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НЕВДАЛИХ СПРОБ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ
Т. Л. ВЄСІЧ, Д. Ш. ТАРАВНЕХ

Харківський національний медичний університет, Україна

Подано результати обстеження жінок із невдалим екстракорпоральним заплідненням в анамнезі, 
яке свідчить про те, що у них відбувається патологічна активація системи гемостазу, яка віді-
грає істотну роль у патогенезі невдалих спроб екстракорпорального запліднення. При цьому при 
тромбофілії розвивається субклінічна форма хронічного дисемінованого внутрішньосудинного 
згортання крові, провідною ланкою якого є зниження показників протизгортальної системи крові.
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Тромбофілія — це патологічний процес, який 
за характером формування можна прирівняти до 
генетично зумовлених дефектів гемостазу [1]. Ге-
нетичні форми тромбофілії і наявність антифос-
фоліпідних антитіл (АФА) можуть відігравати 
велику роль в етіології безпліддя, особливо не-
ясного генезу [2].

При тромбофілії настання вагітності залежить 
від активації системи гемостазу, підвищення коагу-
ляційного потенціалу крові, васкулітів, тромбозів 
у ділянці імплантації ембріона. Крім цього, для 
успішної імплантації необхідний функціонально 
активний ендометрій [3].

Одним із напрямків в оптимізації результатів 
екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) є профі-
лактика тромботичних ускладнень [4].

У крові пацієнток із тромбофілією утворюється 
безліч мікрозгортків фібрину та агрегатів клітин 
крові (тромбоцитів, еритроцитів), які блокують 
мікроциркуляцію в органах і тканинах, зокрема 
в матці та ендометрії [5].

Усі ці процеси мають велике значення для 
з’ясування основних показників системи гемо-
стазу при запровадженні допоміжних репродук-
тивних технологій (ДРТ) із метою встановлен-
ня патологічних маркерів, оскільки відсутність 
чітких уявлень про патофізіологічні процеси, що 
відбуваються у пацієнток із тромбофілією, часто 
призводить до неадекватної терапії та невдалих 
спроб ЕКЗ [6].

Незважаючи на досягнення сучасної морфо-
логії, деякі питання, що стосуються патогенезу 
безпліддя і звичного невиношування вагітності, 
залишаються мало вивченими, особливо у жінок 
із тромбофілією крові.

Мета цього дослідження — оцінити систему 
гемостазу організму жінок на фоні тромбофілії як 
один із причинних факторів невдалих спроб ЕКЗ.

Нами були обстежені 83 жінки, з яких 63 — 
з діагностованою тромбофілією (основна група) 
та 20 осіб контрольної групи. Основна група була 

рандомізована таким чином: 25 пацієнток з невда-
лими ЕКЗ (одна і більше невдалих спроб ЕКЗ, 
кількість яких становила від 1 до 9) становили 
І групу, 38 жінок із вагітністю, яка настала після 
програми ЕКЗ, увійшли до II групи.

Усі обстежені були репродуктивного віку — 
від 21 до 43 років, у середньому 26,3±0,6 року.

У всіх 63 пацієнток основної групи були про-
ведені дослідження на наявність тромбофілії: ви-
значення антифосфоліпідного синдрому (АФС) 
та спадкового поліморфізму генів схильності до 
тромбофілії.

В обстежених жінок збирали анамнез за спе-
ціально розробленою картою, в якій фіксували усі 
результати проведених досліджень.

У пацієнток І групи в анамнезі вагітностей 
не було, однак кожна з них мала дві і більше не-
вдалих спроб ЕКЗ.

Обстеження з метою з’ясування причин без-
пліддя і невдачі ЕКЗ включало гормональні, ге-
нетичні дослідження, HLA-типування, ультразву-
кове дослідження (УЗД), гістеросальпінгографію, 
визначення інфекційного профілю і проводилося 
за показаннями залежно від клінічної ситуації.

