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У 2006 році Генеральна Асамблея 
ООН прийняла рекомендацію вклю-
чити цільові завдання відносно досяг-
нення загального доступу до репро-
дуктивного здоров’я у «П’ять цілей 
розвитку тисячоліття». Довкілля, умо-
ви праці, соціальні аспекти життя лю-
дей, психічний стан, соматичні розла-

ди – все це впливає на функціональний 
стан репродуктивної системи.

Одним із показників стану репро-
дуктивного здоров’я є безплідність. 
Безпліддя, частота якого складає від 10 
до 20 %, можна розглядати як прямі ре-
продуктивні втрати [2]. ВООЗ стурбо-
вана тим, що на початку XXI століття 
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безпліддя може стати третім за поши-
реністю захворюванням після онколо-
гічної патології і захворювань серце-
во-судинної системи.

Проблема безпліддя поширена 
у  всьому світі. Багато років показник 
частоти безплідного шлюбу в різних 
регіонах світу залишається в межах 
8–18 % і не має тенденції до знижен-
ня. Сьогодні прийнято вважати, що від 
безпліддя страждають понад 80 міль-
йонів людей у світі [3]. Так, за даними 
Європейської асоціації репродукто-
логів, безплідними є близько 10 % по-
дружніх пар, у США даний показник 
сягає 10–15 %.

За даними офіційної статистики, 
частота безпліддя в Україні не є ви-
сокою – 2,8–3,5 на 1000 осіб жіночої 
статі та 0,3–0,4  – чоловічої, але соці-
ологічні дослідження свідчать про те, 
що небажана безплідність стосується 
від 6 до 20 % сімей у різних регіонах 
України [4].

В останні роки у всьому світі від-
значається зростання соматичної та 
гінекологічної захворюваності жінок, 
що негативно впливає на реалізацію їх 
репродуктивної функції [5].

Розробка ефективних методів те-
рапії жіночого безпліддя займає одне 
з провідних місць у сучасній гінеколо-
гії, що обумовлено, з одного боку, його 
високою частотою, а з іншого – надзви-
чайною різноманітністю факторів, що 
його спричиняють. При дотриманні 
всіх рекомендацій фахівців частота 
настання вагітності коливається від 

10 до 89 % і залежить від причин, що 
призводять до порушення репродук-
тивної функції. Саме у тих ситуаціях, 
коли не вдається досягти ефективного 
результату лікування, доцільним стає 
використання методів допоміжних 
репродуктивних технологій  (ДРТ)  [3]. 
Фахівці доводять, що кумулятивна 
ефективність ДРТ відповідає природ-
ній фертильності і становить 25–30 % 
за цикл. Враховуючи стан резерву 
яєчників, окрім абсолютних показань 
до ДРТ, у першу чергу ці методи пока-
зано застосовувати у жінок віком по-
над 35 років [6].

За останні десятиліття допоміжні 
репродуктивні технології (ДРТ) актив-
но розвивались, акумулюючи новітні 
наукові досягнення та найреволюцій-
ніші ідеї сучасної біології. За даними 
CDC, у США за період з 2001 по 2010 рік 
відсоток переносів ембріонів, що за-
кінчився народженням здорових дітей, 
зріс в середньому на 2–7 %. Приблизно 
такі ж тенденції за  статистикою ДРТ 
в Європі опубліковані в офіційних реє-
страх ESHRE [7].

Одним із серйозних завдань зали-
шається не тільки нарощування числа 
високоспеціалізованих клінік репро-
дукції, зниження вартості процедур 
і  підвищення їх доступності для па-
цієнтів, а й підвищення ефективності 
програм ДРТ з одночасним знижен-
ням ризиків. Традиційно прийнято 
вважати, що на ефективність програм 
ДРТ впливає вік пари, параметри 
сперми і  оваріального резерву, наяв-
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ність поєднаної патології, обтяже-
ний анамнез.

За кілька останніх десятиліть 
відбулися суттєві зміни в соціаль-
ному житті жінок, що призвело 
до відкладання народження дити-
ни на більш пізній період життя. 
Існує ряд медичних аспектів, які  
ускладнюють народження дітей 
у  пізньому репродуктивному віці, 
а саме: стан соматичного та гінеко-
логічного здоров’я жінки, функці-
ональне старіння репродуктивної 
системи тощо.

