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АНОТАЦІЯ 

 

Безпліддя, під яким розуміють неможливість завагітніти протягом 12 

місяців за умови незахищених статевих актів або терапевтичне 

донорське запліднення у жінок молодше 35 років або протягом 6 

місяців у жінок старше 35 років, вражає до 15% пар. Оцінка 

безпліддя може бути запропонована будь-якому пацієнту, який 

підлягає під його критерії або має високий ризик безпліддя.  

Жінки старше 35 років повинні пройти швидке обстеження та 

почати лікування вже після 6 місяців невдалих спроб завагітніти або 

раніше, якщо це клінічно показано. У жінок старше 40 років 

необхідна негайна діагностика та лікування. Якщо у жінки є 

патологія, яка ймовірно спричиняє безпліддя, акушер-гінеколог 

повинен запропонувати їй провести негайну оцінку стану. Основні 

компоненти початкового обстеження включають збір анамнезу, 

фізикальний огляд та додаткові дослідження.  

Для жінки дослідження будуть направлені на визначення резерву 

яєчників, овуляторної функції та виключення структурних 

аномалій. Візуалізація репродуктивних органів надає цінну 

інформацію про стани, які впливають на фертильність. Під час 

візуалізації лікарі можуть виявити порушення прохідності маткових 

труб та патологію малого тазу, а також оцінити резерв яєчників.  

Чоловічий фактор є причиною безпліддя у 40–50% пар. Враховуючи 

високу поширеність чоловічого фактору безпліддя у 

гетеросексуальних пар, першочерговий збір анамнезу та оцінка 

партнера-чоловіка є виправданими. Лікар акушер-гінеколог може 

обґрунтовано зібрати анамнез партнера-чоловіка та направити 

його на здачу спермограми. Доцільно також направити всіх 

пацієнтів чоловічої статі з безпліддям до фахівця, який має досвід у 

галузі чоловічої репродуктивної медицини.  

Безпліддя нез’ясованого генезу може бути діагностовано у 30% 

безплідних пар. Як мінімум, для постановки такого діагнозу таким 



 

 

пацієнтам, повинні бути наявні докази овуляції, прохідності маткових 

труб та нормальна спермограма. 

 

Рекомендації та висновки 

 

Американський коледж акушерів-гінекологів (ACOG) та 

Американське товариство з репродуктивної медицини (ASRM) 

зробили висновки та розробили наступні рекомендації: 

● Оцінка безпліддя може бути запропонована будь-якому 

пацієнту, який підпадає під критерії безпліддя або має 

високий ризик безпліддя. 

● Жінки старше 35 років повинні проходити прискорене 

обстеження і почати лікування вже після 6 місяців невдалих 

спроб завагітніти або раніше, якщо це клінічно показано. У 

жінок старше 40 років є виправданими негайна оцінка та 

лікування. Якщо у жінки є стан, який ймовірно, спричиняє 

безпліддя, акушер-гінеколог повинен провести негайну його 

оцінку. 

● Детальний анамнез, включаючи дані, що мають відношення до 

потенційної етіології безпліддя, слід отримати у пацієнтки та 

партнера, якщо це потрібно. 

● Цілеспрямований фізикальний огляд жінки повинен 

виконуватися з акцентом на ключові ознаки та включати 

обстеження щитовидної залози, молочної залози та органів 

малого тазу. 

● Під час обстеження жінки увагу варто зосередити на резерві 

яєчників, дослідженні овуляторної функції та пошуку 

структурних аномалій. 

● Візуалізація репродуктивних органів забезпечує цінну 

інформацію про стани, що впливають на фертильність. Дані 

методи можуть допомогти виявити непрохідність маткових 

труб, патологію малого тазу та оцінити резерв яєчників. 

● Акушер-гінеколог може самостійно зібрати детальний 

анамнез у чоловіка та направити його на здачу 

спермограми. Крім того, також доцільно відправляти всіх 

чоловіків з безпліддям до медичного працівника у галузі 

чоловічої репродуктивної медицини. 



 

 

 

Вступ 

 

Безпліддя , що визначається як неможливість завагітніти протягом 12 

місяців при наявності регулярних незахищених статевих актів або 

терапевтичного донорського запліднення у жінок молодше 35 років, 

або протягом 6 місяців у жінок старше 35 років, вражає до 15% 

пар.  

