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Реферат. Г. С. Манасова КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БЕРЕМЕННЫХ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ 
ИФИЦИРОВАНИЕМ.  В работе представлены  результаты  динамического исследования 
уровня  некоторых кальций регулирующих гормонов и маркеров ремоделирования  костной 
ткани у здоровых беременных и у беременных с перинатальным инфицированием.  
Обследовано 80 женщин во II-ом и III-ем триместрах беременности.   
Иммунохемолюминесцентным методом в крови определялись концентрация  витамина Д, 
паратиреоидного гормона (ПТГ), кальцитонина (КТ), остеокальцина (ОК), тартрат-
резистентной кислой фосфатазы (ТРКФ) и в-CrossLaps. Исследование общего, 
ионизированного кальция, фосфора, уровня экскреции кальция с мочой проводили 
комплексометрическим методом. Методом ультразвуковой денситометрии определено 
структурное состояние костной ткани. В обеих группах наблюдалось постепенное снижение 
содержания кальция, фосфора и витамина Д, при инфицировании эти изменения были более 
выраженными. Активность ПТГ при инфицировании незначительно увеличивалась, тогда 
как у здоровых беременных достоверно усиливалась в III-ем триместре беременности. В 
обеих группах уровень КТ увеличивался в ІІІ триместре, при инфицировании эти изменения 
были более выражены. При инфицировании с увеличением срока гестации возрастала 
концентрация  маркеров ремоделирования (ОК, ТРКФ и в-CrossLaps). У здоровых женщин 
концентрация ОК по мере увеличения срока  беременности достоверно снижалась,  тогда  
как количество фрагментов коллагена I типа увеличивалось. Данные денситометрии 
указывали на достоверное снижение плотности костной ткани при инфицировании. 
Динамика содержания кальцийрегулирующих гормонов и маркеров ремоделирования 
костной ткани при беременности, осложненной пернинатальным инфицированием, 
свидетельствует об ускорении обеих фаз ремоделирования кости, что можно расценить как 
механизм, направленный на сохранение минеральной плотности костной ткани 
материнского организма. 

Ключевые слова: беременность, инфицирование, костная ткань,  ремоделирование. 
 
Реферат. Г. С. Манасова. КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ АСПЕКТИ 

ОСТЕОПЕНИЧНОГО СИНДРОМУ У ВАГІТНИХ З ПЕРИНАТАЛЬНИМ 
ІФІКУВАННЯМ. В роботі надані результати дінамічного дослідження рівня деяких 
кальцій регулюючих гормонів і маркерів ремоделювання кісткової тканини у здорових 
вагітних і у вагітних з перинатальним інфікуванням. Обстежено 80 жінок у II-му і III-ому 
триместрах вагітності. Імунохемолюмінесцентним методом в крові визначали концентрацію   
вітаміну Д, паратиреоідного гормону (ПТГ), кальцітонину (КТ), остеокальціну (ОК), 
тартрат-резистентної кислої фосфатази (ТРКФ) і в-CrossLaps. Дослідження загального, 
іонізованого кальцію, фосфору, рівня екскреції кальцію з сечею проводили 
комплексометричним методом. Методом ультразвукової денситометрії визначено 
структурний стан кісткової тканини. В обох групах спостерігалося поступове зниження  
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вмісту кальцію, фосфору і вітаміну Д, під час інфікування ці зміни були більш вираженими. 
Активність ПТГ під час інфікування незначно збільшувалась, тоді як у здорових вагітних 
достовірно збільшувалась у III-ому триместрі вагітності. В обох групах рівень КТ 
збільшувався в ІІІ триместрі, при інфікуванні ці зміни були більш виражені. При 
інфікуванні зі зростанням строку гестації зростала концентрація маркерів ремоделювання 
(ОК, ТРКФ і в-CrossLaps). У здорових жінок концентрація ОК по мірі збільшення строку  
вагітності достовірно знижувалась, тоді як кількість фрагментів колагену I типу 
збільшувалась. Дані денситометрії вказували на достовірне зниження щільності кісткової 
тканини при інфікуванні. Динаміка вмісту кальційрегулюючих гормонів і маркерів 
ремоделювання кісткової тканини під час вагітності, ускладненої перинатальним  
інфікуванням, свідчить про прискоренні обох фаз ремоделювання кістки, що можливо 
розцінювати як механізм, направлений на збереження мінеральної щільності кісткової 
тканини материнського організму. 

