
 

1 
 

Державна установа „Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені 

академіка О.М. Лук’янової Національної Академії медичних наук України” 

 

Державна установа „ Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені 

академіка О.М. Лук’янової Національної Академії медичних наук України” 

 

                    Кваліфікаційна наукова  

                                                          праця на правах рукопису 

 

 

 

БУТЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА  

                                                    УДК 618.3:616.12-008.46.+616.155.194:615.224 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

Профілактика акушерських та перинатальних  ускладнень у 

вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності та 

анемії 

 

14.01.01    акушерство і гінекологія 

 

 

Подається  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

 

 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело      

                              Л.П.Бутенко                                              

 

Науковий керівник: Давидова Юлія Володимирівна, доктор медичних наук 

 

Київ  2019 



 

2 
 

АНОТАЦІЯ 

Бутенко Л.П. Профілактика акушерських та перинатальних  ускладнень у 

вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності та анемії.  

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спецальністю  14.01.01   «Акушерство і гінекологія».- 

Державна установа „Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені акад. 

О.М. Лук’янової Національної Академії медичних наук України ” , Київ, 2019. 

 

Дисертація містить новий підхід до вирішення актуального завдання 

сучасного акушерства - поліпшення якості життя і зниження показників 

акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з вродженими вадами серця 

на фоні серцевої недостатності і анемії шляхом розробки алгоритму лікувально-

профілактичних заходів. 

Для вирішення поставлених завдань проведено клініко-статистичий  

аналіз 120 історій пологів вагітних з вродженими вадами серця (ВВС),  які 

перебували на стаціонарному лікуванні у пологовому відділенні для вагітних з 

захворюваннями серцево-судинної системи ІПАГ з 2008 по  2012 роки.  

Клінічно було  обстежено 115 вагітних, серед яких 85 мали вроджені вади 

серця, а групу порівняння склали 30 здорових жінок. Слід відмітити, що серед 

вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності у 50 (58,8%) 

спостерігалась перша стадія серцевої недостатності (СН І) і у 35 (41,2%) – 

діагностовано другу стадію (СН ІІ-А).  

Враховуючи дані нашого дослідження, серед всіх обстежених вагітних, 

анемія легкого  ступеня спостерігалась у 31 (36,4%) жінки, а середнього – у 54 

(63,6%). Серед вагітних з СН І стадії анемія легкого ступеня зустрічається у 18 

(36% по відношенню до всіх жінок з СН І ), а середнього ступеня – у 32 ( 64% 

відповідно). У вагітних з СН ІІ-А стадії спостерігалась анемія легкого ступеня у 

13(37,2%)  по відношенню до всіх жінок з СН ІІ-А ), а середнього - у 22 (62,8% 

відповідно). Ефективність розробленого алгоритму ми вивчали на 73 
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породіллях серед 85 досліджуваних вагітних з вродженими вадами серця на тлі 

серцевої недостатності та анемії, які народили в нашій клініці.    

При проведенні аналізу скарг вагітних у жінок з  серцевою недостатністю 

І ступеня та анемією, було з’ясовано наступне. Скарги на задишку при 

помірному фізичному навантаженні; загальну слабкість; прискорене 

серцебиття; пастозність нижніх кінцівок спостерігались у  68,75 %  пацієнток.. 

При аналізі скарг у пацієнток з ІІ-А ступенем серцевої недостатності та 

анемією, було з’ясовано, що вони відмічались  у 100 % пацієнтів, незалежно від 

типу вади серця. Більш суттєве погіршення загального стану відбувалось в 

період максимального гемодинамічного навантаження (28-32 тижні), та 

прогресувало із збільшенням терміну гестації.  

За даними ретроспективного аналізу доведено, що існує взаємний вплив 

наявності серцевої недостатності та анемії як на терміни розродження, так і на   

стан внутрішньоутробного плода і новонародженого.  Так, у вагітних з 

серцевою недостатністю ІІ-А стадії з анемією легкого і середнього ступеня 

спостерігається суттєве збільшення відсотка передчасного родорозрішення (в 

терміні менше 37 тижнів вагітності) - до 61%.  

Також, спостерігається підвищення показників негативних перинатальних  

результатів у жінок з серцевою недостатністю, особливо з СН ІІ-А стадії. 

Доведена кореляційна залежність між ступенем тяжкості анемії у жінок з 

вродженими вадами серця та анемією на тлі серцевої недостатності та 

недоношеністю, ЗВУР та народженням плода у стані гіпоксії (відповідно r=0,8, 

r=0,75 і r=0,85). 

Результати дослідження доводять, що наявність латентного дефіциту 

заліза діагностується у 69 обстежених вагітних і в цілому складає 81%. 

Виявлено, що найбільш чутливими маркерами залізодефіциту у вагітних з 

вродженими вадами серця є логарифм розчинного рецептору трансферину і 

феритин у сироватці крові. Ці показники суттєво знижені у вагітних із 

серцевою недостатністю та анемією середнього ступеня тяжкості. За 

результатами дослідження існує суттєве погіршення стану обміну заліза за 
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основними показниками у вагітних обох груп, але достовірно нижчі показники 

сироваткового заліза, феритину та sTfR/log спостерігаються в групі вагітних з 

СН ІІ-А стадії з показником NT pro BNP більше 125 пг/мл.  

Як відомо, збільшення NT pro BNP вище 125 пг/мл свідчить про високу 

вірогідність виникнення , або посилення стадії серцевої недостатності. 

Наявність дефіциту депо заліза у жінок з вродженими вадами серця в цій групі 

ще більше впливає на погіршення стану серцево-судинної системи і можливість 

виникнення акушерських і перинатальних ускладнень. Потенційно найбільш 

загрозливими для розвитку і прогресуванню серцевої недостатності особливо за 

наявності додаткових факторів ризику є вагітні з анемією середнього ступеня 

тяжкості. Доведено, що поєднаний  аналіз значень показників обміну заліза та 

NT- pro BNP дозволяє більш якісно визначитися з імовірністю виникнення або 

прогресування серцевої недостатності і необхідністю включення антианемічних 

препаратів в схему лікування таких хворих. 

Для об’єктивної оцінки стану здоров’я хворих з вродженими вадами 

серця на тлі серцевої недостатності та анемії  визначався  показник якості життя 

за спеціальною шкалою – Міннесотський опитувальник MHFLQ (Living with 

Heart Failure Questionnaire). Збільшення ступеня анемії у вагітних з вродженими 

вадами на тлі серцевої недостатності суттєво погіршує суб'єктивний стан жінки 

і  визначається в зниженні якості життя. Достовірність різниці між показниками 

в групах з анемією  доводять цей факт. Так, у вагітних з середнім ступенем 

тяжкості анемії спостерігається погіршення показника якості життя при СН І 

стадії -57,0 +0,6 балів та при СН ІІ-А стадії - 69+1,0 балів , що свідчить про  

суттєве погіршення якості життя у жінок з середнім ступенем анемії при СН І 

та ІІ-А стадії (особливо гірші показникі якості життя діагностовані у вагітних з 

СН ІІ-А стадії). 

Дані анкетування MHFLQ корелюють з клінічними даними, соматичними 

проявами захворювання  (вираженість задухи, тахікардії, слабкості, тощо), 

рівнем максимального споживання кисню, показником 6-хвилинної ходи. 
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Враховуючи, що ми досліджували вагітних із серцевою недостатністю та 

анемією, важливим було вивчення кореляційного  зв’язку між маркерами 

прогнозу серцевої недостатності та фізичною витривалістю жінок з метою 

визначення ефективності лікування та прогнозу захворювання.  

Стан фізичної витривалості вагітних ми вивчали  за допомогою проби з 6-

хвилинною ходою (6-ХХ), результати якої  мають зворотню кореляцію із 

стадією серцевої недостатності і тяжкістю анемії. Відмічалось збільшення 

частоти серцевих скорочень, зменшення дистанції ходи у вагітних з  серцевою 

недостатністю ІІ-А стадії (достовірно більше, ніж у вагітних з СН І стадії) та 

суттєве зниження споживання кисню.    Відомий факт, що зниження насичення 

киснем артеріальної крові більше, ніж на 10% під час тесту 6-ХХ, вказує на 

підвищений ризик летальності. Так, у жінок з СН ІІ-А і анемією легкого 

ступеня споживання кисню складає 16,0 ± 1,1 мл/(кг х хв) проти 12,4 ± 1,3 

мл/(кг х хв) у жінок з анемією середнього ступеня тяжкості. Зниження рівня 

споживання кисню погіршує стан вагітних та їх плодів, а  кореляція з  

підвищеним рівнем NT-proBNP дозволяє запідозрити можливе прогресування 

розвитку серцевої недостатності. Враховуючи динаміку концентрації NT-

proBNP можна судити про ефективність терапії, що проводиться, і титрувати 

дозу препаратів. Рівні NT-proBNP мали зворотну кореляцію з показниками 6 

хвилинної ходи (r = - 0,66; p < 0, 05). 

Також, важливим є своєчасне дослідження стану матково-плацентарного 

кровообігу з метою визначення наявності дистресу плода і термінів 

розродження в групах обстеження хворих. Методом УЗД та фетометрії із 

доплер дослідженням кровообігу в  судинах плаценти та плода показано, що  у 

вагітних з анемією середнього ступеня суттєво підвищується індекс 

резистентності артерій пуповини, в маткових артеріях та в середньо-мозковій 

артерії незалежно від стадії серцевої недостатності. Це свідчить про значний 

вплив наявності анемії на матково-плодовий кровообіг в результаті зниження  

окислювальної здатності тканин та  зменшення пікового споживання кисню 

плодом. 
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Суттєве збільшення швидкості кровообігу у венозній протоці у вагітних з 

СН ІІ-А стадією і анемією середнього ступеня тяжкості (59,21 ± 1,11 см/с) є  

ранньою доклінічною ознакою гіпоксії плода і критерієм для включення 

вагітної до групи підвищеного ризику перинатальної патології. 

За даними морфологічного дослідження плаценти виявлено прискорене 

гетерогенне гіпердозрівання плаценти, що  є характерною ознакою порушення 

матково-плацентарного кровообігу,  і спостерігається в  плацентах жінок з 

вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності і анемії легкого 

ступеня тяжкості.  Гомогенне дозрівання плаценти відображає більш виражені 

патологічні процеси її функціонування упродовж усієї вагітності, що 

спостерігалось в плацентах жінок з анемією середнього ступеня тяжкості. 

За результатами імуногістохімічного аналізу виявлено зміни експресії 

плацентарного ростового фактору в різних структурах плацентарного бар'єру 

досліджуваних жінок, які відображають вплив серцевої недостатності і анемії 

на ангіогенез і ендотеліальну дисфункцію, що підтверджує напруженість ранніх 

етапів хоріогенезу і вимагає проведення преконцепційної діагностики і 

прегравідарної підготовки всім вагітним з ВВС з метою запобігання 

патологічного перебігу ранньої гестації.  

За результатами оцінки ефективності розробленого нами алгоритму 

лікування і профілактики перинатальних ускладнень у жінок з ВВС на тлі СН 

та анемії достовірно доведено, що інтенсифікація терапії анемії із 

застосуванням внутрішньовенного заліза ізольовано або поетапно з 

таблетованою формою  трьохвалентного заліза при збереженій базовій терапії 

кардіальної та судинної патології,  дозволяє стабілізувати  стан вагітних з 

даною патологією та уникнути прогресування серцевої недостатності.  

Впровадження розробленого комплексу лікувально-профілактичних заходів 

дозволило уникнути прогресування серцевої недостатності, знизити показник 

розродження до 37 тижнів на 45%, зменшити ймовірність народження дітей в 

стані важкої гіпоксії на 37%,  а також уникнути перинатальних втрат .  
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профілактичних заходів. 

 

ANNOTATION 

Butenko L.P. Prevention of obstetric and perinatal complications in pregnant 

women with congenital heart defects against heart failure and anemia background. - 

Qualifying scientific work manuscript copyright. 

Thesis for the degree of a candidate of medical sciences on specialty 14.01.01 

"Obstetrics and gynecology" .-State Institution "Institute of Pediatrics, Obstetrics and 

Gynecology named after Acad. O.M. Lukyanova National Academy of Medical 

Sciences of Ukraine ", Kyiv, 2019. 

The thesis contains a new approach to solving the current problem of modern 

obstetrics - improving the quality of life and reducing the rates of obstetric and 

perinatal complications in women with congenital heart defects on the background of 

heart failure and anemia by developing an algorithm for treatment and prevention 

measures. 

Clinical and statistical analysis of 120 birth records of pregnant women with 

congenital heart defects (CHD), who were inpatients at the maternity department for 

pregnant women with cardiovascular diseases of the Institute of Pediatrics, Obstetrics 

and Gynecology named after academician O.M.Lukyanova National Academy of 

Medical Sciences of Ukraine  from 2008 to 2012, was conducted for solving the 

tasks. 

Prospective clinical analysis was performed for 115 pregnant women, among 

them  85 pregnant with congenital heart disease, the  comparison group   created by 

30 healthy women. It should be noted that 35 (41.2%) were evaluated with the first 

stage of heart failure (NYHA I) and 50 (58.8%) patients were diagnosed with the 

advanced stage of heart failure (NYHA II).   

Taking into account the data of our study, among all examined pregnant 

women with mild anemia were observed in 31 (36.4%) women, and in the moderate 
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stage - in 54 (63.6%). Among pregnant women with NYHA I, mild anemia diagnosed 

in 18 pregnant (36% in relation to all women with NYHA I), and the moderate 

anemia in 32 pregnant (64%, respectively). In pregnant women with NYHA II, mild 

anemia   was observed in 13 (37.2% in relation to all women with NYHA II), and 

moderate anemia - in 22 (62.8% respectively). We elaborated the algorithm for 

complex management of the 73 enrolled pregnant women with congenital heart 

defects with heart failure and anemia   who gave birth to our clinic and evaluated it’s 

efficiency.   

When analyzing complaints of pregnant women with heart failure and different 

degree of anemia, the following was found. Complaints for shortness of breath with 

moderate physical activity; general weakness; accelerated heartbeat; the pastosity of 

the lower extremities was observed in 68.75% of patients. In the analysis of 

complaints in patients with NYHA II and anemia, it was found that they were noted 

in 100% of patients regardless of type of heart failure. A more significant 

deterioration of the general condition occurred during the period of maximum 

hemodynamic load (28-32 weeks), but it progressed with an increase in the period of 

gestation. 

According to a retrospective analysis, it has been proved that there is a mutual 

influence of the overlap of heart failure and anemia on the terms of delivery, as well 

as on the state of the uterus and the newborn. Thus, in pregnant women with heart 

failure NYHA II with anemia of mild to moderate degree, there is a significant 

increase in the percentage of premature birth (in the period less than 37 weeks of 

gestation) - up to 61%.  

Also, there is an increase in negative perinatal outcomes in women with heart 

failure, especially NYHA II. The correlation between the severity of anemia and 

premature birth in women with congenital against heart defects and anemia on the 

background of heart failure,  as well as with incidence of IUGR and the birth of the 

fetus in a state of hypoxia was proved (r = 0.8, r = 0.75 and r = 0.85 respectively). 

The results of the study show that the presence of latent iron deficiency is 

diagnosed in 69 (81%)  pregnant women. It was found that the most sensitive markers 
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of iron deficiency in pregnant women with congenital heart disease are the logarithm 

of the soluble receptor transferrin and serum ferritin. These rates are significantly 

lower in pregnant women with heart failure and anemia of moderate severity. 

According to the results of the study, there is a significant deterioration in the status 

of iron metabolism by main indicators in pregnancy in both groups, but significantly 

lower serum iron, ferritin and sTfR / log are observed in the group of pregnant 

women with NYHA II with the concentration of  NT pro BNP(marker of heart 

failure) exceeded 125 pg / ml. 

Actually the increase of  NTpro BNP concentration  above 125 pg/ml indicates 

a high probability of development of high failure, or an increase in the stage of heart 

failure. The presence of defective iron store in women with congenital heart disease 

in this group leads to the  further  deterioration of the cardiovascular system state and 

the development  of obstetric and perinatal complications. Potentially the most 

sensitive group for the development and progression of heart failure, especially in the 

presence of additional risk factors, are pregnant women with anemia of moderate 

severity. It is proved that combined analysis of values of iron metabolism and 

concentration of NT-pro BNP allows to determine more accurately the likelihood of 

the development or progression of heart failure and the necessity for anti-anemic 

drugs to be included in the treatment regimen of such patients. 

For an objective assessment of the health status of patients with congenital 

heart diseases against a background of heart failure and anemia, the Quality of Life 

Quality Score was determined based on the Minnesota Questionnaire for Living with 

Heart Failure Questionnaires (MHFLQ). Increase of  the degree of anemia in 

pregnant women with congenital defects against a background of heart failure 

significantly impairs the subjective state of women and is determined by the decline 

in quality of life. The reliability of the difference between the indicators in the groups 

with anemia proves this fact. Thus, in pregnant women with moderate degree of 

anemia, a deterioration in the quality of life at NYHA I  is -57.0 ± 0.6 points and in 

the case of the NYHA II - 69 ± 1.0 points, indicating a significant deterioration in the 

quality of life in of women with a moderate degree of anemia in NYHA I and NYHA 
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II (especially the worst indicative quality of life indices are diagnosed in pregnant 

women with NYHA II stages). 

The data of the MHFLQ questionnaire correlate with clinical data, somatic 

manifestations of the disease (severity of dyspnea, tachycardia, weakness, etc.), the 

level of maximum oxygen consumption, an indicator of a 6-minute walk. Considering 

that we investigated pregnant women with heart failure and anemia, it was important 

to study the correlation between heart failure markers and women's physical 

endurance in order to determine the effectiveness of treatment and prognosis of the 

disease. 

We studied the physical endurance of pregnant women by means of a 6-minute 

walk (6-MWT) test, the results of which have a reverse correlation with the stage of 

heart failure and the severity of anemia. There was an increase in the frequency of 

heart rate, a decrease in the course of walking in pregnant women with heart failure 

NYHA II (significantly more than in pregnant women with NYHA I) and a 

significant decrease in oxygen consumption. It is well-known that the decrease in 

oxygen saturation by more than 10% during the 6-MWT test indicates an increased 

risk of lethality. Thus, in women with NYHA II  and anemia, mild oxygen intake is 

16.0 ± 1.1 ml / (kg x min) versus 12.4 ± 1.3 ml / (kg x min) in women with  moderate 

anemia. Reduction of the level of oxygen consumption worsens the state of  pregnant 

and her fetal state, and a correlation with increased levels of NTproBNP suggests a 

possible progression of heart failure. Taking into account the dynamics of the 

concentration of NTproBNP, one can judge the effectiveness of the therapy being 

performed and titrate the dose of drugs. The levels of NTproBNP had a reciprocal 

correlation with 6-minute walk test rates (r = -0.66; p <0.05). 

Also, it is important to study timely the status of utero-placental circulation in 

order to determine the presence of fetal distress and to predict the terms of delivery in 

the groups of patients. Ultrasonography and doppler fetometry in blood   vessels in 

the placenta and fetus show that in patients with moderate anemia, the index of 

resistance of the umbilical arteries, uterus arteries and the cerebral arteries, regardless 

of the stage of heart failure, is substantially increased. This indicates a significant 
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effect of the presence of anemia on uterine and fetal blood circulation as a result of 

reducing the oxidative capacity of tissues and reducing the peak oxygen consumption 

of the fruit. 

A significant increase in the velocity of blood flow in the venous duct in 

pregnant women with NYHA II stage and moderate anemia (59.21 ± 1.11 cm/s) 

could be considered like the early preclinical sign of fetal hypoxia and a criterion for 

inclusion of a pregnant woman in a high-risk group of development of perinatal 

pathology. 

According to the data of  morphological study of the placenta,  the  accelerated 

heterogeneous placenta hypermaturation was founded out, which is a characteristic 

sign of utero-placental circulation, and it  is observed in the placenta of women with 

congenital heart defects on the background of heart failure and mild anemia. 

Homogenous placenta maturation reflects more pronounced pathological processes of 

its functioning throughout the pregnancy, which was observed in the placenta of 

women with moderate anemia. 

According to the results of immunohistochemical analysis, changes in the 

expression of placental growth factor were found in different structures of the 

placental barrier of the studied women. Those changes reflected the effect of heart 

failure and anemia on angiogenesis and endothelial dysfunction, confirm the tension 

of the early stages of chorogenesis and require the preconceptual diagnosis and pre-

pregnancy ` preparation for all pregnant women with congenital heart  diseases in 

order to prevent the pathological course of early gestation. 

According to the results of the assessment of the effectiveness of our algorithm 

for the treatment and prevention of perinatal complications in women with congenital 

heart diseases against the heart failure and anemia background, it has been proven 

that the intensification of therapy of anemia with the use of intravenous iron isolated 

or  step-by-step  with a pill forms of trivalent iron with preserved basic therapy of 

cardiac and vascular pathology, allows to  stabilize the state of pregnant women with 

this pathology and avoid the progression of heart failure. The introduction of the 

developed complex of treatment and preventive measures allowed to avoid the 
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progression of heart failure, to reduce the incidence of preterm childbirth (low than 

37 weeks) by 45%, to reduce the probability of severe hypoxia by 37%. 

Key words: pregnancy, childbirth, congenital heart diseases, heart failure, 

anemia, PLGF, placental morphology, treatment-and-prophylactic measures 

algorithm. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Материнська та перинатальна захворюваність та 

смертність залишаються основними проблемами у забезпеченні безпечного 

материнства у всьому світі [166, 167]. У структурі материнської смертності 

екстрагенітальна патологія займає перше місце, а смертність від серцево-

судинної патології домінує серед усіх причин смерті матерів. У структурі 

серцево-судинних захворювань вагітних вроджені вади серця (ВВС) становлять 

від 5,0 до 25,45 %  [157, 158]. За даними провідних акушерсько-гінекологічних 

центрів, сьогодні один з 125 немовлят народжується з ВВС, частота яких 

складає в середньому 6-12 на 1000 новонароджених. ВВС є причиною біля 40 % 

перинатальних втрат і найбільше загрожують життю дитини в період 

новонародженості [155, 156]. 

В Україні щорічно проводиться до 5000 оперативних втручань з приводу 

ВВС, обсяг надання хірургічної допомоги поступово зростає [161]. Цілком 

зрозуміло, що при проведенні реформи охорони здоров’я клініцисти первинної 

та невідкладної допомоги досить часто стикатимуться з жінками з ВВС, які 

планують вагітність або вже вагітні, тому потрібні обґрунтовані рекомендації 

відносно оцінки ризиків, планування вагітності, ведення вагітності та пологів 

даної категорії жінок. 

У жінок з серцевими захворюваннями спостерігається набагато більше 

ускладнень, пов’язаних з вагітністю, ніж у здорових жінок, зокрема затримки 

росту плода та гіпертонічних розладів вагітності  [163, 164]. У дослідженні 

CARPREG доведено, що у жінок з ВВС такі ускладнення вагітності пов’язані з 

кардіальною дисфункцією матерів, але основна патофізіологія залишається 

нез’ясованою [142]. Результати дослідження ZAHARA II свідчать, що у 

вагітних з ВВС спостерігається патологічна плацентація, що може бути 

спричинена серцево-судинною дисфункцією до вагітності [162]. 

Незважаючи на численні дослідження з проблеми анемії вагітних, не 

спостерігається суттєвої тенденції до її зниження. Актуальність та важливість 
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даної проблеми пояснюється тим, що анемія вагітних є тим патологічним 

чинником, що негативно впливає на здоров’я жінки під час вагітності, пологів 

та післяпологового періоду, а також на стан плода та новонародженого, 

обумовлюючи важливе медико-соціальне значення проблеми [56, 165]. За 

даними вчених [52], дефіцит заліза є загальносвітовою проблемою і оцінюється 

на рівні 20-80 % в жіночій популяції. Як стверджують сучасні дослідники [168], 

анемія у структурі екстрагенітальних захворювань вагітних займає провідні 

позиції, починаючи з 5,4 % серед жінок у розвинених країнах, і досягаючи 

більш ніж 80 % у країнах, що розвиваються. Надання доказової допомоги 

жінкам із залізодефіцитною анемією матиме важливе значення для досягнення 

найкращих результатів вагітності . 

На сьогоднішній день питання поєднаної дії серцево-судинних порушень 

при серцевій недостатності та анемії, як фактору, що посилює серцеву 

недостатність, на перебіг вагітності та стан плода остаточно не вирішено. 

Все вищевикладене визначило актуальність теми та обумовило мету 

нашого дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідної  роботи 

«Дослідити механізми перинатальних та серцево-судинних ускладнень у жінок 

з серцевою недостатністю на фоні вроджених вад серця», яка виконувалась у 

відділенні акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «ІПАГ ім. 

акад. О.М. Лук’янової НАМНУ», № держреєстрації: 01.13U000146. 

Мета роботи ‒ знизити частоту акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності та 

анемії шляхом удосконалення комплексу лікувально-профілактичних заходів. 

Завдання дослідження. 

1. Провести ретроспективний клініко-статистичний аналіз перебігу 

вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з вродженими вадами 

серця на тлі серцевої недостатності та анемії, визначити основні причини 

незадовільних наслідків.  
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2. Визначити стан обміну заліза та встановити критерії ранньої 

діагностики залізодефіцитної анемії у вагітних з вродженими вадами серця на 

тлі серцевої недостатності та анемії. 

3. Дослідити особливості змін функціонального стану фетоплацентарного 

комплексу у співвідношенні з маркерами серцевої недостатності. 

4. Вивчити кореляційний  зв’язок між показниками нейрогуморальної 

регуляції кровообігу та фізичної витривалості жінок з  вродженими вадами 

серця на тлі серцевої недостатності та анемії. 

5. Визначити стан плацентарного бар’єру за даними експресії PLGF у 

вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності та анемії.  

6. Розробити алгоритм діагностики, профілактики та лікування 

акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних з вродженими вадами 

серця на тлі серцевої недостатності та анемії. 

Об’єкт дослідження ‒ перебіг вагітності, пологів у жінок з вродженими 

вадами серця на тлі серцевої недостатності та анемії. 