Основні принципи обстеження безплідних пар узагальнена в 

таблиці 1. Оцінка безпліддя може бути запропонована будь-якому 

пацієнту, який підпадає під критерії безпліддя або має високий 

ризик безпліддя. Жінки старше 35 років повинні пройти швидке 

обстеження та почати курс лікування вже через 6 місяців невдалих 

спроб завагітніти або раніше, якщо це клінічно показано. У жінок 

старше 40 років негайне обстеження та лікування є 

обов’язковими. Додатково, якщо жінка має патологію, яка 

ймовірно, спричиняє безпліддя, акушер-гінеколог повинен 

запропонувати їй негайне обстеження. Покази для негайної оцінки 

включають наступне: 

● олігоменорея або аменорея 

● наявна або запідозрена патологія матки, маткових труб або 

очеревини 

● III або IV стадії ендометріозу 

● відоме або підозрюване чоловіче безпліддя 

 

Консультування до вагітності та оцінка 

 

Прегравідарний догляд важливий для зменшення ризику розвитку 

негативних наслідків для здоров'я жінки, плоду та новонародженого, 

працюючи з жінкою для оптимізації здоров’я, визначення 

модифікованих факторів ризику та забезпечення освіти про 

здорову вагітність. Американський коледж акушер-гінекологів та 

ASRM надають огляд консультування перед вагітністю та 

рекомендації щодо консультування, скринінг інфекційних хвороб, 

імунізація, генетичне консультування та багато іншого у Висновку 

Комітету № 762, Консультування перед вагітністю. Це також 



 

 

можливість навчати жінок різним методам, щоб підвищити 

фертильність, включаючи терміни та частоту статевого акту. 

 

Жіночий фактор безпліддя 

 

Акушер-гінеколог часто є першим спеціалістом охорони здоров’я, 

до якого будуть звертатися за оцінкою чи занепокоєнням щодо 

фертильності. Основні компоненти початкового обстеження 

включають збір анамнезу, фізикальний огляд та додаткові 

обстеження, як зазначено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Базова оцінка безпліддя 

Жінки 

Анамнез   

Фізикальний огляд   

Оцінка вагітностей   

Додаткова оцінка 

для визначення 

етіології безпліддя 

Зменшений 

оваріальний 

резерв 

● АМГ, базальний ФСГ та 

естрадіол 

● ТВУЗД з визначенням 

кількості фолікулів 

 
Овуляторна 

дисфункція 

Оцінка овуляторної функції 

(визначення сироваткового 

прогестерону) 

 
Трубний 

фактор 

● Гістеросальпінгографія 

● Контрастна 

гістеросальпінгосонографія 

 
Матковий 

фактор 

● ТВУЗД 

● Соногістерографія 

● Гістероскопія 

● Гістеросальпінгографія 

Чоловіки 

Анамнез   

Аналіз сперми   

 

Збір анамнезу 

 



 

 

Вичерпний анамнез, включаючи деталі, що є потенційною 

етіологією безпліддя, слід отримати від пацієнтки та партнера. 

Ключові фактори анамнезу, які слід отримати від пацієнта, 

включають наступне: 

● тривалість безпліддя та результати будь-якого попередньої 

оцінки та лікування 

● менструальний анамнез (включаючи вік менархе, тривалість 

циклу та його характеристики; наявність легких або важких 

передменструальних симптомів; початок та ступінь тяжкості 

дисменореї), ознаки овуляції, включаючи позитивні тести на 

овуляцію, зміни цервікального слизу, або двофазна базальна 

температура 

● історія вагітностей (кількість вагітностей, пологів, терміни 

розродження, лікування безпліддя, результат вагітностей, 

способи розродження та супутні ускладнення) 

● попередні методи контрацепції 

● частота і тривалість статевого акту 

● сексуальна дисфункція 

● минулі операції (втручання, покази та результати), фокус - на 

абдомінальних та тазових втручаннях 

● попередні епізоди госпіталізації, серйозні захворювання або 

травми 

● гінекологічний анамнез (наприклад, запальні захворювання 

органів малого тазу, інфекції, що передаються статевим 

шляхом, ендометріоз, лейоміоми) 