Ключові слова: вагітність, інфікування, кісткова тканина,  ремоделювання. 
 
 Summary. Manasova G. S. CLINICOLABORATORY ASPECTS THE 

ОSTEOPENIC’S  SYNDROME AT THE PREGNANT WOMEN WITH THE PERINATAL 
INFECTION.  In the work data of the  comparative dynamic research of the  levels  of  the some  
calcium-regulated hormones and the   remodeling marker’s of the bone tissue  in the  healthy 
pregnant women and  pregnant women  with the perinatal infection  are presented.   80 women in 
the II-th and  III-eat trimesters of the pregnancy are surveyed.  By chemiluminescence  
immunoassay in  the blood   the concentration of  the vitamin D, parathyroid hormone (PTH), 
саlcitonin (CT), osteocalcin (ОС), the  tаrtras-resistant acid phosphatase (TRAP) and в-CrossLaps 
were defined. Research of the general, ionized calcium, the phosphorus,  the levels of the  urinary 
calcium excretion   was performed complexometric method. The bone tissue density was measured 
by ultrasound bone densitometry.   In the  both groups gradual decrease in the maintenance of  the 
calcium, phosphorus and  the vitamin D was observed, at the infection these changes were more 
expressed. Activity  of the PTG  at  the infection slightly increased  whereas at the  healthy 
pregnant women authentically amplified in the  III-eat trimester of pregnancy. In both groups the  
level of the КТ increased in the ІІІ trimester, at the infection these changes have been more 
expressed. At the infection with  the  gestational ages  the concentration of the  speeds of the  
remodeling’s parameters   (ОК, TRAP  and  в-CrossLaps)   of    the  bone tissue was increased. At 
the healthy women  the concentration ОК of increase of the gestation’s  time frame authentically 
decreased, whereas the quantity of fragments of  the I –type’s  collagen  increased. Data of the 
densytometry on the  decrease of the bone’s tissue density at the infection authentic specified.  
Dynamics of the maintenance of the calcium-regulated hormones and the remodeling markers a 
bone tissue at the pregnancy by the perinatal infection complicated, testifies to acceleration of  the 
bone’s of the  both remodeling’s phases,  that it is possible to regard as the mechanism directed on 
the  preservation of mineral density of the bone’s tissue of the parent organism. 

Keywords: pregnancy,  infection,  bone tissue, remodeling. 
         
За останні роки збільшилась кількість досліджень, присвячених вивченню 

особливостей змін кісткової тканини під час вагітності і лактації. По даним деяких авторів, 
вагітність і лактація являються пусковим механізмом в розвитку остеопорозу у жінок 
репродуктивного віку. В той же час, залишається невиясненим питання: являється 
остеопороз у вагітних рідкісним клінічним синдромом чи вагітність являється вирішальним 
фактором щодо реалізації клініки остеопорозу у схильних до захворювання жінок [1,2,3,4].  

З іншого боку, остеопороз, який може бути первинним або вторинним, 
поліетіологічне захворювання з різними причинами і патомеханізмами розвитку. Одним із 
механізмів реалізації захворювання може бути каскад подій внаслідок «синдрому системної 
запальної реакції» організму, який супроводжується порушеннями процесів ремоделювання 
кістки з розвитком дисбалансу між утворенням і руйнуванням кісткової тканини. В даних 
умовах спостерігаються значні зміни мікроциркуляції з ростом хронічної гіпоксії і ацидозу, 
що відображається на стані кістки: в умовах ацидозу відбувається розчинення мінеральної 
фази кістки [5,6,7]. 