Вибір використаних у роботі методів дослі-
дження тромбофілії здійснювався відповідно до 
рекомендацій із лабораторної діагностики системи 
гемостазу [7]. Діагностику АФС виконували за до-
помогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 
із використанням діагностичних наборів компанії 
ТОВ «НВО ДНК-Технологія» (РФ). АФА визнача-
лися методом непрямого твердофазного імунофер-
ментного аналізу (ELISA) на імуноферментному 
аналізаторі з використанням тест-систем фірми 
Orgentec (Німеччина).

Для визначення стану системи гемостазу до-
сліджували загальний коагуляційний потенціал 
крові, час рекальцифікації плазми (ЧРП), про-
тромбіновий час згортання (ПЧЗ), тромбіно-
вий час (ТЧ), активований частковий тромбо-
пластиновий час (АЧТЧ) за допомогою наборів 
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реактивів науково-виробничої фірми Simko-LTD 
(м. Львів).

Тромбоцитарно-судинний гемостаз оцінюва-
ли за відсотком адгезивних тромбоцитів (ВАТ), 
а також за індексом спонтанної агрегації тромбо-
цитів (ІСАТ). Антитромбін-III (АТ-III) визначали 
шляхом інкубації розведеної цитратної плазми зі 
стандартною кількістю тромбіну, потім за часом 
згортання фібриногену встановлювали його за-
лишкову активність.

Перед проведенням дослідження усі жінки 
підписали інформовану згоду щодо можливос-
ті їх обстеження; роботу було схвалено етичним 
комітетом Харківського національного медичного 
університету.

Обробку отриманих результатів проведено ме-
тодами варіаційної і непараметричної статистики 
за допомогою пакета прикладних статистичних 
програм BMDP, орієнтованих на аналіз біоме-
дичних даних. Для отримання оцінок використо-
вувався пакет прикладних програм Statistica 6.0.

У пацієнток основної групи було обстежено 
систему гемостазу на тлі визначення загального 
коагуляційного потенціалу, аналізу показників 
первинного гемостазу, фібринолітичної системи, 
стану внутрішньосудинної гемокоагуляції та ан-
типлазмінового потенціалу крові (табл. 1).

Таблиця 1
Показники загального коагуляційного 

потенціалу крові в обстежених пацієнток

Показни-
ки

І група, 
n = 25

ІІ група, 
n = 38

Контрольна 
група, n = 20

Тц, ×109/л 220,1±1,7** 233,4±1,3* 242,3±2,1

ЧРП, с 89,2±3,1* 93,3±3,0 95,2±3,5

ПЧЗ, с 22,4±1,3 22,8±1,1 22,9±2,1

ТЧ, с 19,9±1,1** 16,6±1,1 14,2±1,2

АЧТЧ, с 26,9±1,7** 28,6±1,4** 42,1±2,1

АТ-ІІІ, % 72,0±2,2** 78,1±2,0* 82,6±2,1

П р и м і т к а. Достовірність відмінностей І і ІІ груп по-
рівняно з контрольною групою: * р < 0,05; 
** р < 0,01; *** р < 0,001. Тц, ×109/л — 
тромбоцити. Те саме в табл. 2–6.

Отже, кількість тромбоцитів крові в обсте-
жених І і ІІ груп була достовірно меншою порів-
няно з контролем (242,3±2,1×109/л) і станови-
ла 220,1±1,7×109/л (р < 0,01) і 233,4±1,3×109/л 
(р < 0,05). ЧРП у І групі спостереження мав 
тенденцію до незначного зниження 89,2±3,1 с 
(р < 0,05), а в ІІ — практично не відрізнявся 
від показників контрольної групи — 93,3±3,0 с 
(р > 0,05). ПЧЗ, який відображає активність 
факторів зовнішнього шляху згортання крові, 
у жінок основної групи практично не відрізняв-
ся від контролю (р > 0,05). ТЧ, що характеризує 
стан фібриногенезу, був значно підвищений у жі-