● сексуальний анамнез 

● опитування щодо інших систем органів, включаючи анамнез 

захворювань щитовидної залози, галактореї, гірсутизму, 

тазового або абдомінального болю і диспареунії 

● попередні аномальні скринінгові тести на рак шийки матки та 

будь-яке подальше проведене лікування 

● ліки та добавки, які приймаються в даний час з акцентом на 

виявленні алергії та потенційних тератогенів 

● сімейний анамнез щодо вроджених вад розвитку, затримки 

розвитку, ранньої менопаузи або репродуктивних проблем 

● вплив та експозиція потенційних факторів ризику 

навколишнього середовища 



 

 

● вживання нікотинових продуктів, алкоголю, рекреаційних або 

заборонених наркотиків 

 

Медичний огляд 

 

Цілеспрямований об’єктивний огляд жінки-партнера слід проводити 

з фокусуванням на життєві показники, не забуваючи про 

обстеження щитовидної залози, грудей та малого тазу.  

Ключові фізичні фактори включають наступне: 

● вага, індекс маси тіла, артеріальний тиск та пульс 

● збільшення щитовидної залози та наявність будь-яких вузликів 

або болючих ділянок 

● виділення з грудей та їх характер 

● ознаки надлишку андрогену 

● класифікація Таннера щодо грудного, лобкового та 

пахвинного волосся 

● вагінальні або шийкові аномалії, секрет чи патологічні 

виділення 

● болючість тазу або живота, збільшення об’єму органів, або 

поява утворень 

● розмір матки, форма, положення та рухливість 

● придаткові утворення або болючість в області придатків 

● утворення дугласового простору, болючість або вузлуватість в 

його проекції 

 

Додаткова оцінка етіології безпліддя 

 

Обстеження при безплідді включає лабораторні тести та 

візуалізацію органів малого тазу. Для жінки-партнера тести будуть 

зосереджені на визначенні резерву яєчників, овуляторній функції та 

структурних відхиленнях. Деякі дослідження на фертильність мають 

низьку значимість при ідентифікації модифікуючих діагнозів, не 

дозволяють розділити жінок на тих, які завагітніють і не завагітніють, 

додають суттєві витрати, або пов'язані зі шкодою, яка перевищує 

очевидну користь. Хоча можуть бути інші причини для проведення 

цих тестів, вони низько значимі для оцінки безпліддя. Візуалізація 

репродуктивних органів надає цінну інформацію про умови, які 



 

 

впливають на фертильність. Методи візуалізації можуть допомогти в 

оцінці трубної прохідності та патології малого тазу, а також оцінити 

резерв яєчників. 

 

Зменшений оваріальний резерв 

 

Репродуктивний потенціал яєчників, що називається оваріальний 

резерв, представляє собою кількість ооцитів, які доступні для 

потенційного запліднення на момент обстеження. 

 

Додаток 1. Дослідження на предмет безпліддя, які не повинні 

рутинно застосовуватися: 

 

● Лапароскопія при ідіопатичному безплідді 

● Розширене тестування спермальної функції (наприклад, 

фрагментаційне тестування ДНК) 

● Посткоїтальне тестування 

● Обстеження на тромбофілію 

● Імунологічне дослідження 

● Каріотип 

● Біопсія ендометрію 

● Пролактин 

Наявність зменшеного оваріального резерву прогнозує майбутню 

відповідь на стимуляцію яєчників. Результати тестів на визначення 

оваріального резерву слід враховувати в контексті віку пацієнта.  

Хоча немає остаточних критеріїв зменшення оваріального резерву, 

наступні значення можна вважати відповідними зменшеному 

оваріальному резерву: 

● значення антимюллерового гормону (АМГ) менше, ніж 1 нг/мл 

● кількість антральних фолікулів менше 5–7 і 

● фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) більше 10 МО/л або 

● історія поганої відповіді на стимуляцію запліднення in vitro 

(менше чотирьох ооцитів на час пошуку яйцеклітини). 

Резерв яєчників можна оцінити шляхом вимірювання естрадіолу та 

ФСГ на 2-5 день менструального циклу. Значення ФСГ більше ніж 10 

МО/л пов'язана з менш стійкою реакцією на стимуляцію 

яєчників. Естрадіол служить допоміжним засобом для інтерпретації 



 

 

результатів ФСГ. Базальний рівень естрадіолу зазвичай повинен 

бути менше 60–80 пг/мл; підвищений рівень естрадіолу може мати 

супресивний ефект на рівень ФСГ і є індикатором зменшення 

яєчникового резерву.  