Внутріутробні інфекції (ВУІ) спостерігаються приблизно у 10% вагітних і 
здійснюють значний вплив на показники репродуктивних втрат. Рання неонатальна 
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захворюваність і смертність в випадку з ВУІ коливаються від 5,3 до 27,4%, а 
мертвонародження досягає 16,8%. Крім того, перинатальні інфекції впливають на частоту 
структуру материнської патології і смертності. Частота клінічно виражених форм 
інфікування в термінових пологах складає 0,5 – 1%, а при передчасних пологах 
збільшується до 3,5 – 16%, що обумовлює величезну соціальну, медичну і економічну 
значимість цієї патології [8,9,10 ].  

При наявності інфікування біохімічні і імунологічні зміни в організмі вагітної 
набувають самостійного змісту [11], в тому числі і  в патомеханізмах порушень системних і 
місцевих факторів, регулюючих метаболізм кісткової тканини [12]. Висока частота 
вагітностей, ускладнених інфекціями перинатального періоду, передбачає, що у даної групи 
жінок патологія кісткової тканини, зокрема, остеопенічний синдром і остеопороз, мають 
значну питому вагу. 

Метою дослідження була оцінка структурно-функціонального стану і деяких 
показників ремоделювання кісткової тканини у вагітних з перинатальним інфікуванням 
плацентарного комплексу (ПІПК) і у вагітних з неускладненим перебігом гестаційного 
процесу.   

Матеріали і методи дослідження   
Проведено динамічне обстеження 48 вагітних з різними варіантами TORCH-

інфікування. Середній вік відповідав 27,16±0,9 рокам, 28 із них (58,33%) були першородячі, 
20 (41,66%) повторнородящі (другі пологи). Контрольну групу складали 32 соматично 
здорові вагітні в віці 27,25±0,8 років; 12 (37,5%) із них першородячі, 20 (62,5%) – 
повторнородящі (також другі пологи). Тип тілобудови у всіх жінок нормостенічний: в 
основній групі ріст складав 161±1,3 см, середня вага – 61,3±1,1 кг, в контрольній – середній 
ріст відповідав 160±1,4 см, середня вага – 71,2±1,3 кг.  

Всі вагітні пройшли стандартне клініко-лабораторне обстеження відповідно наказу 
МОЗ України №503 віл 28.12.2002 р.  З метою верифікації ПІПК використовувались методи 
ІФА, визначення авідності і афінності антитіл в динаміці, ПЦР-діагностика, бактеріологічне 
і бактеріоскопічне дослідження (наказ МОЗ України № 906 від 27.12.2007 ). Методом 
ультразвукової денситометрії п′яткової кістки за допомогою апарату Sonost- 2000 (Південна 
Корея) визначався структурний стан кістки: на основі змін T- і Z-критеріїв, індексу 
щільності кістки (ІЩК).  

Дослідження загального, іонізованого кальцію (Са+) і фосфору в крові, а також 
рівня екскреції кальцію і фосфору з сечею проводилось комплексометричним методом за 
допомогою біологічного аналізатору електролітів А-15 «Biosystems», Іспанія, (2008 р). 
Кальцитонін (КТ) в крові визначали імунохемолюмінесцентним методом за допомогою 
автоматичного аналізатору “Immulite”-1000, фірми “Siemens” 2008 року (США). Методами 
імуноферментного хемілюмінесцентного аналізу (аналізатор Elecsys) в крові вагітних 
досліджувались кальційтропні гормони – 25 (ОН) вітамін Д, паратиреоїдний гормон (ПТГ); 
показник кісткоутворення – остеокальцин (ОК), резорбції - в-CrossLaps і 
тартратрезистентна  кисла фосфатаза (ТРКФ). Остання визначалась імунохімічним аналізом 
з специфічними моноклональними антитілами за допомогою р-нітрофенілфосфату. Всі 
дослідження проводилися  в II-му, потім в III-му триместрі вагітності.  

