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ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ У ЖІНОК 

 

ОГЛЯД ПІДХОДУ 

 

У жінок, що страждають на синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), 

спостерігається декілька патологій, які потребують уваги, включаючи 

олігоменорею, гіперандрогенію, ановуляторне безпліддя та 

метаболічні фактори ризику, такі як ожиріння, 

інсулінорезистентність, дисліпідемія та порушення толерантності до 

глюкози. Зниження ваги, що може відновити овуляторні цикли та 

зменшити метаболічний ризик, є першою лінією терапії для 

більшості жінок. Наш загальний підхід схожий на описаний у 

клінічному ендокринологічному товаристві. 

 

Гайдлайни та міжнародні рекомендації щодо оцінки та лікування 

СПКЯ. 

 

Цілі - Загальні цілі терапії жінок із СПКЯ включають:  

● Зменшення гіперандрогенних ознак (гірсутизм, акне, випадіння 

волосся на шкірі голови); 

● Лікування основних метаболічних порушень та зменшення 

факторів ризику діабету 2-го типу та серцево-судинних 

захворювань; 

● Профілактика гіперплазії ендометрія та карциноми, які можуть 

виникнути внаслідок хронічної ановуляції; 

● Контрацепція для тих, хто не бажає вагітніти, оскільки жінки з 

олігоменореєю періодично овулюють і може виникнути небажана 

вагітність; 

● Індукція овуляції для тих, хто хоче завагітніти. 

 



 

Зміна способу життя – Ми пропонуємо дієту та фізичні вправи для 

зниження ваги як перший крок жінкам із СПКЯ, які мають надмірну 

вагу чи ожиріння. Наявні дані свідчать про те, що зміна способу 

життя (дієта, фізичні вправи та зміна поведінки) є більш 

ефективною, ніж мінімальне медикаментозне лікування для втрати 

ваги та для поліпшення інсулінорезистентності та гіперандрогенії. 

Крім того, виявляється, є і репродуктивні переваги.  

 

Оральні контрацептиви та оцінка ризиків – Комбіновані естроген-

прогестинові оральні контрацептиви (КОКи) є головною складовою 

фармакологічної терапії жінок із СПКЯ, для лікування 

гіперандрогенії, порушення менструального циклу та забезпечення 

контрацепції. КОКи асоціюються з підвищеним ризиком венозної 

тромбоемболії (ВТЕ) у всіх, хто їх приймає, але особливо у жінок з 

ожирінням. Висловлювалося побоювання з приводу того, що 

наявність СПКЯ само собою може представляти додатковий 

незалежний фактор ризику ВТЕ, проте наявні дані не підтримують 

цю концепцію.  

 

Наш підхід до використання КОКів у жінок із СПКЯ такий самий, як у 

жінок без СПКЯ. Слід оцінити фактори ризику ВТЕ, включаючи 

ожиріння, вік пацієнта та сімейний анамнез ВТЕ. В даний час ми 

пропонуємо дотримуватися обережності, якщо КОКи 

призначаються жінкам з ожирінням (індекс маси тіла [ІМТ] ≥30 

кг/м2) старше 40 років, оскільки ці жінки мають особливо високий 

ризик ВТЕ. 

 

Інші відносні й абсолютні протипокази до КОК викладені в Медичних 

критеріях придатності для використання засобів контрацепції 

Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) США. 

Альтернативи КОКам включають циклічну прогестинову терапію, 

безперервну прогестинову терапію (міні-пілі) або прогестин-

рилізингові внутрішньоматкові спіралі (ВМС). Циклічна терапія 

прогестином може викликати регулярну відсутність маткових 

кровотеч і зменшення ризику гіперплазії ендометрію. Обидві 

безперервні прогестинові терапії (наприклад, міні-пілі, такі як 

норетіндрон 0,35 мг/добу) і прогестин-рилізингові ВМС, 



 

забезпечують контрацепцію та знижують ризик гіперплазії 

ендометрія.  

 

Задоволеність пацієнтів наданням медичних послуг – жінки з СПКЯ, 

зазвичай повідомляють про тривалі затримки в діагностиці та 

незадоволення наданням допомоги. У перехресному дослідженні 

134 жінок із СПКЯ та 198 жінок із контрольних груп без СПКЯ, які 

провели онлайн-оцінку медичних працівників, ті, у кого був СПКЯ 

мали меншу довіру до лікарів первинної ланки, сприймали їх як 

менш кваліфікованих для лікування проблем зі здоров’ям, 

пов’язаних з СПКЯ і сперечалися з ними частіше. Ці спостереження 

підкреслюють можливості для покращення догляду за жінками із 

СПКЯ.  