Сироватковий АМГ продукується гранульозними клітинами 

антральних фолікулів і, отже, є ще одним сироватковим 

маркером оваріального резерву. 

Оскільки рівень АМГ залишається відносно стабільним протягом 

менструального циклу, то його можна оцінити в будь-який день 

менструального циклу.  

Антимюллеровий гормон подібний до кількості антральних 

фолікулів за своєю здатністю прогнозувати реакцію на стимуляцію 

яєчників та настання вагітності у безплідних жінок.  

Тести на оваріальний резерв хороші предиктори відповіді на 

стимуляцію яєчників, але погані результати не обов'язково 

передбачають собою неможливість досягнення живонародження. 

Якщо у жінки є незрозуміла недостатність яєчників або підвищений 

рівень ФСГ до 40 років, то їй рекомендовано провести скринінг на 

наявність ламкої Х-хромосоми та визначення в ній FMR1 премутації. 

Ультрасонографічна оцінка кількості антральних фолікулів 

передбачає підрахунок кількості фолікулів у розмірі 2–10 мм в обох 

яєчниках.  

Мала кількість антральних фолікулів визначається як менше 5–7 

фолікулів і асоціюється з поганою відповіддю на стимуляцію 

яєчників. Однак кількість антральних фолікулів є відносно поганим 

предиктором майбутньої здатності до вагітності. Кількість 

антральних фолікулів може бути підвищеною у жінок із синдромом 

полікістозу яєчників (СПКЯ) або зменшена у жінок з гіпоталамічною 

аменореєю чи тих, хто приймає гормональні контрацептиви. 

 

Овуляторна дисфункція 

 

Овуляторна дисфункція (визначається як наявність олігоменореї 

або аменореї, або при рівні лютеїнового прогестерону в результаті 

двох визначень менше 3 нг/мл) займає значну частину жіночого 

безпліддя. Для багатьох жінок менструальний анамнез може бути 

достатнім для оцінки овуляторної функції. Можна використовувати 



 

 

анамнез для оцінки овуляторних циклів, оскільки більшість жінок з 

овуляцією матимуть регулярні менструальні цикли тривалістю 25–35 

днів, що будуть супроводжуватися відповідними симптомами. 

Однак, у третини жінок, із нормальними менструальними циклами, 

спостерігається ановуляція; отже, слід враховувати об’єктивне 

підтвердження овуляції. Об’єктивну кількісну оцінку овуляції також 

можна отримати за допомогою вимірювання рівня прогестерону в 

середині лютеїнової фазі, за рахунок позитивного ЛГ тесту, 

двофазності базальної температури або зміни цервікального 

слизу. Значення прогестерону більше 3 нг/мл є свідченням 

овуляції. Вироблення прогестерону з постовуляторного жовтого тіла 

залежить від стимуляції ЛГ і, отже, є високопульсуючим над 

мінімальним порогом 3 нг/мл. Оскільки рівні лютеїнового 

прогестерону в сироватці крові можуть коливатися (то 

збільшуватися, то зменшуватися в сім разів) протягом декількох 

годин, значення одного прогестерону більше ніж 3 нг/мл слід 

використовувати для підтвердження овуляції, але не для оцінки якості 

лютеїнової фази. 

Ановуляція може бути пов’язана з ожирінням, гіпоталамічною і 

гіпофізарною дисфункцією, СПКЯ та іншими етіологіями. Синдром 

полікістозних яєчників є найпоширенішою причиною овуляторного 

безпліддя. Не існує універсально прийнятого визначення 

СПКЯ; проте цей синдром може бути виставлений на основі 

Критеріїв Національних Інститутів Охорони Здоров’я, 

Роттердамських Критеріїв, Критеріїв Товариства з Надлишку 

Андрогенів та СПКЯ.  

Хоча у багатьох жінок із СПКЯ головною скаргою буде безпліддя, 

акушер-гінекологам та іншим гінекологічним працівникам слід 

пам’ятати про інші потенційні ризики для здоров'я.  

Жінки, у яких діагностовано СПКЯ підвищений ризик метаболічного 

синдрому, пов'язаних з цим несприятливих серцево-судинних подій 

та поганих результатів вагітності. Усі жінки, у яких діагностований 

СПКЯ повинні пройти обстеження на метаболічний синдром з 

вимірюванням окружності талії, артеріального тиску, дослідженням 

ліпідної панелі натще і тестом толерантності до глюкози. 