Нові підходи до ДРТ харак-
теризуються тим, що лікування 
починається задовго до першої 
ін’єкції гормонів. Поки що прекон-
цептуальна підготовка для пар, які 
почали лікування безпліддя, була 
спорадичною і погано структуро-
ваною. Тепер, коли стають ясно 
визначеними негативні ефекти 
різних факторів (наприклад, лі-
карських препаратів, засобів по-
бутової хімії, нікотину, алкоголю 
або інших психотропних речовин) 
на якість статевих клітин, імплан-
тацію, вагітність і стан здоров’я, 
виконавці програм ДРТ почали 
більше використовувати профі-
лактичний підхід для оптимізації 
умов до концепції.

Стан репродуктивного здо-
ров’я жінки обумовлений різно-
манітними факторами, серед яких 
значне місце займає наявність со-
матичних захворювань, зокрема 

патологія гепатобіліарної системи, 
що на сьогоднішній день визна-
ється багатьма авторами, проте 
конкретні механізми мало вивчені 
і не до кінця визначені. Є дані про 
вплив патології печінки на успіш-
ність застосування ДРТ при лі-
куванні безпліддя. З іншого боку, 
відомий також негативний вплив 
на печінку гормональної та іншої 
терапії, яка застосовується у мето-
диках ДРТ.

За останні 20 років у всьому сві-
ті простежується чітка тенденція 
до зростання захворюваності гепа-
тобіліарної системи (ГБС). Відзна-
чається збільшення частоти пато-
логії ГБС у молодому віці, у жінок 
вона зустрічається у  4–7  разів ча-
стіше, ніж у чоловіків. За даними 
експертів ВООЗ, кожна 5 жінка 
в Європі має патологію печінки 
і жовчовивідних шляхів [8].

ГБС, до якої належать сама пе-
чінка, жовчні протоки і жовчний 
міхур, залучена до багатьох про-
цесів життєдіяльності організму. 
Її пошкодження викликає серйозні 
порушення метаболізму, імунної 
відповіді, детоксикації та антимі-
кробного захисту. Печінка активно 
включається в адаптивні реакції 
при захворюваннях інших органів 
і систем. Водночас, функціональ-
на недостатність печінки при її 
ураженні може посилити перебіг 
патологічного процесу в інших ор-
ганах, змінити гормональну регу-

ляцію, вплинути на ефективність 
лікарської терапії [9].

У печінці відбувається метабо-
лізм ряду гормонів, тому хронічні 
захворювання печінки можуть су-
проводжуватися гормональними 
порушеннями. З іншого боку, дія 
естрогенів може безпосередньо 
порушувати секреторну функцію 
печінки. Естрадіол та інші естро-
гени (наприклад ті, що входять 
до  складу пероральних контра-
цептивів) впливають на виділен-
ня жовчних кислот і посилюють 
порушення утворення прямого 
білірубіну у хворих з синдромом 
Дубина  – Джонсона. Вони викли-
кають також підвищення актив-
ності сироваткової лужної фосфа-
тази  (ЛФ). У  системі печінкового 
мікросомального метаболізму жі-
ночих статевих гормонів та їх ана-
логів центральну роль відіграють 
ізоферменти цитохрому Р-450 
(СYP-450) [10].

Один із ефективних шляхів 
пристосування організму до па-
тологічних зрушень у секреції 
гормонів полягає в регуляції зв’я-
зування гормонів білками крові. 
Усунення несприятливого впливу 
гіпо- та гіперсекреції гормонів до-
сягається також зміною активності 
ферментів печінки та інших орга-
нів, в яких ці гормони руйнуються 
та інактивуються.

Найчастіше клітини печінки 
пошкоджуються під впливом агре-
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сивних сполук – отрут, вільних ради-
калів, бактеріальних і вірусних інфек-
цій. Крім цього, руйнівний вплив на 
печінку чинять різноманітні фактори: 
стрес, гормональні та метаболічні по-
рушення, неякісні продукти харчуван-
ня, негативний вплив лікарських пре-
паратів та алкоголю [9].

У патогенезі уражень печінки різної 
етіології слід мають значення два різно-
види патологічних реакцій:

1. пряме пошкодження печінки 
етіологічним фактором (віруси, 
хімічні речовини, медикамен-
тозні препарати, порушення 
кровотоку), що проявляється 
дистрофічними змінами аж до 
розвитку некрозу;

2. аутоімунне пошкодження пе-
чінки внаслідок появи аутоан-
тигенів (патологічно змінених 
компонентів гепатоцитів, що 
утворилися при прямому ура-
женні печінки) і розвитку ауто-
алергічних реакцій гуморально-
го і клітинного типів. Останні 
поглиблюють пошкодження пе-
чінки в результаті мікроцирку-
ляторних порушень та імунного 
цитолізу за участю Т-кілерів.