 

ЖІНКИ, ЯКІ НЕ БАЖАЮТЬ ВАГІТНІТИ 

 

Менструальна дисфункція 

Захист ендометрія – Хронічна ановуляція, що спостерігається при 

СПКЯ, пов'язана з підвищеним ризиком розвитку гіперплазії 

ендометрія та, можливо, раку ендометрія. Ми пропонуємо 

комбіновані естроген-прогестинові оральні контрацептиви (КОКи) 

як терапію першої лінії при порушеннях менструальної функції та 

захисту ендометрія.  

 

КОКи забезпечують ряд переваг у жінок із СПКЯ, включаючи: 

● Щоденну експозицію прогестину, який є антагоністом естрогену 

(забезпечує проліферативний ефект на ендометрій); 

● Контрацепцію тим, хто не бажає вагітніти, оскільки жінки з 

олігоменореєю періодично овулюють і може виникнути небажана 

вагітність. 

● Переваги КОКів при гіперандрогенних проявах впливають на 

чутливість до інсуліну, вуглеводний та ліпідний обмін; ефекти 

залежать від дози естрогену та андрогенності гестагену. Однак 

немає доказів того, що жінки з СПКЯ, мають більший ризик як для 



 

метаболічних несприятливих ефектів, так і для серцево-судинних 

ускладнень внаслідок прийому КОКів. 

 

Варто задокументувати відсутність вагітності перед початком 

прийому КОКів. 

 

Підхід до початку прийому КОКів у жінок із СПКЯ описаний нижче. 

 

Ризики та побічні ефекти КОКів (включаючи позапланову кровотечу) 

схожі з ризиками для жінок без СПКЯ. Позапланові кровотечі та 

загальний огляд естроген-прогестинових КОКів детально 

розглядаються окремо. Для жінок із СПКЯ, які вирішили не приймати 

або не можуть приймати КОКи, альтернативними методами 

лікування для захисту ендометрія є періодична або тривала 

прогестинова терапія чи прогестин-рилізингова внутрішньоматкова 

спіраль (ВМС). У цьому режимі ми рекомендуємо 

медроксипрогестерону ацетат (5-10 мг) протягом 10-14 днів кожні 

один-два місяці. Як альтернатива, але менш вивчена, натуральний 

мікронізований прогестерон 200 мг (така ж тривалість кожні один-

два місяці). Пацієнтам слід знати, що прогестинова терапія сама 

по собі не призведе до зменшення симптомів акне чи гірсутизму, а 

також не забезпечує контрацептивний ефект. Хоча, безперервна 

терапія прогестином із норетіндроном 0,35 мг щодня забезпечує як 

контрацепцію, так і захист ендометрія. Це прогестиновий 

контрацептив, який також відноситься до міні-пілі. Альтернативним 

варіантом прогестину, який забезпечує захист ендометрія і 

контрацепцію, є ВМС, що вивільняють левоноргестрел.  

 

Метформін є потенційною альтернативою для відновлення 

циклічності менструального циклу (МЦ), оскільки відновлює 

овуляторну фазу менструального циклу приблизно у 30-50% жінок із 

СПКЯ. Його здатність забезпечувати захист ендометрія є менш 

встановленою, і тому ми вважаємо цей препарат терапією 

другого ряду. Коли використовується метформін, ми пропонуємо 

моніторинг, щоб підтвердити встановлення овуляторних циклів. Це 

можна зробити за допомогою вимірювання прогестерону 



 

лютеїнової фази у сироватці крові або під час трансвагінального 

УЗД.  

 

Надлишок андрогену 

Гірсутизм – Наш підхід до лікування гірсутизму узгоджений із 

Клінічними рекомендаціями ендокринного товариства з питань 

гірсутизму 2018 року, які пропонують КОК як першу лінію 

фармакологічної терапії для більшості жінок. Крім того, Клінічні 

рекомендації ендокринологічного товариства з приводу лікування 

та діагностики СПКЯ та міжнародні рекомендації щодо оцінки та 

лікування СПКЯ пропонують КОКи як першу лінію лікування 

гірсутизму. Антиандрогени додаються через 6 місяців, якщо 

косметичний ефект не є оптимальним. КОКи й антиандрогени 

іноді можуть призначатися одночасно на початку лікування, 

особливо, коли шкірні прояви занадто турбують пацієнта. Однак ми 

зазвичай відкладаємо прийом антиандрогену до завершення 

принаймні одного місяця прийому КОК. Сироватковий або 

уриновий тест на вагітність повинен бути проведений жінкам з 

олігоменореєю або аменореєю до початку прийому КОК або 

спіронолактону.  