      Предмет дослідження - частота, структура, причини, ускладнення 

перебігу вагітності і пологів, стан фетоплацентарного комплексу, обмін заліза, 

нейро-гуморальна регуляція кровообігу у вагітних з ВВС на тлі СН та анемією, 

та їх динаміка в ході лікувально-профілактичних заходів.  

Методи дослідження: клінічні, анкетно-опитувальні, біохімічні, 

інструментальні, математично-статистична обробка отриманих даних.   

Наукова новизна дослідження. Вперше виявлено  кореляційну 

залежність між ступенем тяжкості анемії у жінок з вродженими вадами серця та 

анемією на тлі серцевої недостатності та недоношеністю, ЗВУР та 

народженням плода у стані гіпоксії . Вперше визначено наявність прихованого 

дефіциту заліза у 81% обстежених вагітних. Вперше досліджено, що поєднаний 

аналіз показників обміну заліза та NT- pro BNP дає змогу більш якісно 

визначитись із вірогідністю виникнення  або прогресування серцевої 

недостатності та необхідність залучення антианемічних препаратів до схеми 

лікування таких хворих. Вперше при імуногістохімічному дослідженні 



 

22 
 

плацентарного фактору росту у породіль відмічено  виражену експресію 

останнього і корелятивний зв’язок з серцевою гемодинамікою  матері, станом 

плаценти, плода  (r=85), що підтверджує напруженість ранніх етапів 

хоріогенезу та потребує проведення преконцепційної діагностики та 

прегравідарної підготовки всім вагітним з ВВС з метою запобігання 

патологічного перебігу ранньої гестації. Вперше розроблено  та доведена 

ефективність алгоритму лікувально-профілактичних засобів у даної категорії 

жінок, який базувався на  інтенсифікації терапії анемії із застосуванням 

внутрішньовенного заліза ізольовано або поетапно з таблетованою формою  

трьохвалентного заліза при збереженій базовій терапії кардіальної та судинної 

патології,  що дозволило знизити частоту акушерських та перинатальних 

ускладнень. 

Практичне значення результатів дослідження. За результатами 

проведеної роботи встановлено критерії ранньої діагностики дефіциту заліза та 

залізодефіцитної анемії у вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої 

недостатності та анемії, розроблено алгоритм лікування і профілактики анемії, 

що дозволило провести вчасну корекцію та знизити частоту акушерських та 

перинатальних наслідків у вагітних групи високого кардіального ризику.  Для 

лікувальних установ та практикуючих лікарів рекомендовано проводити 

преконцепційне консультування вагітним групи високого кардіального ризику, 

за результатами якого  провести заходи прегравідарної підготовки, до якої 

включати профілактику прихованого дефіциту заліза та прогресування серцевої 

недостатності  

Впровадження результатів досліджень в практику. Результати 

проведених досліджень, клінічних розробок , схем лікування та профілактики 

впровадженні в лікувальну практику родопомічних установ м. Києва, 

Чернігова, Броварів,  Київської та Одеської області. Також результати роботи 

увійшли до лекційного курсу науково-практичного семінару із міжнародною 

участю в форматі телемосту "Міжнародні та вітчизняні стандарти надання 

гінекологічної допомоги", що проведено  в Київській, Одеській, Харківській, 
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Львівській, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській для сімейних лікарів, 

акушер - гінекологів, лікарів - інтернів.  

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно визначено мету, 

задачі і напрямок роботи. Проведено клінічне обстеження вагітних жінок, 

проаналізована наукова література та патентна інформація з проблем анемії у 

вагітних з серцевою недостатністю. Автор самостійно проводив формування 

груп обстеження, всі  обстеження, первинну обробку даних різних методів 

обстеження (клініко-лабораторних, інструментальних). Особисто дисертантом 

розроблений план роботи, проведено статистичний аналіз отриманих 

результатів, написані всі розділи дисертації, сформульовані висновки та 

запропоновані практичні рекомендації, забезпечено їх відображення в 

опублікованих працях. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорені на: Львівському медичному форумі (Львів, 2017), 8 

Міжнародному медичному форумі (Київ, 2017), міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених, присвяченій 25-річчю НАМН України 

(Київ, 2018), науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання збереження соматичного та репродуктивного здоров’я 

жінок», присвяченій 25-річчю НАМН України (Київ, 2018), науково-практичній 

конференції «Жіноче серце в усі вікові періоди» (Київ, 2019). Також результати 

роботи увійшли до лекційного курсу науково-практичного семінару з 

міжнародною участю в форматі телемосту «Міжнародні та вітчизняні 

стандарти надання гінекологічної допомоги», (Київ, 2016, 2017). 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на  159 сторінках 

тексту і складається з вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та методів 

досліджень, 5 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків, практичних рекомендацій та списку використаних 

джерел, який включає 194 посилання і займає 21 сторінку. Робота ілюстрована   

22 таблицями,  13 рисунками, 2 додатками, які займають 4 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА 

ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ У ВАГІТНИХ З ВРОДЖЕНИМИ 

ВАДАМИ СЕРЦЯ ТА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ (огляд 

літератури) 

 

1.1. Вагітність у жінок з природним перебігом вроджених вад серця та 

після їх корекції 

 

Захворювання серцево-судинної системи (ССС) у вагітних залишаються у 

наш час однією з головних причин ускладнень вагітності, пологів, 

внутрішньоутробного пошкодження плода і високих показників материнської і 

перинатальної смертності [61]. У структурі материнської смертності від 

екстрагенітальних захворювань хвороби серця складають 28,5 %. У вагітних 

захворювання ССС зустрічаються в 0,4-4,7 % випадків, а частота вроджених 

вад серці (ВВС), за даними різних авторів, складає 3-5 % усіх вад  [75, 129, 48]. 

Дані щодо частоти захворювань ССС у вагітних значно варіюють у статистиці 

різних країн. В економічно розвинутих країнах серед патології ССС під час 

вагітності домінують ВВС (75-82 %), з переважанням ВВС з шунтами (20-

65 %). У країнах, що розвиваються, переважають ревматичні вади, складаючи 

56-89 % усіх захворювань ССС під час вагітності [89, 59]. У західних країнах 

захворювання ССС у 10-15 % випадків залишаються однією з головних причин 

материнської і перинатальної смертності [153]. Приміром, у США смертність 

від захворювань ССС у вагітних займає 4 місце (після кровотеч, преекслампсії, 

еклампсії і інфекційних ускладнень), а у Великобританії захворювання серця у 

вагітних займають 2 місце серед причин материнської смертності [125, 190]. 

Незважаючи на наявність досліджень, присвячених даній темі, питання 

прогнозування перебігу і результату гестації, профілактики ускладнень 

вагітності і пологів у пацієнток з вродженими вадами серця (ВВС) не втрачають 

своєї актуальності [79, 114]. 
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Важливим аспектом медико-соціальної реабілітації та складовою 

частиною життя жінок з вродженими вадами серця (ВВС) є можливість 

виношування і народження здорових дітей [50]. Прогрес в області 

діагностичних технологій, розвиток кардіохірургії, досягнення в 

терапевтичному лікуванні дозволяє збільшити тривалість і якість життя хворих 

з ВВС, з яких 45 % складають жінки. Значна частина пацієнтів жіночої статі 

доживає до фертильного віку, тому отримання повноцінного потомства у цієї 

групи хворих є не тільки актуальною медичною, а й значущою соціальною 

проблемою сучасності [26].  

До середини минулого століття науково обґрунтованої тактики ведення 

вагітності при вадах серця не існувало, а висока летальність вагітних і породіль 

примушувала вважати вагітність при ВВС неприпустимою [112]. Завдяки 

успіхам кардіохірургії кількість жінок з оперованими вадами серця 

збільшується. Водночас, дані щодо перебігу вагітності у жінок з оперованими 

вадами серця мають суперечливий характер і продовжують дискутуватися 

фахівцями [146, 182, 35]. Хірургічне лікування ВВС до вагітності у більшості 

випадків забезпечує природний перебіг вагітності і пологів. Проте вагітних, 

оперованих із приводу вад серця, не можна прирівнювати до жінок, що мають 

нормальну ССС, оскільки операція на серці у більшості випадків повністю не 

відновлює анатомо-фізіологічних параметрів. Крім того, існуюча вада часто 

призводить до змін серцевого м’язу і легеневого кровотоку, повна оберненість 

яких після хірургічної корекції відбувається не повністю і не в усіх випадках 

[92, 107]. Після операцій, проведених з приводу ВВС вагітні розглядаються як 

страждаючі на захворювання серця незалежно від результатів корекції [176]. 

Частина таких пацієнток порівняно легко переносять фізіологічні 

навантаження, властиві вагітності (збільшення об’єму циркулюючої крові, 

серцевого викиду, частоти серцевих скорочень), в інших випадках можливий 

розвиток важких ускладнень, що ведуть до декомпенсації і навіть летального 

результату [80, 140]. За спостереженнями деяких авторів, після хірургічної 

корекції ВВС при адекватних термінах реалізації репродуктивної функції 
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частота розвитку ускладнень під час вагітності і пологів достовірно нижче, ніж 

без проведення хірургічного лікування [70, 133]. 

Згідно сучасним уявленням, у даної категорії пацієнток в 95,5 % 

відзначається I-ІI функціональний клас (ФК) серцевої недостатності (СН) із 

сприятливим прогнозом [188]. Крім того, в сучасній літературі з’явилися 

відомості про хороший прогноз відносно виношування вагітності при вадах 

серця, при яких раніше вагітність вважалася протипоказаною, розширилися 

можливості оперативної корекції ВВС під час вагітності [127]. Накопичений 

досвід ведення вагітності і пологів у жінок з ВВС призвів до змін 

психологічного бар’єру у лікарів і хворих. Тільки 3 % вагітних з ВВС дають 

згоду на переривання вагітності [108]. 

У 2012 р. були опубліковані рекомендації Європейського товариства 

кардіологів (ESC) щодо ведення вагітності при ВВС. Розроблені деякі 

положення про хід вагітності, пологів і післяпологового періоду у даної 

категорії жінок. При цьому, особливо наголошується, що більшість жінок зі 

ВВС можуть мати вагітність без ускладнень, якщо проведена своєчасна 

індивідуальна оцінка низького ступеню ризику вагітності, що визначається 

багатопрофільною групою, яка включає: кардіолога, акушера, анестезіолога, 

неонатолога, гематолога і генетика. Ця команда визначає як ризик для матері і 

плода, так і допологовий догляд, спосіб розродження і медичне спостереження 

у післяпологовому періоді [135]. Згідно рекомендацій ESC, серед вагітних з 

вадами серця виділяють дві групи – з високим і низьким ризиком. До групи 

високого ризику відносять пацієнток з СН III-IV ФК незалежно від причини 

захворювання. Материнська смертність у хворих цієї групи досягає 30-50 %. До 

групи пацієнток низького ризику віднесено вагітних з невеликими або 

середніми шунтами і без легеневої гіпертензії, або пацієнтки з незначною або 

помірно вираженою недостатністю клапана. При таких вадах серця під час 

вагітності декомпенсації серцевої діяльності не відбувається внаслідок 

зниження загального периферичного судинного опору [135]. 
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Згідно класифікації ступенів ризику вагітності при захворюваннях серця, 

у тому числі при вадах, запропонованої В. І. Медвідем (2004), виділяють 4 

ступені ризику [46]:  

І – ризик не підвищений: СН клінічно відсутня, ФК I; неактивна фаза 

ревматизму; нормальний тиск в легеневій артерії; гіпертрофії і дилатації 

відділів серця немає. Вагітність не протипоказана, ймовірність ускладнень не 

перевищує ймовірність ускладнень в популяції. 

II – ризик помірно підвищений: СН I стадії, ФК II; активність ревматизму 

I ступеню; тиск в легеневій артерії підвищений помірно; початкова або помірна 

гіпертрофія відділів серця; невелика дилатація відділів серця. Вагітність 

допустима, хоча обумовлює певний ризик погіршення стану хворої. 

III – ризик високий : СН IА стадії, ФК III; активність ревматизму II-III 

ступеню; гемодинамічно значимі порушення ритму; легенева гіпертензія; 

значна гіпертрофія відділу (відділів) серця; велика дилатація відділу (відділів) 

серця; коронарна патологія (з синдромом стенокардії або без нього); обструкція 

вихідного тракту шлуночку (шлуночків); аневризма аорти, інфекційний 

ендокардит; необхідність постійної антикоагулянтної терапії. Ризик вагітності 

значно підвищений, її перебіг супроводжується багатьма кардіологічними і 

акушерськими ускладненнями. Вагітність протипоказана і може бути перервана 

до 12 тижнів. Питання про пізнє переривання вирішується в кожному випадку 

індивідуально. Якщо характер захворювання допускає його хірургічне 

лікування, операція на серці є альтернативою перериванню вагітності. 

IV – ризик дуже високий: СН IIБ або III стадії, ФК IV; легенева 

гіпертензія крайнього ступеню (тиск в легеневій артерії перевищує системний); 

ціаноз, аневризма аорти, що розшаровується; значна систолічна дисфункція 

лівого шлуночка (ФВ<40 %). У цій групі висока ймовірність материнської 

смертності. Показано переривання вагітності як в ранні, так і в пізні терміни 

[46]. 

Оскільки, за даними G. Kaleschke та H. Baumgartner (2011), у жінок з ВВС 

результати вагітності залежать від анатомічного варіанту вади, ступеню 
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порушення гемодинаміки, віку, прогностично сприятливими для виношування 

вагітності при природному перебігу є ВВС без порушення гемодинаміки. При 

коригованих ВВС і ВВС з помірними порушеннями гемодинаміки вагітність 

перебігає з мінімальною частотою ускладнень [138]. 

Виділено 9 ВВС, які поділено на 3 групи, що найчастіше зустрічаються (в 

85 % випадків) в популяції: ВВС із скиданням крові зліва направо (дефект 

міжшлуночкової перегородки, відкритий артеріальний проток, дефект 

міжпередсердної перегородки, відкрите овальне вікно); ВВС із скиданням крові 

справа наліво і з артеріальною гіпоксемією (тетрада Фалло, транспозиція 

магістральних судин, синдром гіпоплазії лівого серця); ВВС з перешкодою 

кровотоку (стеноз легеневої артерії, стеноз гирла аорти, коарктація аорти). 

Найчастіше у вагітних жінок зустрічаються вади із скиданням крові зліва 

направо [50]. Прогноз визначає форма вади серця, наявність недостатності 

кровообігу, ступінь легеневої гіпертензії, вираженість гіпоксемії [44]. При 

наявності цих ускладнень більшість ВВС сприяють дисбалансу ланок в системі 

«мати-плацента-плід» і призводять до розвитку плацентарної недостатності, 

хронічної внутрішньоутробної гіпоксії і затримки розвитку плода [32]. 

Клінічна практика свідчить, що сприятливий результат гестації для матері 

і дитини на тлі циркуляторної гіпоксії, обумовленої ВВС, можливий за умови 

достатнього рівня адаптивних процесів у кожній з ланок біологічної системи 

«мати-плацента-плід». При цьому, їх недостатність загрожує розладами обміну 

речовин у фетоплацентарному комплексі (ФПК), стимулює виникнення анте-, 

інтра- і постнатальних ускладнень [159].  

Дефект міжшлуночкової перегородки (ДМШП) є однією з поширених 

ВВС, частота якої становить 11-23,7 %, а серед вагітних − 18 % випадків [183, 

173, 60]. За наявності ДМШП принципове значення має виділення низького і 

високого ДМШП. При низькому ДМШП, як правило, скидання крові зліва 

направо незначне, гемодинамічні порушення відсутні. Ця вада не впливає 

негативно на перебіг вагітності. Для високого ДМШП характерне значне 

скидання крові зліва направо, що призводить до переповнювання правого 
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шлуночка, системи легеневої артерії. При цьому тактика ведення вагітності 

залежить від ступеню легеневої гіпертензії та вираженості СН. При незначній 

легеневої гіпертензії і СН I ФК вагітність не протипоказана, пологи проводять 

природним шляхом. При помірній і високій легеневій гіпертензії, а також при 

СН III-IV ФК вагітність протипоказана [100]. Результати дослідження I. S. 

Harris (2011) показують, що не спостерігалося відмінностей між результатами 

вагітності у жінок з коригованим ДМШП і у здорових жінок, але при 

порівнянні з пацієнтками без хірургічної корекції вади у  групі жінок з ДМШП 

виявлений підвищений ризик передчасних пологів і народження маловагових 

дітей [127]. Аналогічні дані отримано S. C. Yap та співавт. (2010), які 

спостерігали підвищений ризик прееклампсії, передчасних пологів та 

народження дітей з малою для гестаційного віку вагою [192]. 

Дефект міжпередсердної перегородки (ДМПП) поширений в популяції в 

5-15 %, серед вагітних − в 23 % випадків [183, 60]. Розрізняють первинний 

ДМПП (5 %) і вторинний ДМПП (95 %). Перебіг вагітності визначається 

розмірами дефекту, величиною і напрямом скидання крові, наявністю легеневої 

гіпертензії. Первинний ДМПП відноситься до важких ВВС, оскільки зміни 

гемодинаміки призводять до досить швидкого розвитку СН, легеневої 

гіпертензії і розвитку синдрому Ейзенменгера. При первинному ДМПП 

вагітність протипоказана. У разі пролонгації вагітності рекомендується 

госпіталізація на весь гестаційний період, проводиться медикаментозна терапія 

СН і легеневої гіпертензії. При неускладненому вторинному ДМПП вагітність 

не протипоказана [77].  

Більшості жінок з коарктацією аорти (КА), що досягли дітородного віку, 

раніше були виконані коригуючі операції. Найбільш сприятливий перебіг 

вагітності спостерігається у жінок з анастомозом «кінець в кінець». Своєчасне 

оперативне лікування зазвичай відновлює величину артеріального тиску, при 

цьому під час вагітності розвиток гестозу спостерігається рідко, пологи частіше 

бувають своєчасними і діти народжуються в строк з нормальною масою тіла. 
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Пізні ускладнення після реконструктивної операції з приводу КА зустрічаються 

нечасто, але їх можливість завжди потрібно враховувати [34, 163, 96]. 

Метою дослідження С. Р. Мравяна та співавт. (2014) стала оцінка 

результатів вагітності жінок, що перенесли оперативне лікування з приводу КА 

в типовому місці (n=15) [49]. У 11 пацієнток КА поєднувалася з іншими ВВС. 

Проведення операції резекції звуженої ділянки аорти у більшості випадків були 

адекватним для забезпечення можливості виношування вагітності, рідко 

відзначалося збереження артеріальної гіпертензії, а розвиток рекоарктації в 

умовах невисокого градієнту тиску не впливав на перебіг вагітності. 

Розродження кесаревим розтином здійснювалося за кардіологічними 

показаннями у 22,2 % пацієнток. Таким чином, у більшості випадків вагітність 

після операції з приводу КА не протипоказана. У пацієнток, що мають супутні 

вади серця, – недостатність аортальних клапанів або стеноз гирла аорти – під 

час вагітності потрібний динамічний контроль за станом ССС, станом і 

розвитком плода [49]. 

Як підкреслюють V. Yadav та співавт. (2018), аортальний стеноз 

небезпечний при вагітності, але ступінь ризику залежить від ступеню 

обструкції. Після корекції стенозу вагітність проходить сприятливо у більшості 

спостережень, закінчуючись самовільними пологами. Легкий або помірно 

виражений стеноз клапана легеневої артерії, зазвичай, не викликає ніяких 

ускладнень під час вагітності. Проте при плануванні вагітності має бути 

вирішине питання про необхідність оперативного лікування [191].  

Відкрите овальне вікно (ВОВ) діагностується в популяції у 16 %, серед 

вагітних − у 8 % випадків. Відкритий артеріальний проток (ВАП) зустрічається 

в популяції в 10-18 % спостережень, серед вагітних − в 23 %. [183, 173, 60]. 

Спостереження за пацієнтками після операції з приводу ВАП показали, що у 

випадках, коли ваду оперовано у ранньому віці без вторинних порушень 

гемодинаміки, вагітність протікає без ускладнень і без погіршення стану жінки. 

Прогноз погіршується, якщо захворювання супроводжується недостатністю 

кровообігу, легеневою гіпертензією, скиданням крові справа наліво або 
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бактеріальним ендокардитом. При вказаних ускладненнях вагітність 

протипоказана. Методом вибору може бути операція усунення вади під час 

вагітності [34, 87]. 

За узагальненими даними, у вагітних з ВВС, при СН III і IV 

функціонального класу за класифікацією NYHA, з порушеннями серцевої 

функції лівого шлуночку з фракцією викиду менше 40 %, обструкцією на 

шляху входу крові у лівий шлуночок (вроджений стеноз аорти з аортальною 

областю клапана менше 1,5 см2 і аортальним градієнтом клапана більше 30 мм 

рт. ст.), при дилатації кореня аорти, рівної або більше 4,5 см, при синдромі 

Марфана та інших подібних синдромах, ризик для матері високий [118]. 

Проведений аналіз репродуктивного здоров’я і перебігу вагітності у 

жінок з ВВС (n=230, основна група) [31]. Контрольну групу склали 200 жінок 

без ВВС. Залежно від типу ВВС усі жінки були поділені на три підгрупи: 1 

підгрупа (n=160) – жінки з ВВС із скиданням крові зліва направо (ДМПП, 

ДМШП, ВАП, ВОВ); 2 підгрупа (n=17) – жінки з ВВС із скиданням крові 

справа наліво (тетрада Фалло, аномалія Ебштейна); 3 підгрупа (n=53) – жінки з 

ВВС з перешкодою кровотоку (КА, стеноз легеневої артерії, стеноз аорти, 

двостулковий аортальний клапан). Значимих відмінностей гінекологічного 

анамнезу жінок контрольної і основної групи не виявлено, за винятком діагнозу 

безпліддя в анамнезі у 3,0 % жінок основної групи, на відміну від пацієнток 

контрольної групи, у яких цей діагноз не виставлявся. Встановлено, що загроза 

переривання вагітності у жінок з ВВС спостерігалася в 2 рази частіше 

(20,4±2,7 % і 10,5±2,2 %, відповідно). Найбільше число мимовільних викиднів 

спостерігалося у жінок 3 підгрупи (17 %), в 1 підгрупі цей показник становив 

16,9 %, у 2 підгрупі – 11,8 %. Автори вважають [31], що більша частота 

переривань вагітності у жінок з ВВС з перешкодою кровотоку обумовлена 

меншим числом коригованих вад в порівнянні з жінками інших підгруп. 

Мертвонародження в анамнезі відмічене у 2,2 % жінок основної групи проти 

1,5 % в контролі. Протягом вагітності у жінок з ВВС тяжкість стану 

посилювався, як правило, в наслідок збільшення навантаження на ССС, що 
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супроводжується погіршенням легеневого кровообігу, наростанням синдрому 

гіпоксії до ступеню, небезпечного для матері і плоду. Серцева недостатність I-II 

ФК ускладнювала перебіг вагітності у жінок з ВВС в 63,5±3,2 % випадків [31]. 

Вади серця, що супроводжуються ціанозом (тетрада Фалло, синдром 

Ейзенменгера (СЕ), транспозиція магістральних судин), є найбільш важкими, 

водночас, частина хворих досягає репродуктивного віку [164, 154, 149]. При 

ціанозних ВВС передчасні пологи спостерігаються у 30-50 % випадків, у 50 % ‒ 

викидні. Ціанозні ВВС під час вагітності характеризуються високим ризиком 

розвитку тромбоемболічних ускладнень, які вимагають профілактики 

гепарином під час пологів і у післяпологовому періоді [86, 165]. Як 

стверджують M. A. Kampman та співавт. (2017, дослідження ZAHARA), 

більшість жінок з хірургічно виправленою тетрадою Фалло добре переносять 

вагітність. Проте, у жінок, які страждають на тетраду Фалло (n=62), 

спостерігається більш висока частота народження дітей малого гестаційного 

віку (21,0 проти 4,4 %) та з низькою вагою при народженні (16,1 проти 2,9 %), 

порівняно із здоровими вагітнними (n=69). Також у цих жінок частіше 

аномальними виявляються показники утероплацентарної допплерометрії, що 

вказує на порушення плацентації. Зв’язок порушених функцій правого 

шлуночка з аномальними показниками допплерометрії свідчить, що серцева 

дисфункція сприяє дефектним матково-плацентарним або плацентарним 

розладам перфузії і може пояснювати збільшення частоти акушерських і 

неонатальних ускладнень [139]. Таким чином, після паліативної корекції у 

жінок з ВВС у стадії СЕ, тетради Фалло значно частіше спостерігаються 

затримка росту плода, передчасні пологи, викидні, що виділяє їх в окрему групу 

ризику і вимагає ретельного ведення, починаючи з ранніх термінів вагітності 

[138].  

Більшість авторів при СЕ відмічають високу материнську смертність, що 

становить 30-50 % [180, 90, 141]. Хворі з СЕ потребують стаціонарного 

спостереження і лікування (часто безперервного)  протягом всього періоду 

гестації [161]. У ранніх роботах стверджувалося, що ведення вагітності у 



 

33 
 

хворих з СЕ представляє важку задачу. Так, опис результатів спостережень за 

44 вагітними з СЕ (70 вагітностей) приводять N. Gleicher та співавт. (1979) 

[123]. Материнська смертність склала 52 %. Спостереження показали, що 

попередня вагітність, що успішно закінчилася не є предиктором позитивного 

результату наступної. Висока частота материнській смертності частково була 

пов'язана з гіповолемією, посттромбоемболічною пневмонією і 

преекслампсією. Смертю матері закінчилися 34 % пологів через природні 

пологові шляхи, три з чотирьох кесаревих розтинів і тільки один з 14 випадків 

переривання вагітності. Перинатальна смертність склала 28,3 % і була 

пов’язана з передчасними пологами. Автори вважають, що прогноз при СЕ 

відносно матері і плоду вкрай незадовільний, а переривання вагітності в цьому 

випадку безпечніше за будь-який інший вид розродження. При цьому навіть у 

разі успішних пологів смерть матері може настати через кілька днів від 

погіршення гемодинаміки або інфаркту легенів [123]. Elliot C.A, та співавт. 

