини пору-
шень фертильності визначити не 
вдається. Здебільшого у цих осіб 

Одним з препаратів,  
що містить комплекс біо-
логічно активних речовин 

– антиоксидантів, є

FERTILOVIT® МТ 
компанії Gonadosan AG, 

Німеччина. 

і

також мають місце незначні зміни 
еякуляту. Можна припустити, що до 
них призводять негативні фактори 
зовнішнього середовища, незбалансо-
ване харчування тощо, які не завжди 
можна враховувати [8].

Відмова від шкідливих звичок 
і нормальний спосіб життя є дуже 
важливими для поновлення репро-
дуктивного здоров’я. Однак далеко не 
всім пацієнтам  вдається виконувати 
рекомендації щодо відмови від тютю-
нопаління, усунення гіподинамії, нор-
малізації харчування і ваги тощо.

Протягом останніх років значна 
увага у розвитку чоловічого безплід-
дя будь-якого ґенезу приділяється 
оксидативному стресу [9, 11–13, 15, 
21]. Використання медикаментозних 
засобів або дієтичних добавок з анти-
оксидантною дією дає змогу покра-
щити якість сперми у субфертильних 
чоловіків [3, 9, 15–17].

Одним з препаратів, що містить 
комплекс біологічно активних речо-
вин – антиоксидантів, є Fertilovit® МТ 
компанії Gonadosan AG, Німеччина. 
До його складу входять:
L-карнітин – 400 мг; вітамін С – 160 мг; 
вітамін Е – 72 мг; цинк – 20 мг; коен-
зим Q10 – 30 мг; лікопін – 8 мг; фоліє-
ва кислота – 400 мкг; селен – 110 мкг; 

О. М. БОРИС, М. В. ПОВОРОЗНЮК 
Український державний інститут репродуктології
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

За відсутності захворю-
вань урогенітальної системи 

у 8,2 % осіб чинником  
стійкого зниження фер-
тильності є нездоровий 

спосіб життя і паління  
(у 2,7 % випадків), зловжи-

вання алкоголем  
(1,4 %), хронічна перевтома, 
депривація сну та/або часті 

стреси (2,3 %), поєднання 
паління з іншими негативни-

ми факторами (1,8 %).  
У 1,4 % пацієнтів до репро-
дуктивних порушень приз-
водить абдомінальне ожи-

ріння (індекс маси тіла (ІМТ) 
≥ 30 кг/м2, об’єм талії  

≥ 94 см) як наслідок перед-
усім неправильного  

харчування. Всі ці фактори 
викликають патоспермію 

граничного, рідко –  
субфертильного рівнів.

і

таурин – 400 мг; вітамін D – 200 МО.
Fertilovit® МТ  рекомендується 

вживати пацієнтам зі зниженою фер-
тильністю внаслідок дії шкідливих зви-
чок, стресу, неповноцінного харчуван-
ня, впливу забрудненого навколишньо-
го середовища, а також чоловіками для 
збереження репродуктивного здоров’я, 
у тому числі при варикоцеле без оліго-
астенотератозооспермії. Препарат при-
значається по 1 капсулі 2 рази на день 
протягом трьох місяців.

Метою дослідження було визначити 
ефективність препарату Fertilovit® МТ  
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у лікуванні чоловіків із зниженою фер- 
тильністю в результаті нездорового 
способу життя. 

Матеріали і  методи дослідження
Дослідження проводилося у 2013– 
2015 рр. в Українському державно-
му інституті репродуктології (УДІР) 
НМАПО ім. П. Л. Шупика. До його 
виконання було залучено 50 чоловіків з 
непліддям у шлюбі. Згідно з дизайном 
дослідження, за результатами прове-
дення першого обстеження (детальний 
збір анамнезу; загальний огляд і фізи-
кальне обстеження статевих органів; 
мікроскопічне  дослідження сперми та 
спеціальні дослідження для виявлення 
внутрішньоклітинних збудників – хла-
мідії, уреаплазми, мікоплазми; тран-
сректальне ультразвукове дослідження 
(УЗД) простати, УЗД органів калитки 
з доплерографією її судин; гормональні 
аналізи для визначення в сироватці 
крові вмісту тестостерону вільного і 
загального, лютеїнізуючого і фолікуло-

НОРМАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ФЕРТИЛЬНОСТІ СПЕРМИ
ТАБЛИЦЯ 1

Показник

Об’єм ≥ 2 мл

7,2–8,0

≥ 20,0 млн/мл

> 40 млн

≥ 50%

≥ 25 %

рН

Концентрація сперматозоїдів 

Рухливість сперматозоїдів:
 - з поступальним рухом (категорія А+В) 

 - із швидким лінійним поступальним рухом 
(категорія А)

Основна група

і

Число сперматозоїдів  
з нормальною морфологією

Число живих сперматозоїдів  
(життєздатність)

Розрідження

Кількість лейкоцитів

Флора 

Антиспермальні антитіла

≥ 30%

≥ 70% живих (що не фарбуються  
еозином)

<  60 хв

< 1 млн /мл

відсутня або < 103 КУО/мл

<50 % рухливих сперматозоїдів  
покриті антитілами

Загальна кількість сперматозоїдів  
в еякуляті 

стимулюючого гормонів, пролактину та 
естрадіолу) у цих чоловіків мало місце 
невиражене зниження фертильності, 
яке не було пов’язане з захворюваннями 
сечостатевих органів та будь-якими фор-
мами гіпогонадизму.

Слід підкреслити, що проведення 
дослідження еякуляту при першому 
обстеженні виконувалося після ретель-
ного роз’яснення умов підготовки до 

його проведення та як мінімум двічі з 
інтервалом не менш ніж два тижні.

Середній вік обстежених становив 
(34,2±2,1) роки. У 82,0 % осіб був пер= 
ший шлюб, у 18,0 % – другий. Трива- 
лість безпліддя у теперішньому шлюбі 
у 74,0 % пацієнтів була від одного до 
чотирьох років.

Різні фактори негативного впливу на 
стан репродуктивної здатності пов’язані 
з нездоровим способом життя було вияв-
лено в переважної більшості обстежених 
чоловіків (у 82,0 %).

Так, найбільш часто (у 68,0 % випад-

Середній вік обстежених 
становив (34,2±2,1) роки. 
У 82,0 % осіб був перший 
шлюб, у 18,0 % – другий. 

Тривалість безпліддя у 
теперішньому шлюбі у  

74,0 % пацієнтів була від 
одного до чотирьох років.

і

Так, найбільш часто  
(у 68,0 % випадків) у цих 

пацієнтів  мали місце часті 
стреси, хронічна перевтома, 

недостатній сон, неспокій 
через імовірність втра-

ти роботи та припинення 
кар’єрного зростання тощо. 

Нерідко прагнення відпо-
відати критеріям соціаль-

ної успішності і досягти 
професійного визнання за 

будь-яку ціну призводило у 
частини з них до постійної 
зайнятості, що  знижува-

ло сексуальну мотивацію і 
активність у шлюбі. 32,0% 
чоловіків протягом трива-

лого часу (від 2 до 14 років) 
палили; третина з них вику-
рювала від 20 до 40 сигарет 
у день. 8,0% осіб явно злов-
живали алкоголем, прийма-

ючи щодня 100-250 г 
 міцних алкогольних напоїв 

або більше 1 літру пива.

і

ків) у цих пацієнтів  мали місце часті стре-
си, хронічна перевтома, недостатній сон, 
неспокій через імовірність втрати роботи 
та припинення кар’єрного зростання 
тощо. Нерідко прагнення відповідати 
критеріям соціальної успішності і досягти 
професійного визнання за будь-яку ціну 
призводило у частини з них до постійної 
зайнятості, що  знижувало сексуальну 
мотивацію і активність у шлюбі. 32,0 % 
чоловіків протягом тривалого часу (від 2 
до 14 років) палили; третина з них вику-
рювала від 20 до 40 сигарет у день. 8,0 % 
осіб явно зловживали алкоголем, прийма-
ючи щодня 100-250 г міцних алкогольних 
напоїв або більше 1 літра пива.
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Можна припустити, що майже у 
всіх обстежених була гіподинамія. 
Ніхто з зазначених пацієнтів не зай-
мався фізкультурою і спортом, регу-
лярно не виконував фізичних вправ. 
У 68,0 % осіб була сидяча робота. До 
того ж більшість з них майже щод-
ня до 6–8 годин на добу працювали 
за комп’ютером. Нерідко обстежені 
чоловіки вказували на нерегулярне 
харчування, часте використання про-
дуктів фастфуду. 16,0 % осіб мали 
надлишкову масу тіла (ІМТ від 25,0 до 
29,9 кг/м2) та ожиріння. У 6,0 % чоло-
віків, які працювали далекобійниками 
або були професійними водіями, слід 
було припустити наявність негативної 
дії на стан фертильності ряду чин-
ників, пов’язаних з частим тривалим 
перебуванням за кермом та контактом 
з паливно-мастильними сумішами. У 
4,0 % осіб, будівельників за фахом, не 
можна було виключити негативного 
впливу частої роботи з фарбами, лака-
ми, розчинниками.