 

У жінок із гірсутизмом та протипоказами до КОКів ми іноді 

використовуємо лише спіронолактон, але альтернативна форма 

контрацепції є важливою, оскільки, якщо настане вагітність, 

антиандроген, такий як спіронолактон, може запобігти 

нормальному розвитку зовнішніх статевих органів у плода чоловічої 

статі. Спіронолактон сам собою не регулює менструальний цикл, 

і, насправді, іноді пов’язаний із порушеннями менструального 

циклу.  

 

Вибір орального контрацептиву – Ми зазвичай починаємо з КОКів, 

що містять 20 мкг етинілестрадіолу в поєднанні з прогестином, 

таким як норетіндрон або норетіндрона ацетат, прогестини, які 

мають меншу андрогенність, але подібні.  

 

 



 

Ризик ВТЕ порівняно з КОКами, що містять левоноргестрел 

До прогестинів із нижчою андрогенністю належать дезогестрел, 

ципротерону ацетат і дроспіренон, але всі вони були пов'язані з 

можливим більш високим ризиком венозної тромбоемболії (ВТЕ). 

Норгестімат – це прогестин із низькою андрогенністю та подібним 

ризиком ВТЕ як у норетіндрона та левоноргестрелу. Однак на 

даний момент не існує КОК, що містить 20 мкг етинілестрадіолу з 

норгестіматом.  

 

Деяким жінкам необхідні більш високі дози етинілестрадіолу (від 30 

до 35 мкг) для оптимальної супресії оваріальних андрогенів та 

лікування гіперандрогенних ознак. Хоча трансдермальні пластирі 

чи вагінальні кільця є потенційними варіантами вибору, вони 

недостатньо вивчені для лікування гірсутизму. Ризик ВТЕ у 

трансдермальних пластирів та вагінальних кілець подібний до 

КОКів, що містять левоноргестрел.  

 

Антиандрогени – Через 6 місяців, якщо пацієнт не задоволений 

клінічною відповіддю на монотерапію КОК (для гіперандрогенних 

симптомів), ми зазвичай додаємо спіронолактон по 50-100 мг двічі 

на день.  

 

Інші доступні антиандрогени включають фінастерид, який інгібує 5-

альфа-редуктазу типу 2, фермент, який перетворює тестостерон 

на дигідротестостерон (ДГТ), і дутастерид, інгібітор обох 5-альфа-

редуктаз типу 1 і 2. Немає доступних даних клінічних випробувань 

для використання дутастериду в жінок із гірсутизмом. Ці препарати 

ніколи не слід призначати жінкам, які не застосовують надійну 

контрацепцію, оскільки існує значний ризик запобігання 

нормального розвитку зовнішніх статевих органів у плода чоловічої 

статі під час раннього терміну вагітності.  

 

Ципротерон ацетат – Це антиандроген, який є доступним у 

більшості країнах, але не у Сполучених Штатах. Флутамід також 

ефективний, але ми рекомендуємо не використовувати його 

через потенційну гепатотоксичність.  



 

Інші – Агоністи гонадотропін-рилізинг гормону (аГнРГ) також іноді 

використовуються для супресії продукції оваріальних андрогенів; 

естроген-прогестинова терапія необхідна, щоб уникнути 

остеопорозу та симптомів дефіциту естрогену. Хоча цей підхід 

ефективний, він обмежений у використанні через його складність 

та вартість.  

 

Хоча деякі клініцисти використовують метформін для лікування 

гірсутизму, Клінічні рекомендації ендокринологічного товариства 

виступають проти його рутинного призначення, оскільки воно 

пов'язане з мінімальною або відсутністю користі й менш 

ефективне, ніж лікування КОКами та/або антиандрогенами.  

 

Гірсутизм можна також лікувати шляхом видалення волосся 

механічними способами, такими як гоління, воскова депіляція, 

електро- або лазерна епіляція. Також використовується крем 

ефлорнітин гідрохлорид (13,9%) – місцевий препарат, який гальмує 

ріст волосся. Це не депіляція, і його потрібно використовувати 

постійно для запобігання росту волосся.  

 

Акне й андрогенна алопеція – Лікування акне і випадання волосся 

голови (андрогенна алопеція) у жінок із СПКЯ детально розглянуті 

окремо.  

 

Метаболічні порушення 

Ожиріння – Зниження ваги, що може відновити овуляторний цикл та 

знизити ризик метаболічних порушень, є першою лінією терапії для 

більшості жінок. Підхід до лікування ожиріння такий же, як і для 

пацієнтів без СПКЯ, починаючи зі зміни способу життя (дієти та 

фізичні вправи), після чого проводиться фармакотерапія та, за 

необхідності, баріатрична хірургія.  