нок І групи порівняно з контролем (р < 0,01). 
У ІІ групі жінок із вагітністю, яка настала після 
ЕКЗ, він практично не відрізнявся від контролю 
(р > 0,05). АЧТЧ, який відображає коагуляційну 
активність крові, у І групі спостережень був зна-
чно коротшим: 26,9±1,7 с (р < 0,01) порівняно 
з контрольною групою (42,1±2,1 с), що свідчило 
про збільшення потенціалу гемокоагуляції при 
тромбофілії. Більш виражене зменшення АЧТЧ 
у І групі жінок свідчить про наявний розвиток 
«перманентної» гіперкоагуляції. У ІІ групі об-
стежених цей показник був нижчим, ніж у групі 
контролю, але вищим, ніж у пацієнток І групи, — 
28,6±1,4 с (р < 0,05). При дослідженні головного 
компонента протизгортальної системи АТ-III ми 
відзначали зниження його активності в основ-
ній групі пацієнток: у І — 72,0±2,2 % (р < 0,01) 
і в ІІ — 78,1±2,0 % (р < 0,05) порівняно з контро-
лем — 82,6±2,1 %.

Таким чином, аналіз результатів проведених 
досліджень показав, що пацієнтки з тромбофілі-
єю та невдалими спробами ЕКЗ в анамнезі мають 
підвищений загальний коагуляційний потенціал. 
Крім того, у них розвивається субклінічна форма 
хронічного синдрому дисемінованого внутрішньо-
судинного згортання (ДВЗ). Можна припустити, 
що ініціюючі механізми розвитку ДВЗ-синдрому 
при тромбофілії пов’язані з порушеннями в інших 
ланках системи регуляції агрегатного стану кро-
ві, що супроводжується активацією первинного 
гемостазу [8].

Результати вивчення первинного гемостазу 
в обстежених жінок подано в табл. 2.

Показники ІСАТ в основній групі переви-
щували у 2,9 разу показники контрольної групи 
(р < 0,01). ВАТ також достовірно перевищував 
дані контролю в 1,4 разу.

Стан внутрішньосудинної гемокоагуляції ми 
оцінювали за концентрацією у плазмі крові пато-
логічних гемокоагулянтів — розчинних комплексів 
фібрин-мономерів (РКФМ) і продуктів деградації 
фібриногену-фібрину (ПДФФ) (табл. 3).

Зазначимо, що у жінок із тромбофілією та не-
вдалими спробами ЕКЗ в анамнезі вміст у плазмі 
крові РКФМ у 3,8 разу більший, ніж у контроль-
ній групі. Концентрація ПДФФ при цьому збіль-
шувалася в основній групі у 8 разів порівняно 
з показниками контролю. Отримані результати 
свідчать про високий рівень тромбінемії та вну-
трішньосудинної активації згортання крові при 
тромбофілії з реалізацією розвитку субклінічної 
форми хронічного ДВЗ крові, і її можливо роз-
глядати як одну з причин невдалих спроб ЕКЗ.

Характер функціонування фібринолітичної 
системи крові визначали на підставі показників 
сумарної фібринолітичної активності (СФА), по-
тенційної активності плазміногену (ПАП), кон-
центрації фібриногену (ФГ), Хагеман-залежного 
фібринолізу (ХЗФ) (табл. 4).

СФА у плазмі крові пацієнток І групи збіль-
шувалася порівняно з контролем (17,1±0,8 
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і 9,6±0,5 (р < 0,01) відповідно). Концентра-
ція ФГ підвищувалася порівняно з контролем 
(3,80±0,29 г/л і 3,12±0,27 г/л відповідно). ПАП 
в обстежених пацієнток залишилася без змін по-
рівняно з контролем, а значення ХЗФ сягало сту-
пеня достовірності (р < 0,05).

