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Метою дослідження було оцінювання вираженості ендотеліаль-
ної дисфункції у вагітних, що страждали на залізодефіцитну
анемію (ЗДА). Показано, що у 66% вагітних із ЗДА мають місце
прояви дисфункції плаценти ІА–ІІ ступеня тяжкості. При спо-
лученні ЗДА та плацентарної дисфункції у вагітних виникають
прояви ендотеліальної дисфункції у вигляді асиметрії реакції
ендотелію на реактивну гіперемію після механічного впливу на
судинну стінку та приросту діаметра плечової артерії менше ніж
на 10%. При цьому вираженість порушень системної вазодила-
тації тісно корелювала зі змінами матково-плацентарного
(r=0,82) та плодово-плацентарного (r=0,77) кровотоку. Наго-
лошується, що наявність порушень вазодилатації на системно-
му та реґіонарному рівні свідчить про залучення до патогенезу
станів, асоційованих із ЗДА, нітрергічних систем організму.
Ключові слова: ендотеліальна дисфункція, нітрергічні системи,
залізодефіцитна анемія, вагітність.

Залізодефіцитна анемія (ЗДА) – одне з найбільш поширених
захворювань людини. У всьому світі на залізодефіцит стра;

ждає 1,62 млрд осіб, що відповідає 24,8% населення [1]. Часто;
та анемії у вагітних в різних країнах світу коливається від 21%
до 80% за рівнем гемоглобіну і від 49% до 99% за рівнем сиро;
ваткового заліза. За іншими оцінками поширеність анемії серед
вагітних склала 56 млн або 41,8% [1, 2]. 

Слід зазначити, що існує залежність між частотою виявлен;
ня ЗДА у вагітних та рівнем соціально;економічного розвитку
регіону [1, 3]. В Україні та інших країнах СНД з перехідною
економікою за останні 10 років спостерігається значне
збільшення частоти ЗДА серед вагітних [4, 5]. За нашими дани;
ми, у 2009–2013 рр. частота анемії вагітних зросла з 15,0% до
22,6%. У кожному другому випадку причиною анемії у вагітних
є залізодефіцит, а у 22,4% жінок прояви помірної анемії відзна;
чаються вже на ранніх термінах вагітності [4].

Часта асоціація анемії вагітних та дисфункції плаценти ха;
рактеризується поєднанням гемодинамічних порушень в систе;
мах матково;плацентарного і плодово;пуповинного кровотоку
в артеріях хоріальної пластинки, опорних ворсин, судин пупко;
вого канатика, зменшенням об’єму капілярної крові, розширен;
ням венозної частини плацентарно;плодового кровообігу, депо;
нуванням крові у венах при зниженні тонусу вен і розширенні
їхнього просвіту, подальшим тромбоутворенням і дистрофічно;
некротичними змінами ворсин [6, 7].

В основі зазначених порушень лежить ендотеліальна дис;
функція, яка розглядається багатьма дослідниками як універсаль;
ний механізм порушень реґіонарного та системного кровотоку.
Відповідно до сучасних уявлень, гуанілатциклази, експресія яких
контролюється генами GUCY1A2, GUCY1A3, GUCY1B2,
GUCY1B3, модулюють передачу сигналу від оксиду азоту (NO)
до клітин;ефекторів. NO, найменша з сигнальних молекул, дифун;
дує всередину гладеньком’язових клітин і активує гуанілатцикла;
зу. Гуанілатциклаза у свою чергу сприяє продукції циклічного гу;
анозинмонофосфату (цГМФ) з гуанозинтрифосфату (ГТФ). Мо;
лекули цГМФ в подальшому активують протеїнкіназу G (PKG),
яка контролює фосфорилювання білків актину та міозину, а також
регулює рівні кальцію у крові, чутливість м’язової клітини до

кальцію, гіперполяризацію клітини через калієві канали. Усі ці
ефекти призводять в кінцевому рахунку до вазодилатації [7, 8].
Менш відомий факт, що гуанілатцикалази також можуть виступа;
ти як сенсор кисню, тим самим безпосередньо маючи відношення
до анемічних станів [9]. Цей феномен пов’язаний із тим, що для ка;
талітичної активності гуанілатциклази необхідний гем як кофак;
тор, а отже дефіцит заліза виступає у ролі тригера порушення
медіації нітрергічної системи організму [7–9].