 

Зменшення ваги – Ми пропонуємо стратегію схуднення, 

використовуючи дієти з обмеженою калорійністю, поєднані з 

фізичними вправами для жінок із СПКЯ та ожирінням.  



 

Незважаючи на те, що не існує великих рандомізованих 

досліджень, що вивчали вплив фізичних вправ, систематичний огляд 

засобів фізичної терапії при СПКЯ дозволяє зробити висновки, що 

можливе невелике зменшення ваги, покращення овуляції та 

чутливості до інсуліну.  

 

Навіть незначне зниження ваги (на 5–10% зменшення маси тіла) у 

жінок із СПКЯ може призвести до відновлення нормальних 

овуляторних циклів та збільшення частоти вагітностей в 

короткочасних дослідженнях. Хоча, відповідь на втрату ваги є 

варіабельною; не у всіх жінок відновлюється овуляція або 

менструація, незважаючи на одночасне зниження ваги. Крім того, 

не існує рандомізованих досліджень і довгострокових даних про 

репродуктивні чи метаболічні результати із втратою ваги. 

 

Втрата ваги призводить до зниження концентрації андрогенів у 

сироватці крові, а в деяких випадках і до зменшення проявів 

гірсутизму. Однак дані, що демонструють зменшення проявів 

гірсутизму, обмежені. 

 

Немає належних доказів того, що один тип дієти кращий за інші для 

жінок із СПКЯ. Дієти з низьким вмістом вуглеводів стали дуже 

популярними серед жінок із СПКЯ, що ґрунтується на думці, що 

менша кількість спожитих вуглеводів призводить до меншої 

гіперінсулінемії, а отже, до меншої резистентності до інсуліну. 

Однак, 12-тижневе дослідження дієти з високим вмістом 

білка/низьким вмістом вуглеводів (30% білка, 40% вуглеводів, 30% 

жирів) та дієти з низьким вмістом білка/високим вмістом вуглеводів 

(15% білка, 55% вуглеводів, 30% жирів) були однаково ефективними 

для схуднення, покращення менструального циклу, резистентності 

до інсуліну, дисліпідемії та абдомінального ожиріння в одному 

дослідженні 28 жінок із зайвою вагою при СПКЯ. Невідомо, чи буде 

дієта з надзвичайно низьким вмістом вуглеводів більш ефективною 

для цих кінцевих показників. 

 

Баріатрична хірургія – Баріатрична хірургія – це інша стратегія для 

схуднення у жінок із СПКЯ. В одному дослідженні 17 жінок із 



 

ожирінням, які страждають на СПКЯ із середнім індексом маси тіла 

(ІМТ) 50,7 кг/м2, при використанні баріатричної хірургії була середня 

втрата ваги тіла після 12 місяців 41 ± 9 кг, відновлення овуляторних 

циклів, а також покращення резистентності до інсуліну, 

гіперандрогенії й проявів гірсутного синдрому за шкалою 

Феррімана-Голлвея. Ретроспективний огляд та метааналіз 29 

досліджень повідомили про подібні переваги для жінок із СПКЯ.  

 

Інсулінорезистентність/цукровий діабет 2 типу – Деякі препарати, 

включаючи бігуаніди (метформін) та тіазолідиндіони (піоглітазон, 

розіглітазон), можуть знижувати рівень інсуліну в жінок із СПКЯ. Ці 

препарати можуть також зменшити вироблення оваріальних 

андрогенів (та сироваткову концентрацію вільного тестостерону) і 

відновити менструальний цикл.  

 

Хоча використання метформіну за низкою показань при СПКЯ було 

значно поширеним, дані клінічних досліджень вже не підтримують 

цей підхід. Детальне обговорення використання метформіну при 

СПКЯ буде розглянуто в інших розділах.  

 

Стратегії, рекомендовані Американською асоціацією діабету 

(ADA) для профілактики діабету 2 типу, обговорюються окремо. 

Підхід до жінок із СПКЯ такий самий, як і до жінок без СПКЯ. 

 

Тіазолідиндіони були менш вивчені, ніж метформін, але, схоже, що 

вони покращують чутливість до інсуліну та знижують 

гіперандрогенемію.  

 

Однак через обмежені клінічні дані, потенційне збільшення ваги та 

можливу асоціацію з побічними кардіоваскулярними ефектами 

ми не рекомендуємо застосовувати тіазолідиндіон у жінок із СПКЯ, 

які не мають діабету. 

