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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа - 51 страница, 5 таблиц, 24 рисунка, 96 источников. 
БЕСПЛОДИЕ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ, 
ФОЛЛИКУЛЫ, ЭНДОМЕТРИЙ, ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН, 
БЛАСТОЦИСТА, ПЕРЕНОС ЭМБРИОНОВ, ВОЗРАСТ, ОЖИРЕНИЕ. 

Объект исследования: женщины с наступившей и отсутствующей 
беременностью в ходе программы экстракорпорального оплодотворения и 
переноса эмбрионов отделения планирования семьи и репродукции 
медицинского центра «ЛОДЭ». 

Цель дипломной работы: исследование влияния различных факторов на 
положительный и отрицательный исход программы экстракорпорального 
оплодотворения и переноса эмбрионов. 

Методы исследования: ультразвуковое исследование органов малого 
таза с последующей фолликулометрией; анализ содержания в крови уровня 
гормонов, группы крови и резус-фактора; расчёт средних показателей 
размеров фолликулов и толщины эндометрия, гормональных показателей; 
статистический анализ. 

Наиболее значимыми факторами, влияющими на исходы 
вспомогательных репродуктивных технологий, являются состояние и 
количество перенесённых эмбрионов, наличие адекватной толщины и 
структуры эндометрия.  

При изучении статистических данных факторов было отмечено 
следующее: толщина эндометрия более 12-14 мм свидетельствует об 
оптимальной функциональной готовности эндометрия к имплантации; 
наиболее частыми эндокринными отклонениями являются нарушения 
функции коры надпочечников, патология щитовидной железы и 
гиперпролактинемия, отмечается снижение уровня прогестерона, что может 
быть причиной нарушения функционирования жёлтого тела и неготовности к 
беременности эндометрия. 

В результате исследования было установлено, что оптимальный возраст 
для наступления беременности составляет 25-35 лет; шанс наступления 
беременности увеличивается при переносе в полость матки 2 эмбрионов, при 
этом частота наступления беременности возрастает с количеством 
качественных эмбрионов. Дефицит массы тела и ожирение негативно влияют 
на функциональное состояние репродуктивных органов; бесплодию чаще 
подвержены женщины, имеющие О (I) и А (II) группы крови, с 
положительным Rh-фактором; в большинстве случаев у женщин были 
беременности в анамнезе. 

Причина неудач связана с недостаточностью пролиферативных 
процессов в эндометрии, секреторных преобразований, сниженной 
чувствительностью эндометрия, что приводит к нарушению процессов 
имплантации.   
  



РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа - 51 старонка, 5 табліц, 24 малюнка, 96 крыніц. 
БЯСПЛОДДЗЕ, ДАПАМОЖНЫЯ РЭПРАДУКТЫЎНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, 

ЭКСТРАКАРПАРАЛЬНАЕ АПЛАДНЕННЕ, ФАЛІКУЛЫ, ЭНДАМЕТРЫЙ, 
ГАРМАНАЛЬНЫ ФОН, БЛАСТАЦЫТА, ПЕРАНОС ЭМБРЫЁНАЎ, 
ЎЗРОСТ, АТЛУСЦЕННЕ. 

Аб'ект даследавання: жанчыны з насталай і адсутнай цяжарнасцю ў 
ходзе праграмы экстракарпаральнага апладнення і пераносу эмбрыёнаў 
аддзялення планавання сям'і і рэпрадукцыі медыцынскага цэнтра «ЛАДЭ».  

Мэта дыпломнай работы: даследаванне ўплыву розных фактараў на 
станоўчы і адмоўны зыход праграмы экстракарпаральнага апладнення і 
пераносу эмбрыёнаў. 

 Метады даследавання: ультрагукавое даследаванне органаў малога таза 
з наступнымвымярэннем фалікулаў; аналіз ўтрымання ў крыві ўзроўню 
гармонаў, групы крыві і рэзус-фактару; разлік сярэдніх паказчыкаў памераў 
фалікулаў і таўшчыні эндаметрыя, гарманальных паказчыкаў; статыстычны 
аналіз. 