При ураженні печінки можливі 
порушення всіх видів обміну речовин: 
вуглеводного, жирового, білкового 
обміну, обміну вітамінів, гормонів 
і біологічно активних речовин, мікро-
елементів.

Порушення обміну гормонів і біо-
логічно активних речовин при пато-

логії печінки виявляється у порушенні 
синтезу гормонів, їх транспортних біл-
ків, інактивації гормоні та біологічно 
активних речовин.

Ураження печінки внаслідок пато-
логічного процесу, при якому порушу-
ється інактивація таких гормонів як 
тироксин, інсулін, кортикостероїди, ан-
дрогени, естрогени, призводить до  по-
рушення їх вмісту в крові і розвитку 
ендокринної патології.

Останнім часом велика увага при-
діляється генетичним факторам роз-
витку патології печінки. Показано, що 
у розвитку імунообумовлених пошко-
джень печінки велике значення мають 
генетичні фактори, що призводять 
до зриву імунологічної толерантності 
до аутоантигенів [3, 14–18]. Метабо-
лізм естрогенів також порушується 
при поєднанні несприятливих фак-
торів зовнішнього середовища і ге-
нетичної схильності до  них  [12,  14], 
яка обумовлена поліморфізмом ге-
нів, що кодують ферменти першої 
та другої фаз детоксикації (CYP 1A1, 
CYP  1B1, CYP 3A4, COMT, MTHFR, 
GST тощо) [10].

У останніх роботах ідентифікова-
но цілий ряд поліморфізму генів, які 
асоціюються з розвитком лікарських 
пошкоджень печінки (ЛПП). Виділя-
ють дві основні категорії генів: висо-
кополіморфні гени головного комп-
лексу гістосумісності людини (HLA), 
які визначають індивідуальні особли-
вості імунної відповіді на одні й ті ж 
лікарські засоби, і поліморфні гени, 
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що кодують ферменти і транспорт-
ні білки, які визначають індиві-
дуальні особливості метаболізму 
лікарських засобів, схильність до 
холестазу [11].

Слід брати до уваги важливість 
генетичних і гормональних факто-
рів у розвитку внутрішньопечін-
кового холестазу вагітних (ВПХБ). 
Показано взаємозв’язок відомих 
генів холестазу, таких як ABCB4 
(MDR3), ABCB11 (BSEP) і ATP8B1 
(FIC1) з ВПХБ.

Застосування методів протеомі-
ки, одного з найперспективніших 
напрямків розвитку медицини та 
біології, сприяє виявленню білко-
вих біомаркерів, які потенційно 
можуть змінити стратегії ранньої 
діагностики і лікування ряду за-
хворювань. Більшість інструмен-
тів протеоміки можуть також ви-
користовуватися для вивчення 
фізіологічних і патологічних подій, 
пов’язаних з репродуктивною біо-
логією. Проводяться дослідження 
щодо можливостей протеоміки 
у вивченні механізмів порушень ре-
продуктивної сфери людини, таких 
як сперматогенез, оогенез, ендоме-
тріоз, синдром полікістозних яєч-
ників, розвиток ембріона. Завдан-
ня полягає у використанні нових 
технологій, таких як 2-DE, Dige, 
MALDI-MS, SELDI-МС, MUDPIT, 
LC-MS тощо, для розуміння мо-
лекулярних аспектів репродукції 
в нормі та при патології [12].

Взаємозв’язок між репродук-
тивною і гепатобіліарною система-
ми відомий давно [13]. Тісні функ-
ціональні взаємозв’язки стану 
печінки та рівня жіночих статевих 
гормонів, поєднання їх порушень, 
а також необхідність застосування 
гормональної терапії, що впливає 
на діяльність печінки, пояснюють 
підвищений інтерес до вивчення 
впливу функціонального стану пе-
чінки на репродуктивне здоров’я 
жінки [3, 13].