Хоча не є затвердженим спеціально для СПКЯ, ліраглютид 

дозволений для осіб, які мають ІМТ 30 кг/м2 чи більше. Обмежені 



 

дані у жінок із СПКЯ, що приймали ліраглютид свідчать, що він 

призводить до більшої втрати ваги, ніж плацебо.  

 

Метаболічні ефекти КОКів при СПКЯ – У здорових жінок 

використання комбінованого естроген-прогестинового орального 

контрацептиву (КОК) знижує чутливість до інсуліну, але загалом це 

зниження не є клінічно значимим. Можна було припустити, що 

використання КОК також погіршує чутливість до інсуліну в жінок із 

СПКЯ, хоча дані суперечливі з приводу покращення, погіршення чи 

відсутності змін в чутливості до інсуліну. Порівняно з метформіном 

КОКи можуть бути менш сприятливими для чутливості до інсуліну, 

але кращими для андрогенної супресії та контролю 

менструального циклу. Ця тема розглядається окремо.  

 

Існують також гіпотези, що жінки з СПКЯ можуть мати особливий 

ризик виникнення кардіоваскулярних ускладнень внаслідок 

прийому КОКів, враховуючи інші основні фактори серцево-

судинного ризику. Однак, немає даних про ризик використання 

КОКів, характерних для жінок із СПКЯ. 

 

Ефекти комбінованої КОК-метформінової терапії розглядаються в 

інших місцях. 

 

Дисліпідемія – Підхід до лікування дисліпідемії у жінок із СПКЯ такий 

же, як і для інших пацієнтів із дисліпідемією. Фізичні вправи та 

схуднення – це терапія першої лінії, після чого призначається 

фармакологічне лікування, якщо це необхідно.  

 

Статини – Статини ефективні при дисліпідемії у жінок із СПКЯ, але 

не мають інших клінічно важливих метаболічних чи ендокринних 

ефектів. У метааналізі чотирьох досліджень у 244 жінок, яким 

рандомно були призначені статини (симвастатин або 

аторвастатин) або плацебо протягом 6-12 місяців, статинова 

терапія знижувала сироваткові ліпопротеїди низької щільності 

(ЛПНЩ) та тригліцериди, але не мала впливу на ліпопротеїди 

високої щільності (ЛПВЩ), рівень інсуліну натще або С-реактивного 



 

білка. Спостерігалося невелике зниження рівня сироваткового 

тестостерону, але не було покращення регулярності 

менструального циклу, овуляції, зменшення проявів акне, гірсутизму 

чи ІМТ.  

 

Обструктивне апное сну – Апное сну, поширене захворювання у 

жінок із СПКЯ, є важливим фактором резистентності до інсуліну, 

непереносимості глюкози та діабету 2 типу. В одному повідомленні 

жінкам з СПКЯ та обструктивним апное сну призначалася 

оксигенотерапія (постійний позитивний тиск у дихальних шляхах - 

CPAP), що покращило чутливість до інсуліну та зменшило 

діастолічний кров'яний тиск. Про аналогічну користь повідомлялося 

в метааналізі восьми досліджень.  

 

Неалкогольний стеатогепатит – Переважання неалкогольного 

стеатогепатиту (НАСГ) збільшується у жінок із СПКЯ. Схуднення та 

використання метформіну в цих жінок покращують метаболічну та 

печінкову функції.  

 

Депресія/тривога – Є докази того, що у жінок, хворих на СПКЯ, 

погіршується якість життя та більш високі показники депресії й 

тривоги порівняно з жінками з аналогічним показником ІМТ без 

СПКЯ. Однак ефективність та безпека терапії антидепресантами 

ще не встановлена у жінок із СПКЯ та тривогою чи депресією.  

 

ЖІНКИ, ЩО БАЖАЮТЬ ВАГІТНІТИ 

 

Втрата ваги – Для жінок із ановуляцією та СПКЯ, які мають зайву вагу 

або страждають ожирінням, ми пропонуємо схуднення до початку 

індукції овуляції. Підхід до лікування ожиріння є таким, як у жінок без 

СПКЯ, починаючи зі змін способу життя (дієти та фізичних вправ), 

після чого проводиться фармакотерапія (якщо не планується 

вагітність), а при необхідності – баріатрична хірургія.  

 



 

Навіть незначна втрата ваги на 5-10% була пов'язана з 

покращенням метаболічного статусу, зниженням у сироватці крові 

концентрації андрогенів і відновленням овуляції в деяких 

дослідженнях. Не у всіх жінок розвиваються овуляторні цикли, 

незважаючи на подібний ступінь схуднення. Крім того, дані про 

частоту та перебіг вагітностей обмежені.  

