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ОЦІНКА ДІАГНОСТИЧНОЇ РОЛІ ЕНДОМЕТРІАЛЬНОГО ГЛІКОДЕЛІНУ У
ЖІНОК З ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНИМ ФАКТОРОМ БЕЗПЛІДДЯ

Резюме. У статті розглянуті питання діагностичної ефективності ендометріального глікоделіну у пацієнток з трубноперитонеальним фактором безпліддя. У пацієнток з трубно-перитонеальним безпліддям визначалося достовірне зменшення показників глікоделіну у менструальній крові, порівняно з практично здоровими жінками. Продукція ендометріального
глікоделіну залежала від рівня ендогенного прогестерону. Дефіцит продукції глікоделіну залозистим епітелієм ендометрію
може бути одним з патогенетичних механізмів невдач імплантації.
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Вступ
Демографічні показники в Україні на протязі останніх десятиріч носять несприятливий характер: народжуваність не має тенденції до збільшення, визначаючи
із збільшенням показників смертності - негативний
приріст населення. Безпліддя в шлюбі залишається
найбільш актуальною проблемою на сьогодення, незважаючи на значну кількість проведених досліджень,
що присвячені різним причинним формам та аспектам
[2, 8]. За 16 років нового тисячоліття частота безплідних
шлюбів збільшилася з 11 до 19% та набуває тенденцію до подальшого зростання [3]. Виходячи із існуючої
концепції, лікування безпліддя слід розглядати як резерв для народження бажаних дітей та збільшення, у
перспективі, репродуктивного потенціалу нашої країни.
Саме тому важливим та принциповим етапом у лікуванні безпліддя різного ґенезу стали розробка та впровадження у сучасну акушерсько-гінекологічну практику методів допоміжних репродуктивних технологій
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(ДРТ). Вищевказані методи роблять можливим реалізацію функції народження дітей при всіх формах безпліддя, у тому числі й тих, які вважалися неможливими,
ще 5-10 років тому [5].
Імплантація ембріона у ендометрій є достатньо складною подією. Велика кількість гістологічних, біохімічних
та фізіологічних змін підготовлюють ендометрій для
оптимальної адгезії ембріона, подальшої інвазії і розвитку його на ранніх стадіях ґестації. Процес імплантації
можливий тільки за умови відповідної чутливості ендометрію та здатності створення повноцінної бластоцисти. Ембріони, які починають взаємодію з нерециптивним (непідготовленим) ендометрієм, взагалі не
здатні до імплантації [1].
Ще до запліднення прогестерон викликає децидуальне перетворення ендометрію та готує його до імплантації, сприяє додатковому розгалуженню ендометріальних залоз та подальшої гіпертрофії епітеліоцитів, що
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синтезують ендометріальні білки, до яких відноситься
?2-мікроглобулін фертильності або глікоделін.
У невагітних жінок синтез глікоделіну здійснюється
залозистими епітеліальними клітинами ендометрію та
миготливим епітелієм маткових труб [6]. Глікоделін є
потужним імуносупресором. Встановлено, що при нормальній функції яєчників рівень глікоделіну дуже низький у періовуляторному періоді, збільшення його концентрації починається під час останнього тижня лютеїнової фази та досягає піку під час менструації [4]. Причому високий рівень глікоделіну зберігається протягом перших днів наступного циклу. Особливо цікаво
відзначити, що початок синтезу та секреції глікоделіну збігається з часом потрапляння бластоцисти у порожнину матки, де цей білок забезпечує локальне
пригнічення впливу материнської імунної системи на
ембріон, що розвивається [7]. Глікоделін також обмежує міграцію клітин ендометрію, проте стимулює більш
повноцінну інвазію трофобласту.
Пошук ефективних та патогенетично обґрунтованих програм відновлення репродуктивного здоров'я у
жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя
може стати одним з резервів зниження материнської
захворюваності та сприятливого виношування вагітності у подальшому. З огляду на невелику кількість
досліджень функціонального стану ендометрію, нами
була сформульована мета дослідження - вивчити роль
глікоделіну ендометрія у жінок з трубно-перитонеальним фактором безпліддя.