Ендотеліальна дисфункція є патологічним станом ендо;
телію, в основі якого лежить порушення продукції ендо;
теліальних факторів, у зв’язку з чим він не може забезпечити
гемореологічний і імуноінертний баланс крові, що під час
вагітності призводить до комплексних порушень в системі
«мати–плацента–плід». Дисфункція ендотелію спричинює
порушення мікроциркуляції в плаценті і перешкоджає нор;
мальному перебігу вагітності [7, 9, 10].

Мета дослідження: оцінка вираженості ендотеліальної дис;
функції у вагітних, що страждали на ЗДА.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження проведене на базі міського пологового будинку
№ 2 (м. Одеса) протягом 2012–2014 рр. Обстежено 50 вагітних з
проявами ЗДА у терміні вагітності 28–36 тиж. Програма обсте;
ження відповідала вимогам чинного клінічного протоколу, рег;
ламентованого наказом МОЗ України № 782 від 2005.12.29 «Про
затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінеко;
логічної допомоги» [11]. У якості контролю обстежено 20
вагітних з фізіологічним перебігом вагітності. Вік вагітних коли;
вався від 20 до 35 років (в середньому – 27,8±1,3 року). 

Діагностику дисфункції плаценти (ДП) проводили на
підставі клінічних спостережень за перебігом вагітності, ульт;
развукової фетоплацентометрії, допплєрометрії, вивчення гор;
мональної функції плаценти. Визначення гормонів фетопла;
центарного комплексу в сироватці крові вагітних – естріолу,
прогестерону, плацентарного лактогену, а також специфічних
маркерів ферокінетичного статусу – феритину та трансферину,
проводили імуноферментним методом з використанням ко;
мерційних тест;систем (ІФА, DRG, США; ІФА «Хема», Росія). 

При проведенні допплєрометріі на ультразвуковому апа;
раті Toshiba Xaria SSA 660A (Японія) оцінювали матково;пла;
центарний кровотік з використанням імпульсної допплєро;
метрії і кольорового допплєрівського картування. Характерни;
ми ознаками порушення кровотоку в маткових артеріях вважа;
ли зниження діастолічного компонента при підвищенні 95;го
процентиля нормативних значень індексу резистентності і по;
ява «дикротичної» виїмки. Оскільки патологічним кривим
швидкості кровотоку властива нестабільність, а від моменту
реєстрації патологічних кривих швидкостей до появи
клінічних проявів затримки розвитку плода, за даними літера;
тури, може пройти від 4 до 16 тиж тому проводили динамічне
спостереження за вагітними з інтервалом 10–14 діб.

При аналізі кривих швидкостей кровотоку визначали сис;
толо;діастолічне (С/Д) співвідношення, індекс резистентності
(ІP) і пульсаційний індекс (ПІ) за формулами: СД=С/Д;
ІP=(С/Д)/С; ПІ=(С/Д)/М, де С – максимальна систолічна
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швидкість кровотоку, Д – кінцева діастолічна швидкість крово;
току, М – середня швидкість кровотоку [12]. 

Для виявлення ультрасонографічних маркерів плацентар;
ної недостатності проводили оцінювання стану структурних
компонентів плаценти (хоріальної і базальної пластин і плацен;
тарної рідини), рівномірності її потовщення, однорідності акус;
тичної щільності, візуалізацію базальної мембрани і меж;
ворсінчастого простору.

Додатково оцінювали ендотеліальну функцію за допомогою
дуплексного сканування плечової артерії лінійним датчиком ви;
сокого вирішення з використанням тестів з реактивною гіпе;
ремією та нітрогліцерином. Використовували ехолокацію висо;
кого вирішення і допплєрографію плечової артерії, що проводили
за методом D.S. Celermajer та співавторів (1992) до і після тимча;
сової оклюзії артерії манжетою тонометра [13]. Плечову артерію
лоціювали в поздовжньому зрізі на 2–10 см вище ліктьового зги;
ну. Діаметр плечової артерії вимірювали на фіксованій відстані
між середнім і адвентиційним шаром артерії. Дослідження прово;
дили триразово. Паралельно проводили моніторинг швидкісних
показників кровотоку. Потім на плече вище зони виміру наклада;
ли пневматичну манжету і накачували її на 50 мм рт.ст. вище сис;
толічного тиску вагітної. Тривалість фази оклюзії становила 4 хв.
Динамічне оцінювання діаметра a. brachialis і кількісних пара;
метрів кровотоку проводили на 30;й, 90;й секундах і на 3, 5;й і 
7;й хвилинах після декомпресії. Визначали діаметр a. brachialis,
пікову систолічну швидкість, максимальну звичайно;діастолічну
швидкість до і після проби. Ендотелійзалежну вазодилатацію ви;
раховували як відношення діаметра артерії на тлі реактивної гіпе;
ремії до діаметра артерії в стані спокою і виражали у відсотках.
Зміни швидкісних показників також вираховували у відсотках.
Описана методика дозволяє одержати непрямі дані про особли;
вості функціонування нітрергічних систем у вагітних [14].