Найбольш значнымі фактарамі, якія ўплываюць на зыходы дапаможных 
рэпрадуктыўных тэхналогій, з'яўляюцца стан і колькасць перанесеных 
эмбрыёнаў, наяўнасць адэкватнай таўшчыні і структуры эндаметрыя.  

Пры вывучэнні статыстычных дадзеных фактараў было адзначана 
наступнае: таўшчыня эндаметрыя больш 12-14 мм сведчыць аб аптымальнай 
функцыянальнай гатоўнасці эндаметрыя да імплантацыі; найбольш частымі 
эндакрыннымі адхіленнямі з'яўляюцца парушэнні функцыі кары 
наднырачнікаў, паталогія шчытападобнай залозы і гіперпралактынэмія, 
адзначаецца зніжэнне ўзроўню прагестэрона, што можа быць чыннікам 
парушэння функцыянавання жоўтага цела і негатовасці да цяжарнасці 
эндаметрыя. 

У выніку даследавання было ўстаноўлена, што аптымальны ўзрост для 
надыходу цяжарнасці складае 25-35 гадоў; шанец надыходу цяжарнасці 
павялічваецца пры пераносе ў паражніну маткі 2 эмбрыёнаў, пры гэтым 
частата наступлення цяжарнасці ўзрастае з колькасцю якасных 
эмбрыёнаў. Дэфіцыт масы цела і атлусценне негатыўна ўплываюць на 
функцыянальны стан рэпрадуктыўных органаў; бясплоддзю часцей схільныя 
жанчыны, якія маюць О (I) і А (II) групы крыві, з станоўчым Rh-фактарам; у 
большасці выпадкаў у жанчын былі цяжарнасці ў анамнэзе.  

Прычына няўдач звязана з недастатковасцю праліфератыўных працэсаў 
у эндаметрыі, сакрэторных пераўтварэнняў, зніжанай адчувальнасцю 
эндаметрыя, што прыводзіць да парушэння працэсаў імплантацыі. 
  



 
Abstract 

 
Diploma work consists of 51 pages, 5 tables, 24 pictures, 96 sources.  
INFERTILITY, AUXILIARY REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES, 

EXTRACORPORAL FERTILIZATION, FOLLICULES, ENDOMETRY, 
HORMONAL BACKGROUND, BLASTOCYST, EMBRYON TRANSFER, 
AGE, OBESITY. 

Object of the study: women with an impending and absent pregnancy during 
the in vitro fertilization and embryo transfer program of the family planning 
department and reproduction of the LODE medical center. 

The purpose of the diploma work are study of influence of various factors on 
positive and negative outcome of a program of in vitro fertilization and embryo 
transfer. 

Methods: ultrasound examination of pelvic organs followed by 
folliculometry; analysis of blood levels of hormones, blood groups and Rh-factor; 
calculation of average follicle size and thickness of the endometrium, hormonal 
parameters; statistical analysis. 

The most significant factors affecting the outcome of assisted reproductive 
technologies are the condition and number of transferred embryos, the presence of 
adequate thickness and structure of the endometrium. 

In the study of statistical data of factors, the following was noted: the 
thickness of the endometrium more than 12-14 mm indicates the optimal functional 
endometrial readiness for implantation; the most frequent endocrine abnormalities 
are adrenocortical dysfunction, thyroid pathology and hyperprolactinaemia, there is 
a decrease in the level of progesterone, which can be a cause of malnutrition and 
unreadiness for endometrial pregnancy. 

The study found that the optimal age for pregnancy is 25-35 years; the chance 
of pregnancy increases with the transfer of 2 embryos to the uterus, while the 
frequency of pregnancy increases with the number of quality embryos. Deficiency 
of body weight and obesity negatively affect the functional state of the 
reproductive organs; infertility women with O (I) and A (II) blood groups are more 
likely to have a positive Rh-factor; in most cases, women had a history of 
pregnancy.   

The reason for the failure is associated with a lack of proliferative processes 
in the endometrium, secretory transformations, reduced sensitivity of the 
endometrium, which leads to disruption of implantation processes. 

 