 

Однак постфактум порівняння двох мультицентрових паралельних 

досліджень у жінок із надмірною масою тіла/ожирінням із СПКЯ і 

ановуляторним безпліддям повідомило про більшу частоту овуляцій 

і живонародження з попередньою модифікацією способу життя і 

втратою ваги в порівнянні з негайним лікуванням кломіфен 

цитратом. Два паралельних випробування включали:  

 

● Лікування гіперандрогенії проти резистентності до інсуліну при 

неплідному синдромі полікістозних яєчників (OWL-PCOS) у жінок, 

відкрите дослідження жінок із надмірною вагою або ожирінням із 

СПКЯ та ановуляторним безпліддям, призначене на 16 тижнів 

попереднє безперервне лікування оральними контрацептивами 

(КОКи; n = 47), модифікація способу життя (включаючи обмеження 

калорій, ліки проти ожиріння, зміна способу життя та фізичні 

вправи; n = 48) або комбінація обох (КОКи та модифікація способу 

життя; n = 47) з подальшою терапією до чотирьох циклів кломіфен 

цитрату для індукції овуляції.  

 

● Дослідження вагітності при синдромі полікістозних яєчників II 

(PCOS II) (п = 187), в подвійному сліпому дослідженні до п'яти циклів 

кломіфен цитрату або летрозолу. Дані були отримані лише у 

пацієнтів групи терапії кломіфеном, які відповідали критерію 

індексу маси тіла (ІМТ) для дослідження OWL-PCOS. 

Проаналізовано лише перші чотири цикли кломіфеном. У PCOS II, 

після чотирьох циклів кломіфену (без попереднього лікування), 

кумулятивний преовуляторний цикл і частота живонародження були 

45 і 10,2%; (227 з 619 циклів, 19 з 187 пацієнтів). У OWL-PCOS 16-

тижнева підготовча терапія призвела приблизно до 6,5% втрати ваги 

від базової лінії та покращення овуляції й живонароджуваності (62 та 

25% відповідно; 80 із 129 циклів та 12 з 48 пацієнтів).  



 

 

Попереднє лікування оральними контрацептивами (монотерапія чи 

комбінація з модифікацією способу життя) не вплинуло на 

результати. 

 

Хоча ми заохочуємо до зменшення ваги у жінок з ожирінням, що 

страждають на СПКЯ та ановуляторне безпліддя, наш підхід дещо 

відрізняється у жінок старшого віку (≥37 років) або у тих, чиє 

тестування показує зменшення оваріального резерву. При цих 

параметрах ми зазвичай пропонуємо негайну індукцію овуляції, 

або короткочасну (тримісячну) спробу зменшення ваги з 

послідуючою індукцією овуляції. Ми не пропонуємо триваліших 

спроб схуднення. 

 

Препарати для індукції овуляції 

● Жінки з олігоовуляцією та СПКЯ проходять індукцію овуляції, ми в 

даний час пропонуємо летрозол як першу лінію терапії по 

відношенню до кломіфен цитрату, незалежно від ІМТ пацієнтки. 

Перш ніж розпочати лікування летрозолом, лікар повинен 

обговорити з пацієнткою, що використання цього препарату не 

схвалено Управлінням харчових продуктів та лікарських засобів 

США (FDA) для цього призначення і що існує альтернатива 

(кломіфен цитрат).  

 

● Кломіфен цитрат був першою лінією терапії для цієї популяції 

протягом багатьох років із використанням метформіну як 

альтернативи. Однак і кломіфен, і метформін виявляються менш 

ефективними для живонародження, ніж летрозол. У жінок із СПКЯ 

можна очікувати частоту овуляції 80% та кумулятивну частоту 

вагітностей від 30 до 40%. Кумулятивна частота вагітностей залежить 

від ІМТ пацієнта, причому більш високий показник ІМТ пов'язаний із 

нижчою кумулятивною частотою вагітностей.  

● Метформін – це препарат, основним ефектом якого є зниження 

викиду глюкози в печінці й тим самим зниження рівня сироваткової 

концентрації інсуліну. Метформін застосовувався для сприяння 

овуляції самостійно або в поєднанні з кломіфеном, але, як 



 

виявляється, монотерапія кломіфеном або летрозолом 

перевершує монотерапію метформіном за частотою 

живонародження. Його роль у лікуванні безпліддя обмежена. 

Клінічні випробування, що підтверджують це, переглядаються в інших 

розділах.  

 

Поточні вказівки рекомендують не призначати рутинно метформін 

жінкам із ожирінням та СПКЯ (включаючи індукцію овуляції), за 

винятком жінок із непереносимістю глюкози, яким не вдалася 

модифікація способу життя. Терапія метформіном при СПКЯ та 

стратегії для профілактики діабету 2 типу розглядаються більш 

докладно окремо.  