(2005) повідомляють, що при легеневій гіпертензії вагітність є відносно 

безпечною при тиску в легеневій артерії близько 40 мм рт. ст. [110]. За даними 

A. Dranenkiene та співавт. (2004), з 30 вагітностей у вагітних з СЕ 12 

закінчилися народженням живих дітей, з них 10 народилися передчасно. Одна 

породілля загинула відразу після оперативного розродження. Тривале 

спостереження за іншими виявило в усіх пацієнток наростання симптомів СН 

[105]. Є. П. Затикян [34] спостерігала 15 вагітних з СЕ. П’ять з них померли від 

гострої СН в період між 28 і 32 тижнями вагітності, три – після кесаревого 

розтину. У зв’язку з погіршенням стану в різні терміни у 3 жінок вагітність 

була перервана. Самовільні пологи в умовах барокамери пройшли у чотирьох 

хворих. Середня маса новонароджених склала 2100 г [34]. K. Sliwa та співавт. 

(2016), ґрунтуючись на даних Реєстру вагітності при захворюваннях серця 

(ROPAC) [179], до однієї з підгруп якого ввійшли 151 жінка з легеневою 

гіпертензією, встановили, що смерть матері у перший тиждень після пологів 

мала місце у 3,3 % випадків, ще 2,6 % пацієнток померли протягом 6 місяців 

після пологів. Під час вагітності СН спостерігалася у 27 % жінок. Кесарів 
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розтин проводили у 63,4 % випадків (23,9 % як терміновий). Терапевтичний 

аборт проводили в 4,0 %. Ускладнення включали невиношування вагітності (5,6 

%), загибель плода (2 %), передчасні пологи (21,7 %), низьку вагу 

новонародженого (19,0 %) та неонатальну смертність (0,7 %). За висновками 

авторів, хоча материнська і фетальна смертність у групі пацієнток з різними 

формами легеневої гіпертензії у наш час є нижчою, ніж повідомлялося раніше, 

цей висновок обмежений невеликою кількістю спостережень. Раннє 

консультування щодо контрацепції, ризику вагітності та результату для плода 

залишається визначальним [179]. 

Згідно сучасним уявленням, рішення про планування і ведення вагітності 

при СЕ може бути здійснено ex consilium з виділенням опорних клініко-

лабораторних і інструментальних показників, кратності їх визначення, а також 

інформованості хворої про ймовірність дострокового розродження за 

вітальними показами з боку матері або плода (при низькій чи екстремально 

низькій вазі новонародженого) [51]. 

При вагітності виникають зміни у гемодинаміці, що проявляються 

збільшенням частоти серцевих скорочень, швидкості кровотоку, об’єму 

циркулюючої крові. Все це створює передумови для виникнення або зміни 

перебігу вже наявних порушень ритму [44]. За даними A. Keepanasseril та 

співав. (2015), у вагітних із структурними захворюваннями серця 

атріовентрикулярні блокади (АВ-блокади) зустрічаються відносно часто: АВ 

блокада 1 ступеню ‒ до 0,5 % випадків, АВ-блокада 2-3 ступеню ‒ до 0,2 %. У 

вагітних при відсутності патології серця АВ-блокади 2-3 ступеня зустрічаються 

менш, ніж в 0,02 % спостережень. Не втрачає актуальності питання про 

необхідність електрокардіостимуляції у вагітних з АВ-блокадами, особливо при 

підозрі на вроджений характер АВ-блокади [145]. Як стверджують R. Thaman 

та співавт. (2011), АВ-блокада під час вагітності прогресує, проте не існує 

певних рекомендацій щодо ведення таких пацієнток, що вимагає 

мультидисциплінарного підходу. Розродження вагітних з АВ-блокадами 
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можливе природним шляхом, вид розродження визначається за акушерськими 

показаннями [185].  

Транспозиція магістральних судин в 7-14 % випадків супроводжується у 

вагітних СН і аритміями. Найбільш частими ускладненнями під час вагітності є 

аритмія, преекслампсія у 30 тижнів, ендокардит і інфаркт міокарда в результаті 

єдиної вінцевій артерії. Автори вважають, що якщо стан пацієнтки після 

корекції вади був стабільним перед вагітністю, то очікувані результати 

позитивні як для матері, так і для плода [193, 172]. 

Отже, вагітність при ВВС, за даними різних авторів, у 8,8-30,3 % випадків 

ускладнюється гестозом. Загроза переривання вагітності спостерігається в 14,9-

18,0 %, мимовільні аборти – в 17,9-20,2 % випадків. В пологах часто настає 

раннє і передчасне вилиття навколоплідних вод (18,4-26 %), слабкість 

пологової  діяльності − в 8 %. Частота мимовільних передчасних пологів 

коливається в межах від 3,0 до 24, 1 % [166, 178, 121]. 

S. Rao. та J. N. Ginns (2014) досліджений перебіг вагітності і результати 

пологів у 81 жінки з ВВС і у 76 жінок, які раніше перенесли корекцію вади 

[170]. При «блідих» вадах передчасні пологи спостерігалися в 3-18 % випадків, 

викидні – в 3-8 %, при «синіх» відповідно в 32-69 % і у 24-38 %. У вагітних, що 

перенесли раніше оперативне втручання передчасні пологи відбувалися в 18 % 

випадків, викидні – в 4 %. Погіршення стану здоров’я під час вагітності 

спостерігалося у 3,8 % жінок і було обумовлено міокардіальною недостатністю, 

аритміями, у кількох жінок – активацією бактеріального ендокардиту. Частота 

ВВС у народжених дітей склала 1,3 % [171]. Ю. М. Бухонкіна та співавт. (2010) 

вивчали перебіг вагітності і пологів у 61 пацієнтки з коригованими ВВС (1 

група) і 88 вагітних з некоригованими ВВС (2 група) [8]. Близько 90 % жінок 

мали 0 або 1 ступінь СН, що сприяло фізіологічному перебігу вагітності і 

пологів. У 9,8 % вагітних СН прогресувала до 2А ступеню. У жінок 1 групи з 

однаковою частотою (15 %) спостерігалися хронічна внутрішньоутробна 

гіпоксія плода, токсикоз і передчасний розрив плодових оболонок (ПРПО). У 

10 % випадків реєструвалися синдром затримки розвитку плоду і загроза 
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пізнього викидня. Близько в 5 % випадків спостерігалося багатоводдя і 

хронічна фетоплацентарна недостатність (ФПН). У жінок 2 групи переважала 

патологія в пологах: ПРПО(20,5 %), необхідність амніотомії (11,5 %), ручне 

обстеження пологових шляхів (7,9 %), гіпотонічна кровотеча в ранній 

післяпологовий період (3,4 %), швидкі пологи (4,5 %), загроза передчасних 

пологів (9,1 %), гемотрансфузії (4,5 %). В обох групах однаково часто 

зустрічалися анемія вагітних (33 %) і ранній токсикоз (17 %). У 1 групі 83,6 % 

жінок народили своєчасно, передчасні пологи сталися у 17,3 %. В 2 групі ці 

показники складали 91,9 % і 8,1 %, відповідно. Кесарів розтин робився у 56 % 

випадків. Враховуючи, що невеликий відсоток вагітних мали СН 2А ступеню, 

даний показник, на думку авторів, потребує особливої уваги, оскільки при СН 0 

і 1 ступеню немає необхідності у хірургічному втручанні. Немовлята, 

народжені пацієнтками з декомпенсованими ВВС, відрізняються нижчими 

росто-ваговими показниками, у них частіше зустрічаються ВВС і формуються 

вроджені вади розвитку [8]. 

Як підкреслюють Y. Emmanuel та S. A. Thorne (2015), у випадках 

високого ризику в жінок з ВВС, вагітність протипоказана або, якщо вона вже 

існує, має бути своєчасно перервана. Сам аборт, що виконується за медичними 

показами, також має підвищений ризик. Якщо, всупереч протипоказанням, 

вагітність залишається, жінка має бути госпіталізована у кінці другого 

триместру, для забезпечення постільного режиму і контролю показників ССС. 

У кожному конкретному випадку визначається тип розродження. Під час 

пологів здійснюється моніторинг гемодинамічних параметрів [111]. 

За даними більшості досліджень, жінки з ВВС краще переносять пологи 

через природні пологові шляхи, оперативне розродження рекомендується 

проводити лише за акушерськими показаннями. Природні пологи поетапно 

готують серце і мале коло кровообігу до заповнення об’єму циркулюючої крові. 

Невиправдане оперативне втручання обумовлює одномоментний «удар» по 

гемодинаміці, різко збільшуючи об’єм циркулюючої крові, провокуючи 

легеневу гіпертензію, у тому числі її крайній прояв – набряк легенів [1, 98].  



 

37 
 

Як відомо, вагітність пред’являє підвищені вимоги до ССС, особливо у 

жінок, що страждають на захворювання серця, компенсаторні можливості при 

яких обмежені [170]. У роботі Л. А. Рудюк та О. С. Решетнікової (2014) вивчено 

особливості розвитку плода і плаценти, патоморфологічна характеристика 

макроскопічних даних посліду у жінок при вагітності, ускладненої ВВС, та за їх 

хірургічної корекції. Встановлено, що диспропорції в розвитку плоду і 

плаценти, у випадках гестації на тлі неоперованої ВВС, свідчать про 

виснаження і навіть зрив компенсаторних реакцій і переважання інволютивно-

дистрофічних процесів в плаценті. За даними авторів, є підстави вважати, що 

при вагітності на тлі коригованої ВВС матері в плаценті розвиваються достатні 

компенсаторно-пристосувальні процеси, які сприяють сприятливому розвитку 

вагітності і народженню доношеної дитини [58].  

Розвиток плацентарної недостатності у жінок з «оперованим серцем» 

залишається важливою проблемою, проте в сучасній літературі існує 

недостатньо даних, що стосуються цього питання. У той же час гемодинамічні 

порушення, що є підґрунтям розвитку ускладнень вагітності і ХПН як 

домінуючого чинника антенатальної гіпоксії, призводять до затримки росту 

плода, визначають формування здоров'я дітей у майбутньому, що обґрунтовує 

необхідність подальшого вдосконалення тактики ведення вагітності, розробки 

більше ранніх діагностичних критеріїв хронічної гіпоксії плоду. Розвиток 

хронічної гіпоксії плоду залежить від ступеню СН у вагітної [97, 141]. 

Аналізуючи взаємозв’язки між організмом вагітної жінки і плодом при 

гіпоксії, автори підкреслюють найважливішу роль плаценти у компенсаторно-

пристосувальних реакціях системи «мати – плацента – плід». Особливого 

значення набувають структурно-функціональні характеристики плацентарного 

бар’єру. В той же час, дані про особливості адаптивних процесів у фетальному 

судинному руслі плаценти, характеристика ангіогенезу судин термінальних 

ворсин хоріону при ВВС у матері вимагають свого уточнення [147, 106]. 

Порівняльний аналіз перебудови капілярного русла ворсинчастого хоріону у 

жінок з ВВС виявив зниження питомого об’єму фетального судинного русла в 
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кінцевих ворсинах хоріону, що вважають структурною основою для можливих 

порушень метаболізму ФПК в умовах циркуляторної гіпоксії. Компенсаторна 

проліферація кінцевих ворсин і ремоделювання судинного русла з 

периферичним розташуванням капілярів і стоншуванням плацентарного 

бар’єру сприяє пролонгації гестації в умовах гіпоксії і успішному завершенню 

пологів [57]. 

Існує високий ризик для плода у вагітних з ВВС: з СН III і IV 

функціональних класів, з гемодинамічною нестабільністю, з використанням 

варфарина у добовій дозі вище 5 мг, при ВВС з важким ціанозом і насиченням 

киснем артеріальної крові нижче 85 %. Наявність цих порушень знижує 

вірогідність народження життєздатного плоду [177, 12]. 

V. M. Fesslova' та співавт. (2009) звернено увагу, що у вагітних з ВВС з 

декомпенсованим кровообігом (ХСН IIА-В) частота хронічної гіпоксії плоду 

склала 35,2±3,3, а затримка розвитку плода – 27,9±5,1 на 100 обстежених, що 

достовірно частіше, ніж у пацієнток з ВВС з компенсованим кровообігом (ХСН 

0-I). Наведені дані свідчать, що вагітні з ВВС і наявністю порушення 

кровообігу IIА-В ступеню відносяться до групи високого ризику з розвитку 

хронічної плацентарної недостатності і затримки розвитку плода [115]. 

P. G. Pieper та співавт. (2013) доведено, що навіть при нормальному 

перебігу вагітності, і особливо в пологах, у матері та плода знижується 

насичення крові киснем. Ще в більшому ступені виражено це зниження у 

вагітної з ВВС, що характеризуються циркуляторною або змішаною 

респіраторно-циркуляторною гіпоксією. Хронічна гіпоксія у матері, 

викликаючи дистрофічні зміни в плаценті, призводить до порушення матково-

плацентарного кровообігу і кровообігу плода. Все це спричиняє розвиток у 

плода хронічного кисневого голодування [169]. Проведено [53] вивчення 

кисневого статусу у 132 вагітних жінок в терміні 28-32 тижні. У 1 групу 

увійшли 102 вагітні з неоперованими ВВС. Другу групу склали 30 соматично 

здорових пацієнток. Аналіз показників кислотно-основного і газового 

гомеостазу крові свідчить про гіпервентиляцію, що розвивається, що 
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розглядається як механізм компенсації метаболічного ацидозу. В результаті 

недостатності кровообігу розвивається тканинний ацидоз, спостерігається 

високий рівень лактату крові – основного маркеру дисбалансу між потребою в 

кисні і його доставкою в тканини. У пацієнток 1 групи ці зміни дозволяють 

отримати об'єктивну інформацію про ступінь гіпоксії, умови виношування 

вагітності і формування здоров’я новонародженої дитини [53]. 

В наш час існують численні дані про несприятливий вплив на плід різних 

чинників, що супроводжують серцево-судинну патологію матері. На 

формування перинатальних порушень у вагітних з ВВС впливає гіпоксія матері, 

ускладнення вагітності, а також стан системи адаптації в організмі матері та 

плода [54, 157, 137, 27]. На стан і розвиток плода може впливати основний 

патологічний процес, застосування медикаментозних препаратів, а також 

приєднання акушерської патології (гестоз, невиношування вагітності тощо) 

[142]. Для жінок з ВВС характерними ускладненнями вагітності є загроза 

переривання (45,6 %) та передчасні пологи (10,6 %), частота та вираженість 

яких залежить від стадії серцевої недостатності [38]. При цьому, за даними G. 

Hidano та співавт. (2011), в 9,5 % випадків народжуються діти з ознаками 

недоношеності та функціональної незрілості, в 11,3 % − з ушкодженням 

центральної нервової системи (ЦНС). Характерними особливостями таких дітей 

є гіпотрофія і уповільнений розвиток в періоді новонародженості. Гіпотрофія 

плода спостерігається в 22,5-29,9 % випадків [132]. N. Akhter та співавт. (2011) 

відмічають, що у дітей, матері яких страждають на ВВС, набагато частіше (у 6-

7 %) виявляються вроджені аномалії розвитку і вади серця, оскільки більшість 

ВВС має чітко виражений тип генетичної спадковості [78]. За даними П. Є. 

Клімової та співавт. (2013), діти від жінок з оперованими ВВС частіше 

народжувалися шляхом кесаревого розтину (60,5 %) у порівнянні з жінками без 

вад серця (8,89 %) [38]. При цьому, народження недоношених дітей 

спостерігалося тільки в групі жінок з ВВС (26,84 %). Антропометричні 

показники і оцінка за шкалою Апгар при народженні у них також були 

нижчими. У 75,7 % новонароджених формувалися гіпоксично-ішемічні 
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ураження ЦНС. Особливістю дітей від жінок з оперованими ВВС було 

формування патології ССС: вроджених вад серця (7,6 %), диспластичних змін 

серця (51,9 %), транзиторної ішемії міокарду (12,6 %), порушень серцевого 

ритму (11,0 %). За висновками авторів, у новонароджених від жінок з ВВС 

частіше розвивається серцево-судинна патологія, перинатальна патологія ЦНС, 

а в ранньому неонатальному періоді спостерігається схильність до артеріальної 

гіпотензії [38]. 

Якщо один з батьків страждає на ВВС та існує бажання вагітності, 

потрібне проведення генетичного консультування. Залежно від виду ВВС 

показник спадковості значно коливається. У матері з ВВС народження дитини з 

вродженими аномаліями серця має більшу ймовірність. Високий ризик 

спадковості при ВВС спостерігається, коли один з батьків має порушення 

певного гена або при хромосомній аномалії. При вродженому аортальному 

стенозі цей показник складає від 13-18 %, а при ДМШП ‒ від 6 до 10 % [155, 

160, 156]. 

Таким чином, вади серця вагітних супроводжуються високим ризиком 

ускладнень, що є важливою медико-соціальною проблемою, зважаючи на її 

поширеність, материнську і перинатальну захворюваність та смертність. У 

вагітних з вадами серця високою є ймовірність виникнення мимовільних 

викиднів, переривання вагітності, плацентарної недостатності, а також 

спостерігається висока частота формування затримки внутрішньоутробного 

росту плода, народження дітей з вадами розвитку. Попри корекцію ВВС до 

вагітності, відзначається висока частота виникнення СН під час вагітності. 

Тактика лікаря має ґрунтуватися на проведенні динамічних клінічних і 

ехокардіографічних спостережень, що вимагає міждисциплінарного підходу. 

Ведення вагітних з ВВС, як на амбулаторному, так і на стаціонарному етапі має 

бути організовано з врахуванням раціональної профілактики і моніторингу 

можливих ускладнень.  
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1.2. Сучасні аспекти етіопатогенезу залізодефіцитної анемії у вагітних 

та її вплив на стан матері, плода и новонародженого 

 

Залізодефіцитна анемія (ЗДА) при вагітності – це стан, обумовлений 

зниженням вмісту заліза в сироватці крові, кістковому мозку і депо у зв’язку зі 

збільшенням об’єму циркулюючої крові та потреби в мікроелементі, 

зменшенням його депонування, високим темпом росту організму плода [158]. 

Наявність анемії в осіб з серцево-судинною патологією представляє 

серйозну проблему як з точки зору розшифрування патогенетичного зв’язку з 

основним захворюванням, так і при веденні даної категорії пацієнтів. 

Незалежно від того, чи є анемія істинною коморбідністю, або виявляється 

патогенетично асоційованою з кардіальною патологією, в кожній конкретній 

ситуації потрібні своєчасна діагностика анемії, верифікація патогенетичного 

варіанту і причини її розвитку, адекватна корекція [28]. 

Кардіальна патологія у 72-86 % випадків поєднується з анемією, що 

сприяє погіршенню функціонального стану як матері, так і плода, а жінки з 

ВВС відносяться до групи ризику щодо розвитку ЗДА вагітних [93, 130]. При 

цьому анемія при ССЗ розглядається як незалежний предиктор ризику 

несприятливих клінічних результатів [62, 68]. Крім того, як підкреслюють C. E. 

Azulay та співавт. (2015), анемія вагітності є незалежним чинником ризику для 

формування ССЗ протягом наступних десяти і більше років [148]. 

Встановлено, що малі аномалії розвитку серця у молодому віці часто 

поєднуються з відхиленнями в гемограмі (вміст гемоглобіну, кількість і 

характеристика еритроцитів). Відхилення в гемограмі переважно 

спостерігалися у пацієнтів з додатковими хордами у порожнині лівого 

шлуночка (46,15 % від усіх випадків). Хоча виявлені порушення не трактуються 

як клінічна патології, вони можуть стати причиною формування анемії, а також 

позначитися на перебігу вагітності [47]. При дослідженні особливостей 

перебігу вагітності і пологів у жінок з малими аномаліями розвитку і вадами 

серця (n=17), наявність ХПН (у стадії компенсації) і ЗДА вагітності виявлені 
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майже у кожної другої жінки (52,9 %) [43]. За даними А. Т. Єгорової та співавт. 

(2014), анемія вагітності спостерігалася у 43,9 % жінок з ВВС (n=230), в 

контролі (у жінок без ВВС) ‒ у 29,5 % вагітних [31]. Міжгруповий аналіз 

виявив, що анемія вагітної була у 46,3 % жінок у 1 підгрупі з ВВС із скиданням 

крові зліва направо (ДМПП, ДМШП, ВАП, ВОВ); у 35,3 % пацієнток 2 

підгрупи з ВВС із скиданням крові справа наліво (тетрада Фалло, аномалія 

Ебштейна) і у 39,6 % жінок (3 підгрупа) з ВВС з перешкодою кровотоку (КА, 

стеноз легеневої артерії, стеноз аорти, двостулковий аортальний клапан). 

Препарати заліза приймали 19,1 % жінок основної групи, в контролі ‒ 21,5 %. 

Препарати заліза частіше приймали жінки 3 підгрупи ‒ в 32,1 %, жінки 1 

підгрупи ‒ в 16,3 %, і пацієнтки 2 підгрупи ‒ в 5,9 % випадках. За висновками 

авторів, жінки з ВВС відносяться до групи ризику розвитку анемії з деякими 

відмінностями залежно від типу вади [31]. 

А. Владимиров та співавт. (2014) описують досвід обстеження і лікування 

53 вагітних з кардіальною патологією і ЗДА в умовах санаторію [9]. З вадами 

серця було 41 (77,3 %) пацієнтка, серед них з ВВС, що, в основному, 

супроводжуються гіперволемією малого кола кровообігу (ДМШП. ДМПП) ‒ 

26,4 %, набутими вадами ревматичного ґенезу ‒ 50,9 %. У 22,7 % жінок була 

метаболічна кардіоміопатія. У 4 вагітних у минулому було проведено 

хірургічне лікування ВВС. ЗДА виявлена у 44 з 53 (83 %) вагітних, що клінічно 

проявлялася скаргами на головний біль, слабкість, сонливість, задишку при 

фізичному навантаженні, зниження концентрації уваги. Також реєструвалась 

дещо знижена кількість еритроцитів, зменшений середній об’єм і середній 

вміст гемоглобіну в еритроциті. Вміст сироваткового заліза і феритину був 

знижений у порівнянні з нормативним. У мазках периферичної крові виявлявся 

анізоцитоз, пойкілоцитоз, гіпохромія еритроцитів. Анемія мала характер 

мікроцитарної, гіпохромної. Після лікування скарги залишилися лише у 20,7 % 

жінок, причому їх прояв був значно менш вираженим. Також відмічене 

достовірне поліпшення показників еритроцитарної ланки і обміну заліза, 
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позитивні зміни найважливіших показників внутрішньосерцевої гемодинаміки 

[9]. 

Н. В. Паширова та Е. А. Казачкова (2016) спостерігали 84 вагітних, що 

перенесли оперативну корекцію ВВС до вагітності [55]. Жінки були поділені на 

групи згідно оцінки ризику материнській смертності або ймовірності розвитку 

важких ускладнень за ВООЗ (I, ІІ, ІІІ, IV). Першу групу склали 44 (52,4 %) 

вагітні, що відповідають ступеню ризику групі ВООЗ I, до 2 групи увійшли 27 

(32,1 %) пацієнток, що мають помірну ступінь ризику ‒ ВООЗ II, 3 група 

об’єднала 13 (15,5 %) жінок, тяжкість патології яких відповідала групі високого 

ризику ВООЗ III і IV. При постановці на облік в усіх групах виявлялася ЗДА 

вагітних переважно легкого ступеню (15,9 %, 14,8 % і 15,4 %, відповідно). У 

той же час, анемію середнього ступеню більш ніж в 3 рази рідше діагностували 

у першій (2,3 %), ніж у другій (7,4 %) і третій (7,7 %) групах. У другому 

триместрі у 38,1 % жінок з «оперованим серцем» реєстрували анемію. При 

цьому, якщо в 1 і 2 групах анемія спостерігалася у кожної третьої пацієнтки, то 

в 3 групі ‒ у 61,5 %. У більшості жінок була анемія легкого ступеню, проте у 2 

групі у 11,1 % реєстрували анемію середнього ступеню тяжкості. Показники 

гемоглобіну в третьому триместрі у деяких випадках вдалося нормалізувати, у 

зв’язку з чим частота анемії була нижчою, ніж в другому триместрі, і не 

відрізнялася між групами: 18,2 % ‒ в 1 групі, 14,8 % ‒ в 2 групі та 15,4 % ‒ у 

третій. При цьому частота анемії середнього ступеню також мала тенденцію до 

зниження. За висновками авторів, вагітні з «оперованим серцем» незалежно від 

групи ризику мають загрозу розвитку анемії вагітних. Зі збільшенням ступеню 

ризику збільшується частота розвитку анемії [55].  

Незважаючи на численні дослідження з проблеми анемії вагітних, не 

спостерігається суттєвої тенденції до зниження рівнів її поширеності. 

Актуальність та важливість даної проблеми пояснюється тим, що анемія 

вагітних є тим патологічним чинником, що негативно впливає на здоров’я 

жінки під час вагітності, пологів та післяпологового періоду, а також на стан 

плода та новонародженого, обумовлюючи важливе медико-соціальне значення 
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проблеми [25, 11, 116]. Анемія у структурі екстрагенітальних захворювань у 

вагітних займає провідне місце [3]. За даними C. Breymann (2015), дефіцит 

заліза є загальносвітовою проблемою і оцінюється на рівні 20-80 % у жіночій 

популяції [94].  

ВООЗ за ступенем тяжкості прийнята наступна класифікація анемії у 

вагітних: легкий ступінь ‒ рівень гемоглобіну (Hb) складає від 90 до 109 г/л, 

помірний ‒ Hb від 70 до 89 г/л, важкий ‒ Hb менше 70 г/л [168]. Частота ЗДА у 

вагітних, що встановлена за рівнем Hb з використанням стандартів ВООЗ, 

коливається в різних регіонах світу від 21 до 80 % і від 49 до 99 % – за рівнем 

сироваткового заліза. Інші форми анемії зустрічаються не частіше, ніж у 

популяції невагітних жінок [104]. 

Як показали дослідження С. Н. Занько та В. С. Пєтухова (2015), 

поширеність анемії вагітних є суттєво вищою за офіційні статистичні дані, що 

наведені в літературних джерелах (20-23 %). Так, при аналізі документації 

стаціонарів і жіночих консультацій у 2008 р. (м. Вітебськ, Республіка Білорусь), 

анемія під час вагітності була виявлена у 45,9 % жінок, що вдвічі вище 

опублікованих цифр та відповідає іншій категорії значущості проблеми [33]. 