Матеріали та методи
Дослідження було виконане в період з 2012р. по
2015р. та проводилося на кафедрі акушерства і гінекології №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Набір пацієнтів здійснювався у медичному центрі ТОВ "МЕДІВІН" м. Вінниці та
центрі репродуктивної медицини "РемедіВін". Ми проводили проспективне обстеження 80 жінок, які були
згруповані в основну групу (пацієнтки з трубно-перитонеальним фактором безпліддя) (n=50) та контрольної
групи (практично зорові жінки) (n=30). Формування груп
спостереження здійснювалося методами суцільного та
вибіркового аналізу.
Критерії зарахування пацієнтів до основної групи дослідження: пацієнтки з трубно-перитонеальною формою
безпліддя; проведена попередня лапароскопічна оклюзія фаллопієвих труб, що перенесли оперативне
втручання; не успішні анамнестичні ЕКЗ, що було пов'язано з особливостями лікування; вік пацієнток до
35 років; бажання та можливість брати участь в дослідженні; етнічна однорідність.
Критерії зарахування пацієнтів до контрольної групи
дослідження: практично здорові пацієнтки; вік пацієнток до 35 років; бажання та можливість брати участь в
дослідженні; етнічна однорідність.
Критерії відрахування пацієнтів: будь-які клінічно зна-

чущі стани, які, на думку дослідника, могли вплинути
на безпеку пацієнта, результати оцінок, проведених в
рамках дослідження, або порушити процес проведення дослідження; наявні в даний час захворювання або
стани, які могли вплинути на інтерпретацію даних з
безпеки та ефективності терапії або які є протипоказаннями до неї; наявність інших факторів жіночого
безпліддя; наявність міоми, що деформує порожнину
матки; гострі запальні захворювання репродуктивної
сфери; наявність декомпенсованої соматичної патології; відсутність можливості переносу двох ембріонів;
низька якість ембріонів, які переносилися.
Визначення концентрації прогестерону, у сироватці
крові, проводилося за допомогою наборів тест-систем фірми "Hoffmann-La Roche, Ltd." (Швейцарія). В
якості референтних значень використовували показники вмісту гормонів у сироватці крові у здорових
жінок дітородного віку з регулярним ритмом менструацій.
Для визначення вмісту глікоделіну у менструальної
крові використовувався імуноферментний аналіз на
тест-системах з використанням моноклональних антитіл
до глікоделіну, з використанням діагностичних наборів
"ГЛИКОДЕЛИН (РР14) - ELISA" (виробник ЗАТ "БиоХимМак", Росія). Для дослідження матеріал (менструальну
кров, отриману на 2-3 добу менструації) заливали у
середовище для заморожування Tissue-Tek (Miles Inc.,
USA).
Імуноферментний аналіз (ELISA) виконувався на
стриповому
імуноферментному
аналізаторі
"Нumareader single" (Німеччина) при довжині хвилі 450
нм та диференційним фільтром 630 нм. Розрахунки
проводились на основі даних отриманих вимірюванням калібрувальних розчинів, відповідно до побудованої калібрувальної кривої. На основі побудованої
кривої вираховуються значення отриманих результатів.
Статистичну обробку даних проводили методами
описової статистики і одновимірного однофакторного
аналізу (критерій Ст'юдента) з використанням статистичного пакета AnalystSoft Inc., BioStat - Версія 2009.
Критична величина рівня значимості для оцінки статистичної значущості прийнята рівною 0,05.

Результати. Обговорення
Усім жінкам, які приймали участь у нашому проспективному дослідженні було проведено визначення 2-мікроглобуліна фертильності у менструальної
крові та прогестерону у сироватці крові (табл. 1).
Середній рівень глікоделіну у пацієнток з анамнестичною трубно-перитонеальною формою безпліддя
був достовірно нижче ніж у жінок з групи порівнянні
(при двофазному менструальному циклі) і складав
4026,5 ± 624,2 нг/мл, проти - 32 862,4 ± 236,2 нг/мл,
відповідно (р<0,05).
Визначення рівня прогестерону у другу фазу менструального циклу (22-24 день) вказувало на те, що
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Таблиця 1. Результати дослідження глікоделіну у менструальній крові та прогестерону у сироватці крові (проспективне дослідження), (n=80, М+m).
Групи

Глікоделін, нг/мл

Прогестерон,
нмоль / л

Основна клінічна група,
(n=50)

4026,5 ± 624,2*

10,2 ± 2,8*

Kонтрольна група, (n=30)

32 862,4 ± 4236,2

25,1 ± 2,9

Примітка. * - різниця достовірна відносно контрольної групи
(р<0,05).

