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Резюме. Одним з найбільш важливих патогенетичних меха-
нізмів розвитку ускладнень вагітності є дизрегуляційні зміни,
зумовлені порушенням функціонування нітрергічних систем орга-
нізму вагітної. Гіпоксія, що виникає при залізодефіцитній анемії,
впливає на активність гуанілатциклази, яка є акцептором кисню і
одночасно тісно залежить від продукції оксиду азоту. Таким чином,
дефіцит заліза виступає в ролі тригера порушення медіації нітрер-
гічної системи організму.

Метою дослідження була оцінка експресії ендотеліальної
нітроксідсінтази (eNOS ) в плацентарної тканини при залізодефі-
цитній анемії.

Дослідження виконано на базі пологового будинку № 2 (м.Оде-
са) та патоморфологічного відділення ДУ «ІПАГ НАМНУ»,
м.Київ). Було обстежено 20 вагітних, розподілених на дві групи: I (кон-
трольну) - 10 жінок з фізіологічним перебігом вагітності та по-
логів і II ( групу порівняння) - 10 жінок, у яких протягом вагіт-
ності відзначалися маніфестних форми анемії. Рівень експресії
eNOS досліджували за допомогою імуногістохімічного методу.

Показано, що експресія еNOS в плацентарної тканини породіль,
які мали прояви залізодефіцитної анемії протягом усього терміну
гестації, знижується як в цитоплазмі синцитія ворсинок і ендотелію
фетальних капілярів, так і цитоплазмі ендотелію судин децидуальної
оболонки. Відзначається, що описані зміни експресії еNOS
можуть виступати в ролі передумов для розвитку ендотеліальної
дисфункції та асоційованих з нею патологічних станів у вагітних.

Ключові слова: залізодефіцитна анемія, оксид азоту,
плацента, вагітність.

Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень.
Відповідно до даних літератури частота маніфестного де-
фіциту заліза у вагітних й, зокрема, залізодефіцитної анемії
(ЗДА), у світі коливається від 20 до 80% [9, 12]. При цьому
поширеність ЗДА тісно корелює із рівнем соціально-еко-
номічного розвитку країн та окремих адміністративних утво-
рень, що обумовлює високу частоту даної патології у країнах,
що розвиваються, та на територіях із несприятливими соці-
ально-політичними умовами [7]. За нашими даними, у 2009 –
2013 р. 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 від-
значаються вже на ранніх термінах вагітності [1].

Відомо, у вагітних з маніфестованим залізодефіцитом
гестоз зустрічається в 1,5 рази частіше, передчасне перери-
вання вагітності складає 15-42%, у тому числі і передчасні
пологи, багатоводдя, несвоєчасне вилиття навколоплідних
вод спостерігається у кожної третьої вагітної, слабкість род-
ових сил - у кожної шостої. Підвищення крововтрати в поло-
гах визначається у 10% вагітних із ЗДА, післяпологові сеп-
тичні ускладнення - у 12%, гіпогалактія відзначається у 39%
жінок [4, 8]. Несприятливо впливає анемія вагітних й на
внутрішньоутробний стан плода, сприяючи розвитку син-
дрому затримки розвитку плоду і ускладнень перебігу ран-
нього неонатального періоду [6].

Одним з найбільш важливих патогенетичних механізмів
розвитку вищезазначених станів є дизрегуляційні зміни, обу-
мовлені порушенням функціонування нітрергічних систем
організму вагітної. Гіпоксія, що виникає при ЗДА, впливає
на активність гуанілатциклази, яка є акцептором кисню й,
водночас, тісно залежить від продукції оксиду азоту. Таким
чином, дефіцит залізу виступає у ролі тригера порушення
медіації нітрергічної системи організму [5, 10]. Відомо, що
оксид азоту (NО), присутній у багатьох тканинах, важливий
між-і внутрішньоклітинний посередник, задіяний в регуляції
численних фізіологічних процесів. NО продукується з L-ар-
гініну за участю ферменту цитозоля нітроксидсинтази
(NOS). Існують два класи NO-синтаз: конститутивні, до яких

належить нейрональна та ендотеліальна нітроксидсинтаза,
які експресуються постійно, та / або є залежними від кальцію
та кальмодуліну, а також індуцібельна нітроксидсинтаза, яка
продукує NО в разі потреби і не залежить від кальцію [3,
10]. Однак саме ендотеліальна нітроксидсинтаза (еNOS) є
найбільш значущою для функціонування фетоплацентарно-
го комплексу протягом всієї вагітності. Це підтверджується
зокрема переважною локалізацією еNOS-позитивних діля-
нок у клітинах синцитіотрофобласту, а також ворсинок та
децидуальної оболонки [14].