Результати обстежень і обговорення 
Причиною інфікування плацентарного комплексу були: в 41,66% (20 ж.) герпетична 

інфекція, в 50% (24 ж.) – токсоплазмоз, кандидозна інфекція – також в 50% випадків. По 
33,33% (16 ж.) були інфіковані цитомегаловірусом (CMV), хламідіозом; по 16,66% (по 8 ж.) 
– уреаплазмозом, мікоплазмозом, гарднерельозом, золотистим стафілококом, гемолітичним 
стрептококом. Крім того, у 1 пацієнтки виявлено вірус гепатиту С без будь-яких клінічних 
проявів, у 2-х пацієнток виявлено тріхомоніаз. Відмічалась висока частота мікст-інфекцій: 
найчастіше поєднювались CMV і HSV- інфекції, TOXO и CMV, уреаплазмоз і мікоплазмоз і 
ін. За даними анамнезу, особливостей перебігу вагітності, первинне інфікування можна 
передбачити у 22 жінок (45,83%). 

Згідно анамнезу у 28 жінок (58,33%) мав місце хронічний пієлонефрит, у 8 (16,66%) 
– хронічний гастрит. У кожної шостої жінки в анамнезі хронічний холецистит і дискінезія 
жовчовивідних шляхів, нейроциркуляторна дистонія, дифузний зоб I-II ст. без порушення 
функції. Одна пацієнтка (2,08%) з дитинства знаходилась під наглядом з приводу пролапсу 
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мітрального клапана без прогресування і порушення кровообігу. В зв′язку з хронічним 
тонзилітом 8 жінкам в віці від 4 до 16 років проведена тонзилектомія. 

В основній групі вагітних відмічалась висока частота гінекологічної 
захворюваності. Четвертина жінок вказали на наявність в анамнезі хронічного 
сальпінгоофориту. У 16 жінок (33,33%) відмічалось порушення менструальної функції в 
вигляді альго- дисменореї, у 8 (16,66%) пацієнток – пізнє менархе; у 20 вагітних (41,6%) 
виявлена патологія шийки матки (справжня ерозія, ендоцервіцити, ектопії, цервіцити, 
фолікулярно-кістозні ерозії, дисплазія I ступеню). 

У кожної третини жінок з ПІПК вагітність супроводжувалась раннім гестозом, 
загрозою переривання вагітності в терміні до 22 тижнів, дисфункцією плаценти; у кожної 
четвертої – загрозою передчасних пологів. Анемії вагітних I -  II ст. відмічались у 20 жінок 
(41,66%), у 1 (2,08%) пацієнтки діагностовано ІЦН змішаного ґенезу, яка була корегована 
акушерським песарієм в терміні 17 тижнів. У 4-х (8,3%) пацієнток перебіг вагітності 
ускладнився гестаційним пієлонефритом, у 3 (6,25%) – загостренням генітального герпесу. 
У 2-х (4,16%) вагітних діагностовано прееклампсія: в одному випадку – середнього ступеня 
важкості, з затримкою внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР) і дистресом плода. У кожної 
четвертої жінки даної групи спостерігався ЗВУР плоду (16,66%), що підтверджує 
значимість проблеми, яка вивчалась. 

За даними УЗД, у 11 вагітних (25%) спостерігалась низька плацентація, у 1(2,08%) 
– крайове передлежання плаценти, що обумовлено неблагоприємними умовами для 
імплантації плідного яйця внаслідок високої частоти гінекологічних захворювань в 
досліджуваній групі пацієнток. Заслуговує увагу висока частота такого прояву 
внутріутробного інфікування, як вентрикуломегалія у плоду, яка була виявлена у кожної 
четвертої вагітної (16,66%). Крім того, виявлено маловіддя – у 8,3% (4 ж.), багатовіддя – 
також у 12,5% вагітних; гіпертрофія, набряк плаценти (плацентит) спостерігались у кожної 
четвертої пацієнтки. 

Структурний стан кісткової тканини характеризувався наступними показниками 
(Табл. 1). 

Таблиця 1.            