Слід відзначити, що у 10,0 % пацієн- 
тів було діагностовано тривалу сек-
суально-поведінкову дезадаптацію 
у шлюбі. Вона стала наслідком від-
носної гіполібідоемії і відображала у 
більшості випадків розлади комуніка-
ції та стан психічної пригніченості, що 
також розвинувся на фоні усвідомлен-
ня факту неможливості зачати дитину.

Лікування репродуктивних роз-
ладів у чоловіків починали із пси-
хоемоційної підтримки подружжя, 
усунення сексуальної дисгармонії в 
сім’ї. Пацієнтам настійливо рекомен-
дували відмовитися від шкідливих 
звичок, нормалізувати спосіб життя. 
Усім чоловікам було призначено 
Fertilovit® МТ, як і рекомендується, по 
1 капсулі двічі на день протягом трьох 
місяців. Поінформовану письмову 

ГРАДАЦІЯ ЯКОСТІ СПЕРМИ (ЗА J. OVERSTREET)

Показник спермограми
Якість сперми

Об’єм еякуляту, мл

Концентрація сперматозоїдів, 
млн/мл

Кількість сперматозоїдів з 
поступальним рухом, %

Швидкість прямолінійного  
руху, ммк/с

Кількість нормальних форм, %

2-4 1-1,9 < 1

≥20 10-19,9 3–9,9

≥50 40-49,9 10–39,9

≥25 20-24,9 < 20

≥30 20-29,9 10–19,9

нормальна гранична

і ТАБЛИЦЯ 2

Оцінку ефективності 
використання препарату 

Fertilovit МТ проводили за 
даними загального стану 
обстежених та за показ-

никами спермограм до 
початку та після закінчен-

ня терапії.

і

субфертильна

згоду пацієнтів на проведення терапії 
Fertilovit® МТ було отримано.

Оцінку ефективності використання 
препарату Fertilovit® МТ проводили 
за даними загального стану обстеже-
них та за показниками спермограм до 
початку та після закінчення терапії.

Аналіз кількісних та якісних показ-
ників еякуляту лишається основним 
і майже єдиним тестом для оцінки 
репродуктивного потенціалу чоло-
віків.

Стан фертильності пацієнта оціню-
вали за показниками спермограми від-
повідно до даних ВООЗ 1999 р. (див. 
табл. 1). 

На думку ряду фахівців [10],  нор-
мативи ВООЗ 2010 р. не можуть вико-
ристовуватися для первинної оцінки 
репродуктивної здатності чоловіка 
при природному заплідненні.

У порівнянні з нормативами 1999 р., 
вони дають змогу виявити значно  мен- 
шу кількість випадків патоспермії, що 
фактично збільшує кількість випадків 
ідіопатичного безпліддя у шлюбі. Це, 
у свою чергу, може суттєво впливати 
на визначення тактики ведення без-
плідної подружньої пари і приводити 
до зниження ефективності лікування 

непліддя.
Тяжкість змін показників спермог-

рами визначали за класифікацією 
J. Overstreet (див. табл. 2).

Результати дослідження та їх обгово-
рення 
У результаті проведеного досліджен-
ня було встановлено, що до початку 
лікування у 88,0 % пацієнтів мала 
місце патоспермія граничного рівня, 
у 12,0 % – субфертильного. Відхилень 
у показниках спермограм, що можуть 
бути розцінені як виражені або кри-
тичні (азооспермія та аспермія) у 
чоловіків з обстеженої групи не було. 
Здебільшого у цих пацієнтів спостері-
галися зміни в якісних параметрах 
еякуляту, що мали ізольований та 
поєднаний характер: астенозооспер-
мія була у 58,0 % чоловіків, астеноте-
ратозооспермія – у 20,0 %, тератозоо-
спермія – у 8,0 %.