 

● Терапія гонадотропіном – Інший метод індукції овуляції – це 

введення екзогенних гонадотропінів. Дослідження 225 жінок із СПКЯ, 

які протягом 10-ти років проходили лікування в одному центрі, 

виявило частоту овуляції та вагітності відповідно 72 та 45% після 

призначення низькодозованих гонадотропінів. Екзогенна терапія 

гонадотропіном розглядається в інших розділах. Жінки із СПКЯ та 

ановуляторним безпліддям, які отримували гонадотропіни, мають 

високий ризик виникнення синдрому гіперестимуляції яєчників 

(СГСЯ). Екзогенні схеми гонадотропіну є складними, 

дороговартісними й найкраще їх проводять досвідчені клініцисти; 

більшість клініцистів рекомендують оцінити прохідність маткових 

труб перед початком цих відносно агресивних методів лікування.  

 

Інші ліки 

• Терапія тіазолідиндіоном була досліджена для індукції овуляції, 

але ми не рекомендуємо її використання через можливі серцево-

судинні порушення. 

• Хоча жінки з СПКЯ, не мають дефіциту гонадотропін-рилізинг 

гормону (ГнРГ), пульсова доза ГнРГ є помірно ефективною для 

індукції овуляції. Наразі він доступний у Європі, але не у Сполучених 

Штатах. В одному дослідженні 41 пацієнта, що пройшли 114 циклів 

індукції овуляції, 56% жінок мали овуляцію, а 40% пацієнток з 

овуляцією завагітніли. Овуляторні цикли були пов'язані зі зниженням 

ІМТ та рівня інсуліну натще та більш високими вихідними 



 

концентраціями фолікуло-стимулюючого гормону (ФСГ) у 

сироватці крові. Таким чином, пульсова доза ГнРГ може бути 

хорошим варіантом, зокрема, у жінок із СПКЯ. 

 

Голкорефлексотерапія – Центри лікування безпліддя часто 

пропонують голкорефлексотерапію як допоміжну терапію жінкам 

із СПКЯ, які перенесли індукцію овуляції або запліднення in vitro. 

Однак, наявні докази показують, що це не підвищує частоту 

живонародження при монотерапії чи комбіновано з кломіфен 

цитратом (порівняно зі симуляцією монотерапії акупунктурою або 

з кломіфеном). Додавання акупунктури під час циклів запліднення 

in vitro не покращує результати.  

 

Лапароскопічна хірургія – У минулому клиноподібна резекція 

яєчників була стандартним методом лікування безпліддя у жінок із 

СПКЯ. Однак від цього підходу відмовилися як через ефективність 

кломіфену, так і через високу частоту виникнення спайкової 

хвороби органів малого тазу, що спостерігається при клиновидній 

резекції.  

 

Заміна клиновидної резекції, лапароскопічна лазерна 

електрокаутеризація яєчників, може бути ефективною у деяких 

жінок із СПКЯ. Однак, враховуючи інші фармакологічні варіанти 

індукції овуляції, хірургічне лікування не часто призначається. 

 

Для жінок, які не піддаються індукції овуляції ні летрозолом, ні 

кломіфеном цитратом, лапароскопічний дриллінг яєчників (також 

його називають лапароскопічною діатермо- або 

електрокоагуляцією яєчників) є хірургічним варіантом лікування 

другої лінії. У порівнянні з терапією гонадотропіном, іншим 

лікуванням другого ряду, дриллінг яєчників має аналогічну 

ефективність, а також призводить до зниження ризику багатоплідної 

вагітності або СГСЯ. Недоліки дриллінгу яєчників включають 

хірургічний ризик та можливе формування спайок. Незважаючи на 

те, що лапароскопічний дриллінг яєчників застосовують 

десятиліттями, методику ніколи не стандартизували по відношенню 

кількості проколів, дози та тривалості проколу або того, чи слід 



 

проводити дриллінг одного або двох яєчників. Базуючись на 

дослідженнях від трьох до шістьох проколів на яєчнику при 40 Вт 

коагулюючого (модульованого) струму, по чотири секунди на 

кожний прокол здається адекватним терміном.  

 

Дриллінг яєчників, ймовірно, зменшує секрецію яєчниками 

андрогенів та протеїнів, внаслідок чого збільшується секреція ЛГ та 

ФСГ. У свою чергу, після дриллінгу яєчників, яєчник більше реагує на 

стимуляцію ендогенними гонадотропінами, що сприяє зростанню 

домінантного фолікула яєчника та овуляції. 