Денситометричені показники стану кісткової тканини у здорових вагітних і у вагітних з 
інфікуванням плацентарного комплексу 

 
Групи Індекс щільності кістки 

(ІЩК) 
Т-критерій  
(-SD) 

Z-критерій  
(- SD ) 

Здорові 
Вагітні II  
триместр,  n = 32 

89,9 ± 1,9 
p≤ 0,01 

0,4 ± 0,04 
p≤ 0,001 

0,3  ± 0,05 
p≤ 0,001 

III триместр 77,88 ± 1,78 1,5 ± 0,6 1,2  ± 0,3 
Вагітні  з ВУІ, n = 
48 
ІІ триместр 

78,07 ± 9,3 
p≤ 0,01 

1,6 ± 0,51 
p≤ 0,001 

1,2 ± 0,51 
p≤ 0,001 

III триместр  63,76 ± 0,54 
р ≤ 0, 01 

2,21± 0,03 
р≤ 0,005 

2,21 ±0,03 
р≤ 0,005 

Остеопороз (в 
основній групі) n 
= 5 (10,41%) 

56,35 ±1,59 
р≤ 0,001 

2,65±0,09 
р≤ 0,0001 

2,55 ±0,03 
р≤ 0,0001 

 
Як видно із представлених в таблиці даних, мінеральна щільність кісткової тканини 

у вагітних з ПІПК значно знижена в порівнянні зі здоровими вагітними і це погіршення 
якості структури кістки в міру збільшення терміну гестації стає більш вираженим, в 
більшості випадків (89,59%)  мова йде про остеопенічний синдром.  Так, якщо в другому 
триместрі ІЩК у вагітних з ПІПК склав – 78,07± 9,3 %, Т-критерій - 1,6 ± 0,51 SD, Z-
критерій - 1,2 ± 0,51 SD,  в третьому ці показники рівні 63,76 ± 0,54%, -2,21± 0,03 SD, -2,21 
±0,03SD, тоді як у здорових вагітних отримані наступні дані: 89,9 ± 1,9%, -0,4 ± 0,04 SD, -
0,3  ± 0,05 SD в II-му, и 77,88 ± 1,78%, -1,5 ± 0,6 SD, -1,2  ± 0,3 SD – в III –му триместрах 
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вагітності. Звертає на себе увагу наявність остеопорозу у 10,41% вагітних в основній групі, 
де Т-критерій перевищує   -2,5 SD. 

Концентрація загального Са+ (відповідно термінам обстеженням) в крові у здорових 
вагітних перевищувала такі у вагітних з ПІПК (табл.2): 2,41±0,02 і 2,16±0,03 ммоль/л проти  
1,89±0,03  і 1,67±0,05 ммоль/л. Рівень  іонізованого Са+  в контрольній групі (1,14 ± 0,02 
ммоль/л, 1,08 ± 0,03 ммоль/л)  також був достовірно вищий, ніж в основній групі (0,88 ± 
0,03 і 0,66 ± 0,03 ммоль/л). Екскреція кальцію з сечею в основній групі (12,4 ± 0,12  і 13,3 ± 
0,09ммоль/л) перевищувала екскрецію   в контрольній групі (7,75±0,07 і  8,12 ± 
0,08ммоль/л). 

                                                                                                              Таблиця 2. 
Показники кальцій-фосфорного обміну у здорових вагітних і у вагітних з ПІПК 

 
Групи,  
терміни обстеження 

Кальцій 
загальний, 
ммлоль/л 

Кальцій 
іонізований 
ммлоль/л 

Фосфор, 
ммлоль/л 

Кальцій в  
добовій сечі, 
ммлоль/л 

Нормативні 
показники  

2,15 - 2,75 1,05-1,3 0,6-1,3 2,5-7,5 

Здорові вагітні 
n =32 

               
 

               
 

               
 

               
 

22-26 тиж 2,41 ± 0,02*** 1,14 ± 0,02** 1,19 ± 0,03** 7,75 ± 0,07** 
37-38 тиж 2,16 ± 0,03*** 1,08 ± 0,03** 1,14 ± 0,02** 8,12 ± 0,08** 
Післяпологовий 
період 