Ключова роль печінки у фер-
тильності доведена кількома зару-
біжними дослідженнями останніх 
років. В одному з останніх дослі-
джень [14] показано, що рецепто-
ри естрогенів у печінці мають ви-
рішальне значення для підтримки 
репродукції. Більше того, експре-
сія цих рецепторів знаходиться 
під контролем амінокислот, буді-
вельних блоків білків. Висновки, 
отримані в експерименті, можуть 
мати важливі наслідки для ліку-
вання деяких форм безпліддя. 
Ці дослідження експериментально 
показали важливу роль печінки 
у репродуктивній функції організ-
му. Ідея, що дієта може впливати 
на фертильність, не зовсім нова, 
проте результати проведених до-
сліджень пояснюють як дієта, осо-
бливо зі зниженим вмістом білків, 
може чинити прямий вплив на ре-
продуктивну функцію. Автори по-
відомляють, що експресія рецепто-

рів естрогенів залежить від певних 
амінокислот. Дієта з обмеженням 
калорій при відсутності рецепто-
рів естрогену в печінці призводить 
до зниження в крові вмісту гормо-
ну IGF-1 до рівня, неадекватного 
для правильного розвитку гестації. 
Коли до раціону додавали більше 
білка, репродуктивні цикли від-
новлювалися. Харчові жири і вуг-
леводи, з іншого боку, не чинили 
будь-якого ефекту на рецептори ес-
трогенів або репродукцію. Дослід-
ники припускають, що цей зв’язок 
між амінокислотами, рецепторами 
естрогену в печінці і репродуктив-
ною функцією може мати клінічні 
наслідки. Наприклад, це може по-
яснити, чому люди з анорексією, 
як правило, безплідні. Це свідчить 
про те, що дієти, навантажені вуг-
леводами і з малою кількістю білка, 
можуть порушувати репродуктив-
ну функцію.

За результатами інших експе-
риментальних досліджень [15] зро-
блено висновок про роль ліпіну-1 
(природного фосфатидил-холіну) 
в регулюванні рівня естрогену двох 
ключових органів-мішеней (матки 
і печінки) і запропоновані нові пер-
спективи для його використання 
в регулюванні функції матки. Авто-
ри [16] розглядають роль X-рецеп-
торів печінки (LXR) в  репродук-
тивній системі і перспективи щодо 
застосування агоністів LXR в ліку-
ванні репродуктивної патології.
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Естрогени, гестагени та їх сучасні 
синтетичні аналоги (гомологи) як лі-
карські засоби (ЛЗ) широко застосо-
вуються в акушерсько-гінекологічній 
практиці при різній патології, пов’я-
заній з недостатністю гормональної 
функції яєчників, при розладах мен-
струального циклу, безплідді, для ко-
рекції порушень пологової діяльності, 
для гормональної контрацепції. Гормо-
нальна терапія може мати і профілак-
тичний характер.

Згідно з інструкцією про порядок 
застосування допоміжних репродук-
тивних технологій, затвердженою На-
казом Міністерства охорони здоров’я 
України 23.12.2008 № 771, для контро-
льованої стимуляції яєчників можуть 
використовуватися такі групи препа-
ратів: селективні модулятори естроге-
нових рецепторів  (СМЕР), інгібітори 
ароматази, гонадотропіни: людський 
менопаузальний гонадотропін (лМГ), 
фолікулостимулювальний гормон 
(ФСГ); рекомбінантний фолікулости-
мулювальний гормон (рФСГ), рекомбі-
нантний лютеїнізуючий гормон (рЛГ); 
хоріонічний гонадотропін (ХГ); аго-
ністи гонадотропін-рилізинг-гормо-
ну  (а-ГнРГ); антагоністи гонадотро-
пін-рилізинг-гормону (ант-ГнРГ).

Прогрес в галузі фармацевтики 
гормональних ЛЗ полягає не тільки 
у впровадженні в клінічну практику 
великого арсеналу гормональних ес-
трогенних і  гестагенів засобів з міні-
мальним ризиком небажаних ефектів, 
ведеться активне вирішення пробле-

ми безпечності гормональної терапії 
естрогенними і гестагенними ЛЗ, зо-
крема йдеться про серйозний ризик їх 
гепатотоксичної і тромботичної (тром-
боемболічної) дії [10].

Більш серйозний характер має 
можливість структурно-функціональ-
них і біохімічних порушень у ході гор-
мональної терапії при вже наявних 
захворюваннях ГБС або схильності 
до них. Тому перед початком гормо-
нальної терапії, зокрема при ДРТ, слід 
обов’язково проводити скринінг з ме-
тою виявлення протипоказань до при-
значення естрогенів і гестагенів, вклю-
чаючи генетичну схильність.

