
89

ПЕДИАТРИЯ

АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ

OBSTETRICS AND
GYNECOLOGY

Оригинальные исследования Original articles

УДК 618.3+616-053.31:616.12-008.331.1

ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ  
ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ 

ГІПЕРТЕНЗІЇ
Т.В. Авраменко,  Т.В. Коломійченко,  С.М. Янюта

Державна установа „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України”, м.Київ

Endothelial dysfunction as a risk factor for perinatal complications in arterial hypertension
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The objective. To establish the role of endothelial dysfunction in the occurrence of perinatal complications of 
hypertension.
Patients and methods. The study involved 104 pregnant women with chronic hypertension (study group). The control 
group consisted of 30 somatically healthy pregnant women.
Conducted to determine the level of endothelin-1 (ET-1) in plasma, ELISA determination of plasma prostacyclin I2 (PGI2) 
and thromboxane (TxB2), nitrogen oxides (NO) in serum (total nitrites and nitrates).
Results. In I half of pregnancy decrease of the most important vasodilator NO and increase of vasoconstrictor E-1 is 
more pronounced in stage II hypertension. In hypertensive with a slight increase in NO, E-1 levels increased significantly, 
and in women with stage II disease index value was significantly higher than in women with stage I hypertension, and 
pregnant control group (1250±50 vs. 930±90 and 310±40 amol/L, respectively). If in the I half of pregnancy  the rising 
E-1/NO in 0-80% is observed, in the II half  its value is bigger than in the control group of women with AH І in three, and 
at AH ІІ - more than 4 times (17,2±2,2 and 23,8±1,4 at AH І and AH ІІ vs. 5,0±1,1 in women of the control group). 
Pregnant women with stage I in the I half of pregnancy have a significant reduction of prostacyclin and thromboxane 
increase, and at stage II hypertension such changes are even more pronounced and the values of the indicators also differ 
from the corresponding values of women with stage I. In stage II hypertension a significant reduction of prostacyclin in the II 
half of pregnancy is showed. Thromboxane levels in women of the control group did not change in the course of 
pregnancy, as well as in patients with stage I and II increase by more than 20%.
Conclusion. Pregnant women with hypertension are characterized by endothelial dysfunction, as evidenced by an 
imbalance vasoregulative factors. It plays a significant role as a risk factor for perinatal complications, which proves 
significantly higher incidence of markers of endothelial dysfunction in the group of women with perinatal loss and high 
information content.
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Эндотелиальная дисфункция как фактор риска перинатальных осложнений при артериальной 
гипертензии
Авраменко Т.В.,  Коломийченко Т.В.,  Янюта С.М.
Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, Киев
Цель. Установить роль эндотелиальной дисфункции в возникновении перинатальных осложнений при артериаль-
ной гипертензии (АГ). 
Пациенты и методы. Обследованы 104 беременные с хронической АГ (основная группа). Контрольную груп-
пу составили 30 соматически здоровых беременных. Проводилось определение уровня эндотелина-1 (ЭТ-1) в 
плазме крови, иммуноферментного определения в плазме крови простациклина I 2 (ПГИ2) и тромбоксана (TxB2), 
содержания оксида азота (NO) в сыворотке крови (суммарных нитритов и нитратов).
Результаты. Уже в I половине беременности при АГ наблюдается снижение наиболее важного вазодилататора 
NO и рост вазоконстриктора Э-1, более выраженное при II стадии заболевания. При гипертонической болезни 
при незначительном росте NO, уровень Э-1 значительно возрастал, причем у женщин со II стадией заболевания 
значение показателя достоверно выше показателей как у женщин с АГ I стадии, так и беременных контрольной 
группы (1250±50 против 930±90 и 310±40 амол/л соответственно). Если в I половине беременности отмечен 
рост соотношения Э-1/NO на 60-80%, то во II половине его значение превышает показатель женщин контроль-
ной группы при АГ І в три, а при АГ ІІ - более чем в 4 раза (17,2±2,2 и 23,8±1,4 при АГ І и АГ ІІ против 5,0±1,1 у 
женщин контрольной группы). У беременных с АГ I стадии в I половине беременности отмечено достоверное сни-
жение уровня простациклина и повышение тромбоксана, а при АГ II стадии такие изменения еще более выражены 
и значения показателей существенно отличаются также от соответствующих значений женщин с АГ І стадии. При II 
стадии АГ отмечено значительное снижение уровня простациклина во II половине беременности. Уровень тром-
боксана у женщин контрольной группы не менялся в динамике беременности, а у больных АГ как I, так и II стадии, 
выростал более чем на 20%.
Заключение. Для беременных с артериальной гипертензией характерна эндотелиальная дисфункция, о чем 
свидетельствует дисбаланс вазорегулирующих факторов и играет существенную роль как фактор риска 
перинатальных осложнений, что доказывает то, что достоверно выше частота выявления маркеров эндотелиальной 
дисфункции в группе женщин с перинатальными потерями и их высокая информативность.
Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, беременные, перинатальные осложнения, артериальная гипер-
тензия, фактор риска.
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Проблема «вагітність і гіпертонічна хвороба» набу-
ває все більшої актуальності у зв'язку зі значним 
поширенням хвороби серед жінок дітородного віку 
(за різними даними 4-6% всіх вагітних) та вкрай нега-
тивними наслідками як для самої жінки, так і плода 
[1-5 ]. Гіпертонічна хвороба визнана ВООЗ однією з 
основних причин материнської смертності (до 30% 
всіх випадків), високими лишаються  і показники пери-
натальної смертності. 