2,12 ± 0,04*** 1,08 ± 0,02** 1,14 ± 0,03** 9,14 ± 0,06** 

Вагітні з ПІПК, 
n = 48 

    

22 -26 тиж 1,89 ± 0,03*** 0,88 ± 0,03** 1,08 ± 0,06** 12,4 ± 0,12** 
37-38 тиж 1,67 ± 0,05*** 0,66 ± 0.03** 1,06 ±  0,04** 13,3 ± 0, 09** 
Післяпологовий 
період 

1,66 ± 0,04*** 0,65 ± 0,04** 1,06 ± 0,04** 13,2 ± 0,1** 

 
Примітка:  **  - p<0,01; *** p<0,001. 
  

Зміна вмісту фосфору незначна в обох групах: 1,19 ± 0,03 і 1,14 ± 0,02 ммоль/л в 
контрольній групі; 1,08 ± 0,06 і 1,06 ±  0,04ммоль/л – в основній групі.  

Вміст Са+ в крові вагітних в основній і контрольних групах узгоджується з даними 
зниження МПК, отриманими при денситометрії.   

Фізіологічний перебіг вагітності супроводжувався деяким зниженням рівня 
вітаміну Д в міру збільшення терміну гестації: 87,36±4,94  і 84,22±5,08 ммоль/л відповідно 
II-ому і  III-му триместрам вагітності. 

В основній групі спостерігалась така ж динаміка  (73,78±1,89  і 72,17± 3,29 
ммоль/л), але в цілому концентрація вітаміну Д характеризувалась більш низькими 
цифрами, ніж в контрольній групі. (табл. 3). 

Активність ПТГ при неускладненому перебігу вагітності в III-му триместрі 
достовірно збільшилась в порівнянні з його активністю в II-му (30,24±1,61 і 
17,87±1,11pg/m); при ПІПК його активація була не такою значною: 18,29±0,59  і  25,46±2,20 
pg/ml. Концентрація ПТГ в основній групі в порівнянні з контрольною групою була 
незначно знижена. 

Ймовірно, при інфікуванні активація ПТГ незначна внаслідок пригнічення функції 
паращитовидної залози «протизапальними» цитокінам, що може сприяти захисту кісткової 
тканини від резорбції.  

Концентрація КТ в крові вагітних обох груп характеризується збільшенням до 
кінця вагітності: 11,89±0,76 и 15,08±0,89pg/ml в групі контролю, 9,45±0,48 pg/ml, 11,17±0,44 
pg/ml в основній групі, але у групі вагітних з ПІПК все показники достовірно нижчі, ніж у 
здорових вагітних. Ймовірно, збільшення вмісту в III-му триместрі і ПТГ і КТ можна 
розцінювати як деякий контрмеханізм, який підтримує баланс кальцію в кровоносному 
руслі і таким чином попереджує резорбцію кісткової тканини. 
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Про збільшення швидкості кісткоутворення при вагітності на фоні ПІПК свідчила 
зростаюча концентрація ОК: 19,45 ± 0,7 і 24,46 ± 1,79 ng/ml  відповідно термінам 
обстеження, тоді як фізіологічний перебіг вагітності не супроводжувався подібною 
активацією синтезу кісткової тканини: 24,77 ±1,11 і 18,48 ± 1,17ng/ml. Зміна рівня ОК в 
обох групах були достовірними.  

 
 

Таблиця 3. 
Динамика рівня кальцій регулюючих гормонів і маркерів ре моделювання кісткової тканини 

у здорових вагітних і у вагітних з ПІПК 
 

Групи, 
терміни 
обстеження 

Вітамін Д 
mmol/l 

ПТГ 
pg/ml 

Кальцитонін
pg/ml 

Остеокаль-
цин 
ng/ml 

CrossLaps 
pg/ml 

ТРКФ 
U/l 

Нормативні 
показники 

11.00-43.00 50.00– 100.0 0,07-12,97 15.00 - 65.00 0,01- 5,94 1,81-3,37 

Контрольна 
группа 

      