Метою дослідження була оцінка експресії ендотеліаль-
ної нітроксидсинтази (eNOS) в плацентарній тканині при
залізодефіцитній анемії.

Матеріал і методи дослідження
Дослідження виконане на базі пологового будинку №2

(м.Одеса) та патоморфологічного відділення ДУ «ІПАГ НАМНУ»
(завідувач професор, д.мед.н. Задорожна Т.Д., м. Київ). Було об-
стежено 20 вагітних, розподілених на дві групи: І (контрольну) –
10 жінок з фізіологічним перебігом вагітності та пологів та ІІ (гру-
пу порівняння) – 10 жінок, у яких протягом вагітності відзначалися
маніфестні форми ЗДА. Поряд із загальноклінічними методами
дослідження, регламентованими чинним клінічним протоколом,
затвердженим наказом МОЗ №782 від 29.12.2005 «Про затверд-
ження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допо-
моги» [2], додатково було проведено імуногістохімічне дослід-
ження експресії ендотеліальної нітроксидсинтази (eNOS) в пла-
центарній тканині. Вік вагітних коливався від 20 до 35 років (в
середньому, 28,5±2,8 років).

Критеріями виключення були: багатопліддя, преекслампсія,
важка екстрагенітальна патологія пацієнток (цукровий діабет,
системні захворювання серцево-судинної, дихальної і травної
системи), природжені і спадкові захворювання плоду, відмова
участі у дослідженні.

Визначення показників феритину та трансферину проводили
імуноферментним методом з використанням комерційних тест-
систем («Алкор-Біо», «Вектор-Бест», Росія). Рівень сироваткового
заліза визначали колориметричним методом з бетафенантроліном
з використанням реактивів фірми «Laсhema» (Чехія).

Шматочки плацент фіксували в 10% розчині нейтрального
формаліну і після звичайної проводки заливали в парафін. У
подальшому фіксовані у формаліні мікропрепарати зразків пла-
центарної тканини підлягали витримуванню у 10мМ цитратного
буфера при рН 6,0 протягом 10-20 хвилин, після чого препарати
витримували при кімнатній температурі протягом 20 хвилин. У
якості контрольних зразків використовували ендотелій капілярів
[11].

Рівень експресії eNOS досліджували за допомогою імуногісто-
хімічного методу. Були використані поліклональні антитіла (135
кДа) виробництва Thermo Scientific (Велика Британія) у розведенні
1:100. Реакція візуалізувалася за допомогою набору UltraVision
LP Detection System HRP Polymer & DAB Plus Chromogen (Ther-
mo scientific). Мікропрепарати вивчали під мікроскопом “Olympus ВХ-
51” з подальшою обробкою програмою “Olympus DP-soft v.3.2”.

Статистична обробка одержаних даних проводилася за допо-
могою програмного середовища R (R Foundation, США) [13].

Результати дослідження
При оцінці вмісту заліза сироватки у вагітних ІІ групи

визначено, що цей показник в середньому склав 11,5±0,5
мкмоль/л. Натомість середній вміст феритину у цих жінок
складав 13,1±1,1 нг/мл, а трансферину 2,2±0,2 мкг/мл. Наве-
дені значення відповідають залізодефіцитній анемії легкого
ступеня. У пацієнток контрольної групи відхилень від нор-
мальних референтних значень протягом вагітності виявлено
не було.

При аналізі даних імуногістохімічного дослідження пла-
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центарної тканини нами було встановлено, що експресія,
виявленого за допомогою моноклональних антитіл (МкАТ)
до ферменту еNOS у контрольній групі є позитивною як у
цитоплазмі синцитія ворсинок всіх типів та ендотелію фе-
тальних капілярів (рис. 1а), так і в цитоплазмі ендотелію
судин децидуальної оболонки (рис. 1б).