ЗДА вагітних розвивається внаслідок багатьох причин, у тому числі 

викликаних самою вагітністю. Вагітність супроводжується додатковою 

втратою заліза: 320-500 мг заліза витрачається на приріст Hb і посилення 

клітинного метаболізму, 100 мг ‒на побудову плаценти, 50 мг ‒ на збільшення 

розмірів матки, 400-500 мг ‒ на потреби плода. В результаті, з урахуванням 

депонованого заліза, плід забезпечується залізом в достатній кількості, але при 

цьому у вагітних нерідко розвиваються різного ступеня тяжкості 

залізодефіцитні стани [82]. 

До причин, що сприяють розвитку ЗДА при вагітності та після пологів, 

відносяться: стан дисбалансу заліза до настання вагітності (у 40-60 % жінок 

репродуктивного віку запаси заліза виснажені); збільшення споживання 

екзогенного заліза у зв’язку з інтенсифікацією еритропоезу; збільшення 

еритроцитарної маси і збільшення потреб плода за рахунок материнського депо 
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заліза; блювота вагітних, кровотечі під час вагітності (наприклад, при 

передлежанні плаценти); багатоплідність, сезонність (анемія частіше виникає 

взимку і навесні), гіповітаміноз, крововтрата в пологах і при операції 

кесаревого розтину в об’ємі понад 1000 мл (5 % вагітних) [134]. Важливо 

враховувати захворювання жінки перед вагітністю, які часто призводять до 

кровотеч, – міома матки, ендометріоз, гіперполіменорея, що обумовлюють 

істотні втрати заліза (50-200 мг) [5]. Часті вагітності, лактація понад 12 місяців 

також значно збільшують дефіцит заліза. У цей період його втрати сягають 300-

400 мг [29]. 

Патогенетична сутність дефіциту заліза полягає у вираженому 

виснаженні його транспортних і органних запасів, що призводить до збіднення 

клітин і тканин залізом і залізозалежними ферментами. Залізо визнано життєво 

необхідним мікроелементом, воно є обов’язковим і незамінним компонентом 

ферментних систем організму, що забезпечують належний рівень системного 

клітинного і аеробного метаболізму. За участю заліза в організмі здійснюється 

транспорт електронів (цитохроми, залізосеропротеїди), транспорт і 

депонування кисню (міоглобін, гемоглобін), синтез ДНК, тканинне дихання 

[67].  

Показано, що основою змін міокарда при ЗДА є тканинна і гемічна 

гіпоксія, обумовлена як зниженням кисневої місткості крові, так і, у більшому 

ступені, значними метаболічними порушеннями в еритроцитах і 

кардіоміоцитах. Виникаючий при цьому енергетичний дисбаланс приводить 

систему кровообігу в стан адаптації, протягом якої під впливом 

нейроендокринної регуляції відбуваються функціональні, а пізніше органічні 

дифузні зміни в серцевому м’язі [136, 162]. Кардіальні прояви знаходяться у 

прямій залежності від ступеня тяжкості анемії [81]. Так, частота кардіалгії, 

виявленої у 38 % вагітних із ЗДА корелювала з тяжкістю анемії (n=116). 

Серцебиття, запаморочення, стомлюваність відмічали 36 % вагітних, 32 % 

скаржилися на задишку при незначному фізичному навантаженні, у 20 % був 

виявлений систолічний шум на верхівці, причому лише у 3 % жінок він був 
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пов’язаний з виявленими при ЕхоКГ додатковими хордами [2]. У жінок з 

легкою формою ЗДА ці симптоми відзначалися значно рідше. Виявлений у 

вагітних з ЗДА I і II ступеню синдром високого серцевого викиду є 

компенсаторною реакцією ССС на зниження оксигенації тканин внаслідок 

недоліку залізовмісних ферментів, що мають вирішальне значення у процесі 

окислювального фосфорилювання. При цьому, слабка вираженість даної реакції 

у вагітних з важкою ЗДА свідчить про виснаження компенсаторних механізмів, 

що є причиною зниження скоротливої здатності міокарда, розвитку, переважно, 

гіпокінетичного типу центральної материнської гемодинаміки з підвищенням 

загального периферичного судинного опору. Зміни кардіогемодинаміки 

визначають терапевтичну тактику, що включає, окрім препаратів заліза, засоби 

метаболічного, мембраностабілізуючого і мембранопротективного профілю [2]. 

Для даної патології описані однотипні зміни, характерні для синдрому 

системної запальної відповіді [117]. Розвиток прогресуючої гемічної гіпоксії 

при ЗДА у вагітних сприяє активації перекисного окислення ліпідів і 

цитокінового стресу, призводить до ендогенної інтоксикації. подальшого 

формування вторинних метаболічних розладів. Оскільки при вагітності 

споживання кисню збільшується на 15-33% , це посилює розвиток гіпоксії [64]. 

У вагітних з тяжким ступенем ЗДА розвивається не тільки тканинна і гемічна 

гіпоксія, а й циркуляторна, обумовлена розвитком дистрофічних змін у 

міокарді, порушенням його скорочувальної здатності, розвитком 

гіпокінетичного типу кровообігу [37, 124]. Встановлено, що в 36,84 % випадків 

вагітність у жінок з аритміями протікала на тлі анемії І-ІІ ступеню. Окрім того, 

зміна гематологічних показників була представлена тромбоцитопенією у 4,38 % 

жінок, а тромбінемія зустрічалася в 3,51 % випадків [39].  

В розвитку недостатності заліза в організмі виділяють наступні стадії 

[72]: прелатентний дефіцит заліза – втрата заліза тільки з депо при збереженні 

транспортного і гемоглобінового фонду; латентний дефіцит заліза 

(переданемія) пов’язаний з втратою заліза з депо і зниженням його рівня у 

сироватці крові; маніфестний дефіцит заліза (залізодефіцитна анемія) – 
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синдром, при якому знижений вміст заліза в депо, сироватці крові та 

кістковому мозку. Наслідком цього є порушення утворення гемоглобіну, а в 

подальшому – і еритроцитів, виникає гіпохромна анемія, а також трофічні 

розлади у тканинах і органах [72]. 

Велике значення має початковий рівень заліза в організмі жінки. Здорова 

жінка, що вступила у вагітність з нормальним iron-статусом, надійно захищена 

від ЗДА до пологів. Для реалізації цього сприятливого сценарію потрібні 

наступні умови: наявність «заповненого» до гестації депо заліза (про що 

свідчить показник феритину не менше 60-80 мкг/л за відсутності маркерів 

запалення), збалансований раціон харчування і фізіологічний перебіг вагітності. 

На думку фахівців, найчастіше анемія вагітних є результатом 

некомпенсованого у преконцепційному періоді залізодефіциту (латентного або 

клінічно вираженого), що виник ще до зачаття [174, 189, 88].  

Виснажені запаси заліза виявляють у 40-60 % жінок до вагітності, тобто 

даний контингент жінок вступає у вагітність або зі збідненим депо заліза або з 

вже розвинутою анемією [99]. T. Tzur та співавт. (2012) найбільш 

несприятливою вважають анемію, що передувала вагітності. Внаслідок 

анемічної ангіопатії відбувається порушення формування плацентарного ложа і 

ранньої плаценти з виникненням каскаду патологічних процесів, що призводять 

до хронічної ФПН, гіпоксії і затримки розвитку плода. Також гемічна гіпоксія 

негативно позначається на функціях органів і систем материнського організму і 

збільшує небезпеку зриву компенсації в них [187]. M. Öztürk та співавт. (2017) 

для визначення поширеності анемії серед вагітних було проведено 

ретроспективне дослідження, у якому проаналізовано дані 5228 вагітних під час 

встановлення вагітності у І триместрі. Рівні Hb від 11 до 9,5 г/дл, від 9,5 до 8 

г/дл і менше 8 г/дл вважалися легкою, помірною і важкою анемією, відповідно. 

Легку, помірну і важку анемію виявлено у 16,64 %, 3,07 % і 0,28 %, відповідно. 

Загальна поширеність анемії на момент виявлення вагітності становила 20,0 %, 

що узгоджується із загальносвітовими тенденціями [167]. 
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K. Tunkyi та J. Moodley (2018) визначено поширеність анемії при 

першому візиті та в 32-34 тижні гестаційного віку для оцінки перинатальних і 

материнських наслідків (n=2000) [186]. Поширеність анемії становила 42,7 % 

(n=854/2000) при першому, при цьому 35 %. вагітних мали легку анемію і 68,9 

% ‒ нормоцитарну нормохромну анемію. Поширеність анемії на 32-34 тижні 

гестації (n=1433) становила 28,1 % (n=403/1433); 19,3 % мали легку анемію і 

65,3 % ‒ нормоцитарну нормохромну анемію. Спостерігалися значні 

відмінності у показниках недоношеності, в разі при народженні та 

гіпертонічних розладах вагітності між анемічними та неанемічними групами 

пацієнток [186]. Аналогічні результати отримано у мета-аналізі G. Badfar та 

співавт. (2019), який було проведено з метою визначення взаємозв’язку між 

анемією матері під час вагітності та малим для гестаційного віку плодом [85]. 

Десять досліджень, опублікованих у пошукових системах Cochrane, Scopus, 

Web of Science, Pubmed, Embase і Google Scholar, з розміром вибірки 620 080 

вагітних, увійшли до мета-аналізу. Загальний зв’язок між материнською 

анемією під час вагітності та малим для гестаційного віку плодом був 

незначним. Водночас, оцінка анемії матері та малим для гестаційного віку 

плодом за триместрами вагітності показала, що анемія матері була значущим 

чинником у І триместрі вагітності, але цей зв’язок не був значним у наступних 

триместрах. За висновками авторів, материнська анемія у І триместрі вагітності 

може розглядатися як фактор ризику негативних результатів вагітності [85]. S. 

Rahmati та співавт. (2017), проаналізувавши 17 досліджень із загальним 

обсягом вибірки 245407 вагітних у національних і міжнародних базах даних, 

також дійшли  висновку, що материнська анемія, особливо у І триместрі 

вагітності, є фактором ризику народження дитини з низькою вагою [7]. Саме 

тому, на думку Ю. В. Давидової та А. А. Огородник (2013), першочергове 

значення мають діагностика і лікування ЗДА у преконцепційному періоді та у 

ранні терміни вагітності [25]. 

Дослідження системи гемостазу вагітних з анемією у III триместрі 

вагітності виявило значні зміни в судинно-тромбоцитарній ланці у порівнянні із 
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здоровими жінками: зниження кількості тромбоцитів, порушення їх 

морфологічного складу, збільшення патологічних форм тромбоцитів, зниження 

їх функціональної активності і агрегаційної здатності. Також констатований 

стан гіпокоагуляції, тенденція до активації системи фібринолізу і 

антикоагулянтного потенціалу системи гемостазу. Дослідження ланок 

гемостазу автори вважають одним з важливих і обов’язкових етапів в 

обстеженні вагітних жінок з анемією. Порушення в системі гемостазу, виявлені 

у вагітних з анемією, створюють передумови для виникнення кровотеч у 

пологах і післяпологовому періоді та є основою для проведення їх корекції [41, 

120]. Виявлено зменшення на 14 % кількості тромбоцитів у периферичній крові 

жінок з анемією відносно рівня у здорових вагітних, одночасно цьому 

відзначалося збільшення числа тромбоцитів із зниженою функціональною 

здатністю [74]. 

ЗДА, як правило, асоційована не лише з дефіцитом заліза, але й з 

дефіцитами міді, марганцю та інших мікроелементів [194]. Мідь і марганець 

покращують всмоктування заліза в кишечнику і утилізацію заліза в тканинах, у 

тому числі в плаценті. Крім того, мідь і марганець у складі супероксиддисмутаз 

і церулоплазміну забезпечують адекватний антиоксидантний захист. Для 

формування нормальної плаценти необхідно забезпечити адекватний вміст цих 

мікроелементів в організмі вагітної [63]. Відомо, що ессенціальний 

мікронутрієнт залізо є антагоністом токсичних елементів. Тобто, більш високий 

вміст заліза асоційований зі зниженням накопичення токсичних мікроелементів 

у плаценті [152, 113, 194]. 

Зміни при ЗДА призводять до обмінних, волемічних, гормональних, 

імунних порушень у вагітних [128]. Серед клінічних проявів анемії під час 

вагітності A. G. Avila та співавт. (2014) називають [83]: млявість, загальну 

слабкість, блідість шкірних покривів і слизових оболонок; субіктеричність 

склер, області носо-губного трикутника, долонь; набряклість; ламкість волосся, 

нігтів; патологічну пігментацію шкіри, збільшення печінки і селезінки; шуми 

при аскультації серця; здуття живота, хворобливість при пальпації шлунку, 
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тонкої і товстої кишок; рідкі випорожнення. У легких випадках загальні 

симптоми можуть бути відсутніми за рахунок розвитку компенсаторних 

механізмів (посилення еритропоезу, активації функцій серцево-судинної і 

дихальної систем). Клінічна симптоматика з’являється, зазвичай, при анемії 

середньої тяжкості і наростає при важкій анемії [83]. При тривалому існуванні 

анемії можливі порушення функцій паренхіматозних органів внаслідок 

дистрофічних процесів в них. Також залізодефіцитний стан обумовлює важкі 

порушення діяльності системи киснезабезпечення, нервової системи, імунної 

системи та системи адаптації, що веде до гіпоксії, ослаблення імунітету тощо 

[150].  

Під час вагітності ЗДА може викликати ряд ускладнень: гестоз (40-50 %) 

переважно набряково-протеінуричної форми, плацентарну недостатність (18-

24 %), багатоводдя, передчасні пологи (11-42 %), несвоєчасне вилиття 

навколоплідних вод (у кожної третьої вагітної), передчасне відшарування 

нормально розташованої плаценти (10 %), гіпотонію і слабкість пологової 

діяльності (10-15 %). Гіпотонічні кровотечі в пологах виникають у 7-10 % 

породіль. Післяродовий період ускладнюється гнійно-септичними 

захворюваннями у 12 % жінок, гіпогалактією (38 %), маститом (2 %) [67, 68, 

69]. Крім того, доведена роль анемії вагітних у збільшенні частоти і об’ємів 

крововтрати під час пологів. У випадках материнської смертності від 

акушерських кровотеч вагітність ускладнювалася розвитком анемії у 52 % 

жінок [4]. 

Н. М. Лагодою (2012) встановлено, що помірна анемія вагітних з рівнем 

Hb 110-95 г/л та тривалістю не більше 6-7 тижнів характеризується 

формуванням у плаценті компенсаторно-пристосувальних реакцій, що 

забезпечують оптимальний рівень метаболізму [42]. Більша тривалість помірної 

анемії вагітних характеризується гемодинамічними і дистрофічно-

некротичними змінами плаценти більш розповсюдженого характеру, 

призводить до зменшення обмінної площі плацентарного бар’єра, розвитку 

гіпоксії у ФПК та гіпотрофії плода. При рівні Hb 95-85 г/л структурні зміни 
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плаценти не залежать від тривалості перебігу анемії та характеризуються 

посиленням гемодинамічних, склеротичних і дистрофічних процесів, розвитком 

хронічної гіпоксії плаценти, що призводить до дискоординації обмінної функції 

плацентарного бар’єра, ускладненого перебігу пологів і порушення 

адаптаційних механізмів органів і систем новонароджених [42].  

Анемія вагітних несприятливо впливає і на внутрішньоутробний стан 

плода [148]. Найбільш частими є наступні ускладнення: хронічна гіпоксія плода 

(19,5-22,7 %), синдром затримки внутрішньоутробного розвитку (17,1 %), 

асфіксія різного ступеню (8,3-84,4 %), у 19,7 % доношених новонароджених 

діагностується гіпотрофія. Більш того, дефіцит заліза в організмі матері є 

однією з основних причин розвитку дефіциту заліза і анемії у новонародженого 

(36,6 %), що в неонатальному періоді обумовлює високий ризик інфекційних 

ускладнень (9,7 %) [134, 151, 184]. При цьому, раннє формування дефіциту 

заліза сприяє розвитку наслідків, що виходять за межі транзиторних трофічних 

розладів і анемізації. У новонароджених, матері яких хворіли на ЗДА, 

спостерігаються більша втрата маси тіла і більш тривале її відновлення, 

запізніле відпадання пуповини і відстрочена епітелізація пупкової ранки у 

порівнянні з дітьми, матері яких мали нормальні показники Hb [65, 30].  

Ступінь впливу анемії залежить від її форми, тяжкості, тривалості, 

наявності супутньої патології та ускладнень вагітності. Важкі форми ЗДА 

можуть стати причиною перинатальної захворюваності і смертності [69]. Серед 

жінок, у плодів яких виявлені ВВС, в 59,2 % випадків діагностована гестаційна 

анемія. При цьому, ВВС складають 30 % від усіх вад розвитку і є однією із 

основних причин антенатальної загибелі плодів, смерті дітей першого року 

життя [56]. Для порівняння – серед чинників ризику, сприяючих розвитку ВВС 

у дітей, анемія займає лідируючі позицій, досягаючи 50 %, ХПН ‒ 38 %, загроза 

переривання вагітності ‒ 32,7 %, токсикоз першої половини вагітності ‒ 22,3 %, 

гостра вірусна інфекція, перенесена на ранніх термінах вагітності ‒ 21,3 % [45]. 

Крім того, недостатнє депонування заліза в антенатальному періоді є однією з 
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причин відставання в психомоторному і розумовому розвитку дітей перших 

років життя [76]. 

Таким чином, ЗДА є як медичною, так і соціальною проблемою, рішення 

якої вимагає залучення лікарів різних спеціальностей, організаторів охорони 

здоров’я, науковців. Широка поширеність дефіциту заліза у вагітних жінок, 

важкі і часто безповоротні наслідки анемії для новонароджених і дітей 

раннього віку вимагають пильної уваги на державному рівні.  

ЗДА у вагітних є поліетіологічним захворюванням, має складний 

патогенез. Оптимізація предгравідарної підготовки і ведення вагітності жінок з 

ВВС сприяє зниженню кількості таких серйозних ускладнень вагітності, як 

анемія вагітної і плацентарні порушення, що, у свою чергу, призводить до 

поліпшення перинатальних результатів. Для забезпечення оптимального вмісту 

заліза в організмі майбутньої матері необхідно проводити комплексне 

обстеження на етапі прегравідарної підготовки і під час вагітності. Враховуючи 

вкрай негативний вплив ЗДА на стан матері, плода і новонародженого, 

необхідним є призначення відповідної терапії сучасними антианемічними 

препаратами і повноцінної дієти. 

Зважаючи на медико-соціальну значущість, проблемі ЗДА у вагітних 

завжди приділялася достатня увага. Проте, як показав аналіз наявної 

літератури, існують лише поодинокі дані щодо ведення вагітних з ВВС та ЗДА, 

її впливу на стан матері, плода и новонародженого, що потребує подальших 

поглиблених досліджень.  
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Для вирішення поставлених завдань проведено клініко-статистичий  

аналіз 120 історій пологів вагітних з вродженими вадами серця (ВВС) за 

даними історій пологів  жінок які перебували на стаціонарному лікуванні у 

пологовому відділенні для вагітних з захворюваннями серцево-судинної 

системи ІПАГ з 2008 по  2012 роки.  

Клінічно було  обстежено 115 вагітних, серед яких 85 мали вроджені вади 

серця, а групу порівняння склали 30 здорових жінок. Слід відмітити, що серед 

вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності у 50 (58,8%) 

спостерігалась перша стадія серцевої недостатності (СН І) і у 35 (41,2%) – 

діагностована друга стадія (СН ІІ-А).  

Враховуючи дані нашого дослідження, серед всіх обстежених вагітних   

анемія легкого ступеня спостерігалась у 31 (36,4%) жінки, а середнього – у 54 

(63,6%). Серед вагітних з СН І стадії анемія легкого ступеня зустрічається у 18 

(36% по відношенню до всіх жінок з СН І ), а середнього ступеня – у 32 ( 64% 

відповідно). У   вагітних з СН ІІ-А стадії ми спостерігаємо легку анемію у 13 

(37,2%  по відношенню до всіх жінок з СН ІІ-А ), а середню у 22 (62,8% 

відповідно). 

Ефективність розробленого алгоритму ми вивчали на 73 породілль серед 

85 досліджуваних вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої 

недостатності та анемією, які народили в нашій клінінці. Контрольну групу 

склали 63 породіллі , які отримували альтернативне лікування ( дані клініко-

статистичного аналізу). 

Досліджувані породіллі були розподілені таким чином- з серцевою 

недостатністю І ступеня було 34 (46,6%) жінки, а з СН ІІ-А ступеня - 39 

(53,4%). Серед жінок з СН І ступеня породіль з анемією легкого ступеня  було 

14 (41,2%) та з анемією середнього ступеня 20 (58,8%). Вагітні з анемією 
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легкого ступеня серед породіль з СН ІІ-А ступеня склали 14 (35,9%), а з 

анемією середнього ступеня – 25 (64,1%).  

Всім вагітним, крім загальноклінічних досліджень, проводилися 

додаткові тести: тест 6 хвилинної ходи, визначення рівня NT proBNP 

(лабораторія «Синево») у динаміці вагітності, дослідження внутрішньосерцевої 

гемодинаміки методом ехокардіографії. 

Дослідження особливостей обміну заліза, вмісту біологічних маркерів, 

показників згортувальної системи крові у лабораторіях «Діла» та «Синево», за 

загальноприйнятою методикою. 

Для об’єктивної оцінки стану здоров’я хворих з вродженими вадами 

серця на тлі серцевої недостатності та анемії  ми визначали показник якості 

життя за спеціальною шкалою – Міннесотським опитувальником MHFLQ 

(Living with Heart Failure Questionnaire). 

Опитувальник відображає загальне благополуччя і ступінь задоволеності 

тими сторонами життєдіяльності людини, які впливають на стан здоров’я і 

складається з 21 питання умовно поділеним на 4 підгрупи. Відповіді 

дозволяють визначити ступінь обмеження фізичних можливостей пацієнта та 

вплив захворювання на соціально-економічні емоціональні ланки життя. Оцінка 

проводиться за сумою балів від 0 до 105. Арифметична сума балів характеризує 

ЯЖ  пацієнта від  абсолютно хорошого до абсолютно незадовільного.  

Показники кожної шкали складені таким чином, що чим вище значення 

показника (від 0 до 105), тим гірша оцінка якості життя за обраною шкалою. З 

них формують два параметра: психологічний і фізичний компоненти здоров’я.  

Стан матково-плацентарного кровообігу було вивчено за допомогою 

ультразвукового і допплерометричного дослідження діагностичним приладом 

«Alоka-2000», забезпеченого допплерівським блоком пульсуючої хвилі і 

функцією кольорового допплерівського картирування. Під час дослідження 

проводили ультразвукову фетометрію, плацентографію і визначали кількість 

амніотичної рідини. 
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Для вивчення матково-плацентарного і фето-плацентарного кровотоку 

реєстрували швидкість кровотоку в маткових артеріях, артеріях пуповини, аорті 

плода, середній мозковій артерії плода і у вені пуповини, потім для кожної 

судини обчислювали пульсовий (ПІ) та резистентний індекси (РІ), а також 

об’ємний кровоток вени пуповини. 

Для вивчення морфологічних та імуногістохімічних особливостей 

структур плацент у жінок з вродженими вадами серця на тлі серцевої 

недостатності та анемії було досліджено 73 плаценти від жінок з вродженими 

вадами серця та анемією та 30 плацент практично здорових вагітних з 

фізіологічним перебігом вагітності без наявності кардіальної патології. 

Для вирішення поставлених  завдань у дослідженні були використані 

наступні методи:  

1. Органометричний – включає вимірювання маси плаценти її розмірів 

(максимальний та мінімальний діаметр, максимальну та мінімальну товщину), 

діаметр та товщину пупкового  канатику, а також плацентарно-плодовий  

коефіцієнт (ППК). 

2. Макроскопічний – вивчався за 32 стигмами. Це цілісність тканин 

плаценти, її реконструкція, форма материнської та плодової поверхні, пупочний 

канатик.  

При огляді плодової поверхні відмічався колір, наявність гематом, 

валику, обідку, варикозного розширення судин, кіст вогнищевих ущільнень 

пухлин, набряку та травматичних ушкоджень. При огляді плідних оболонок 

увагу звертали на їх товщину, колір, а також наявність включень. 

При вивченні пуповини оцінювали її товщину, поперечний розріз, 

прикріплення, наявність набряку, тромбозу судин, справжніх та несправжніх 

вузлів, гематом, ушкоджень , варикозного розширення судин. 

При огляді материнської поверхні визначали цілісність децидуальної 

тканини, форму, розміри плаценти, наявність  допоміжних часточок, їх 

кількість та  розміри, виразність та глибину  борозн, наявність зон із нетиповим 

забарвленням, щільністю та кількістью свіжих та старих  згортків крові; при 
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огляді плодової поверхні плаценти звертали увагу на форму та контури, 

кількість основних судин хоріона, забарвлення амніону, місце прикріплення 

пуповини, ділянки пошкодження, відшарування, присутність ободка на  

плаценті. Відмічалась також наявність утворень, які деформують поверхню, а 

саме:  кіст та пухлин; плодових оболонок, відмічали їх  товщину, забарвлення, 

включення (кров, меконій) та набряк; пуповини, звертали увагу на зміни 

кольору поверхні, довжину і товщину; набряк сполучної тканини, присутність 

справжніх та несправжніх вузлів, гематом, травматичних ушкоджень. 

3. Загальногістологічний – проводили по стандартній схемі. З фіксованої 

в  нейтральному формаліні тканини плаценти через усю товщу вирізали 6 

шматочків (2- з краю; 2- з парацентральної частини, 2- з центральної зони 

плаценти).  

Матеріал обробляли в парафіновій заливці, зрізи фарбували гематоксилін-

еозином та  пікрофуксином по Ван-Гізон: а) забарвлення гематоксилін-еозином 

- дана методика дає загальну уяву про структуру органу, добре виявляє усі 

клітинні елементи та деякі неклітинні структури. На предметне скло наливають 

відфільтрований розчин гематоксиліну Бомера, залишають на 5-10 хв. Зливають 

гематоксилін назад до колби, вміщують зрізи у воду на 1-10 хв. Просвітлюють 

1% солянокислим спиртом і знов вміщують в чисту водопровідну воду до 

посиніння зрізів (30 хв.). Забарвлюють 1% еозином 1-2 хв. і  вміщують у воду, а 

потім в 70° і 96° спирти. Підсушують фільтрувальним папером та вміщують в 

ксилол до просвітлення зрізів, а потім заключають у бальзам. 