Значна кількість сучасних дослідників суттєве місце 
у розвитку багатьох патологічних процесів відводить 
ендотеліальній дисфункції (ЕД) [6]. На сьогоднішній 
день доведено зв'язок артеріальної гіпертензії (АГ) та 
ЕД, яка при цьому захворюванні  носить генералізова-
ний характер, однак і досі відсутня єдина думка про 
первинність ЕД при АГ [7, 8]. Прогностична значимість 
ЕД як фактора ризику розвитку кардіоваскулярних 
ускладнень у хворих на АГ перевищує таку для загаль-
новизнаних факторів ризику – ступеня артеріальної 
гіпертензії та гіпертрофії міокарда лівого шлуночка [9]. 
Порушення ендотелію є також однією з початкових 
патогенетичних ланок акушерських та перинатальних 
порушень в період гестації [10]. 

Мета дослідження: встановити роль ендотеліаль-
ної дисфункції у виникненні перинатальних усклад-
нень при артеріальній гіпертензії. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 104 
вагітних з хронічною АГ (основна група): у 53 (57,2%) 
жінок встановлено захворювання І стадії (1 група); у 51 
(42,7%) – ІІ стадії (2 група). Контрольну групу склали 30 
соматично здорових вагітних. 

Визначення рівня ендотеліну-1 (ЕТ-1) у плазмі крові 
проводили імуноферментним методом з використан-
ням стандартних наборів «AMERSHAM RHARMACIA 
BIOTECN» (Великобританія). Імуноферментне визна-
чення у плазмі крові простацикліну І2 (ПГІ2) та тром-
боксану (TxB2) проводили з використанням імунофер-
ментних тест-систем «Thromboxane B2 
engymlimmunoassay (ELA) system, code PP N 220» и 
«6-кеtо-prostaglandin-F1α engymlimmunoassay (ELA) 
system, code RR N 2210» виробництво фірми «AMERSHAM 
LIFE SCIENCE» (Великобританія)  згідно з інструкцією. 
Про вміст оксиду азоту (NO) в сироватці крові судили 
по рівню продуктів його метаболізму – сумарних нітри-
тів та нітратів, для чого проводили реакцію відновлен-
ня нітрат-іон в нітрит-іон з попередньою депротеініза-
цією та послідуючою реакцією з реактивом Грисса.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Дослідженнями встановлено (табл.1), що вже в І поло-
вині вагітності при АГ спостерігаються зрушення цих 
факторів: зниження найбільш важливого вазодилята-
тора NO та зростання вазоконстриктора Ет-1, більш 
виражене при ІІ стадії захворювання, що свідчить про 
розбалансування цієї системи. 

Примітки: 1 – різниця достовірна відносно показника жінок 
контрольної групи (р < 0,05);
2 – різниця достовірна відносно показника у І половині вагітності  (р 
< 0,05);
3  – різниця достовірна відносно показника жінок з АГ І (р < 0,05).