У групі порівняння експресія в структурах плаценти була
близькою до показників, одержаних у групі контролю
(2,2±0,3 та 1,8±0,3 балів), проте в частині ворсинок відзна-
чалося нерівномірне зниження експресії в синцитії (рис. 2а)
та майже не визначалася в ендотелії капілярів фетальних
судин, особливо термінальних та середнього калібра вор-
синок (рис. 2б).

Обговорення
Наведене свідчить про те, що ендотеліальна нітроксид-

синтаза відіграє важливу роль у функціонуванні плацентар-
ного бар’єру при фізіологічному перебігу вагітності та поло-
гів, оскільки експресується насамперед в цитоплазмі син-
цитія ворсинок і ендотелію фетальних капілярів, а також
судин децидуальної оболонки, тобто в найбільш значущих
структурах, що беруть участь в обміні речовин між матір’ю
і плодом.

Виявлені нами у вагітних ІІ групи феномени (нерівно-
мірність експресії еNOS в фетальних капілярів і синцитії)
свідчать про наявність структурно – функціональних пору-
шень, наслідком яких може бути розвиток ендотеліальної
дисфункції. Як відомо, ендотеліальна дисфункція являє
собою патологічний стан ендотелію, в основі якого лежить
порушення продукції ендотеліальних факторів, у зв’язку з

чим він не в змозі забезпечити
гемореологічний і імуноінерт-
ний баланс крові, що під час
вагітності призводить до комп-
лексних порушень в системі
«мати – плацента – плід». Дис-
функція ендотелію зрештою
призводить до порушення
мікроциркуляції в плаценті і
перешкоджає нормальному
перебігу вагітності [7, 9, 10].

Висновки
1. Експресія еNOS у пла-

центарній тканині породіль, що
мали прояви залізодефіцитної
анемії протягом всього терміну
гестації, знижується як у цито-
плазмі синцитія ворсинок і
ендотелію фетальних капіля-

рів, так й цитоплазмі ендотелію судин децидуальної обо-
лонки.

2. Описані зміни експресії еNOS можуть виступати у ролі
передумов для розвитку ендотеліальної дисфункції та
асоційованих з нею патологічних станів у вагітних

Перспективи подальших досліджень можуть бути по-
в’язані із вивченням стану ендотелію та гуморальної регу-
ляції судинного тонуса у вагітних, що страждають на залізо-
дефіцитну анемію.
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ворсинах та середнього калібру (б). Непрямий стрептавідін-пероксидазний метод
виявлення експресії з МкАТ еNOS. Ок 10; Об.20

а)                                                                                    б)
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Анчева И.А.
Экспрессия нитроксидсинтазы в плацентарной ткани при

железодефицитной анемии
Одесcкий национальный медицинский университет, г. Одесса
Резюме. Одним из наиболее важных патогенетических меха-

низмов развития осложнений беременности являются дизрегу-
ляционные изменения, обусловленные нарушением функциони-
рования нитрэргических систем организма беременной. Гипоксия,
возникающая при железодефицитной анемии, влияет на актив-
ность гуанилатциклазы, которая является акцептором кислорода
и одновременно тесно зависит от продукции оксида азота. Таким
образом, дефицит железа выступает в роли триггера нарушения
медиации нитрэргической системы организма.

Целью исследования была оценка экспрессии эндотелиальной
нитроксидсинтазы (eNOS) в плацентарной ткани при железодефи-
цитной анемии.

Исследование выполнено на базе родильного дома № 2
(г.Одесса) и патоморфологического отделения ГУ «ИПАГ
НАМНУ», г. Киев). Было обследовано 20 беременных, распреде-
ленных на две группы: I (контрольную) - 10 женщин с физиоло-
гическим течением беременности и родов и II (группу сравнения) -
10 женщин, у которых в течение беременности отмечались мани-
фестные формы анемии. Уровень экспрессии eNOS исследовали
с помощью иммуногистохимического метода.