Результати дослідження антиплазмінового по-
тенціалу (АП) крові подано в табл. 5.

АП в обстежених жінок із тромбофілією 
(табл. 5) збільшився на 12,2 %. Це було зумов-
лено зниженням повільнодіючого антиплазміну 
(ПДАП), оскільки активність швидкодіючого ан-
типлазміну (ШДАП) в основній групі пацієнток 
була підвищена на 19,3 %. Отримані дані свідчать, 
що у жінок І групи активізується антиплазмінова 
система без чіткої переваги ШДАП або ПДАП. 
У них відбувається патологічна активація системи 
гемостазу, що відіграє істотну роль у патогенезі 
невдалих спроб ЕКЗ. При тромбофілії розвива-
ється субклінічна форма хронічного ДВЗ крові 
з активацією тромбоцитарно-судинного гемостазу 
та зниженням показників протизгортальної си-
стеми крові.

Дані про частоту циркуляції АФА, вовчаноч-
ний антиген (ВА), антитіла до кардіоліпіну, β2-
GPI, анексину V і протромбіну (IgG/IgM) по-
дано в табл. 6.

Підвищений рівень АФА у групі жінок із невда-
чами ЕКЗ в анамнезі було діагностовано в 32,2 % 
випадків. При цьому циркуляція антитіл до кар-
діоліпіну була виявлена лише у 8,8±1,3 % жінок 
І групи і 5,8±1,1 % — ІІ групи. В інших пацієнток 
антитіла саме до кардіоліпіну були відсутні, але 
при цьому в них було зафіксовано антитіла до 
інших фосфоліпідів і їх ко-факторів. Отже, визна-
чення антитіл до кардіоліпіну не завжди можна 
вважати інформативним.

У цій групі дослідження привертає увагу 
високий показник вмісту антитіл до β2-GPI — 
37,6±4,6 % і до анексину V — 29,2±3,1 %.

Водночас у групі жінок із вагітністю, що на-
стала після ЕКЗ, також було виявлено антитіла до 
фосфоліпідів (13,4±2,1 %), кардіоліпіну (5,8±1,1 %), 
циркуляці. ВА (5,8±1,5 %), антитіла до β2-GPI — 
11,3±3,3 % і анексину V — 8,4±2,4 %.