У ІІ половині вагітності в контрольній групі спостерігалось 
достовірне підвищення рівня NO та зниження Ет-1, що можна 
розцінювати як компенсаторну реакцію організму на зроста-
юче навантаження на судинну систему. В той же час при 
гіпертонічній хворобі при незначному зростанні NO, рівень 
Ет-1 ще більше зростав, причому у жінок з ІІ стадією захворю-
вання значення показника достовірно вище за показники як 
жінок з АГ І стадії, так і вагітних контрольної групи (1250±50 
проти 930±90 та 310±40 амоль/л відповідно по групах обсте-
жених, р < 0,05), що вказує на поглиблення дисбалансу вазо-
релаксуючих факторів в бік вазоконстрикції.

Ще більш наочно демонструє наявність ендотеліальної 
дисфункції у вагітних з АГ динаміка співвідношення Ет-1/ NO 
(рис.1). Якщо в І половині вагітності відмічено зростання 
показника на 60-80%, то у ІІ половині його значення переви-
щує показник жінок контрольної групи при АГ І втричі, а при 
АГІІ – більш ніж в 4 рази (17,2±2,2 та 23,8±1,4 при АГІ та АГІІ 
проти 5,0±1,1 у жінок контрольної групи, р < 0,05).

За отриманими нами даними (табл.2), у вагітних з АГ І 
стадії у І половині вагітності відмічено достовірне знижен-
ня рівня простацикліну і підвищення тромбоксану, а при 
АГ ІІ стадії такі зміни ще більш виражені і значення показ-
ників суттєво відрізняються не тільки від показників вагіт-
них контрольної групи, а й від відповідних значень жінок з 
АГ І стадії (p < 0,05). 

Група жінок Термін
обстеження

NO,  мкмоль/л Ет-1, амоль/л

І стадія І пол. вагітності 51,7±2,3 1 790±50 1
ІІ пол. вагітності 63,2±2,4 1 930±90 1

ІІ стадія І пол. вагітності 46,8±1,9 1 980±60 1, 3
ІІ пол. вагітності 50,2±2,2 1,  3 1250±50 1, 2, 3

Контрольна І пол. вагітності 58,7±2,2 590±80
ІІ пол. вагітності 70,6±3,1 1 310±40 1

Таблиця 1 
Показники ендотеліальної функції у жінок

з хронічною артеріальною гіпертензією

Рис. 1. Співвідношення Ет-1/ NO у жінок 
обстежених груп в динаміці вагітності
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Примітки: 1 – різниця достовірна відносно показника жінок 
контрольної групи (р < 0,05);
2 – різниця достовірна відносно показника у І половині вагітності  (р 
< 0,05);
3  – різниця достовірна відносно показника жінок з АГ І (р < 0,05).

У динаміці вагітності у соматично здорових жінок 
спостерігалось достовірне підвищення простациклі-
ну, така ж тенденція відмічена у вагітних з І стадією 
АГ, хоча значення показника лишались достовірно 
нижчими відносно показника жінок контрольної 
групи. При ІІ стадії захворювання навпаки відмічено 
ще більше зниження рівня простацикліну у ІІ полови-
ні вагітності. Рівень тромбоксану у жінок контрольної 
групи не змінювався в динаміці вагітності, а у хворих 
на АГ як І, так і ІІ стадії, зростав більш ніж на 20%. Такі 
зміни показників системи простаноїдів підтверджу-
ють поглиблення ендотеліальної дисфункції у ІІ поло-
вині вагітності у вагітних з АГ, на що вказують також 
значення співвідношення ТхВ2, / ПГІ2 (рис. 2). Так, 
величина відношення вазоконстриктора і агреганта 
тромбоксану до вазодилататора і антиагреганта про-
стацикліну у ІІ половині вагітності перевищує показ-
ники жінок групи контролю при АГ І стадії у 2 рази, а 
при АГ ІІ – більш ніж у 5 разів. 

Для оцінки ролі ЕД факторів ризику перинатальних усклад-
нень при АГ ми виділили наступні стани: дистрес плода (час-
тота 42,3%), перинатальні втрати – антенатальна загибель 
плода, мертвонародження, неонатальна смерть (9,6%), наро-
дження дитини в стані тяжкої асфіксії (18,3%). Для подальшого 
аналізу всіх обстежених жінок з АГ (104 пацієнтки) розділили 
на 2 групи: 1-а група – 50 жінок з вказаними перинатальними 
ускладненнями, 2-а група – 54 жінки без перинатальних 
ускладнень. Маркерами ЕД вважали зниження в крові жінки 
рівня NO, підвищення рівня Ет-1 та співвідношення Ет-1/ NO, 
зниження ПГІ2, підвищення ТхВ2 та співвідношення ТхВ2 / ПГІ2 
(табл.3). Достовірність різниці зустрічання у групах всіх виді-
лених факторів та їх висока інформативність математично 
доводять суттєву роль ЕД у вагітних з АГ як фактора ризику 
перинатальних ускладнень.