Показано, что экспрессия еNOS в плацентарной ткани роже-
ниц, имевших проявления железодефицитной анемии в течение
всего срока гестации, снижается как в цитоплазме синцития вор-

синок и эндотелия фетальных капилляров, так и цитоплазме эндо-
телия сосудов децидуальной оболочки. Отмечается, что описанные
изменения экспрессии еNOS могут выступать в роли предпосылок
для развития эндотелиальной дисфункции и ассоциированных с
ней патологических состояний у беременных.

Ключевые слова: железодефицитная анемия, оксид азота,
плацента, беременность.
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Abstract. One of the most important pathogenetic mechanisms of

pregnancy complications are disregulation changes caused by the
functioning disturbance of the nitric oxide depending (nitrergic)
systems. Hypoxia occuring in iron deficiency anemia affects the activity
of guanylate cyclase, which is an oxygen acceptor and intimately
depends on the nitric oxide production. Thus, iron deficiency acts as a
trigger for mediation violation of nitrergic system.

The objective of the study was to evaluate the expression of
endothelial nitric oxide synthase (eNOS) in placental tissue of the
patients with iron deficiency anemia.

The research was conducted at the maternity home № 2 (Odessa)
and pathomorphology department of SI “IPAG NAMSU”, Kyiv). 20
pregnant women were examined. They were divided into two groups:
I (control group) included10 women with physiological pregnancy and
childbirth and II (experimental group) included 10 women suffering
from iron deficiency anemia during pregnancy. The level of eNOS
expression was assessed with the use of immunohistochemical method.

The expression of eNOS in placental tissue of women giving birth
who had signs of iron deficiency anemia during the whole period of
gestation, decreases in both the cytoplasm of syncytium villi and
endothelium of fetal capillaries, and cytoplasm of vascular endothelial
decidua. The described changes in the expression of eNOS may act as
prerequisites for the development of endothelial dysfunction and
associated pathological conditions during pregnancy.

Keywords: iron deficiency anemia, nitric oxide, placenta,
pregnancy.
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Резюме. На сьогоднішній день однією з найактуальніших
педіатричних проблем є біль голови. При цьому ця проблема є
актуальною не тільки для учнів старших класів, а й для першо-
класників. Його причиною можуть бути безліч факторів, почина-
ючи від соматичних захворювань, дефіциту макро- та мікроеле-
ментів і закінчуючи малорухомим способом життя, психоемо-
ційним перевантаженням, конфліктними ситуаціями в школі,
захопленням дітей комп’ютерними іграми, які можуть спричиняти
виникнення вегетативних дисфункцій, і бути безпосередньою
причиною болю голови.

З огляду на це було проведено анкетне опитування, щоб оціни-
ти частоту виникнення болю голови у дітей різного шкільного
віку та статі.

З метою вивчення частоти скарг проведено анкетування 17420
учнів, що навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах.
Аналіз результатів дослідження показав, що головний біль є по-
ширеною скаргою і зустрічався у 69,2 % респондентів. При цьому
58,2 % дітей скаржились на біль голови, що виникав періодично,
тоді як у 11,0 % дітей спостерігався частий біль голови з переважан-
ням скарг у дівчаток. Тоді, як періодичний біль голови зустрічався

практично з однаковою частотою як у хлопчиків, так і в дівчаток.
І лише 30,8% дітей взагалі не скаржилися батькам на біль голови.

Найменше скарг на біль голови була у дітей першого класу, проте
їх частота суттєво збільшується з віком. Так, частота скарг на голов-
ний біль збільшується з 49,6% - у першому класі до 74,1% - у 9-му
класі. Проте цікавим виявився той факт, що серед випускників
школи спостерігається тенденція до стабілізації та навіть незнач-
ного зниження болю голови.

Ключові слова: головний біль, частота скарг, діти.

Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень.
Протягом останніх років зберігаються високі рівні захворю-
ваності дитячого населення, погіршуються показники сома-
тичного і нервово-психічного розвитку дітей, зростає поши-
реність хронічних захворювань, відбуваються зміни в струк-
турі загальної захворюваності, знижуються функціональні
резерви і адаптаційні можливості серед дітей різного віку
[5]. У групі шкільного і особливо підліткового віку реєстру-
ється найвища захворюваність та починає формуватись хро-