Препарат нормально пофарбований коли ядра мають червоно-фіолетове 

забарвлення з чітко виразним ядерцем та хроматином, а цитоплазма помірно 

рожево-жовтуватого кольору; 

б) забарвлення пікрофуксином по Ван-Гізон - дана методика дозволяє 

виявити сполучну тканину. На предметне скло наливають одну частину 

офіційного розчину заліза і 2 частини залізистого гематоксиліну – 5хв. 

Зливають барвник, промивають водою і вміщують у воду. Просвітляють 1% 

солянокислим спиртом і вміщують у воду до посиніння зрізів –15-30хв. 
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Забарвлюють пікрофуксином – 3-5хв. Вміщують зрізи у воду на 1-10 хв. І 

просвітлюють 1% солянокислим спиртом і знов вміщують в чисту 

водопровідну воду до посиніння зрізів (30хв.), потім - в 70° і 96° спирти, 

підсушують фільтрувальним папером і вміщують в ксилол до просвітлення 

зрізів. Заключають в бальзам. Колагенові волокна сполучної тканини при 

забарвленні пікрофуксином мають червоний колір, м'язові та еластичні - 

бурувато-жовтий чи жовто - зелений. Ядра забарвлені в темно - коричневий 

колір.  

4) Імуногістохімічні: - непрямий стрептавидін-пероксидазний метод 

виявлення рівня експресії плацентарного фактору роста. 

Всі етапи процедури проводяться при кімнатній температурі. 

Протокол забарвлення: 1. Депарафінізувати та зневоднити зріз тканини.  

2. Промити буфером. 3. Провести високотемпературне демаскування антигена в 

цитратному буфері ph 6,0. 4. Промити буфером. 5. Для зменшення 

неспецифічного фонового забарвлення із-за ендогенної пероксидази, інкубують 

скло  в HydrogenPeroxideBlock на протязі 10 хв. 6. Промити буфером. 7. 

Нанести реагент UltraVblock для блокування неспецифічних реакцій фонового 

забарвлення і інкубувати на протязі 5 хв. 8. Промити буфером. 9.  Нанести 

первинні антитіла фірми Thermoscientific та інкубувати 30 хв. 10. Промити 

буфером. 11. Нанести PrimaryAntibodyAmplifierQuanto і інкубувати на протязі 

10хв. 12. Промити буфером. 13. Нанести HRPPolymerQuanto і інкубувати на 

протязі 10 хв. 14. Промити буфером. 15. Додати 1 краплю 

DABChromogenQuanto до 1 мл DABSubstrateQuanto, перемішати і нанести на 

зріз, інкубувати на протязі 5 хв., в залежності від потрібного ступеня 

забарвлення. 16. Промити дистильованою водою 4 рази. 17. Провести 

контрастне забарвлення та заключити в бальзам.  

Розповсюдженість та інтенсивність реакції оцінювали напівкількісним 

методом в балах, від 0 до 3 балів:  
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а ) розповсюдженість: 1) 0 – немає забарвлення; 2) 1 – менше 10 % 

позитивно забарвлених клітин; 3) 2 – більше 10 % і менше 50 % позитивно 

забарвлених клітин; 4) 3- гомогенне забарвлення більше 50% клітин;  

б) інтенсивності реакції: 1) 0  – немає видимого забарвлення; 2) 1 – слабке 

забарвлення; 3) 2  – помірне забарвлення; 4) 3 – виразне забарвлення. 

Морфологічний аналіз плацент, що досліджувались, проводили на 

підставі створеного нами протоколу плаценти, який включає дані 

органометричних, макроскопічних та мікроскопічних досліджень. 

За сукупністю величин маси плода, плаценти, ступеню зрілості 

ворсинчастого дерева, виразності компенсаційних процесів визначали ступень 

хронічної плацентарної недостатності. 

Характеристика плацентарної недостатності визначалась за  ступенем 

компенсації хронічної недостатності (компенсована, субкомпенсована, 

декомпенсована). Відсутність морфологічних ознак плацентарної недостатності 

розцінювалося як компенсований стан плаценти. 

Протокол дослідження плаценти №_________________ 

ОРГАНОМЕТРІЯ 

Маса посліду_____________________________________________________ 

Розміри посліду___________________________________________________ 

ППК (плацентарно-плодовий коефіцієнт)_____________________________ 

МАКРОСКОПІЯ 

(потрібне підкреслити) 

Послід: моно-біхоріальний. 

Огляд плодової поверхні. 

Колір – сірувато-білі, голубувата, жовтувата, зеленувата. 

Гематома – відсутня: є: розміри____см; локалізація: центр, пара центр, крайова. 

Валік – відсутній, є, ширина____см; 

Обідок – відсутній, є, ширина____см. 

Варикозне розширення судин – є, немає. 

Кісти – є, немає. 

Вогнищеві ущільнення – відсутні, є: розміри ____см., локалізація: центр, пара 

центр, крайова. 

Пухлина – відсутня, є 

Набряк – є, або немає. 
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Огляд плідних оболонок; огляд материнської поверхні;  

Мікроскопічне дослідження . 

 Плацентарний амніон. Епітелій не змінений, дегенерує, некротично змінений., 

відсутній, з явищами мат аплазії, запальної інфільтрації. 

Хоральна платівка. Набрякла, розволокнень, виразне повно кров»я судин. 

Шар Лангганса. Звичайної товщини, потоншений, потовщений. 

Ворсинчастий хоріон. Ворсини: стовбурові, середнього калібру, термінальні 

Форма:  звичайна,  витягнута,  листковидна, з звичайною васкуляризацією, 

ангіоматозна, без судин    

Епітелій: збережений, частково злуплений, повністю злуплений,                      

проліферує ,   одно-двошаровий, клітини Лангганса    

Строма : не змінена,  повнокровна, набрякла, фіброзна змінена, склерозована, 

наявність клітин Кащенко-Гофбауера, лейкоцитарна інфільтрація, солі кальцію, 

лімфогістіоцитарна інфільтрація   

Кровоносні судини:  не змінені,  склерозовані ,  склероз з облітерацією,                                            

проліферація ендотелію, солі кальцію.    

Міжворсинчастий простір: Проліферація термінальних ворсин. Вміст: кров, 

тромби, фібриноїд, десквамативний епітелій, кальцифікати. 

Базальний шар децидуальної оболонки: лімфогістіоцитарна інфільтрація, 

запальна інфільтрація, тромбоз судин, ділянки дегенерації, некрозу, 

кальцифікати. Протокол дослідження плаценти. Форма № 013-1/0, затверджено 

наказом МОЗ України №417, від 19.08.2004р. 

Аналіз отриманих даних проводився з використанням параметричних та 

непараметричних методів обробки даних, в т. ч. оцінки достовірності 

відмінностей середніх арифметичних величин вибірок, кореляційний аналіз 

проведено за Спірменом та Пірсоном. Відмінності між групами вважали 

достовірними у разі р < 0,05. Статистична обробка даних проводилась за 

допомогою процедур, які забезпечують можливість отримання достовірних 

показників при роботі з невеликою кількістю даних і з даними, які значно 

відрізняються між собою за чисельністю. Всі розрахунки проводилися за 

допомогою програми SPSS 13.0 for Windows. 
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РОЗДІЛ  3  

ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО 

ПЕРІОДУ У ЖІНОК З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ НА ТЛІ 

СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА АНЕМІЇ  

(Клініко-статистичний аналіз) 

 

Нами було проведено аналіз  120 історій пологів вагітних з вродженими 

вадами серця (ВВС)  за даними історій пологів  жінок які перебували на 

стаціонарному лікуванні у пологовому відділенні для вагітних з 

захворюваннями серцево-судинної системи ІПАГ з 2008 по  2012 роки. 

Досліджувані жінки були розподілені за віком таким чином ( дивись 

рисунок 3.1), 89 (74%) хворих були віком після 33 років, а 31 (26%) – до 33 

років.. Середній вік обстежених жінок був 33±5,5 років. 

 

74%

26% жінки віком до 

33 років

жінки віком 

після 33 років

 

Рис. 3. 1. Розподіл вагітних жінок з ВВС за віком 

 

При розподілі пацієнток за ступенем серцевої недостатності по NYHA, 

69 (57,5 %) пацієнтки мали І ступінь  серцевої недостатності, та 51 (42,5 %) – ІІ 

ступінь. 

В залежності від виду вродженої вади серця, вагітні були розподілені 

наступним чином (таблиця 3.1) 
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                                                                                                     Таблиця 3.1 

Розподіл вагітних за видом вродженої вади серця 

Вроджена вада серця Кількість вагітних 

Оперовані: 

дефект міжшлуночкової перетинки 

дефект міжпередсердної перетинки 

15 

12 

Тетрада Фалло 9 

Коарктація аорти 15 

Стеноз легеневої артерії 13 

Неоперовані: 

дефект міжшлуночкової перетинки 

дефект міжпередсердної перетинки 

7 

5 

Тетрада Фалло 10 

Коарктація аорти 13 

Стеноз легеневої артерії 10 

Аномалія Ебштейна 4 

Комплекс Ейзенменгера 4 

Первинна легенева гіпертензія 3 

 

З таблиці 3.1 видно, що серед оперованих вад серця частіше 

зустрічаються вагітні із септальними дефектами та коарктацією аорти. У 

вагітних, що не були оперовані з приводу корекції вродженої вади серця, 

переважали жінки з тетрадою Фалло, коарктацією аорти та стенозом легеневої 

артерії.  Слід відмітити, що більше ніж у 50% вагітних вище вказані вроджені 

вади серця були діагностовані під час вагітності. 

За стадією вираженості серцевої недостатності вагітні були розподілені 

наступним чином (дивись рисунок 3.2). 
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Рис. 3.2. Розподіл вагітних з вродженими вадами серця за стадією 

серцевої недостатності   

 

З рисунка видно, що вагітні з другим  ступенем серцевої недостатності 

складали 41%, що обумовлено значною кількість хворих із неоперованими 

вродженими вадами серця. 

При проведенні аналізу скарг вагітних у жінок з  серцевою недостатністю 

І стадії та анемією, було з’ясовано наступне. Скарги на задишку при помірному 

фізичному навантаженні; загальну слабкість; прискорене серцебиття; 

пастозність нижніх кінцівок спостерігались у 68,75 % пацієнток. При аналізі 

скарг у пацієнток з ІІ-А стадії серцевої недостатності та анемією, було 

з’ясовано, що вони відмічались у 100 % пацієнтів, незалежно від типу вади 

серця. Це були скарги на задишку при мінімальному фізичному навантаженні; 

загальну слабкість; запаморочення; серцебиття; біль, відчуття дискомфорту в 

ділянці серця; перебої в роботі серця; ціаноз; пастозність, або набряки нижніх 

кінцівок. Більш суттєве погіршення загального стану відбувалось в період 

максимального гемодинамічного навантаження (28-32 тижні), та прогресувало 

із збільшенням терміну гестації. 

Було проведено ретроспективний аналіз історій пологів у  63 жінок з 

вродженими вадами серця  на тлі серцевої недостатності і анемії. З рисунку 3.3 

видно, що серед всіх досліджуваних породіль , серцеву недостатність І стадії 

мали 29 ( 46%) жінок, а другої стадії – 34 (54%) жінок. Також, слід відмітити, 
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що серед всіх розроджених жінок з вродженими вадами серця (рис.3.4) , анемія 

І ступеня діагностувалась у 23 ( 36,5%) жінок, а 40 (63,5%) породіль мали 

анемію ІІ ступеня. 

 

 

Рис. 3.3. Розподіл породіль з вродженими вадами серця за стадією 

серцевої недостатності. 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Розподіл породіль з вродженими вадами серця за ступенем 

тяжкості анемії 
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Серед породіль з серцевою недостатністю І стадії анемію легкого ступеня 

мали 12 (41,3%) та середнього ступеня важкості – 17 ( 58,7%) жінок. У 

розроджених жінок із серцевою недостатністю ІІ стадії анемія легкого ступеня 

спостерігалась у 13 (38,3%), а середнього ступеня важкості у 21 ( 61,7%) жінок.    

За даними аналізу терміни розродження у жінок з серцевою недостатністю 

та анемією суттєво різняться ( таблиця 3.2).  Звертає на себе  увагу збільшеняя 

кількості породіль, які були розроджені до 37 тижнів вагітності серед жінок із 

серцевою недостатністю І стадії. Так, у вагітних з СН І стадії та анемією 

легкого ступеня передчасні пологи відбулись у 4 ( 33,3 % від всіх породіль з СН 

І стадії), а з анемією середнього ступеня тяжкості – у 8 ( 47,1 % серед всіх 

породіль з СН І стадії).  

Таблиця 3.2 

Терміни родорозрішення  жінок з вродженими вадами серця на тлі 

серцевої недостатності і анемії, абс.ч.(%) 

Група 

Родорозрішення в 

терміні вагітності менше 

37 тижнів вагітності 

Родорозрішення в 

терміні вагітності 38-40 

тижнів вагітності 

З СН І стадії та анемією 

легкого ступеня I  
4 (33,3 ) 8 (66,7) 

З СН І стадії та анемією 

середнього ступеня  
8 (47,1) 9 (52,9) 

З СН ІІ-А стадії та 

анемією легкого ступеня  
8 (61,5) 5 (38,5)* 

З СН ІІ-А стадії та 

анемією середнього 

ступеня  

13 (61,9) 8 (38,1)* 

Здорові вагітні 2 (6,6) 28(93,4) 

Примітка: * - достовірність різниці в порівнянні між показниками в 

групах. 



 

65 
 

У породіль з СН ІІ-А стадії зростає кількість жінок, які були розроджені 

передчасно , так з анемією легкого ступеня відсоток передчасних родів складав 

61,5%, а з анемією середнього ступеня – 61,9% (відповідно до всіх породіль з 

серцевою недостатністю ІІ-А стадії). 

Існує взаємний вплив наявності серцевої недостатності та анемії як на  

терміни розродження, так і на стан внутрішньоутробного плода і 

новонародженого. Так, у вагітних з серцевою недостатністю ІІ-А стадії з 

анемією легкого і середнього ступеня спостерігається суттєве збільшення 

відсотка передчасного родорозрішення ( в терміні менше 37 тижнів вагітності).  

У жінок з СН ІІ-А стадії та анемією легкого і середнього ступеня більше ніж у 

61% родорозрішення відбувалось до 37 тижнів вагітності. Також, і це 

зрозуміло, спостерігається високий відсоток строкових пологів у здорових  

вагітних в порівнянні із  жінками з серцевою недостатністю та анемією. 

Ми дослідили основні перинатальні наслідки у породіль з вродженими 

вадами серця на тлі серцевої недостатності та анемії (табл.3.3). 

За даними таблиці видно, що ступінь анемії впливає на збільшення 

кількості плодів із затримкою внутрішньоутробного розвитку та недошених 

новонароджених. 

Необхідно відмітити (рисунок 3.5), що існує суттєве підвищення 

показників негативних перинатальних  результатів у жінок з серцевою 

недостатністю ІІ А ступеня, що, можливо,  пояснюється впливом на стан плода 

гіпоксемії у матері, яка обумовлена двома причинами, а саме: наявністю 

ремоделювання серця в зв’язку з органічним ураженням серця  та анемією. 

Існує кореляційна залежність між ступенем тяжкості анемії у жінок з 

вродженими вадами серця та анемією на тлі серцевої недостатності та 

недоношеністю, ЗВУР та народженням плода у стані гіпоксії (відповідно r=0,8, 

r=0,75 и r=0,85). 
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                                                                                     Таблица 3.3 

Перинатальні результати у породіль з вродженими вадами серця на 

тлі серцевої недостатності і анемії, абс.ч.(%) 

Група вагітних 

(всього 63 жінки) 

Затримка 

внутрішньо-

утробного розвитку 

плода 

Народились 

недоношеними 

Оцінка за 

шкалою  Апгар 

на 1 хв. < 7 

балів 

1.Вагітні з СН І та 

анемією легкого 

ступеня  

2 (16,6) 4 (33,3) 4(33,3) 

2.Вагітні з СН І та 

анемією середнього 

ступеня 

5 (29,4%) 8 (47,1) 6 (35,3 ) 

3.Вагітні з СН ІІ-А 

та анемією легкого 

ступеня 

5 (38,4)* 8 (61,5)* 8 (61,5)* 

4.Вагітні з СН ІІ-А 

та анемією 

середнього ступеня  

           9 (42,8) **      13(61,9) **       14 (66,6)** 

Здорові вагітні            2(3,3)       2 (6,6)        2 (6,6) 

Примітка: * - достовірність різниці в порівнянні між показниками в 1 і 3 

групах; ** - достовірність різниці в порівнянні між показниками в 2 і 4 групах 

 

Таким чином, проведені дослідження показали, що при наявності 

залізодефіцитної  анемії в результаті зниження доставки кисню тканинам і 

окислювальної здатності, зменшення пікового споживання кисню, виникають  

порушення маткового і плодового кровообігу у жінок з вродженими вадами 

серця на тлі серцевої недостатності та анемії. Високий відсоток негативних 

перинатальних наслідків, а саме  затримки внутрішньоутробного розвитку 

плода, недоношеності, оцінки за Апгар менше 7 балів, а також наявність 

корелятивного зв’язку між ступенем анемії та частотою перинатальних і 

акушерських укладнень  спонукає на необхідність корекції анемії.   
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Рис. 3.5. Розподіл породіль із вродженими вадами серця на тлі 

серцевої недостатності та анемії за кількістю перинатальних наслідків та 

термінів розродження 

 

Надання перинатальної допомоги вагітним з вродженими вадами серця на 

тлі серцевої недостатності та анемії потребує вдосконалення та пошуку нових 

шляхів у лікуванні та профілактиці перинатальних та акушерських ускладнень.  

Отримані дані дослідження враховувались нами в розробці 

диференційованого алгоритму лікування даної категорії вагітних. 

Матеріали розділу викладено у наукових працях: 

1. Davydova Y.V., Apresova K.G., Ogorodnik А.А., Mokrik А.N., Limanskaya A.Y., 

Butenko L.P., et al. Crucial approaches to diagnostics and anaemia treatment in 
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pregnant women with heart failure at the extragenital pathology clinic. 

Reproductive Endocrinology. 2013;(6):32-5.  

2. Davydova Iu., Ogorodnyk A., Butenko L. Obstetric cardiology: what's new's 

new in the XXI century. Здоровье женщины. 2014;(6):19-21. 
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                                                           РОЗДІЛ 4 

СТАН ОБМІНУ ЗАЛІЗА У ВАГІТНИХ З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ 

СЕРЦЯ ТА АНЕМІЄЮ 

 

Профілактика дефіциту заліза стає однією з основних проблем клінічної 

медицини. До теперішнього часу встановлено, що в групі вагітних, а, особливо, 

в когорті вагітних з вродженими вадами серця і серцевою недостатністю, такий 

залізодефіцитний стан може призводити до розвитку перинатальних 

ускладнень і підвищення ускладнень з боку серцево-судинної системи.  

Зважаючи, що критерієм дефіциту заліза під час вагітності є зниження 

рівня гемоглобіну <110 г/л в 1-му і 3-му триместрі і <105 г/л в 2-му триместрі, 

необхідно підкреслити, що зниження гемоглобіну свідчить про вже значно 

виснажене депо заліза . 

У групі жінок високого перинатального ризику (а до таких, безумовно, 

відносяться вагітні з вродженими вадами серця і серцевою недостатністю), стає 

доцільним проводити тести, які дозволяють набагато раніше, ніж тільки  за 

результатами зниження показника гемоглобіну, діагностувати дефіцит заліза, 

що дозволить почати відповідну корекцію до того, як прогресуюча гіпоксія 

стане тригерним механізмом розвитку важких перинатальних і кардіальних 

ускладнень. Відповідно до сучасних уявлень, одним з механізмів підтримки 

балансу заліза є регулювання всмоктування заліза в кишечнику. Після 

поглинання ентероцитами залізо зв'язується з трансферином, який транспортує 

залізо в кров і доставляє його в клітини, де комплекс залізо-трансферин 

зв'язується з відповідними мембранними рецепторами на цих клітинах. 

Рецептори до трансферину є присутніми майже на кожному типі клітин, 

причому найбільша їх експресія спостерігається на еритроциті, в плаценті і 

печінці. 

Розчинний рецептор трансферину є продуктом розщеплювання 

рецептора трансферину, отриманого з еритроїдних клітин-попередників. 
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Збільшення рецепторів трансферину є однією з найбільш чутливих відповідей 

на ранній розвиток дефіциту заліза. Перевага цього методу для клініки 

вагітності високого ризику, де концентруються жінки з важкою 

екстрагенітальною патологією, полягає в тому, що на цей показник не впливає 

вік, термін вагітності, наявність або відсутність хронічного запалення.  

Слід відмітити, що пацієнти з СН можуть бути схильні до розвитку 

залізодефіциту внаслідок виснаження запасів заліза, порушенню абсорбції і 

зниженню біодоступності в ретикулоендотеліальній системі. При 

залізодефіцитній анемії знижується доставка кисню до тканин і окислювальна 

здатність, в результаті зменшується пікове споживання кисню. Навіть при 

відсутності анемії прихований  дефіцит заліза може зменшувати ці показники. 

Це дуже важливо коли ми лікуємо вагітних з вродженими вадами серця.  

Звертає на себе увагу той факт, що у пацієнтів з серцевою недостатністю 

крім істинного дефіциту заліза, може бути  функціональний залізодефіцит, який 

характеризується зниженням поступлення заліза з тканинних депо для 

еритропоеза. 

Все вищезазначене обумовлює необхідність визначення показників 

обміну заліза у вагітних.  

Враховуючи дані нашого дослідження, серед всіх обстежених вагітних  

анемія легкого  ступеня спостерігалась у 31 (36,4%) жінки, а середнього – у 54 

(63,6%). Серед вагітних з СН І ступеня анемія легкого ступеня зустрічається у 

18 ( 36% по відношенню до всіх жінок з СН І ), а середнього ступеня – у 32 ( 

64% відповідно). У   вагітних з СН ІІ-А ступеня ми спостерігаємо легку анемію 

у 13(37,2%  по відношенню до всіх жінок з СН ІІ-А ), а середню у 22 (62,8% 

відповідно). 

За даними нашого дослідження прихований дефіцит заліза діагностується 

у 69 обстежених вагітних і загалом складає  81%. 

Слід відмітити, що найбільш чутливими маркерами залізодефіциту у 

вагітних з вродженими вадами серця є логарифм розчинного рецептора 

трансферину та ферритин сироватки крові. Ці показники суттєво знижено у 
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вагітних з серцевою недостатністю та анемією середнього ступеня тяжкості  

(таблиця 4.1).  

 

Таблица 4.1 

Показники обміну заліза у вагітних з вродженими вадами серця в 

залежності від стадії серцевої недостатності та анемії 

Показник 

1.Група 

вагітних 

з СН І та 

анемією 

легкого 

ступеня 

2.Група 

вагітних з 

СН І та 

анемією 

середнього  

ступеня 

3.Група 

вагітних з 

СН ІІ-А та 

анемією 

легкого 

ступеня 

4.Група 

вагітних з 

СН ІІ-А та 

анемією 

середнього 

ступеня 

Контрольна 

группа 

sTfR/log 1,9+0,1* 1,7+0,1* 1,87+0,2* 1,7+0,1 3,4+0,4 

TSAT, % 21,0+1,3* 
16,1+1,3* 

** 
20,3+1,0* 

14,8+1,2* 

** 
28,1+1,9 

Сироват- 

кове 

залізо, 

мкмоль/л 

7,1+0,3* 6, 3+0,3* 7,2+0,2* 6,2+0,3* 10,4+0,3 

Феритин 

сироватки, 

мкг/л 

15,0+0,2* 
9,5+1,4* 

** 
14,3+0,3* 

8,5+1,3* 

** 
24,8+1,2 

 

Примітка: *- достовірність різниці в порівнянні з контролькою групою 

(p<0,05); **- достовірність різниці в порівнянні між показникам 1і2;3і4. 

 

За результатами дослідження  видно, що показник sTfR/log та TSAT, 

майже в два рази нижче у вагітних з анемією середнього ступеня та СН І і СН 

ІІ-А стадії. Так sTfR/log при СН І і ІІ-А стадії та анемії  середнього ступеня 
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тяжкості складав  1,7+0,1 в порівнянні із здоровими 3,4+0,4 жінками. При СН І 

та ІІ-А стадії та анемії середнього ступеня показник TSAT був достовірно 

нижчий в порівнянні із здоровими (16,1+1,3% і 14,8+1,2%).  

Також спостерігається достовірне знижння феритину, як одного з 

головних маркерів виснаження депо заліза, особливо при СН І і ІІ-А та анемії 

серднього ступеня тяжкості (9,5+1,4 мкг/л і 8,5+1,3 мкг/л)  в порівнянні із 

здоровими вагітними ( 24,8+1,2 мкг/л). 

Слід відмітити, що визначення інформативних біохімічних маркерів 

розвитку, або прогресування серцевої недостатності є провідним напрямом 

сучасної кардіології. Кількісне визначення таких біомаркерів , як NT- pro BNP 

та BNP дає можливість швидко оцінити не тільки наявність серцевої 

недостатності, але й ефективність терапії, що проводиться з метою корекції 

серцевої недостатності.  

В акушерській кардіології ми визначаємо NT- pro BNP в якості 

біохімічного маркера СН (в тому числі правошлуночкової недостатності, 

легеневої гіпертензії). Використання для діагностики виникнення або 

прогресування СН саме NT- pro BNP має переваги в порівнянні із BNP, тому, 

що довше і в більш високій концентрації циркулює в крові. Так, період 

напіввиведення для BNP складає 20 хвилин, а для NT- pro BNP – від 60 до 100 

хвилин. Також, слід відмітити, що маркер NT- pro BNP проявляє меншу 

внутрішньоіндивідуальну варіабельність та більш стабільний іn vitro.  