Зниження концентрації сперма-
тозоїдів нижче 20 млн/мл відзнача-
лося у 14,0 % обстежених. Однак цей 
показник не був меншим за 15 млн/мл, 
тобто олігозооспермія у всіх пацієнтів 
була невираженою. У всіх чоловіків 
зниження кількісних показників еяку-
ляту поєднувалося з якісними: оліго-
астенозооспермія була у 10,0 % осіб, 
олігоастенотератозооспермія – у 4,0 %.

Проведення дослідження сперми 
у чоловіків після трьох місяців моно-
терапії препаратом  Fertilovit® МТ 
показало, що у 80,0 % пацієнтів відбу-
лося покращення показників еякуля-
ту: підвищилася рухливість спермато-
зоїдів, збільшилась їх концентрація, 
зменшилася кількість дегенеративних 
форм. Найбільш чутливим до терапії, 
що проводилася, виявився  показник 
рухливості сперматозоїдів: астенозо-
оспермія як ізольована, так і в поєд-
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ДИНАМІКА СТАНУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЧОЛОВІКІВ (ЗА ПОКАЗНИКАМИ  
СПЕРМОГРАМ) ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ ПРЕПАРАТОМ FERTILOVIT® МТ: 

РИСУНОК 1

* - достовірність різниць показників, р<0,001

нанні з іншими видами патоспермії 
знизилася з 92,0 % до 28,0 % (<0,001).

У 20,0 % осіб раніше визначені 
параметри сперми лишилися на попе-
редньому рівні. Погіршення показни-
ків еякуляту в жодного з обстежених 
не спостерігалося.

Внаслідок лікування у 64,0 % 
чоловіків було досягнуто стану 
нормозооспермії; у 36,0 % пацієнтів 
патоспермія лишилася або стала на 
граничному рівні. Випадків порушень 
репродуктивного потенціалу субфер-
тильного рівня не було задокументо-
вано (див рис. 1).

Всі обстежені добре переносили 
терапію Fertilovit® МТ. У жодному з 
випадків відмови від прийому препа-
рату не було.

Висновки 
Проведені дослідження доводять 
високу ефективність препарату 
Fertilovit® МТ у лікуванні чоловіків з 
нетяжкими порушеннями генератив-
ної функції, що не зумовлені захворю-
ваннями сечостатевих органів та будь-
якими формами гіпогонадизму.

Широке використання Fertilovit ® МТ  
слід рекомендувати для покращення 
репродуктивної здатності у пацієнтів з 
патоспермією граничного і субфертильно-
го рівнів, пов’язаною з нездоровим спосо-
бом життя та неясної причини.

Можна думати про доцільність 
включення препарату Fertilovit® МТ 
у комплекс лікування чоловіків із 
зниженою фертильністю різної ети-
ології.
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СКЛАД 1 КАПСУЛИ:

Вітамін С 80 мг
Вітамін Е 36 мг
Фолієва  
кислота 200 мкг
Цинк  10 мг
Селен  55 мкг
Вітамін D 5 мкг
L-карнітин 200 мг
Таурин  200 мг
Лиікопен 4 мг
Коензим Q10 15 мг

МОЖЕ БУТИ РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЯК ДІЄТИЧНА ДОБАВКА ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ 
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ НЕОБХІДНО ПРОКОНСУЛЬТУВАТИСЯ У ЛІКАРЯ

Застосовується при екскреторно-токсичному  
    безплідді для покращення морфологічних показників  
    сперматозоїдів, згідно з критеріями MSOME;

Збільшує кількість живих сперматозоїдів;

Має хорошу переносимість.

FERTILOVIT®

АНТИОКСИДАНТНИЙ ПОЛІВІТАМІННИЙ  
КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ  
ЧОЛОВІЧОГО БЕЗПЛІДДЯ

– Для нового життя

FERTILOVIT ® MT -  КОЖЕН ЧОЛОВІК ХОЧЕ СТАТИ БАТЬКОМ!
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