Примітки: Р1 – частота зустрічання ознаки в групі жінок з АГ та 
перинатальними ускладненнями;
Р2 – частота зустрічання ознаки в групі жінок з АГ без перинаталь-
них ускладнень;
І – інформативність фактора (за формулою дивергенцій Кульбака);
* – різниця відносно показника жінок з АГ та перинатальними 
ускладненнями. 

Висновки 
Для вагітних з артеріальною гіпертензією характерна 
ендотеліальна дисфункція, про що свідчить дисбаланс 
вазорегулюючих факторів: зниження оксиду азоту та 
підвищення ендотеліну-1 (співвідношення ендотелін-1/
оксид азоту у І половині вагітності підвищене на 60-80 , а 
у ІІ половині – у 3-4 рази). На зрушення в бік 
вазоконстрикції вказують також зміни в системі 
простаноїдів (підвищення співвідношення тромбоксан / 

Таблиця 2 
Показники системи простаноїдів в крові 

вагітних з хронічною артеріальною 
гіпертензією

Група жінок Термін обстеження ПГI2, пг/мл ТхВ2, пг/мл
І стадія АГ І пол. вагітності 59,4±5,1 1 62,8±5,0 1

ІІ пол. вагітності 73,9±4,4 1, 2 77,3±3,9 1, 2
ІІ стадія АГ І пол. вагітності 43,2±4,9 1,  3 79,4±6,2 1, 3

ІІ пол. вагітності 34,3±4,2 1, 2,  
3

95,7±5,6 1, 2, 3

Контрольна І пол. вагітності 81,3±6,2 44,8±4,1
ІІ пол. вагітності 98,5±8,6  1 43,6±5,2

Показник Значення Р1 Р2 І
NO у І пол. ваг. < 50  мкмоль/л так 56,00 29,63* 63,34

ні 44,00 70,37*
Ет-1 у І пол. ваг. > 800 амоль так 52,00 27,78* 54,47

ні 48,00 72,22*
Співвідношення Ет-1/ NO > 15 так 64,00 24,07* 149,47

ні 36,00 75,93*
ПГІ2  у І пол. ваг. < 45 пг/мл так 56,00 29,63* 63,34

ні 44,00 70,37*
ТхВ2 у І пол. ваг. > 75 пг/мл так 52,00 27,78* 54,47

ні 48,00 72,22*
ТхВ2 / ПГІ2  у І пол. ваг. > 1 так 48,00 18,52* 89,73

ні 52,00 81,48*
NO у ІІ пол. ваг. < 50  мкмоль/л так 62,00 33,33* 73,62 

ні 38,00 66,67*
Ет-1 у ІІ пол. ваг. > 900 амоль так 68,00 40,74* 66,80 

ні 32,00 59,26*
Співвідношення Ет-1/ NO у
ІІ пол. ваг. > 20

так 76,00 37,04* 142,42 
ні 24,00 62,96*

ПГІ2  у ІІ пол. ваг. < 45 пг/мл так 52,00 37,04 19,84 
ні 48,00 62,96

ТхВ2 у ІІ пол. ваг. > 85 пг/мл так 50,00 27,78* 46,11 
ні 50,00 72,22*

ТхВ2 / ПГІ2  у ІІ пол. ваг. > 2,5 так 56,00 25,93* 84,31 
ні 44,00 74,07*

Таблиця 3 
Фактори ризику перинатальних ускладнень

у жінок з АГ

Рис.2. Співвідношення ТхВ2, / ПГІ2  у жінок 
обстежених груп в динаміці вагітності
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простациклін  у ІІ половині вагітності більш ніж у 5 разів).
Ендотеліальна дисфункція у вагітних з артеріальною 
гіпертензією відіграє суттєву роль як фактор ризику 
перинатальних ускладнень  (дистрес плода, перинатальні 
втрати, народження дитини в стані тяжкої асфіксії), що 
доводить достовірно вища частота зустрічання маркерів 
ендотеліальної дисфункції у групі жінок з перинатальними 
втратами та їх висока інформативність. 
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