Статистичне оброблення одержаних даних проводили за до;
помогою пакета програм Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США) [15].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Під час оцінювання індивідуальних даних репродуктивно;
го анамнезу обстежених жінок встановлено наступне. 60% об;
стежених жінок були першовагітні, у 20% відзначали в анамнезі
спонтанні аборти, у 15% – артифіціальні. У одної жінки в анам;
незі були посилання на позаматкову вагітність. У поодиноких
випадках у пацієнток вагітність настала на тлі різноманітних
гінекологічних захворювань, зокрема дисплазії епітелію шийки
матки (18,0%), запальних захворювань органів малого таза
(12,0%). Рубець на матці відзначали в одної жінки.

При аналізі супутньої патології встановлено, що у 6 (12,0%)
в анамнезі відзначали випадки вірусного гепатиту А, в 10,0% ви;
падків – гепатиту В. Ожиріння відзначали в одної жінки (2,0%),
хронічний пієлонефрит – у 4 (8,0%), сечокам’яну хворобу – у
3 (6,0%), варикозну хворобу – у 2 (4,0%), у поодиноких випадках –
хронічний бронхіт, хронічний гастрит, геморой, міопію високого
ступеня. Більшість з вагітних із ЗДА та плацентарною недо;
статністю мали високі титри збудників хронічних інфекцій, в то;
му числі цитомегаловірусу – ЦМВ (26,0%), вірусу простого гер;
песу – ВПГ (34,0%), хламідіозу (12,0%), токсоплазмозу (18,0%).

Ознаки ДП були виявлені у 33 (66,0%) обстежених жінок.
У них спостерігали ознаки порушень кровотоку в маткових ар;
теріях, що характеризувалося зниженням діастолічного компо;
нента, індекс резистентності склав 0,722±0,005, що достовірно
(р<0,05) перевищувало 95;й процентиль нормативних значень
індексу резистентності для даного терміну вагітності
(0,627±0,003) і відповідало ІА ступеню гемодинамічних пору;
шень. У 11 (22,0% від загальної чисельності вибірки або 33,3%
– від чисельності вагітних з ДП на тлі ЗДА) випадках діагнос;
товано одночасне достовірне збільшення індексу резистент;
ності артерій пупкового канатика до 0,815±0,009 (при

0,793±0,006 при неускладненому перебігу гестаційного проце;
су) і систоло;діастолічного співвідношення (С/Д) – 3,58±0,05
(3,22±0,08 у контролі), що характерно для порушень кровотоку
II ступеня).

При оцінюванні вмісту заліза сироватки у вагітних визначе;
но, що цей показник в середньому склав 11,3±0,5 мкмоль/л.
Відповідно рівень трансферину в сироватці крові у вагітних з
проявами анемії склав 4,4±0,4 г/л, а феритину – 15,8±1,4 мкг/л.
Слід зазначити, що у жінок з маніфестованою плацентарною
дисфункцією дефіцит заліза був більш вираженим (мал. 1).

Дослідження гормональної функції плаценти свідчить, що у
25 (83,3%) вагітних мало місце зниження продукції пролактину –
на рівні 177,33±5,44 нмоль/л (197,5±7,1 нмоль/л при неусклад;
неній вагітності) і рівня прогестерону у сироватці крові –
229,4±12,5 нмоль/л (364,7±13,3 нмоль/л при неускладненому пе;
ребігу гестаційного процесу; р<0,05). Вміст естріолу у контрольній
групі склав 3,2±0,3 нмоль/л, а в основній – 2,5±0,3 нмоль/л. По;
дальший аналіз засвідчив, що у жінок з ДП гормональний профіль
суттєво не відрізнявся від інших вагітних з проявами ЗДА. 

Середні значення артеріального тиску (АТ) у обстежених
вагітних відповідали фізіологічній нормі, складаючи
104,8±2,7 мм рт.ст. (систолічний АТ) та 64,5±2,5 мм рт.ст. (діас;
толічний АТ), значної асиметрії на лівій та правій руці у обсте;
жених при офісному вимірюванні виявлено не було, втім на
лівій руці середні значення АТ були на 3–5 мм рт.ст. вищі, ніж
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на лівій. Цей феномен пояснюється особливостями анатомії
брахіоцефальних судин людини. Це саме стосується також по;
казників допплєрівського ультрасонографічного дослідження
(мал. 2).