Хвороби щитовидної залози та гіперпролактинемія можуть 

спричиняти овуляторну дисфункцію, починаючи від неадекватної 



 

 

лютеїнової фази до олігоовуляції та аменореї. Сироватковий 

тиреотропін слід вимірювати у жінок з овуляторною дисфункцією, 

безплідних жінок або тих, хто має ознаки захворювання щитовидної 

залози. Пролактин у сироватці крові слід вимірювати у безплідних 

жінок з нерегулярними менструаціями або іншими ознаками та 

симптомами гіперпролактинемії. 

 

Трубний фактор 

 

Гістеросальпінгографія (ГСГ), процедура, яка використовується для 

огляду порожнини матки та маткових труб шляхом введення 

рентгенконтрастної речовини через шийку матки під час 

рентгеноскопії, зазвичай використовується для визначення 

прохідності труб. Проксимальна та дистальна оклюзія труб, 

перитубальні спайки, і сальпінгіт перешийкової ділянки можна 

побачити під час ГСГ. Позитивне прогностичне значення та 

негативне прогностичне значення ГСГ для оцінки прохідності 

маткових труб становлять 38% та 94% відповідно. Враховуючи низьку 

позитивну прогнозовану цінність, після, на якій виявлено 

непрохідність труб, може знадобитися подальша оцінка для 

підтвердження трубної оклюзії. 

Соногістерографія - це візуалізація матки і придатків ультразвуком з 

введенням рідини через трансцервікальний катетер.  

Часто використовується техніка введення контрастної рідини із 

бульбашками повітря для полегшення ідентифікації труб, які 

зазвичай не візуалізуються на УЗД.  

Точність гістеросальпінгоконтрастної сонографії може більше 

залежати від досвіду оператора, ніж ГСГ. Чутливість 

гістеросальпінгоконтрастної сонографії для визначення прохідності 

маткових труб становить від 76% до 96%, хоча специфічність 

коливається від 67% до 100%. Роль контрастної соногістерографії у 

визначенні прохідності труб корелює із збільшенням кількості даних 

про її використання. 

 

 

 

Матковий фактор 



 

 

 

Маткові фактори, пов'язані з безпліддям, включають ендометріальні 

поліпи, синехії, мюллерові аномалії та лейоміоми.  

Лейоміоми з хірургічно модифікованим ефектом щодо 

фертильності включають ті, що мають підслизовий або 

ендометріальний компонент, що спотворює порожнину 

матки. Міомектомія як правило, не рекомендується для 

покращення результатів вагітності у безсимптомних безплідних 

жінок із міомами, які не виступають у порожнину матки.  

Використовуючи соногістерографію, порожнина матки, як 

правило, легко візуалізується, і така патологія як поліпи ендометрія, 

підслизові міоми та внутрішньоматкові синехії можна чітко 

побачити. Більше 16% безплідних жінок та 40% жінок з аномальними 

матковими кровотечами мають відхилення від норми на 

соногістерографії.  

Соногістерографія має чутливість і специфічність 91% та 84% 

відповідно для виявлення внутрішньоматкових структур, які можуть 

бути поліпами або лейоміомами. Трансвагінальна 

ультрасонографія допомагає виявити лейоміоми матки, що 

вип’ячуються у порожнину матки. Розмір, кількість і розташування 

лейоміом матки може визначатися за допомогою 

соногістерографії, яка в свою чергу може допомогти у розробці 

плану лікування безпліддя. Використання тривимірного УЗД 

підвищує ймовірність виявлення аномалії Мюллера і, прирівнюється 

з тазовим МРТ у діагностичній точності для цього стану. 

Пряма візуалізація порожнини матки за допомогою гістероскопії є 

найбільш надійним методом діагностики поліпів ендометрію, 

синехій матки та субмукозних міом.  

Гістероскопія використовується не так часто для первинної оцінки 

жінок з безпліддям через міркування щодо вартості та доступності.  

У інших методів оцінки порожнини матки, таких як УЗД, перевагою 

є одночасна візуалізація придатків.  

Для підтвердження та лікування внутрішньопорожнинних уражень, 

які виявлені за допомогою інших методів візуалізації показана 

гістероскопія. 