Таблиця 2
Показники первинного гемостазу  

в обстежених пацієнток

Показ-
ники

І група, 
n = 25

ІІ група, 
n = 38

Контрольна 
група, n = 20

ІСАТ, од. 18,9±1,7*** 11,6±2,3* 5,4±1,7

ВАТ, % 75,8±3,3** 58,9±4,2* 43,6±3,9

Таблиця 3
Показники стану внутрішньосудинної 

гемокоагуляції в обстежених пацієнток

Показни-
ки, мкг/мл

1 група, 
n = 25

ІІ група, 
n = 38

Контрольна 
група, n = 20

РФМК 33,3±1,9** 31,3±2,8* 28,6±1,6

ПДФФ 7,2±1,1*** 4,9±1,3** 0,9±0,05

Таблиця 4
Показники фібринолітичної системи 

в обстежених пацієнток

Показники І група, 
n = 25

ІІ група, 
n = 38

Контрольна 
група, 
n = 20

СФА, 
Е440/мл/год 17,1±0,8** 14,4±1,7 9,6±0,5

ПАП, хв 20,14±1,05 18,9±1,5 20,54±1,3

ФГ, г/л 3,80±0,29 3, 6±0,44 3,12±0,27

ХЗФ, хв 18,34±1,87* 20,3±1,5 21,14±1,43

Таблиця 5
Показники антиплазмінового потенціалу крові 

в обстежених пацієнток

Показ-
ники, %

І група,  
n = 25

ІІ група, 
n = 38

Контрольна 
група, n = 20

АП 120,16±3,01** 111,4±5,1 107,96±2,14

ШДАП 118,46±1,58* 104,1±2,3 99,08±1,24

ПДАП 102,05±2,31 * 104,4±3,2 108,37±2,16

Таблиця 6
Спектр циркулюючих антифосфоліпідних антитіл в обстежених пацієнток

Спектр АФА
І група,  
n = 25

ІІ група,  
n = 38

Контрольна група, 
n = 20

n % n % n %

АФА (загалом) 8,2±1,0*** 32,8±2,1 5,1±1,4** 13,4±2,1 1,1±0,04* 5,5±0,6

Антитіла до кардіоліпіну IgG/M 2,2±0,6* 8,8±1,3 2,2±0,2* 5,8±1,1 1,1±0,02* 5,5±0,2

Циркуляція ВА 4,2±0,6*** 16,8±1,3 2,2±0,1** 5,8±1,5 1,5±0,03** 7,5±0,5

Антитіла до анексину V IgG/M 7,3±1,4 29,2±3,1 3,2±1,0 8,4±2,4 0 0

Антитіла до β2-GPI IgG/M 9,4±2,2*** 37,6±4,6 4,3±1,1** 11,3±3,3 1,1±0,06 5,5±0,1

Антитіла до протромбіну IgG/M 5,1±1,4 20,4±3,1 2,2±0,1 5,8±0,7 0 0
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За результатами проведеного дослідження 
можна зробити такі висновки. Патологічна ак-
тивація системи гемостазу сприяє підвищенню 
загального коагуляційного потенціалу крові, 
розвитку субклінічної форми хронічного ДВЗ, 
активації тромбоцитарно-судинного гемостазу та 
зниженню показників протизгортальної системи 
крові, що негативно впливає на спроби ДРТ. 
Наявність ВА у крові всіх пацієнток основної 
групи дає змогу припустити, що це є не тільки 

маркером АФС, він відображає та впливає на су-
марні коагулопатичні зміни у пацієнток із різни-
ми формами тромбофілії із залученням у процес 
коагуляційного потенціалу, зумовленого знижен-
ням показників протизгортальної системи крові. 
Висока частота різноманітних структурних гене-
тичних форм тромбофілії, що можуть впливати 
на рівень ендогенного фібринолізу в поєднанні 
із циркуляцією АФА, значно підвищують ризик 
тромботичних ускладнень.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЕЙ  
КАК ОДИН ИЗ ПРИЧИННЫХ ФАКТОРОВ НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Т. Л. ВЕСИЧ, Д. Ш. ТАРАВНЕХ

Представлены результаты обследования женщин с неудачным экстракорпоральным оплодо-
творением в анамнезе, свидетельствующем о том, что у них происходит патологическая акти-
вация системы гемостаза, которая играет существенную роль в патогенезе неудачных попыток 
эктракорпорального оплодотворения. При этом при тромбофилии развивается субклиническая 
форма хронического диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, ведущим зве-
ном которого является снижение показателей противосвертывающей системы крови.

Ключевые слова: тромбофилия, система гемостаза, экстракорпоральное оплодотворение, бесплодие.

FEATURES OF HEMOSTASIS SYSTEM IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA AS ONE 
OF CAUSAL FACTORS FOR UNSUCCESSFUL ATTEMPTS  

IN EXTRACORPOREAL FERTILIZATION

T. L. VIESICH, D. Sh. TARAWNEH

The results of examination of the women with unsuccessful extracorporeal fertilization in anamnesis, 
which indicate that they have a pathological activation of hemostasis system, playing a key role in 
pathogenesis of unsuccessful attempts in extracorporeal fertilization, have been presented. In this 
case, in thrombophilia a subclinical form of chronic disseminated intravascular coagulation develops, 
the leading link of which is the decreased counts of the blood anti-coagulant system.

Key words: thrombophilia, hemostasis system, extracorporeal fertilization, infertility.
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