Як видно з наведених даних, основні відмінності (p<0,05)
спостерігалися на рівні змін діаметра плечової артерії у систолу
та у діастолу. Така асиметрія пояснюється тим, що у більшості
вагітних (85%), які взяли участь у дослідженні, мали місце про;
яви ендотеліальної дисфункції, при якій зміна діаметра плечо;
вої артерії не перевищувала 10%. Натомість, випадків визначен;
ня ендотеліальної дисфункції серед вагітних контрольної групи
не було (2=26,2 p<0,05), тобто при фізіологічній вагітності, в
нормально функціонуючому ендотелії зберігається рівновага
між констрикторним і дилатувальним механізмами.

Подальші дослідження показали, що вираженість пору;
шень системної вазодилатації тісно корелювала зі змінами мат;
ково;плацентарного (r=0,82) та плодово;плацентарного
(r=0,77) кровотоку. Це свідчить про вірогідний дефіцит про;
дукції оксиду азоту та про необхідність дослідження регуляції
судинного тонусу на гуморальному рівні.

ВИСНОВКИ

1. У 66% вагітних із ЗДА мають місце прояви ДП, при чому
у кожної третьому випадку вираженість гемодинамічних пору;
шень відповідає ІІ ступеню. У решті випадків реєструється ІА
ступінь порушень.

2. У разі сполучення ЗДА та ПД у вагітних виникають прояви
ендотеліальної дисфункції у вигляді асиметрії реакції ендотелію
на реактивну гіперемію після механічного впливу на судинну
стінку та приросту діаметра плечової артерії менше ніж на 10%.

3. Вираженість порушень системної вазодилатації тісно ко;
релювала із змінами матково;плацентарного (r=0,82) та плодо;
во;плацентарного (r=0,77) кровотоку.

4. Наявність порушень вазодилатації на системному та
реґіонарному рівні свідчить про залучення до патогенезу станів,
асоційованих з ЗДА, нітрергічних систем організму.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з розроблен;
ням патогенетично обґрунтованої комплексної терапії та схем
прегравідарної підготовки у жінок з високим ризиком виник;
нення ЗДА під час вагітності з урахуванням вихідного стану
нітрергічних систем організму.

Состояние нитрергических систем у беременных,
страдающих железодефицитной анемией
И.А. Анчева 

Целью исследования была оценка выраженности эндотелиальной
дисфункции у беременных, страдающих железодефицитной анемией
(ЖДА). Показано, что у 66% беременных с ЖДА имеют место прояв;
ления дисфункции плаценты ІА–II степени тяжести. При сочетании
ЖДА и плацентарной дисфункции у беременных возникают прояв;
ления эндотелиальной дисфункции в виде асимметрии реакции эн;
дотелия на реактивную гиперемию после механического воздействия
на сосудистую стенку и прироста диаметра плечевой артерии менее
чем на 10%. При этом выраженность нарушений системной вазодила;
тации тесно коррелировала с изменениями маточно;плацентарного
(r=0,82) и плодово;плацентарного (r=0,77) кровотока. Отмечается,
что наличие нарушений вазодилатации на системном и регионарном
уровне свидетельствует о вовлечении в патогенез состояний, ассоци;
ированных с ЖДА, нитрергических систем организма.
Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, нитрергические
системы, железодефицитная анемия, беременность.

The state of nitrergic systems of the pregnant
women suffering from iron �deficiency anemia
I.A. Ancheva 

The aim of the study was to evaluate the severity of endothelial dys;
function in pregnant women suffering from iron deficiency anemia. It
is shown that 66% of pregnant women with IDA have manifestations
of placental dysfunction with IA ;II degree of severity. When there
were combined IDA and placental dysfunction in pregnancy there
signs of endothelial dysfunction in the form of asymmetric response of
endothelium in reactive hyperemia after mechanical stress on the ves;
sel wall and increasing the diameter of the brachial artery by less than
10%. Thus the severity of systemic vasodilation disorders are closely
correlated with changes in the utero ;placental (r = 0,82) and feto;pla;
cental (r = 0,77) blood flow. It is noted that the presence of distur;
bances vasodilation in systemic and regional level indicates involve;
ment of nitrergic systems in the pathogenesis of conditions associated
with iron deficiency anemia.
Key words: endothelial dysfunction, nitrergic system, iron deficiency
anemia, pregnancy. 
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