показники прогестерону, в сироватці крові, у жінок з
трубно-перитонеальним безпліддям, були низькими,
склавши в середньому 10,2 ± 2,8 нмоль/л. При тому,
що у жінок контрольної групи, аналогічний показник
становив 25,1 ± 2,9 нмоль/л (р <0,05).
Фізіологічний менструальний цикл мав місце у 9
пацієнток з основної клінічної групи (18,0%). Відсутність
овуляції (показник глікоделіну менший за 2000 нг/мл)
була діагностована у 17 пацієнток (34,0%) з трубноперитонеальним фактором безпліддя. Майже у кожної другої пацієнтки з безпліддям (48,0%), незважаючи на овуляцію, лютеїнова фаза менструального циклу вважалася неповноцінною (показник глікоделіну
2000-10000 нг/мл).
Процес взаємодії між ендометрієм та ембріоном
регулюється складною системою, яка включає взаємодію факторів росту, гормонів, молекул адгезії, позаклітинного матриксу та простагландинів. Незважаючи на
те, допоміжні репродуктивні технології здатні досягти
запліднення у 70-80% випадків, середні темпи клінічної
вагітності залишаються на рівні 35-40% [3, 5]. Глікоделін є важливим та перспективним показником ймовірності імплантації. Він бере участь в процесах, повз'язаних з сприйнятливістю ендометрію та імплантації
[6]. Також, для глікоделіну характерні апоптичні та антипроліферативні ефекти на Т-лімфоцити, імунодепресивний й інгібуючий вплив на природні клітини-кілери (NK) лімфоцитів [4].
Оскільки глікоделін є прогестерон-залежним
білком, роль прогестерону в розвитку ранньої вагітності не обмежується його впливом на розвиток міометрію, підтримання міометрію у стані "спокою" шляхом нейтралізації дії окситоцину та опосередкованим
зниженням синтезу простагландинів. Через глікоделін

прогестерон опосередковано перешкоджає відторгненню ембріону.
Низька ефективність ДРТ може бути обумовлена
відсутністю наявного причинного фактору та пізнім
початком терапевтичних заходів без урахування єдиних патогенетичних механізмів порушення гомеостазу.
Зіставлення показників сироваткового прогестерону у другу фазу менструального циклу та рівня глікоделіну у менструальні крові підтвердило, що продукція 2-мікроглобуліна фертильності залежить від рівня
прогестерону. Недостатня рецепція прогестерону клітинами-мішенями ендометрію може, в свою чергу, призводити до дисфункції ендометріальних залоз з подальшим дефіцитом продукції глікоделіну.
Таким чином, проведене дослідження змісту 2мікроглобуліна фертильності в менструальної крові у
пацієнтів з трубно-перитонеальним безпліддям показало, що у 24 пацієнток (48,0%), незважаючи на овуляцію, друга фаза менструального циклу була неповноцінною (глікоделін 2000-10000 нг/мл), що знаходило підтвердження у низькому рівні ендогенного прогестерону (10,2 ± 2,8 нмоль/л). Виражений дефіцит
продукції 2-мікроглобуліна фертильності залозистим
епітелієм ендометрію може бути одним з патогенетичних механізмів імплантаційних невдач у межах програм допоміжних репродуктивних технологій.

Висновки та перспективи подальш их
ро з р об ок
1. У жінок з трубно-перитонеальним фактором походження безпліддя визначається достовірне зменшення показників глікоделіну у менструальній крові.
2. Продукція ендометріального глікоделіну залежала від рівня ендогенного прогестерону.
3. Дефіцит продукції глікоделіну залозистим епітелієм ендометрію може бути одним з патогенетичних механізмів невдач імплантації.
Комплексна діагностика стану ендометрію, на основі визначення глікоделіну у менструальній крові,
дозволяє рекомендувати дане дослідження для проведення ефективної прегравідарної підготовки для
відновлення функції ендометрію та профілактувати
розвиток ґестаційної патології.
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КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Б улав ен ко О.В., Коц юб ск ая И.Ю.
ОЦЕНКА Д ИАГНОСТ ИЧЕСКОЙ РОЛИ ЭНДОМЕТ РИАЛЬНОГО Г ЛИКОДЕЛИНА У ЖЕНЩИН С Т РУБ НОПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ Ф АКТ ОРОМ БЕСПЛОДИЯ
Резюме. В статье рассмотрены вопросы диагностической эффективности эндометриального гликоделину у пациенток с
трубно-перитонеальным фактором бесплодия. У пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием диагностировалось достоверное уменьшение показателей гликоделина в менструальной крови, по сравнению с практически здоровыми женщинами. Продукция эндометриального гликоделина зависела от уровня эндогенного прогестерона. Дефицит продукции гликоделина железистым эпителием эндометрия может быть одним из патогенетических механизмов неудач имплантации.
Ключевые слова: трубно-перитонеальное бесплодие, эндометрий, прогестерон, гликоделин.
Bul avenko O., K otsyubskaya I.
THE ASSESMENT OF D IAGNOST IC ROLE OF ENDOMET RIAL GLYСOD ELIN IN WOMEN WIT H T UBOPERIT ONEAL
OF INFERT ILIT Y
Summary. The article was discussed the diagnostic efficacy of endometrial glycodelin expression in patients with tuboperitoneal
factor of infertility. In patients with tuboperitoneal infertility was diagnosed significant reduction of glycodelin in menstrual blood as
compared to healthy women. The synthesis of endometrial glycodelin was dependent on levels of endogenous progesterone. The
deficient of glycodelin that produced by endometrial glandular epithelium could be the pathogenic mechanisms of implantation
failure.
Key words: tuboperitoneal infertility, endometrium, progesterone, glycodelin.
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