Поєднаний аналіз значень показників обміну заліза та NT- pro BNP дає 

змогу більш якісно визначитись із вірогідністю виникнення  або прогресування 

серцевої недостатності та необхідністю залучення антианемічних препаратів до 

схеми лікування таких хворих. 

Вище викладене зумовило необхідність проведення комплексної оцінки 

стану депо заліза та біомаркерів розвитку серцевої недостатності, а саме  

концентрації циркулюючого  NT-proBNP у вагітних з вродженими вадами 

серця та анемією (таблиця 4.2).  
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 Таблица 4.2 

Показники  обміну заліза в залежності від  концентрації  NT-pro BNP в 

плазмі у вагітних  

Показник 

NT pro BNP <125  пг/мл NT pro BNP >125 пг/мл 

1.Вагітні з СН 

І та анемією 

середнього 

ступеня 

2.Вагітні з СН 

ІІ-А та 

анемією 

середнього  

ступеня 

3.Вагітні з СН 

І та анемією 

середнього 

ступеня 

4.Вагітні з СН 

ІІ-А  та 

анемією 

середнього 

ступеня 

sTfR/log 1,9+0,1 1,7+0,1 1,8+0,1 1,49+0,1* 

TSAT 16,1+0,1 14,8+1,2 15,4+0,3 13,0+0,3* 

Сироваткове 

залізо, 

мкмоль/л 

6,1+0,1 6,2+0,1 6,0+0,1 5,4+0,1* 

Феритин 

сироватки, 

мкг/л 

9,5+0,4 8,5+0,2 8, 6+0,2 7,1+0,2* 

 

Примітка: *-достовірність різниці в порівнянні між показникам 2 і 4 

(p<0,05) 

 

За даними таблиці видно, що існує суттєве погіршення стану обміну 

заліза за основними показниками у вагітних обох груп, але достовірно нижчі 

показники сироваткового заліза, феритину та sTfR/log спостерігаються в групі 

вагітних з СН ІІ-А з показником NT pro BNP більше 125 пг/мл. Як відомо, 

збільшення NT pro BNP вище 125 пг/мл свідчить про високу вірогідність 

виникнення , або посилення ступеня серцевої недостатності. Наявність 

дефіциту депо заліза у жінок з вродженими вадами серця в цій групі ще більше 
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впливає на погіршення стану серцево-судинної системи і можливість 

виникнення акушерських і перинатальних ускладнень. 

Потенційно найбільш загрозливими для розвитку і прогресуванню 

серцевої недостатності особливо за наявності додаткових факторів ризику є 

вагітні з анемією середнього ступеня тяжкості. 

Таким чином, найбільш чутливими маркерами залізодефіциту у вагітних з 

вродженими вадами серця є логарифм розчинного рецептора трансферину та 

феритин сироватки крові. Більш суттєвому виснаженню депо заліза відповідає 

більш високий ступінь серцевої недостатності та більш висока концентрація 

циркулюючого в плазмі NTproBNP. 

Звертає на себе увагу, що за даними нашого дослідження прихований 

дефіцит заліза діагностується у 69 обстежених вагітних із вродженими вадами 

серця на тлі серцевої недостатності та анемії і загалом складає  81%. 

Отримані нами дані доводять про необхідність розробки критеріїв 

призначення антианемічного лікування вагітних групи високого кардіального 

ризику,  зокрема із серцевою недостатністю, в зв’язку з потенційним впливом 

наявності  анемії на перебіг серцевої недостатності і перинатальні наслідки у 

вагітних з вродженими вадами серця. 

Матеріали досліджень викладено у наукових працях: 

1.Давыдова Ю.В., Апресова К.Г., Огородник А.А., Мокрик А.Н., Лиманская 

А.Ю., Бутенко Л.П., и др. Ключевые подходы к диагностике и лечению анемии 

у беременных с сердечной недостаточности в клинике экстрагенитальной 

патологии. Репродуктивная  эндокринология. 2013;(6):35- 7.  

2.Давыдова Ю.В., Воронков Л.Г., Апресова К.Г., Огородник А.А., Бутенко Л.П. 

Диагностика и коррекция дефицита железа у беременных с сердечной 

недостаточностью на фоне врожденных пороков сердца. Педиатрия. Илмий-

амалий журн. (Ташкент). 2014;(3-4):70-2.  

3.Давыдова Ю.В., Воронков Л.Г., Огородник А.А., Пашинный А.В., Мокрик 

А.Н., Бутенко Л.П. Дефицит железа и его коррекция у беременных с сердечной 

недостаточностью. Здоровье женщины. 2014;(1):60.  
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ, ФІЗИЧНА 

ВИТРИВАЛІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ВАГІТНИХ З ВРОДЖЕНИМИ 

ВАДАМИ СЕРЦЯ НА ТЛІ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА АНЕМІЇ 

 

У патогенезі серцевої недостатності (СН) важливе місце займають 

порушення нейрогуморальних механізмів регуляції кровообігу. Одним з 

найважливіших патогенетичних механізмів СН є порушення насосної функції 

серця, що викликає активацію ряду нейрогуморальних систем, серед яких 

особливе значення надається симпато-адреналовій, ренін-ангіотензиновій 

системам, альдостерону, вазопресину і натрійуретичним пептидам. Основні 

нейрогуморальні медіатори при серцевій недостатності (СН) ділять на 

вазодилатуючі: оксид азоту, натрійуретичні пептиди, простагландини, 

адреномедуллін, і вазоконстрікторні: ангіотензин II, альдостерон, адреналін, 

вазопресин, ендотелин- 1. Вивільнення NT-proBNP відбувається у відповідь на 

розтягування стінки міокарду і підвищення внутрішньо-порожнинного тиску в 

шлуночках. При серцево-судинній патології натрійуретичні пептиди 

відповідають адекватності скорочувальної функції серця, тому вони стали 

широко використовуватися в діагностиці серцево-судинної патології і особливо 

СН. NT-proBNP досить зручний в практичному застосуванні, аналіз крові може 

бути узятий у будь-який час дня, а сам пептид стабільний в плазмі більше доби. 

Разом з діагностичною і прогностичною роллю визначення NT-proBNP в плазмі 

крові може бути використане також в якості моніторингу терапії, що 

проводиться, особливо у хворих з важкою СН. Як показали дослідження, 

відсутність динаміки концентрації NT-proBNP в плазмі крові або її підвищення 

навіть на тлі клінічних ознак поліпшення при лікуванні СН є несприятливою 

прогностичною ознакою в плані розвитку повторної серцевої декомпенсації 

або,  навіть, летального кінця. У такій ситуації повторне динамічне визначення 

рівня NT-proBNP в плазмі крові дозволяє виділити пацієнтів підвищеного 

ризику для інтенсивнішого спостереження і подальшої оптимізації терапії. 
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За результатами , які представлені в таблиці 5.1 видно, що серед вагітних 

з СН І стадії ризик погіршення стану жінок через посилення стадії СН в 

майбутньому за даними показника NT-pro BNP спостерігається у 33,3% жінок з 

анемією легкого ступеня та у 40,7% жінок із анемією середнього ступеня на 

відміну від вагітних з СН ІІ-А, де ці показники суттєво вищі, а саме 53,8% та 

59,0% відповідно. Таким чином, наявність  анемії погіршує прогноз для таких 

жінок і сприяє виникненню, або посиленню серцевої недостатності в 

найближчий період часу. 

                                                                                                               Таблиця 5.1 

Розподіл вагітних з вродженими вадами серця на тлі СН та анемії в 

залежності від показника NT-proBNP, абс.ч.(%) 

 

Показник 1.Вагітні з 

СН І та 

анемією 

легкого 

ступеня 

2.Вагітні з СН І 

та анемією 

середнього  

ступеня 

3.Вагітні з 

СН ІІ-А та 

анемією 

легкого 

ступеня 

4.Вагітні з СН 

ІІ-А  та анемією 

середнього 

ступеня 

NT pro BNP 

<125  пг/мл  
12 (66,6) 19(59,3) 6 (46,1)* 9 (40,9)** 

NT pro BNP 

>125 пг/мл 
6(33,4) 13(40,7) 7(53,8)* 13(59,0)** 

Примітка: *- достовірність різниці в порівнянні між показникам 1 і 3; 

(p<0,05) ;    **-достовірність різниці в порівнянні між показникам 2 і 4     

 

Враховуючи, що ми досліджуємо вагітних із серцевою недостатністю та 

анемією, важливим є вивчення кореляційного  зв”язку між маркерами прогнозу 

серцевої недостатності та фізичною витривалістю жінок з метою визначення 

ефективності лікування та прогнозу захворювання.  
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При залізодефіцитній анемії знижується доставка кисню тканинам і 

окислювальна здатність, в результаті зменшується пікове споживання кисню 

(pVO2) та фізична витривалість.  

У хворих з СН результати проби з 6-хвилинною ходою (6-ХХ) корелюють 

з функціональним класом серцевої недостатності і параметрами споживання 

кисню  (таблиця 5.2). За нашими даними , дистанція в тесті 6-ХХ має зворотню 

кореляцію з ступенем серцевої недостатності та тяжкістю анемії.   

                                                                                                             Таблица 5.2 

 Результати теста 6 хвилинної ходи у вагітних з вродженими вадами серця 

на тлі серцевої недостатності та анемії 

Показник 

1.СН І з 

анемією 

легкого 

ступеня 

2.СН І з 

анемією 

середнього 

ступеня 

3.СН ІІ-А з 

анемією 

легкого 

ступеня 

4.СН ІІ-А з 

анемією 

середнього 

ступеня 

Контрольн

а група 

Дистанція за 

6 хвилин, м 
510,3 + 5,8 490,1±6,3 

358,4 + 

12,3 * 

198,1 + 4,3 

** 
542,2+5,4 

ЧСС до 

проби,уд/хв 
79,1 ± 1,2 85,0±1,3 96,4 ± 4,3 

115,9 + 1,8 

** 
98,3+1,1 

ЧСС після 

проби, уд/хв 
84,1 + 1,2 95,3+1,6 93,4 ± 1,3 * 

109,4  ± 2,1 

** 

85,2+2,3 

Маса тіла 84,2 + 3,5 83,1+1,5 79,3 + 4,5 78,2 ± 4,1 82,1+3,2 

NT-proBNP 61,5+1,5 87,2+1,5 134,8±2,5 * 
412,8 ± 2,2 

** 
65,1+1,2 

Споживання 

кисню 

(VO2 max), 

мл/(кг х хв) 

19,1 + 0,5 18,1+0,3 
16,0 + 1,1 

* 

12,4 + 1,3 

** 
20,0+0,5 

Примітка: * достовірність  показників в порівнянні в групах 1і3  (Р<0,05). 

 ** достовірність  показників в порівнянні в групах 2 і 4  (Р<0,05). 



 

78 
 

Дистанція в тесті 6-ХХ є первинною кінцевою точкою у більшості 

досліджень у хворих з вродженими вадами серця та легеневою гіпертензією. 

Також, об'єктивна оцінка функціональної здатності хворих з вродженими 

вадами серця на тлі серцевої недостатності  потрібна для оцінки тяжкості 

останньої і динаміки клінічного стану на тлі терапії, що проводиться. 

Показники пройденої дистанції відповідали розробленим критеріям.  

Середній показник пройденої дистанції у  вагітних з СН І складав 510,3 + 

5,8 м у жінок з анемією легкого ступеня і 490,1+6,3 у жінок з анемією 

середнього ступеня. Серед інших показників достовірної різниці в групі 

вагітних з СН І ступеня не виникало, Р >0,05 . 

За даними таблиці 5.2 відмічається збільшення частоти серцевих 

скорочень, зменшення дистанції ходи у вагітних з  серцевою недостатністю ІІ-А 

ступеня. Також, у жінок цієї групи спостерігається суттєве зниження 

споживання кисню. Відомий факт, що зниження насичення киснем артеріальної 

крові більше, ніж на 10% під час тесту 6-ХХ, вказує на підвищений ризик 

летальності.  Так, у жінок з СН ІІ-А і анемією легкого ступеня споживання 

кисню складає 16,0 + 1,1 мл/(кг х хв) проти 12,4 + 1,3 мл/(кг х хв) у жінок з 

анемією середнього ступеня тяжкості. Зниження рівня споживання кисню 

погіршує стан вагітних та їх плодів, а  кореляція з  підвищеним рівнем NT-

proBNP дозволяє запідозрити можливе прогресування розвитку серцевої 

недостатності. Враховуючи динаміку концентрації NT-proBNP можна судити 

про ефективність терапії, що проводиться, і титрувати дозу препаратів. Рівні 

NT-proBNP мали зворотну кореляцію з показниками 6 хвилинної ходи (r = - 

0,66; p < 0, 05). 

Таким чином, NT-proBNP є раннім маркером, надійним скринінговим 

тестом для діагностики СН у вагітних , відтворює величину індивідуального 

кардіоваскулярного ризику, прогноз перебігу захворювання, особливо в 

поєднанні з залізодефіцитною анемією, яка, як відомо, може суттєво погіршити 

стан вагітної і стати тригерним механізмом розвитку або посилення серцевої 

недостатності у вагітних з вродженими вадами серця. 
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Розробка надійних і простих критеріїв моніторингу терапії СН була і 

залишається актуальним завданням сучасної акушерської кардіології. Динаміка 

клінічних симптомів - основний орієнтир для більшості лікарів. Неінвазивні 

гемодинамічні параметри (фракція викиду ЛШ, розміри порожнин серця) 

далеко не завжди корелюють з симптоматикою СН, а проведення  інвазивних 

досліджень  вагітним має певні обмеження і протипоказання .  

В сучасній кардіології ефективність лікування пацієнтів із серцевою 

недостатністю не обмежується лише оцінкою вираженості клінічних проявів та  

показників гемодинамічних параметрів. У світовій медицині широкого 

впровадження набуває  вивчення якості життя (ЯЖ), так як позитивні зміни 

даного показника та наближення його до рівня практично здорових людей є 

загальноприйнятою метою лікувальних втручань. Якість життя, як інтегральний 

показник, об’єднує фізичний, психічний, емоційний та соціальний комфорт 

людини. Хворих  з серцевою недостатністю найбільш частіше обстежують за 

допомогою психологічного тесту для кардіальних хворих (Heart Patients 

Psychological Questionnaire) та Мінесотського опитувальника (Living with Heart 

Failure Questionnaire). За даними більшості дослідників золотим стандартом 

вважається Мінесотський опитувальник. Він складається з 21 питання умовно 

поділеним на 4 підгрупи. Відповіді дозволяють визначити ступінь обмеження 

фізичних можливостей пацієнта та вплив захворювання на соціально-

економічні емоціональні ланки життя. Оцінка проводиться  за сумою балів від 0 

до 105. Арифметична сума балів характеризує ЯЖ  пацієнта від  абсолютно 

хорошого до абсолютно незадовільного.  

Ми оцінювали показник якості життя у вагітних з серцевою 

недостатністю на тлі анемії .     Усі обстежені вагітні висували скарги на задуху 

при  фізичному навантаженні, слабкість, млявість, тахікардію. Нами було 

проведено опитування вагітних за методикою  Мінесотського опитувальника 

(MHFLQ) (таблиця 5.3). 
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  Таблиця 5.3 

Показники оцінки якості життя у вагітних з вродженими вадами на тлі 

серцевої недостатності та анемії за даними Мінесотського опитувальника 

(MHFLQ) 

Показник 
З серцевою 

недостатністю І стадії 

З серцевою недостатністю 

ІІ-А стадії 

З анемією легкого 

ступеня, бал 
34+0,5 ** 54+0,9  **  *** 

З анемією середнього 

ступеня, бал 
57,0 +0,6 69+1,0*  **  *** 

Здорові 12+0,2 

     

Примітка: * -   достовірність різниці в порівнянні між показниками із СН І 

і СН ІІ-А;** -  достовірність різниці в порівнянні між показниками з легким і 

середнім ступенем анемії; *** -   достовірність різниці в порівнянні із 

здоровими  

                

За нашим даними  спостерігається зниження якості життя у вагітних з 

середнім ступенем анемії, особливо при поєднанні з серцевою недостатністю ІІ-

А ступеня. Достовірність різниці між показниками в групах з анемією  доводять 

той факт, що збільшення ступеню анемії у вагітних з вродженими вадами на тлі 

серцевої недостатності суттєво погіршує суб”єктивний стан жінки, що 

проявляється у зниженні якості життя. Так, у вагітних з середнім ступенем 

тяжкості анемії спостергіється погіршення показника якості життя при СН І 

стадії -57,0 +0,6 балів та при СН ІІ-А стадії - 69+1,0 балів. Як відомо, чим 

нижче бал за шкалою, тим краще якість життя, таким чином, спостерігається 

суттєве погіршення якості життя у жінок з середнім ступенем анемії при СН І 

та ІІ-А стадії, а серед останніх – особливо гірша якість життя у вагітних з СН ІІ-

А стадії. 
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Дані анкетування MHFLQ корелюють з клінічними даними, соматичними 

проявами захворювання  (вираженість задухи, тахікардії, слабкості , тощо), 

рівнем максимального споживання кисню, показником 6-хвилинної ходи. 

Необхідність визначення показника якості життя визначається тим, що 

саме  якість життя може з'явитися провідним критерієм при вирішенні питання  

ефективності терапії серцевої недостатності і анемії у вагітних з вродженими 

вадами серця. Ці дані були враховані в розробці алгоритму лікування вагітних з 

вродженими вадами серця на тлі серцевої недрстатності та анемії. 

Результати  досліджень викладено в наукових працях: 

1.Davydova Iu., Butenko L., Limanskaya A., Ogorodnyk A. Several new concepts in 

managing iron deficiency anemiain high risk pregnancy cohort. Здоровье женщины. 

2015;(2):65-7.  

2.Давыдова Ю.В., Дубров С.А., Сиромаха С.О., Лиманская А.Ю., Огородник 

А.А., Бутенко Л.П., и др. Заболевания сердца у женщин, ассоциированные с 

беременностью. Перинатологія та педіатрія. 2018;(4):33-7.  
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РОЗДІЛ 6 

СТАН ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

СТРУКТУР ПЛАЦЕНТ ЖІНОК З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ НА 

ТЛІ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА АНЕМІЇ З УРАХУВАННЯМ 

ЕКСПРЕСІЇ ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРУ РОСТУ 

 

6.1 Стан фетоплацентарного комплексу у жінок з вродженими вадами 

серця на тлі серцевої недостатності та анемії 

 

Внутрішньоутробна гіпоксія пов'язана з різними материнськими, 

плацентарними і фетальними причинами, які можуть проявлятися по-різному і 

мають різні результати.  

Материнські гематологічні порушення можуть безпосередньо впливати 

на передачу кисню. Залізодефіцитна анемія пов'язана з підвищеним ризиком 

розвитку затримки утробного розвитку плода і передчасних пологів. На 

початковому етапі впливу гіпоксії ембріон може бути в змозі адаптуватися за 

рахунок збільшення кровопостачання мозку, міокарду, і верхньої частини тіла і 

зниження перфузії нирок, шлунково-кишкового тракту, і нижніх кінцівок. Цей 

перерозподіл крові дозволяє виконувати адекватну перфузію до життєво 

важливих органів. Розширення церебральних судин для захисту мозку від 

ушкодження гіпоксії призводить до зниження постнавантаження лівого 

шлуночку, а системне звуження судин нижніх відділів тіла збільшує 

постнавантаження правого шлуночку.   

Відповідно до цієї концепції, дослідження ехокардіографії свідчать про 

підвищення кровотоку в середній мозковій артерії і зрушенні серцевого викиду 

на користь лівого шлуночку.  З подальшим погіршенням постачання кисню до 

плоду, цей захисний механізм вже не спрацьовує, що призводить до зниження 

серцевого викиду і появи дистресса плоду. Завершальний етап 

характеризується зниженням систолічної і діастолічної дисфункції серця у 

плода, виникненням вторинної ішемії міокарду. Крім того, підвищення 
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скорочень передсердя результує  у передачі хвильових змін тиску у венозну 

протоку і пупкову вену, викликаючи знижений або реверсний кровообіг. Якщо 

на цьому етапі не провести розродження, то настане антенатальна загибель 

плоду.  

При залізодефіцитній анемії знижується доставка кисню тканинам і 

окислювальна здатність, в результаті зменшується пікове споживання кисню 

(pVO2). Навіть за умови  відсутності анемії , дефіцит заліза може зменшувати 

ці показники. В результаті це призводить до порушення маткового і плодового 

кровообігу у жінок з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності та 

анемії.  

Таким чином, важливим є своєчасне дослідження стану матково-

плацентарного кровообігу з метою визначення наявності дистресу плода  та 

своєчасного родорозрішення . 

В таблиці 6.1 представлені показники  стану матково-плацентарного 

кровообігу у вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності 

та анемії до початку лікування (табл.6.1). 

За даними  таблиці 6.1 видно, що у вагітних з анемією середнього ступеня 

суттєво підвищується індекс резистентності артерій пуповини, в маткових 

артеріях та в середньо-мозковій артерії незалежно від ступеня серцевої 

недостатності. Це свідчить про значний вплив наявності анемії на матково-

плодовий кровообіг в результаті зниження  окислювальної здатності тканин та  

зменшення пікового споживання кисню плодом.  

Також, за даними Лук”янової І.С. (2003), що підтверджується нашими 

дослідженнями, збільшення максимальної швидкості кровообігу у венозній 

протоці є ранньою доклінічною ознакою гіпоксії плода і критерієм для 

включення вагітної до групи підвищеного ризику перинатальної патології. 
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Таблиця 6.1  

Показники матково- та плацентарно -  плодового кровообігу у 

вагітних жінок з вродженими вадами серця на тлі  серцевої недостатності 

та анемії 

Показник 

Вагітні з 

СН І 

ступеня 

Вагітні з СН 

ІІ-А ступеня 

Контрольна 

група 

Вагітні з 

СН І 

ступеня 

Вагітні з СН 

ІІ-А ступеня 

1. З 

анемією 

легкого 

ступеня 

2. З анемією 

середнього 

ступеня 

3. З 

анемією 

легкого 

ступеня 

1. З 

анемією 

легкого 

ступеня 

2. З анемією 

середнього 

ступеня 

РІ артерії 

пуповини 
0,72 + 0,01 0,76+0,01* 0,75 + 0,02 0,72 + 0,01 0,76+0,01* 

РІ маткової 

артерії 

0,80 + 

0,014 
0,85 + 0,011* 0,82+ 0,012 

0,80 + 

0,014 
0,85 + 0,011* 

Наявність 

діастолічної 

вирізки, % 

33 51* 35 33 51* 

РІ у басейні 

СМА 

0,705 + 

0,014 
0,731+0,012* 

0,725 + 

0,015 

0,705 + 

0,014 
0,731+0,012* 

Швидкість 

кровотоку у 

венозній 

протоці, 

см/с 

52,26 + 

1,21 
52,32 + 1,15 54,21+ 1,13 

52,26 + 

1,21 
52,32 + 1,15 

 

Примітка: * -  достовірність   різниці між показниками в   групах  1 і 2;      

** - достовірність різниці між показниками  в групах 3 і 4; *** - достовірність 

різниці між показниками  в групах 4 і 2 

 

За нашими даними у вагітних із середнім ступенем анемії та серцевою 

недостатністю ІІ-А спостерігається наявність достовірно високої швидкості 
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кровообігу у венозній протоці. Це свідчить про негативний вплив на стан плода 

наявності анемії середнього ступеня  з однієї сторони, і серцевої недостатності 

ІІ-А ступеня з іншої. 

 

6.2 Морфологічні та імуногістохімічні особливості структур плацент 

у жінок з вродженими вадами серця, серцевою недостатністю І ступеню, 

анемією легкого та середнього ступеню 

 

Вага плацент жінок 1 групи (з ВВС, СН І ст, анемією легкого ступеню) 

складала в середньому (560+12,5)г. Вага плацент жінок 2 групи досліджень 

(ВВС, СН І ст, анемія середнього ступеню)  складала в середньому (500 +15,5) 

г. Було відмічено, що  в 50 % плацент виявлено обідок шириною від 1.0 до 2.5 

см. В 80%  спостережень виявлені багаточисленні інфаркти, які були 

розташовані парацентрально та по краях  розмірами від 1 см до 4 см, а в одному 

спостереженні був виявлений інфаркт розміром 8 см на 5 см, який проходив 

через всі поверхні плаценти. В одному спостереженні відмічається двудолева 

плацента. Прикріплення пуповини в більшості плацент парацентральне та 

крайове. Плідні оболонки у 80 % спостережень тонкі, сірувато - білі,   з помірно 

виразним набряком та дрібними, вогнищевими ущільненнями (amnion 

nodosum), які являють собою дифузні білі вузлики.  В  50 % плацент пуповина 

потовщена за рахунок помірного набряку. Материнська поверхня губчастої 

консистенції, середньодольчаста. Борозни переважно різні за глибиною, в 

більшості плацент відмічається повнокрів’я (50 %). 

При гістологічному дослідженні в 50 % спостережень в децидуальному 

шарі вогнища набряку, судини децидуальної оболонки розширені, повнокровні, 

місцями з тромбами та переваскулярними крововиливами в підлеглі тканини.  

В пуповині 50 % плацент відмічено помірний набряк вартонових драглів, 

в 20 % набряк виразний з утворенням несправжніх, однобічних кіст пуповини. 

Амніотичне покриття представлене переважно одношаровим кубічним або 
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циліндричним епітелієм  з вогнищевими ознаками дистрофіїі десквамації, а в 

парацентральних ділянках з вогнищевою проліферацією. 

Амніотичні оболонки в 20% плацент з вогнищевим набряком та явищами 

парієтального децидуїта, із запальною інфільтрацією, яка локалізується в межах 

децидуального шару і шару цитотрофобласта, межею розповсюдження 

запального інфільтрата є псевдобазальна мембрана. 

Сполучнотканинні волокна хоріанічної пластинки нерівномірної 

щільності  та неоднорідної орієнтації. Просвіти судин пластинки нерівномірної 

ширини та кровонаповнення. Стінки більшості вен нерівномірно потовщені, 

просвіти їх розширені, повнокровні. Судини в окремих септах розширені, 

відмічається стаз з початком тромбоза,  клітини ендотелія  вакуолізовані, з 

мальформацією. 