Гістеросальпінгографія обмежена у своїх можливостях виявлення 

утворень порожнини матки або спайок, оскільки ці структури не є 



 

 

рентгенконтрастними. Таким чином, на ГСГ покладається 

візуалізація впливу утворень матки для виявлення аномалії. Чутливість 

ГСГ для поліпоїдних уражень порожнини матки становить лише 50%. 

Аномалії Мюллера можна виявити за допомогою ГСГ, хоча інші 

способи візуалізації необхідні для диференціації та підтвердження 

діагнозу. Магнітно-резонансна томографія і тривимірна 

ультрасонографія є найбільш точними для діагностики мюллерових 

аномалій. 

 

Чоловічий фактор безпліддя 

 

Чоловічий фактор є причиною безпліддя у 40–50% пар. Враховуючи 

високу поширеність чоловічого фактора як причини безпліддя 

гетеросексуальних пар, основний анамнез та оцінка чоловіка-

партнера є виправданими з самого початку. Мінімальна оцінка 

партнера-чоловіка включає репродуктивний анамнез та аналіз 

сперми (Таблиця 2). Спеціаліст з питань жіночого здоров'я може 

обґрунтовано зібрати анамнез чоловіка-партнера та направити 

чоловіка на спермограму. Крім того, доцільно також звернутися 

всім чоловікам, хворим на безпліддя, до медичного спеціаліста у 

чоловічій репродуктивній медицині. Будь-яка аномалія, зазначена в 

анамнезі чоловіка або відхилення від норми в спермограмі є 

підставою звернення до фахівця, який пройшов підготовку з питань 

безпліддя у чоловіків (наприклад, репродуктивний уролог або 

репродуктивний ендокринолог) для повноцінного обстеження. 

 

Анамнез 

 

У наведеному нижче списку представлені ключові моменти 

анамнезу, які виявляють у чоловіків: 

● частота і тривалість статевих актів 

● будь-які докази порушення статевої функції, в тому числі 

проблеми з ерекцією або еякуляцією 

● тривалість безпліддя 

● попередня фертильність 

● перенесені дитячі хвороби та історія розвитку 

● системні медичні захворювання 



 

 

● попередні операції (наприклад, лікування крипторхізму або 

зовнішня операція) 

● вживання ліків, включаючи анаболічні стероїди та добавки 

(наприклад, тестостерон) та наявність алергії 

● сексуальний анамнез та інфекції, що передаються статевим 

шляхом 

● вплив травми гонад або токсинів. 

 

Таб.2 Прийняті ВООЗ значення аналізу сперми 

Параметри 
Референтні значення  

(нижній ліміт - 5 перцентиль) 

Кількість сперми (мл) 1.5 

рН ≥7.2 

Концентрація сперматозоїдів 

(106 на мл) 
15 

Загальна кількість 

сперматозоїдів (106 на еякулят) 
39 

Загальна рухливість (%) 40 

Прогресуюча рухливість (%) 32 

Аглютинація сперматозоїдів Відсутня 

Морфологія сперматозоїдів 

(нормальні форми %) 
4% 

 

Аналіз сперми 

 

Аналіз сперми - це кількісна мікроскопічна оцінка параметрів 

сперми. Від двох до п’яти днів утримання є оптимальними до 

аналізу сперми. В ідеалі зразок має бути отриманий за рахунок 

мастурбації в лабораторній кімнаті. Забір сперми в домашніх 

умовах можливий, якщо зразок для оцінки транспортується при 

кімнатній температурі або температурі тіла протягом 1 

години. Аномалії аналізу сперми вимагають повторного тестування 

та подальшого обстеження. Існує кілька методів оцінки аналізу 

сперми (табл. 2). 

 

 

 



 

 

Безпричинне безпліддя 

 

Безпричинне безпліддя може діагностуватися у 30% безплідних 

пар. Безпричинне безпліддя виникає, коли дотримано визначення 

безпліддя, проведена базова оцінка безпліддя та всі результати 

тестів є нормальними. Як мінімум, такі пацієнти повинні мати 

докази овуляції, прохідності маткових труб і нормальний аналіз 

сперми. 

 

 

Переклад: Кондратюк Яна 

Джерело:https://www.acog.org/-

/media/project/acog/acogorg/clinical/files/committee-

opinion/articles/2019/06/infertility-workup-for-the-womens-health-
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