II триместр 87,36 ± 4,94 17,87± 1,11 11,89±0,76 24,77 ±1,11 0,38 ± 0,02 1,98±0,84
III триместр 84,22 ± 5,08 30,24± 1,61 15,08±0,89 18,48 ± 1,17 0,61 ± 0,04 2,87±0,67
 р ≤ 0,5  р ≤ 0,01 р  ≤ 0,1 р  ≤ 0,005 р  ≤ 0,01 р≤0,05 
Основна 
группа 

      

II триместр 77,78 ±1,89 18,29± 0,59 9,45±0,48 19,45 ± 0,7 0,42 ± 0,03 2,29± 
0,69 

III триместр 72,17 ±3,29 25,46± 2,20 11,17±0,44 24,46 ± 1,79 0,80 ± 0,07 4,15±0,87
 р ≤ 0,9 р ≤ 0,6 р  ≤ 0,1 р≤ 0,01 р≤ 0,01 р≤0,001 
 
Примітка: вітамін Д- рконтр –осн ≤ 0,1;  ПТГ рконтр-осн ≤ 0,1; ОК – рконтр-осн ≤ 0,01;  
CrossLaps – рконтр-осн ≤ 0,005;  КТ-рконтр-осн -≤0,01;ТРКФ- рконтр-осн ≤0,001. 
 

Швидкість резорбції кісткової тканини достовірно збільшувалась в міру збільшення 
терміну вагітності, що відображено в показниках ТРКФ і в-СrossLaps. Про виражену 
демінералізацію скелету при інфікуванні плацентарного комплексу достовірно свідчили 
дані ТРКФ  (2,29± 0,69 і  4,15±0,87 U/l)  і в-СrossLaps  (0,42 ± 0,03  і  0,80 ± 0,07 pg/ml). У 
здорових вагітних концентрація ТРКФ становила 1,98±0,84   і 2,87±0,67U/l;  в-СrossLaps 
рівнялась 0,38±0,02 і  0,61±0,04 pg/ml відповідно термінам обстеження. 

При перинатальному інфікуванні робота імунної системи вагітної, як видно, сприяє 
активації про- і противозапальних цитокінів, таким чином обумовлюючи збільшення 
швидкості обох фаз ремоделювання кісткової тканини. До  втрати маси кісткової тканини 
звичайно призводить домінування швидкості резорбції тканини над швидкістю її утворення. 

Висновки 
Поступове зниження вмісту вітаміну Д під час вагітності відображає 

демінералізацію кісткової тканини і погіршення її структурно-функціонального стану. 
Даний процес більш виражений при інфікування плацентарного комплексу.   Фізіологічна 
вагітність по мірі прогресування супроводжується гіперпаратиреоїдизмом, тоді як при 
перинатальному інфікуванні активація паращитовидних залоз незначна. Ймовірно, що в 
умовах взаємодії про- і антизапальних цитокінів й змінах в мікроциркуляторному руслі при 
інфікуванні плацентарного комплексу,  це може бути одним з механізмів протекції кісткової 
тканини від резорбції.  

Збільшення вмісту кальцитоніну в міру збільшення терміну гестації, ймовірно, 
сприяє підтримуванню рівня кальцію в кровоносному руслі в необхідній фізіологічній 
концентрації. Про роз′єднання мезанізмів адаптації кальцієвого гомеостазу в умовах впливу 
синдрому системної запальної реакції може свідчити  більш низький вміст кальцитоніну в 
крові у вагітних з перинатальним інфікуванням. 

Динаміка маркерів резорбції і синтезу кісткової тканини свідчить про прискорення 
обох фаз ремоделювання при інфікуванні плацентарного комплексу; в фізіологічних умовах 
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швидкість резорбції кісткової тканини перевищує швидкість її синтезу. подібне 
прискорення синтезу кісткової тканини в умовах персистуючого запалення можливо 
розцінювати як компенсаторно-адаптаційну реакцію організму  вагітної, направлену  на 
збереження кісткової тканини.        
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