Гістоархітектоніка ворсинчастого дерева характеризується пропорційним 

розгалуженням, характерною щільністю ворсинок в міжворсинчастому 

просторі. Гістологічна оцінка ступеню зрілості ворсинчастого дерева дозволила 

виявити достатню зрілість його. Будова ворсинок в 70% спостережень 

відповідала гестаційному терміну 39-40 тижнів (рис.6.1, 6.2).  

 

 

 

Рис. 6.1.  Плацента вагітної К., 28 років, з ВВС, СН І ст, анемією 

легкого ступеню. Зміни фетальних   ворсинок  з периваскулярним 

фіброзом 
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Рис. 6.2.  Плацента вагітної К., 28 років, з ВВС, СН І ст, анемією 

легкого ступеню. Зміни фетальних судин  з периваскулярним фіброзом  

 

В 20 % плацент відмічалась відносна незрілість ворсинчастого хоріона у 

вигляді дисоційованого розвитку котиледонів, для якого характерним є 

нерівномірне дозрівання ворсин, поряд з нормальними термінальними 

ворсинами зустрічаються зони проміжних диференційованих чи незрілих 

ворсин, з переважанням ворсин, які відповідають терміну гестації. в 10% -

варіант проміжних диференційованих ворсин з добре васкуляризованою 

стромою стовбурових та термінальних ворсин. 

Також, відмічено ділянки, де переважають ворсини з потоншеним 

епітелієм, або він відсутній зовсім в зонах зближених ворсин, які з'єднуються 

між собою синцитіальними містками - «афункціональні зони» . Небезпека цих 

змін полягає  в тому, що зближені ворсини, хоча і містять функціонуючі 

капіляри, практично виключені з матково-плацентарного кровообігу, 

зменшуючи тим самим дифузну здатність плацент. 

Епітеліальне покриття стовбурових ворсин одношарове, потоншене, ядра 

розташовані рівномірно, іноді спостерігаються ділянки, де воно відсутнє і 

заміщене нашаруваннями фібриноїду. Строма ворсинок щільна, 
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грубоволокниста з невеликою кількістю фібробластів та подекуди з ділянками 

некрозу, який зливається з поверхневим шаром фібриноїду. Просвіт судин 

нерівномірної ширини і кровонаповнення. В окремих стовбурових ворсинах 

відмічалася повна облітерація артерій та артеріол з оточуючими їх ділянками 

псевдоінфарктів або замурованих фібриноїдом ворсин з проліферуючим 

цитотрофобластом. В таких ділянках епітелій ворсин повністю або частково 

відсутній і замінений фібриноїдними масами.  

Проміжні зрілі ворсини вкриті товстим шаром епітелія, який містить 

синцитіотрофобласт і поодинокі клітини цитотрофобласта. В деяких ворсинах 

відмічається набряк строми та наявність клітин Кащенка-Гофбауера. Розвинуті 

компенсаторні реакції у вигляді збільшення кількості синцитіокапілярних 

мембран та синусоїдів у більшості ворсин. Також у деяких ворсинах 

відмічається фіброз строми майже тотальний. В судинах деяких ворсин 

відмічається стаз з початком тромбозу. 

Термінальні (або кінцеві, резорбтивні) ворсини – це найбільш численний 

різновид ворсин зрілої плаценти (складає десь біля 45-50% усіх ворсин). 

Діаметр їх становить від 30 до 80 мкм . Специфічність їх будови та функції 

забезпечує гомеостаз фетоплацентарної системи та взаємозв”язок з 

материнським організмом. 

У свою чергу останні поділяють на два види: термінальні та термінальні 

спеціалізовані ворсинки. Термінальні ворсинки відходять головним чином від 

проміжних диференційованих гілок (95%) і стовбурових ворсинок I та II 

порядку. В зрілій доношеній плаценті вони переважно вкриті 

синцитіотрофобластом, але десь біля 20% їх поверхні займають двошарові 

ділянки з підлеглим цитотрофобластом. Термінальні спеціалізовані ворсини в 

доношеній плаценті складають десь біля 20% усіх ворсин. Їх діагностика та 

кількісна оцінка важлива тому, що, по-перше, вони є маркером зрілості 

ворсинчастого дерева; по-друге, вони є важливою структурною ознакою 

компенсації ворсинчастого дерева. 



 

89 
 

20-25% всіх гілочок ворсинчастого дерева утворюють гроноподібні 

скупчення ворсинок з розширеними капілярами або термінальних ворсин, 

з’єднаних між собою синцитіальними місточками  

Таким чином, розподіл перерахованих вище типів ворсин не випадковий, 

тому що абсолютно відповідає їх функціональній спеціалізації. Усі великі гілки 

і якірні ворсини відіграють, головним чином, опорну роль, складаючи каркас 

котиледона біля центральної порожнини. Проміжні та термінальні гілки 

формують умовну стінку котиледона і є основним місцем, де здійснюються 

процеси дифузії. 

У групі плацент у жінок з вродженими вадами серця, СН І ст. та анемією 

середнього ступеню відмічається збільшення кількості фетальних судин  в 

термінальних ворсинах без синцитіокапілярних мембран. 

Слід відмітити в цій групі значну кількість термінальних, проміжних та 

стовбурових ворсин з фіброзом строми. Склеротичні процеси у ворсинах 

плаценти подібні до інших органів і характеризуються надлишковим 

розростанням щільної сполучної тканини за рахунок фібробластів і підсиленого 

біосинтезу ними колагенів різних типів і глікозаміногліканів. Найбільш яскраво 

склероз строми термінальних ворсин відмічається при патологічній незрілості 

плаценти – варіанті хаотичних і склерозованих ворсин, коли проліферація 

фібробластів і надлишкова продукція колагенів призводять до ущільнення 

капілярів і порушення їхньої перфузії кров’ю. Патологічна незрілість ворсин є 

одним з основних механізмів розвитку хронічної плацентарної недостатності – 

ключової проблеми перинатології. Початкові етапи склерозу ворсин пов’язані з 

дисхронозом розвитку компонентів строми: переваги росту і проліферації 

фібробластів, підвищення продукції колагену I типу і, особливо,  III типу, що 

характерно для будь-якої локалізації процесу . В умовах патології вагітності 

виділяють два типи склерозу ворсин: перший - ізольований – характеризується 

накопиченням у стромі колагенів III і I типів та дрібних фрагментів IV, V типів 

колагенів та фібронектину у фіброзній тканині, на думку авторів, свідчить про 
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високу активність процесу, а присутність IV типу колагену пояснюють 

особливостями розвитку, регуляції і функції плаценти. 

У плацентах жінок з вродженими вадами серця з вираженою серцевою 

недостатністю відмічається посилене відкладення фібриноїду.  

Плацентарний фібриноїд типових локалізацій є неодмінною структурною 

особливістю нормальної плаценти і формується впродовж всього її розвитку. 

Смуги Лангганса та Рора, вистилаючи міжворсинчастий простір, відіграють 

переважно роль буфера. Смуга Нітабух розділяє материнські та плацентарні 

клітинні елементи; інші види фібриноїда є пластичним матеріалом для 

формування постійних структур плаценти – клітинних острівців та септ. 

По фібриноїду Нітабух здійснюється відділення плаценти, що 

народжується. В смузі фібриноїду Нітабух відмічається наявність ділянок 

відкладання солей кальцію – кальцифікатів, які в невеликій кількості 

виявляються в більшості доношених плацент. 

В групах плацент від жінок з вродженими вадами серця, СН-І ст та 

анемію середнього ступеню відмічається більш виразне відкладення солей 

кальцію в порівнянні з групою контролю (таблиця 6.2, 6.3). 

                                                                                         Таблиця 6.2 

Морфологічні особливості плацент у жінок з вродженими вадами 

серця, серцевою недостатністю та анемією 

Група 
Макроскопія 

Вага (г) Інфаркти Дистрофічні зміни (Са) 

1. З СН І ст та анемією 

легкого ступеню 
550,1+2,6 * 80%* 30%* 

 2. З СН І ст та анемією 

середнього ступеню 

480,8+2,2* 90%* 40%* 

3. Контрольна група 500,6+1,8 1% 0,1% 

 

Примітка *- достовірність різниці між показниками  з контрольною 

групою. 
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                                                                                                 Таблиця 6.3 

Морфологічні особливості плацент у жінок з вродженими вадами 

серця 

 

Група 

Гістологія 

Розлади 

кровообігу 
Фіброз 

Міжворсинчас

тий фібриноїд 

Гр.1(ВВС, СН І 

ст., анемія легкого 

ступеню) 

Вогнищеві 

70% 

Стовбурові ворсини 

80%; проміжні 80%; 

термінальні 60% 

Збільшений 

Гр.2 (ВВС, СН І 

ст., анемія 

середнього 

ступеню) 

Вогнищеві 

60% 

Стовбурові ворсини 80-

90%; проміжні 80-90%; 

термінальні 70-80% 

Збільшений 

Гр.3 

Контрольна 

Поодинокі 

1% 

Вогнищево в 

стовбурових, проміжних 

та термінальних 1% 

Мікровогни-

щевий 

 

При імуногістохімічному дослідженні плацентарного фактору росту  в   

групах жінок з ВВС та анемією відмічається менш виражена його експресія в 

плацентах жінок 2 групи у порівнянні  з 1 групою та групою контролю в 

епітелії ворсин і складає 0-1 бал та більш виражена експресія в ендотелії судин 

(1-2 бали) та децидуальній оболонці (2-3 бали) в порівнянні з  2 групою. В 

клітинах строми ворсин експресія 2 бали в плацентах жінок 2 групи у 

порівнянні з експресією в 2-3 бали в плацентах  жінок 1 групи (таблиця 6.4). 
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                                                                                                                                                                                        Таблиця 6.4 

Особливості експресії плацентарного фактору росту в плацентах жінок з вродженими вадами серця, 

серцевою недостатністю та анемією  ( в балах) 

  

Група 

Дециду-

альна 

оболон-

ка 

Ворсини хоріона 
Позавор-

синковий 

трофобласт 

Стовбурові ворсини Проміжні ворсини Зрілі 

Ендо-

телій 

Стро-

ма 

Епіте-

лій 

Ендо-

телій 

Стро-

ма 

Епіте-

лій 

Ендо-

телій 

Стро-

ма 

Епіте-

лій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1гр ВВС, СН І 

ст,анемією 

легкого 

ступеню  

2-3 бала 1-2 2-3 1-2 1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2 бали 

2гр ВВС 

СН І ст,  з 

анемією 

середнього 

ступеню 

1-2 бала 0-1 1-2 2 0-1 1-2 2-3 0-1 0-1 2-3 2 бали 

3гр ВВС, СН 

ІІ-А ст., 

анемією 

легкого 

ступеню 

1-2 0-1 0-1 2-3 0-1-2 1-2 0-1 0-1 0-1 2-3 2 бали 
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Продовження таблиці 6.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 гр ВВС, СН 

ІІ-А ст, 

анемією 

середнього 

ступеню  

1-2 бала 1 2 1 1-2 1-2 1-2 1 1-2 1-2 2 бали 

Контрольна 

група 
2-3 бала 1-2 2-3 2 1-2 2-3 2-3 1-2 2 2-3 2-3 бали 

 

 0 балів – нема забарвлення; 1 бал - позитивно пофарбовано до 10 клітин на 100 клітин; 2 бала – позитивно 

пофарбованих клітин від 10 до 50;  3 бала – позитивно пофарбовані більше 50 клітин 



 

94 
 

6.3 Морфологічні та імуногістохімічні особливості структур плацент 

у жінок з вродженими вадами серця, серцевою недостатністю ІІ ст, анемією 

легкого та середнього ступеню   

 

Вага плацент жінок 3 групи (з ВВС, СН ІІ ст., анемією легкого ступеню) 

складала в середньому (514,1+5,2) г. Вага плацент жінок 4 групи досліджень (з 

ВВС, СН ІІст., анемією середнього ступеню) складала в середньому (460,8+5,7). 

Було відмічено, що  в 40 % плацент виявлено обідок шириною від 1.0 до 

2.5 см. В 70% спостережень виявлені багаточисленні інфаркти, які були 

розташовані парацентрально та по краях розмірами від 1 см до 4 см. 

Прикріплення пуповини в більшості плацент парацентральне та крайове. 

Плідні оболонки у 80 % спостережень тонкі, сірувато-білі, з помірно виразним 

набряком та дрібними, вогнищевими ущільненнями (amnion nodosum), які 

являють собою дифузні білі вузлики.  В  40 % плацент пуповина потовщена за 

рахунок помірного набряку (таблиці 6.5, 6.6). 

 

                                                                                         Таблиця 6.5 

Морфологічні особливості плацент у жінок з вродженими вадами 

серця, серцевою недостатністю та анемією 

Група 

Макроскопія 

Вага (г) Інфаркти 
Дистрофічні зміни 

(кальцинати) 

1. З СН ІІ-А ст та анемією 

легкого ступеню 
514,1+5,2 84 %* 35%* 

 2. З СН ІІ-А ст та анемією 

середнього ступеню 

460,8+5,7* 92 %* 45%* 

3. Контрольна група 500,6+5,8 1% 0,1% 

                                                                                  

Примітка: *- достовірність різниці в порівнянні із контрольной групою  
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                                                                                              Таблиця 6.6 

Морфологічні особливості плацент у жінок з вродженими вадами 

серця 

Група 

Гістологія 

Розлади 

кровообігу 
Фіброз 

Міжворсинчастий 

фібриноїд 

(ВВС, СН ІІ-А ст., 

анемія легкого 

ступеню)   

Вогнищево 

74% 

Стовбурові ворсини 82%; 

проміжні 82%; 

термінальні 64% 

Збільшений 

Гр.2 (ВВС, СН ІІ-

А ст., анемія 

середнього 

ступеню) 

Вогнищево 

64% 

Стовбурові ворсини 85-

95%; проміжні 85-95%; 

термінальні 75-85% 

Збільшений 

Гр.3 

Контрольна 

Поодинокі 

1% 

Вогнищево в 

стовбурових, проміжних 

та термінальних 1% 

Мікровогнищевий 

Примітка: *- достовірність різниці в порівнянні із контрольной групою  

 

Материнська поверхня губчастої консистенції, середньодольчаста. 

Борозни переважно різні за глибиною, в більшості плацент відмічається 

повнокрів’я (50 %). 

При гістологічному дослідженні в 40 % спостережень в децидуальному 

шарі вогнища набряку, судини децидуальної оболонки розширені, повнокровні, 

місцями з тромбами та переваскулярними крововиливами в підлеглі тканини.  

В пуповині 40 % плацент відмічено помірний набряк вартонових драглів, 

в 20 % набряк виражений з утворенням несправжніх, однобічних кіст пуповини. 

Амніотичне покриття представлене переважно одношаровим кубічним або 

циліндричним епітелієм з вогнищевими ознаками дистрофії і десквамації, а в 

парацентральних ділянках з вогнищевою проліферацією. 
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Сполучно-тканині волокна хоріонічної пластинки нерівномірної 

щільності та неоднорідної орієнтації. Просвіти судин пластинки нерівномірної 

ширини та кровонаповнення. Стінки більшості вен нерівномірно потовщені, 

просвіти їх розширені, повнокровні.  

Гістоархітектоніка ворсинчастого дерева характеризується пропорційним 

розгалуженням, характерною щільністю ворсинок в міжворсинчастому 

просторі. Гістологічна оцінка ступеню зрілості ворсинчастого дерева дозволила 

виявити достатню зрілість його. Будова ворсинок в 80% спостережень 

відповідала гестаційному терміну 39-40 тижнів.  

У групі  плацент у жінок з вродженими вадами серця, СН ІІ-Аст., анемією 

середнього ступеню відмічається збільшення кількості фетальних судин  в 

термінальних ворсинах з синцитіокапілярними мембранами на відміну від 

плацент жінок з СН -ІІ-А та анемією легкого ступеня. 

Слід відмітити в плацентах жінок цієї групи  значно меншу кількість 

термінальних, проміжних та стовбурових ворсин з фіброзом строми в 

порівнянні з плацентами жінок  з СН -ІІ-А та анемією легкого ступеня. 

При імуногістохімічному дослідженні плацентарного фактору росту у 

породіль з СН ІІ-А ст., анемією середнього ступеню відмічається більш виразна 

експресія в епітелії ворсин плацент в порівнянні з  вагітними з СН ІІ-А ст та 

анемією легкого ступеню і складає 2-3 бала та менш виразна експресія в 

ендотелії судин (0-1 бал) та децидуальній оболонці (2 бали) ( рис.6.3). 



 

97 
 

  

Рис.6.3 Експресія PLGF (2-3 бали) в структурах плацентарного 

бар’єру  

 

У жінок з СН ІІ-А ст та анемією середнього ступеня  в структурах строми 

експресія PlGF менш виразна в порівнянні з 3 групою та групою контролю і 

складає 0-1 бал в стовбурових та термінальних ворсинах та 1-2 в проміжних 

ворсинах.   

В децидуальній оболонці експресія PlGF в групі жінок з СН ІІ-А ст та 

анемією середнього ступеня  складає 1-2 бали; в позаворсинковому трофобласті 

2 бали, що є менш вираженою в порівнянні з групою контролю. 

Все це свідчить про більш сприятливу ситуацію для перебігу раннього 

ембріо- та хоріогенезу у жінок з ВВС, СН ІІ ст, анемією легкого ступеню, що 

пояснюється відсутністю однієї з двох критичних причин впливу гіпоксичного 

фактору: ненасиченості еритроцитів киснем. 

Отже, проангіогенна активність сімейства VEGF реалізується через 

активацію двох тирозинкіназних (ТК) рецепторів, які спочатку були 

ідентифіковані як рецептори для VEGF-A: VEGFR-1, VEGFR-2, які 
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складаються з семи позаклітинних Ig-подібних доменів, a трансмембранний 

домен та внутрішньоклітинний ТК-домен (тирозинкинази) активують 

димеризацію та фосфорилювання. Незважаючи на тривимірну подібність з 

VEGF-A, PlGF має властивість зв'язувати виключно VEGFR-1 рецептор, з 

високою спорідненістю порівняно з VEGF-A і VEGF-B (рис.6.4, 6.5). 

 

 

Рис. 6.4. Плацента вагітної Н., 26 р. з ВВС, СН ІІ-А ст, анемією 

середнього ступеню.  Експресія PlGF в 2-3 бали  в ворсинці 

 

Транскрипція PlGF є виразною  в трофобластичних гігантських клітинах, 

пов'язаних з жовточним мішком на початкових етапах ембріогенезу, що 

доводить його роль в координації васкуляризації плаценти під час раннього 

ембріогенезу.  

При імуногістохімічному аналізі виявлено присутність PLGF в 

васкулосинцитіальній мембрані та медії великих судин плаценти жінок з ВВС 

та анемією. Але, адекватна присутність PLGF в ворсинках трофобласту 

виявлена в плацентах групи жінок за ВПС та ранньою корекцією анемії.   

Присутність PLGF  1-2 бали відображає збалансований ангіогенез в даній групі 
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жінок. В той же час, експресія даного ростового фактору  в 2-3  та 3 бали 

свідчить про значний вплив гіпоксії, як подразника на ранніх етапах ембріо- та 

ангіогенезу, що призвів до стимуляції формування неосудин в структурах ФПК. 

 

 

Рис. 6.5. Плацента вагітної Н., 26 р. з ВВС, СН ІІ-А ст, анемією 

середнього ступеню. Експресія PlGF в синцитіотрофобласті ворсинок і 

осередків  в стінці фетальних судин. 

 

При імуногістохімічному дослідженні плацентарного фактору росту  в  

групах жінок з ВВС та анемією відмічається менш виражена експресія PlGF в 

плацентах жінок с анемією середнього ступеню у порівнянні з анемією легкого 

ступеню, у порівнянні з жінками з ВВС, СН Іст, анемією легкого та середнього 

ступеню, та групою контролю в епітелії ворсин і складає 0-1 бал, а також 

відмічається більш виражена експресія PlGF у жінок 4 групи в ендотелії судин 

(1-2 бали) та децидуальній оболонці (2-3 бали)  в  порівнянні з  3 групою. В 

клітинах строми ворсин експресія в 2 бали  відмічена в плацентах жінок 3 групи 

та 2-3 бали в плацентах   жінок 4 групи. Все це свідчить про дисбаланс етапів 

раннього ангіогенезу в групі жінок з ВВС, більш вираженою СН  та анемією 

середнього ступеню, а саме про активацію формування судин, при чому в 
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адаптації ФПК до дії гіпоксії  активну участь приймає ендотелій судин та 

строма ворсинок. 

Але, в наших дослідженнях, як і в дослідженнях Bellik L.(2010), в яких 

доведено підвищення регуляції PlGF в клітинах, які піддаються впливу гіпоксії, 

не можливо пояснити лиши за вивченням області промотор/енхансер та 

виявити послідовність залучення структур, які реагують на гіпоксію, як це 

доведено для VEGF-A і VEGFR-1 рецепторів. 

За даними імуногістохімічного дослідження експресії PlGF в структурах 

плацентарного бар’єру жінок з ВВС, вираженою СН та анемією середнього 

ступеню, можливо зробити висновок про значний вплив у них фактору гіпоксії 

в ранніх термінах гестації, обумовлений, на нашу думку гіпооксигенацією 

тканин внаслідок серцевої недостатності та зниженню насиченості еритроцитів 

киснем. У таких жінок потрібно проводити преконцепційне консультування, за 

результатами якого можливо провести заходи прегравідарної підготовки, до 

якої включати профілактику прихованого дефіциту заліза та прогресування 

серцевої недостатності. 

В групах жінок, які отримали під час вагітності лікування згідно 

розробленого нами алгоритму відмічається покращення морфологічного стану 

плаценти в порівнянні із жінками, які отримали альтернативне лікування, а 

саме поступили напередодні родів і народжували в нашій клініці, але не 

лікувались згідно розробленого нами алгоритму .   

Слід відмітити, що  при фізіологічній вагітності плацента дозріває 

гетерогенно, спостерігається менша кількість синцитіальних вузликів. 

Периферичні частини плаценти менш оксигенуются   в напрямку до матки. Як 

видно з таблиці 6.5 прискорене гетерогенне гіпердозрівання є характерною 

ознакою порушення матково-плацентарного кровообігу,  що спостерігається в  

плацентах жінок з вродженими вадами серця на тлі серцевої недстатності і 

анемії в 3 і 4 групах.  Гомогенне дозрівання плаценти відображає більш 

виражені патологічні процеси її функціонування упродовж усієї вагітності, що 

спостерігалось в плацентах жінок 1 і 2 групи. 
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                                                                                                                                                                                           Таблиця 6.7 

Морфометричні та  морфологічні характерологічні ознаки  плацент у жінок з вродженими вадами серця на 

тлі серцевої недостатності і анемії  

Вагітні з серцевою 

недостатністю 

Маса 

плаценти (г) 

Об’єм 

плаценти 

(куб.см) 

Число 

котиледонів 

(шт) 

Накопичення  

фібрина 

(%) 

Наявність 

синцитіаль

них вузлів 

Проліферація 

цитотрофоблас

та 

1. 

З ВВС, СН І ст., анемією 

легкого ступеню 

425,5+2,1 *^ 338,8+1,7*^ 16,2 27,8* + + 

 2. 

З ВВС, СН І ст., анемією 

середнього ступеню 

378,7+2,5 * 

** 

312,5+1,2* 

** 
11,3* 46,1* ** ++ ++ 

3. 

З ВВС, СН ІІ-А, анемією 

легкого ступеню 

394,3+2,3* 329,3+1,6* 14,3* 31,1* + + 

4. 

З ВВС,СН ІІ-А, 

анемією середнього 

ступеня 

295,4+1,6* 252,2+1,4* 9,2* 66,6* ++ ++ 

Здорові вагітні 448,6+1,6 360,5+1,2 18,2 4,1 - - 

 

 Примітка: * -різниця показників достовірна у порівнянні з контрольною групою ( p<0,05) 

                    ^-різниця показників достовірна у порівнянні показників 1 та 3 групи ( p<0,05) 

                    ** - різниця показників достовірна у порівнянні показників 2 та 4 групи ( p<0,05) 
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Таким чином, за даними аналізу структур плацентарного бар’єру з 

урахуванням експресії PlGF, можливо зробити висновок, що  наявність анемії у 

жінок з вродженими вадами серця та серцевою недостатністю значно погіршує 

формування складових фето-плацентарного комплексу; ранній період 

хоріогенезу  та , згодом, плацентогенезу відбувається в умовах гіпоксії, що 

негативно позначається на стані плода та новонародженого. Наслідки анемії 

виявляється негативним фактором для прогресування серцевої недостатності, 

тому, з метою профілактики акушерських, перинатальних та кардіальних 

ускладнень необхідним є проведення преконцепційного виявлення 

залізодефіцитних станів, проведення відповідної їх корекції, що створить умови 

для фізіологічного ембріо – та хоріогенезу. 9 

Матеріали розділу викладено в наукових працях : 

1.Давыдова Ю.В., Задорожная Т.Д., Бутенко Л.П., Лиманская А.Ю., Огородник 

А.А., Мокрик А.Н. Профилактика гипоксических фетальных осложнений у 

беременных с врожденными пороками сердца и анемией. Перинатологія та 

педіатрія. 2016;(2):43-8. 

2.Бутенко Л.П., Килихевич С.М., Давидова Ю.В. Роль проангіогенних факторів 

у формуванні структур плацентарного бар'єру у вагітних із вродженими вадами 

серця та анемією. Перинатологія та педіатрія. 2018.;(3):27-30. 

3. Ю.В., Огородник А.А., Лиманская А.Ю., Байдер А.К., Бутенко Л.П. 

Профилактика акушерских осложнений при анемии хронического заболевания. 

Перинатологія та педіатрія. 2017;(2):37-41. 
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РОЗДІЛ  7 

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФЛАКТИКИ 

АКУШЕРСЬКИХ І ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ВАГІТНИХ З 

ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ НА ТЛІ СЕРЦЕВОЇ 

НЕДОСТАТНОСТІ ТА АНЕМІЇ, ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

У жінок з вродженими вадами серця та анемією суттєво підвищено ризик 

виникнення акушерських і кардіальних ускладнень. Тому важливим є розробка 

алгоритму діагностики та лікування анемії у вагітних групи високого ризику, 

зокрема з вродженими вадами серця та анемією. 