Крім того, зміна синтетичної ак-
тивності печінки під дією естро- генів 
може призводити до прогностично 
несприятливого ініціювання естроге-
нами протромботичних, венооклюзій-
них і тромбоемболічних реакцій (під-
вищується ризик розвитку венозних 
тромбозів і тромбоемболій) в судин-
ній системі печінки, аж до розвитку 
рідкісного (але з високою летальністю) 
тромбозу ворітної вени.

Найтиповіші і найочікуваніші ге-
патопатичні ефекти головним чином 
ентеральних форм лікарських препа-
ратів естрогенів і гестагенів пов’яза-
ні, як правило, з ризиком розвитку 
холестазу (підвищення літогенності 
жовчі і  холелітіаз) і пошкодження ге-
патоцитів незапального ґенезу. Ризик 
розвитку внутрішньопечінкового  хо-
лестазу без некрозу і гепатотоксично-
го ефекту при застосуванні естрогенів 
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і гестагенів (останні підвищують 
токсичність перших) зростає при 
наявності жовтяниці в період ва-
гітності в анамнезі.

Тобто, у таких жінок висока 
ймовірність виникнення неба-
жаного впливу ЛЗ на печінку, що 
обумовлює необхідність скринінгу 
на наявність захворювань ГБС та 
схильності до них перед проведен-
ням терапії та обстеження стану 
печінки після неї, особливо у ви-
падку настання вагітності.

Найбільш вивченою є проблема 
захворювання печінки і вагітність, 
якій присвячено багато вітчизня-
них і зарубіжних досліджень, хоча 
більшість з  них описує клінічні 
аспекти проблеми, а конкретні 
патогенетичні механізми акушер-
ських та перинатальних порушень 
лишаються не до кінця визначени-
ми. Питання умов настання, збе-
реження, перебігу, перинатальних 
аспектів вагітності у жінок з гепа-
тобіліарною патологією, які потре-
бують застосування методів ДРТ, 
практично не висвітлені, зокрема, 
не вивчена генетична схильність 
до  порушень, впливу медикамен-
тозної терапії тощо.

Виділяють дві групи захворю-
вань печінки на фоні вагітності: 
пов’язані з вагітністю та не пов’яза-
ні з нею [17]. У англомовній літера-
турі виділяють три групи захворю-
вань [18]: захворювання, які були 
у жінки до вагітності (хронічний 

гепатит В і С, аутоімунний гепатит, 
хвороба Вільсона – Коновалова, 
первинний біліарний цироз, пер-
винний склерозуючий холангіт, ци-
роз); захворювання, що притаман-
ні лише вагітності (ранній гестоз, 
внутрішньопечінковий холестаз 
вагітності, гостра жирова дистро-
фія печінки вагітності, прееклам-
псія і  еклампсія, HELLP синдром); 
захворювання, що виявлені під час 
вагітності (гострий вірусний гепа-
тит, жовчнокам’яна хвороба, синд-
ром Бадда – Кіарі, медикаментозна 
гепатотоксичність, сепсис).

Існують гормональна, генетична 
та  інші теорії патогенезу розвитку 
захворювань печінки, що пов’язані 
з вагітністю. Згідно з гормональною 
теорією, підвищена секреція про-
гестерону та інших плацентарних 
гормонів у організмі вагітної галь-
мує вивільнення гонадотропних 
гормонів гіпофіза та призводить 
до підвищеного синтезу холестеро-
лу в печінці, зменшення здатності 
мембран гепатоцитів та  жовчних 
канальців вивільнювати жовчні 
кислоти. Вагітність лише виявляє 
наявні генетичні дефекти. Пору-
шення сульфатування естрогенів 
і прогестерону в печінці та погір-
шення дренажної функції жовчних 
канальців – спадкова комбінація 
двох дефектів. Важливе значення 
приділяється мутації генів, що ко-
дують білки – біліарним транспор-
терам (MDR3, BSEP, MPP2) [19].