 

Після дриллінгу яєчників овуляторні цикли виникають у 80% пацієнтів із 

діапазоном від 30 до 90%, повідомляється у дослідженні. 

Нормалізація овуляторної функції тривала протягом багатьох років 

у більшості пацієнтів після дриллінгу яєчників. 

 

Запліднення in vitro – Якщо є втрата ваги, індукція овуляції за 

допомогою медикаментів та/або лапароскопічної лазерної 

електрокаутеризації яєчників не вдається, наступним кроком є 

запліднення in vitro. Без відповідного втручання, жінки з СПКЯ мають 

підвищений ризик як багатоплідної вагітності, так і СГСЯ. У жінок із 

СПКЯ, яким проводиться екстракорпоральне запліднення, 

спостерігається менша частота СГСЯ. Однак ризик виникнення 

СГСЯ зменшується при перенесенні заморожених, а не свіжих 

ембріонів у цих жінок. Прийом метформіну також може 

допомогти знизити ризик виникнення СГСЯ у жінок із СПКЯ.  

 

 

 

ПІДСУМОК РЕКОМЕНДАЦІЙ 

 

Незалежно від використуваних діагностичних критеріїв, лікування 

синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ) включає лікування окремих 

компонентів синдрому (гірсутизм, олігоменорея, безпліддя, 

ожиріння та непереносимість глюкози) залежно від цілей пацієнта. 



 

 

● Втрата ваги, яка може покращити метаболічний ризик, відновити 

овуляторні цикли та, можливо, покращити частоту 

живонародження, є першою лінією для більшості жінок. 

● Комбіновані естроген-прогестинові оральні контрацептиви (КОКи) 

є основою фармакологічної терапії для жінок, хворих на СПКЯ для 

лікування гіперандрогенії, менструальної дисфункції та 

забезпечення контрацепції. 

● Наш підхід до використання КОКів у жінок із СПКЯ такий же, як у 

жінок, які не мають СПКЯ. Фактори ризику венозної тромбоемболії 

(ВТЕ), які включають ожиріння, вік пацієнта, а також сімейний 

анамнез ВТЕ, слід оцінити. Більш детальну інформацію можна 

отримати в Медичних критеріях придатності використання засобів 

контрацепції Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) 

Сполучених Штатів Америки.  

 

Ми пропонуємо бути обережними при призначенні КОКів жінкам, 

які страждають на ожиріння (індекс маси тіла [ІМТ] ≥30 кг/м2) віком 

старше 40 років, оскільки існує більший ризик виникнення ВТЕ. Інші 

відносні та абсолютні протипокази щодо використання КОКів 

викладені в Медичних критеріях придатності використання засобів 

контрацепції CDC.  

● Для гірсутизму чи інших андрогенних проявів ми пропонуємо КОК 

як терапію вибору (2В клас). 

● Ми, як правило, починаємо з КОК, що містить 20 мкг 

етинілестрадіолу в поєднанні з прогестином, таким як норетіндрон 

або норетіндрон ацетат, прогестини, які мають меншу 

андрогенність, але схожий ризик ВТЕ порівняно з левоноргестрел-

вміщуючими КОКами. Для досягнення оптимального лікування 

гіперандрогенних симптомів для деяких жінок необхідні більш 

високі дози етинілестрадіолу. Проблеми пов’язані з ризиком ВТЕ з 

новими прогестинами і з дроспіреноном розглядаються окремо.  

● Якщо пацієнт не задоволений клінічною відповіддю на 

шестимісячну монотерапію КОК (для гіперандрогенних проявів), ми 

пропонуємо додати спіронолактон (2В клас).  



 

● Для профілактики гіперплазії ендометрія та можливо раку ми 

пропонуємо терапію КОКами (2С клас). 

● Для жінок із СПКЯ, які вирішили не приймати або не можуть 

приймати КОКи, ми зазвичай застосовуємо курсову терапію 

прогестинами. 

● Для жінок із СПКЯ, яким показана індукція овуляції, ми пропонуємо 

летрозол як терапію першої лінії, а не кломіфен цитрат (2В клас). 

Перед початком прийому летрозола, лікар повинен обговорити з 

пацієнткою, що використання препарату не схвалене Управлінням 

харчових продуктів та лікарських засобів (FDA) США і що кломіфен 

є альтернативою.  

● Для жінок із СПКЯ та ІМТ > 30 кг/м2, ми також пропонуємо дієту та 

фізичні вправи для зниження ваги. 

 

Джерело: https://bit.ly/3lwpGme  

Переклад: Кондратюк Яна 

https://bit.ly/3lwpGme