Відповідно до сучасних прин-
ципів фармакотерапії захворювань 
печінки програма комплексної те-
рапії включає кілька основних на-
прямків [20]:

1. профілактична терапія, по-
кликана забезпечити пер-
винний захист печінки від 
пошкодження;

2. етіотропна терапія, спрямо-
вана на пригнічення патоло-
гічного збудника, його елімі-
націю і санацію організму;

3. патогенетична терапія, мета 
якої – адекватна фармако-
логічна корекція універсаль-
них мультифакторних і  різ-
ночасових ланок патогенезу 
захворювання. Потрібно від-
значити, що при всій полі-
етіологічності ушкоджень 
печінки, певна схожість 
основних ланок патогенезу 
дозволяє використовувати 
загальноприйняті засоби па-
тогенетичної терапії;

4. симптоматична терапія.
Серед лікарських засобів, що 

використовуються для лікування 
захворювань печінки, можна ви-
ділити порівняно невелику групу 
ліків, гепатотропна дія яких є ос-
новною, переважаючою або має 
самостійне клінічне значення. Тра-
диційно їх називають гепатопро-
текторами. Передбачається, що дія 
цих препаратів спрямована на від-
новлення  гомеостазу в печінці, 
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підвищення стійкості органа до впли-
ву патогенних факторів, нормалізацію 
функціональної активності і стиму-
ляцію репаративно-регенеративних 
процесів в  печінці. Профілактика по-
бічних ефектів при призначенні гормо-
нальної терапії повинна ґрунтуватися 
на виявленні у пацієнток індивідуаль-
них протипоказань до неї, персоніфі-
кованому прогнозуванні ймовірних 
небажаних ефектів, лабораторно-ін-
струментальному обстеженні пацієн-
ток, зведенні до мінімуму призначення 
одночасно гепатотропних та виклю-
ченні гепатотоксичних ксенобіотиків. 
У разі можливості вибору доцільно 
використовувати переважно паренте-
ральний (місцевий, трансдермальний) 
шлях введення естрогенів і гестагенів. 
Дієтотерапія, мінеральні води та інші 
немедикаментозні впливи зменшують 
негативний вплив гормональної тера-
пії на гепатобіліарну систему.

Включення моно- і комбінованих 
фітопрепаратів з жовчогінною актив-
ністю (безсмертник, барбарис, кукуру-
дзяні рильця, деревій, м’ята перцева, 
артишок тощо), коректорів печінко-
вого метаболізму (інозин, метіонін, 
ліпоєва кислота тощо) також дозволяє 
зменшити небажані гепатоцелюлярні 
ефекти естрогенів і гестагенів.

Слід зазначити, що при викорис-
танні сучасних естрогенних і гестаген-
них гормональних ЛЗ може зберігати-
ся певний ризик їх побічних ефектів, 
спрямованих на ГБС. Хоча ймовірність 
гепатотоксичності естрогенів і геста-

генів більш очевидна при вже наяв-
них змінах діяльності ГБС, порушен-
ня раціонального режиму дозування, 
супутнє використання ксенобіотиків, 
що погіршують печінковий метаболізм 
і кліренс естрогенів та гестагенів, мо-
жуть мати негативний вплив на стан 
печінки. Доцільність і тактика продов-
ження гормональної терапії естрогена-
ми і гестагенами при появі побічних 
ефектів конкретизується індивідуаль-
но, з урахуванням їх необхідності, про-
гнозу основного захворювання, з  ін-
формуванням пацієнток про можливі 
негативні наслідки гормональної те-
рапії. Ймовірний ризик гепатотоксич-
ності, холестазу та інших небажаних 
ефектів лікарських естрогенів і геста-
генів не повинен перевищувати очіку-
вану користь від гормональної терапії.

На нашу думку, перспективними є 
вивчення гормональних та метаболіч-
них порушень у пацієнток з безпліддям 
і гепатобіліарною патологією, розробка 
методів попередньої підготовки до ДРТ, 
виявлення та корекція генетичних фак-
торів, що негативно впливають на про-
гноз настання і результат очікуваної 
вагітності, оптимізація схем індукції 
суперовуляції і методів ведення ранніх 
етапів вагітності, що дозволить під-
вищити ефективність та безпечність 
використання ДРТ у даної категорії па-
цієнток, звести до мінімуму ризик нега-
тивного впливу на гепатобіліарну систе-
му. На сучасному етапі беззаперечною є 
необхідність встановлення нових гене-
тичних та протеомних маркерів схиль-
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ності до різноманітних патологічних 
станів, зокрема до захворювань гепа-
тобіліарної системи, що обумовлюють 
успішність застосування ДРТ і перина-
тальні наслідки такої вагітності.
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