Внутрішньоутробна гіпоксія пов'язана з різними материнськими, 

плацентарними і фетальными причинами, які можуть проявлятися по-різному і 

мають різні результати. Материнські гематологічні порушення можуть 

безпосередньо впливати на передачу кисню. За даними літератури і наших 

досліджень залізодефіцитна анемія пов'язана з підвищеним ризиком розвитку 

ЗВУР і передчасних пологів. На початковому етапі впливу гіпоксії , яка може 

бути наслідком як гемодинамічних так і гематологічних порушень, ембріон 

може адаптуватися за рахунок збільшення кровопостачання мозку, міокарду, і 

верхньої частини тіла і зниженням перфузії нирок, шлунково-кишкового 

тракту, і нижніх кінцівок. Цей перерозподіл крові дозволяє проводити 

адекватну  доставку поживних речовин і кисню до життєво важливих органів. 

Розширення церебральних судин для захисту мозку від ушкодження гіпоксії 

призводить до зниження постнавантаження лівого шлуночку, а системне 

звуження судин нижніх відділів тіла збільшує постнавантаження правого 

шлуночку. Відповідно до цієї концепції, ехокардіографічні дослдження свідчать 

про підвищення кровообігу в середній мозковій артерії і змін серцевого викиду 

на користь лівого шлуночку . З подальшим погіршенням постачання плоду 

киснем, цей захисний механізм вже не спрацьовує, що призводить до зниження 

серцевого викиду і появи дистресу плода. Завершальний етап характеризується 

дистресом плода і  виникненням вторинної ішемії міокарду . Крім того, 
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підвищення скорочень передсердя результується в погіршення кровообігу  у 

венозній  протоці і пупковій вені, викликаючи зменшений  або реверсний 

кровообіг. Якщо на цьому етапі не провести розродження, то настане 

антенатальная загибель плоду.  

Посилення гіпотензії у матері є найбільш значимим чинником ризику для 

розвитку затримки внутрішньоутробного розвитку плоду (20-25%) і 

передчасних пологів (20-25%), при цьому найбільш високий ризик фетальных 

втрат у вагітних з неоперованими ВВС. У вагітних з ціанотичними вадами і, 

особливо, з сатурацией кисню менше 85% значно зростає ризик антенатальной 

або неонатальній загибелі плоду, народження глибоко недоношеної дитини, 

розвитку ЗВУР, геморагічних уражень ЦНС , особливо при наявності  

антикоагулянтної терапії або глибокої недоношеності. 

Впродовж перших 10 тижнів вагітності ембріогенез відбувається в умовах 

гіпоксії, оскільки напруга кисню в плаценті значно нижча, ніж в навколишніх 

структурах ендометрія. "Plugging-блокирующий механізм" захищає зростаючий 

ембріон і ворсинки плацентарних від окислювального ушкодження; 

антиоксидантні ферменти, такі як мітохондріальна супероксиддисмутаза, не 

экспресується на синцітіотрофобласті раніше 8-9 тижнів вагітності, але в 

терміні 11-13 тижнів " plugging" механізм порушується током материнської 

крові, яка входить в міжворсинчастий простір. Матково-плацентарний 

кровообіг (МПК) зростає експоненційною з менш ніж 50 мл / мін у невагітних 

до 350 мл/мін в терміні більше 37 тижнів. Стає зрозумілим, що для 

забезпечення такого росту МПК ( 20% від загального материнського серцевого 

викиду) , необхідна значна адаптація материнської серцево-судинної системи.  

Враховуючи взаємний негативний вплив серцевої недостатності та анемії, 

важливим є адекватна корекція анемії у вагіних з вродженими вадами серця на 

тлі серцевої недостатності. 

Усім вагітним з ВВС на тлі СН з анемією призначалися препарати заліза 

перорально (  заліза III) при рівні гемоглобіну вище за 95 г/л і передбачуваному 

терміні пологів більше 40 днів від початку лікування. При рівні гемоглобіну 
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нижче 95 г/л з метою корекції анемії пацієнтам призначали препарат сахарат 

заліза у формі розчину для парентерального введення, (1 мл якого містить 20 мг 

заліза у вигляді заліза (ІІІ) гідроксид сахарозного комплекса з подальшим 

переходом на пероральні  препарати  заліза (III).  

Алгоритм призначення антианемічних препаратів заліза представлено в 

таблиці 7.1. 

                                                                                             Таблица 7.1 

Алгоритм профілактики і лікування залізодефіцитної анемії у 

вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності і анемії 

Показання 

Введення заліза (III) 

гідроксиду сахарозного 

комплексу (розрахунок 

дози за формулою Ганзоні) 

Прийом перорального 

заліза (III) гідроксиду 

полімальтозного 

комплексу (100 мг двічі 

на день) 

Рівень гемоглобіну 

менше 95 г / л і 

передбачувана дата 

пологів через 30-40 

днів від початку 

лікування 

+ (1 етап) + (2 етап) 

Рівень гемоглобіну 

більше 95 г / л і 

передбачувана дата 

пологів через 30-40 

днів від початку 

лікування 

+ (якщо передбачається 

абдомінальний шлях 

родорозрішення ) 

+ (якщо передбачається 

родорозрішення через 

природні пологові шляхи 

без необхідності 

асистованих пологів 

(вкорочення потужного 

періоду) 

Рівень гемоглобіну 

менше 95 г / л і 

передбачувана дата 

пологів менше 20 днів 

від початку лікування 

+ - 
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Ефективність розробленого алгоритму ми вивчали на 73 породілль серед 

85 досліджуваних вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої 

недостатності та анемії, які народили в нашій клінінці. Контрольну групу 

склали 63 вагітні , які отримували альтернативне лікування. 

Досліджувані породіллі були розподілені таким чином - з серцевою 

недостатністю І ступеня було 34 (46,6%) жінки, а з СН ІІ-А ступеня - 39 

(53,4%). Серед жінок з СН І ступеня породіль з анемією легкого ступеня  було 

14 (41,2%) та з анемією середнього ступеня - 20 (58,8%). Вагітні з анемією 

легкого ступеня серед породіль з СН ІІ-А ступеня склали 14 (35,9%), а з 

анемією середнього ступеня – 25 (64,1%).  

Слід відмітити, що в усіх породіль, які отримали лікування згідно 

розробленого нами алгоритму,  не було перинатальних втрат, народження дітей 

в терміні менше 28 тижнів та з оцінкою за Апгар при народженні нижче 4 балів. 

В таблиці 7.2 представлено терміни родорозрішення в досліджуваних 

групах вагтних. 

                                                                                  Таблиця 7.2 

Терміни родорозрішення в досліджуваних групах вагітних після 

використання розробленого алгоритму лікування, абс.ч.(%) 

Група 

Родорозрішення в терміні 

вагітності менше 37 

тижнів вагітності   

Родорозрішення в терміні 

вагітності 38-40 тижнів 

вагітності  

Альтерна-

тивне 

лікування 

Лікування 

за 

алгоритмом 

Альтерна-

тивне 

лікування 

Лікування 

за 

алгоритмом 

1 2 3 4 5 

З СН І ступеня та 

анемією легкого 

ступеня 

4 (33,3 ) 4 (28,5) 8 (66,7) 10 (71,5) 
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Продовження таблиці 7.2 

1 2 3 4 5 

З СН І ступеня та 

анемією середнього ст. 
8 (47,1) 7(35)* 9 (52,9) 13 (65)* 

З СН ІІ-А ступеня та 

анемією легкого 

ступеня 

8 (61,5) 5 (35,7)* 5 (38,5) 9 (64,2)* 

З СН ІІ-А ступеня та 

анемією середнього ст. 
13 (61,9) 10 (40)* 8 (38,1) 15 (60)* 

 

Примітка: * - достовірність різниці в порівнянні між показниками в 

групах без- та після отриманого лікування згідно розробленого алгоритму. 

 

За даними таблиці видно, що 65% породіль з СН І ступеня на тлі анемії 

середнього ступеня, які отримали під час вагітності лікування згідно 

розробленого нами алгоритму, народжували  в термін 38-40 тижнів вагітності в 

порвнянні з тими, яким призначалось альтернативне ліування.  

У вагітних з   СН ІІ-А ступеня на тлі анемії легкого ступеня строкові 

пологи відбулися у 64,2% жінок , які отримували лікування згідно розробленого 

алгоритму в порівнянні із 38,5% породіль, які народили вчасно і отримали 

альтернативне лікування.  

У жінок з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності ІІ-А 

ступеня та анемією середнього ступеня строкові пологи відбувались у 60% 

жінок з лікуванням згідно розробленого алгоритму проти більше ніж 38% 

вагітних, які мали альтернативне лікування.  
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                                                                                          Таблица 7.3 

Перинатальні результати у породіль з вродженими вадами серця на 

тлі серцевої недостатності і анемії, абс.ч.(%) 

Група 

вагітних 

(всього 

63 жінки) 

Затримка 

внутрішньо-

утробного розвитку 

плода 

Народились 

недоношеними 

Оцінка за шкалою  

Апгар на 1 хв.< 7 

балів 

альтерна-

тивне 

лікування 

лікуван-

ня за 

алгорит

мом 

альтерна-

тивне 

лікування 

лікуван-

ня за 

алгорит-

мом 

альтер- 

нативне 

лікуван- 

ня 

лікування 

за алгорит 

мом 

1.Вагітні 

з СН І та 

анемією 

легк.ст. 

2 (16,6) 2 (14,2) 4 (33,3) 4 (28,5) 4(33,3) 2 (14,2) 

2.Вагітні 

з СН І та 

анемією 

серед. ст. 

5 (29,4%) 3 (15)* 8 (47,1) 7 (35)* 6(35,3 ) 3 (15)* 

3.Вагітні 

з СН ІІ-А 

та 

анемією 

легк.ст. 

5 (38,4%) 3 (21,4)* 8 (61,5) 
5 ( 35,7) 

* 
8 (61,5) 6 (42,8)* 

4.Вагітні 

з СН ІІ-А 

та 

анемією 

серед. ст. 

9 (42,8) 7 (28)* 13(61,9) 10 (40)* 14 (66,6) 10(40)* 

 

Примітка: * - достовірність різниці в порівнянні між показниками в 

групах без- та після отриманого лікування згідно розробленого алгоритму 

(p<0,05) 
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Аналіз даних з таблиці 7.3 доводить ефективність розробленого 

алгоритму лікування. Відмічається достовірне зменшення кількості дітей, що 

народились недоношеними та менше 7 балів за шкалою Апгар в групі породіль, 

які отримували під час вагітності лікування згідно розробленого нами 

алгоритму. Так, лише 15% серед всіх вагітних з СН І ступеня та анемією 

середнього ступеня, які отримали лікування згідно розробленого алгоритму , 

мали оцінку новонароджених менше 7 балів в порівнянні із 35% жінок, які 

отримували альтернативне лікування. Також, звертає на себе увагу значно 

менший відсоток новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку 

у жінок, (які отримували лікування згідно розробленого нами алгоритму ) з СН 

ІІ-А ступеня із анемією легкого та середнього ступеня тяжкості  (21,4%; 28% 

відповідно) в порівнянні з пацієнтками, які лікувались згідно альтернативних 

схем.  

Слід відмітити, що у вагітних  які отримували лікування згідно 

розробленого нами алгоритму (таблиця 7.4) спостерігається достовірне 

підвищення показників еритроцитів та гемоглобіну. Враховуючи, що наявність 

анемії середнього ступеня корелює із більш тяжкими акушерськими, 

перинатальними і соматичними ускладненнями , ми порівняли результати 

лікування таких вагітних.   

Так, з таблиці видно, що у вагітних з вродженими вадами серця на тлі 

серцевої недостатності І ступеня та  анемією середнього ступеня після 

отриманого лікування згідно розробленого алгоритму спостерігається 

достовірне підвищення показників еритроцитів ( 2,79±0,13 у жінок із 

альтернативним лікуванням проти 3,55±0,08 у жінок із розробленим 

лікуванням), гемоглобіну (84,04±1,21 проти 99,09± 1,64 відповідо), феритину 

(12,5±1,4 проти 19,1±1,2 відповідно). 
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                                                                                                               Таблица 7.4  

Динамика показників  крові до та після  лікування  вагітних з СН І та 

анемією середнього  ступеня в залежності від отримуваного лікування  

Показник До лікування 
Альтернативне 

лікування 

Лікування згідно 

розробленого алгоритму 

Еритроцити, 1012/л 2,32±0,13 2,79±0,13 3,55±0,08* 

Гемоглобін, г/л 80,04±1,21 84,04±1,21 99,09± 1,64* 

Феритин, нг/мл 9,5±1,4 12,5±1,4 19,1±1,2* 

Залізо, мкмоль/л 6,03± 1,03 7,8± 1,03 10,1±1,03* 

Примітка: * - достовірність різниці в порівнянні між показниками в 

групах без- та після отриманого лікування згідно розробленого алгоритму 

(p<0,05) 

 

Значної уваги набуває лікування вагітних із серцевою недостаністю ІІ-А 

ступеня та анемією середнього ступеня тяжкості. Враховуючи, що анемія 

середнього ступеня посилює гіпоксемію, яка у жінок з серцевою недостатністю 

ІІ-А і так суттєва, важливим є дослідити результати лікування анемії у таких 

жінок згідно розробленого нами алгоритму (рис.7.1). 

Слід відмітити, що спостерігається суттєве підвищення показників 

феритину, сироваткового заліза. Також достовірно збільшується кількість 

еритроцитів та гемоглобіну в порівнянні із жінками, які отримували 

альтернативне лікування. 
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Рис. 7.1. Динаміка показників крові у вагітних з СН ІІ-А та анемією 

середнього ступеня в залежності від отримуваного лікування. 

Примітка: * -   достовірність різниці в порівнянні між показниками в 

групах в залежності від  отриманого лікування (p<0,05) 

 

Враховуючи, що для вагітних з серцевою недостатністю  на тлі анемії 

середнього ступеня  критерієм ефективності антианемічної терапії  є швидке 

насичення депо заліза, ми дослідили адекватність відновлення цих показників в 

залежності від отримуваного лікування ( табл.7.5) . 

ЕЕррииттррооццииттии  1100
1122

//лл ГГееммооггллооббіінн,,  гг//лл 

ФФееррииттиинн,,  ннмм//ммлл ЗЗааллііззоо,,  ммккммоолльь//лл 
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 Слід відмітити, що лікування згідно розробленого алгоритму, яке 

включає внутрішньовенне введення препаратів заліза, сприяє нормалізації 

показників депо заліза , на відміну від альтернативного лікування, при якому 

пацієнти взагалі не приймали препарати заліза внутрішньовенно, або за умови 

непереносимості чи власного бажання не приймали регулярно за призначенням 

лікаря. Також спостерігається кореляційний зв”язок між показниками феритину 

і гемоглобіну в цій групі вагітних  (r- 0,45; p<0,05). 

 

                                                                                                       Таблица 7.5 

Динамика показників обміну заліза у вагітних  з СН І та анемією 

середнього ступеня в залежності від отримуваного лікування  

Показник До лікування 
Альтернативне 

лікування 

Лікування згідно 

алгоритму 

STfR/log 1,7+0,1 1,8+0,3 3,5+0,2* 

TSAT, % 16,1+1,3 19,1+1,3 25,1+0,9* 

Сироваткове залізо, 

мкмоль/л 
6,03± 1,03 7,8± 1,03 10,1±1,03* 

Ферритин 

сироватки, мкг/л 
9,5±1,4 12,5±1,4 19,1±1,2* 

Примітка: * -   достовірність різниці в порівнянні між показниками 

лікування згідно алгоритму та альтернативне лікування, (p<0,05). 

 

На рисунку 7.2 демонструється динаміка покращення показників депо 

заліза, а саме STfR/log, TSAT,  в залежності від отриманого лікування у 

вагітних з вродженими вадами серця, серцевою недостатністю ІІ-А та анемією 

середнього ступеня тяжкості . 

На рисунку показано достовірне підвищення STfR/log, TSAT, як 

складових показників, що відображають відновлення депо заліза у вагітних з 
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вродженими вадами серця та серцевою недостатністю ІІ-А та анемією 

середнього ступеню. Так, після лікування згідно розробленому алгоритму 

показник TSAT становив  23,0+0,9% та STfR/log -3,2+0,2 проти 18,03+0,9% і 

1,74+0,3 після альтернативного лікування відповідно. 

 

 

 

Рис. 7.2. Динаміка STfR/log, TSAT у вагітних з вродженими вадами 

серця, серцевою недостатністю ІІ-А та анемією середнього ступеня 

тяжкості в залежності від отриманого лікування  

Примітка: * -   достовірність різниці в порівнянні між показниками в 

групах в залежності від  отриманого лікування (p<0,05) 

 

Враховуючи, що показник якості  життя є одним з  провідних критеріїв 

при вирішенні питання  та інтегральним показником ефективності терапії 

серцевої недостатності і анемії у вагітних з вродженими вадами серця, ми 

дослідили ефективність розробленого алгоритму лікування на якість життя 

жінок (рис.7.3). 

На рисунку 7.3 видно, що відмічається суттєве  покращення якості життя 

у вагітних після отриманого лікування згідно розробленого алгоритму. Так, у 

вагітних з СН ІІ-А стадії та анемії середнього ступеня тяжкості відбувається 

покращення якості життя від 69 балів (до лікування ) до 38 балів ( після 
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лікування); така ж динаміка і у вагітних з СН І стадії та анемією середнього 

ступеня тяжкості : до лікування – 57 балів, після -26 балів. При дослідженні 

показника якості життя у вагітних з СН І і ІІ-А та анемією легкого ступеня 

тяжкості спостерігається позитивна диаміка, а саме покращення показника 

якості життя майже в два рази. 

 

 

 

Вагітні з анемією середнього               Вагітні з анемією легкого                 

 ступеня   тяжкості                                 ступеня тяжкості 

 

Рис. 7.3. Динаміка показника якості життя в залежності від 

отриманого лікування 

Примітка: * -   достовірність різниці в порівнянні між показниками в 

групах в залежності від  отриманого лікування (p<0,05) 

 

Слід відмітити, що за даними таблиці 7.6 в групі вагітних, яким 

проведено  лікування згідно розробленого алгоритму спостерігається, 

покращення стану маткового - та плацентарно кровообігу. Так, достовірно 

зменшується індекс резистентності артерій пуповини, маткових артерій та в 

басейні СМА у вагітних з анемією середнього ступеня тяжкості та серцевій 

недостатності. Також, наявність діастолічної вирізки в групі вагітних з СН ІІ-А 
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та анемією середнього ступеня після лікування складає  24% в порівнянні із 

53% до лікуванн 

                                                                                                                                            

                                                                                        Таблиця 7.6  

Показники матково- та плацентарно -  плодового кровообігу у 

вагітних жінок з вродженими вадами серця на тлі  серцевої недостатності 

та анемії в залежності від лікування 

Показник 

Вагітні з СН І стадії Вагітні з СН ІІ-А стадії 

Контрольна 

група 

1. З 

анемією 

легкого 

ступеня 

2. З анемією 

середнього 

ступеня 

3. З 

анемією 

легкого 

ступеня 

4. З 

анемією 

середнього 

ступеня 

1 2 3 4 5 6 

РІ артерії 

пуповини 

до 

лікування 

0,72 + 0,01 0,76+0,01* 0,75 + 0,02 0,81+0,01** 0,68+0,02 

Після 

лікування 
0,69+0,04 0,72+0,02 *** 0,73+0,03 0,76+0,02  

РІ маткової 

артерії до 

лікування 

0,80 + 0,014 0,85 + 0,011* 
0,82+ 

0,012 

0,88+ 

0,011** 
0,75+0,012 

Після 

лікування 
0,76+0,02 0,78+0,02*** 0,76+0,02 0,80+0,02***  

Наявність 

діастолічно

ї вирізки, % 

до 

лікування 

33 51* 35 53** 5,2 
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Продовження таблиці 7.6 

1 2 3 4 5 6 

Після 

лікування 
11 22*** 15 24***  

РІ у басейні 

СМА 

до 

лікування 

 

 

0,705 + 

0,014 

 

0,731+0,012* 

 

 

0,725 + 

0,015 

 

0,75+0,022 ** 

 

0,61+0,011 

Після 

лікування 
0,65+0,011 0,67+0,012*** 0,67+0,012 0,68+0,02***  

Швидкість 

кровотоку 

у венозній 

протоці, 

см/с  

до 

лікування 

 

 

 

 

52,26 + 1,21 

 

 

 

 

52,32 + 1,15 

 

 

 

 

54,21+ 1,13 

 

 

 

 

 

59,21+ 1,11**; 

*** 

 

 

 

 

50,21+0,98 

Після 

лікування 
50,14+1,02 51,11+0,02 52,12+0,02 54,15+0,02***  

 

Примітка: *- достовірність різниці між показниками  в групах 1 і 2. 

                 ** - достовірність різниці між показниками  в групах 3 і 4 

                 *** - достовірність різниці між показниками  в групах 4 і 2 після 

проведеного лікування 

 

Вагітним з ВВС на тлі СН необхідно приділяти особливу увагу 

профілактиці дефіциту заліза і ранньої корекції дефіциту заліза на етапі 

преконцепційного консультування і прегравідарної підготовки, як важливого 
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етапу профілактики гіпоксичних фетальних ускладнень, так як за даними 

морфологічного дослідження плацент зміни її структури відбуваються на 

ранніх стадіях хоріогенеза, а наявність тканинної гіпоксії в даній групі вагітних 

негативно впливає на плацентогенез в другому і третьому триместрах 

вагітності, що вимагає активного медикаментозного супроводу. 

За результатами оцінки ефективності розробленого нами алгоритму 

лікування і профілактики перинатальних ускладнень у жінок з ВВС на тлі СН 

та анемії достовірно доведено, що інтенсифікація терапії анемії із 

застосуванням внутрішньовенного заліза ізольовано або поетапно з 

таблетованою формою  трьохвалентного заліза при збереженій базовій терапії 

кардіальної та судинної патології,  дозволяє стабілізувати  стан вагітних з 

даною патологією, уникнути прогресування серцевої недостатності та 

необхідності проведення дострокового родорозрішення  за показаннями з боку 

матері, плода або поєднаними , а також уникнути перинатальних втрат, 

народження дітей у стані тяжкої асфіксії. 
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РОЗДІЛ 8 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В структурі материнської смертності   в Україні екстрагенітальна 

патологія посідає 1 місце серед причин материнської смертності, а смертність 

від серцево-судинної патології домінує серед причин смерті матерів від 

екстрагенітальної патології. За статистикою на сьогодні один з  125 людей 

народжується з вродженими захворюваннями серця. 

В Україні щорічно проводиться до 5000 оперативних втручань внаслідок 

вроджених вад серця. При проведенні реформи охорони здоров’я клініцисти 

первинної та невідкладної допомоги  стикатимуться  з жінками з вродженими 

вадами серця, які планують вагітність або вже вагітні, тому потрібні 

обгрунтовані рекомендації відносно оцінки ризиків, планування вагітності, 

ведення вагітності та пологів у таких жінок. 

У жінок з серцевими захворюваннями спостерігається набагато більше 

ускладнень, пов'язаних із вагітністю, ніж у здорових жінок, зокрема затримки 

росту плода та  гіпертонічних розладів вагітності.  

Незважаючи на численні дослідження з проблеми анемії вагітних, не 

спостерігається суттєвої тенденції до її зниження. Актуальність та важливість 

даної проблеми пояснюється тим, що анемія вагітних є тим патологічним 

чинником, що негативно впливає на здоров’я жінки під час вагітності, пологів 

та післяпологового періоду, а також на стан плода та новонародженого, 

обумовлюючи важливе медико-соціальне значення проблеми. Анемія у 

структурі екстрагенітальних захворювань у вагітних займає провідне місце .За 

даними Breymann C. (2015), дефіцит заліза є загальносвітовою проблемою і 

оцінюється на рівні 20-80 % в жіночій популяції . 

На сьогоднішній день остаточно не вивчено питання поєднаної дії 

серцево-судинних порушень при серцевій недостатності та анемії, як фактору, 

що посилює серцеву недостатність та впливає на перебіг вагітності та стан 

плода.  
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Все вищевикладене визначило мету дослідження: знизити частоту 

акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з вродженими вадами серця 

на тлі серцевої недостатності та анемії шляхом удосконалення комплексу 

лікувально-профілактичних заходів. 

Відповідно до мети, виконані наступні завдання: було проведено 

ретроспективний клініко-статистичний аналіз перебігу вагітності, пологів та 

післяпологового періоду у жінок з вродженими вадами серця на тлі серцевої 

недостатності та анемії, визначено основні причини незадовільних наслідків;  

визначено стан обміну заліза та встановлено критерії ранньої діагностики 

залізодефіцитної анемії у вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої 

недостатності та анемії;  досліджено особливості змін функціонального стану 

фето-плацентарного комплексу у співвідношенні із маркерами серцевої 

недостатності; вивчено кореляційний  зв’язок між показниками 

нейрогуморальної регуляції кровообігу та фізичної витривалості жінок з 

вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності та анемії;   визначено 

стан плацентарного бар’єру за даними еспресії PLGF у вагітних з вродженими 

вадами серця на тлі серцевої недостатності та анемії;  розроблено алгоритм 

діагностики, профілактики та лікування акушерських і перинатальних 

усладнень у вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності 

та анемії. 

Для вирішення поставлених завдань проведено клініко-статистичий  

аналіз 120 історій пологів вагітних з вродженими вадами серця (ВВС) за 

даними історій пологів  жінок які перебували на стаціонарному лікуванні у 

пологовому відділенні для вагітних з захворюваннями серцево-судинної 

системи ІПАГ з 2008 по  2012 роки.  

Клінічно було  обстежено 115 вагітних, серед яких 85 мали вроджені вади 

серця, а групу порівняння склали 30 здорових жінок. Слід відмітити, що серед 

вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності у 50 (58,8%) 

спостерігалась перша стадія серцевої недостатності (СН І) і у 35 (41,2%) – 

діагностована друга стадія (СН ІІ-А).  
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Враховуючи дані нашого дослідження, серед всіх обстежених вагітних з 

анемія легкого  ступеня спостерігалась у 31 (36,4%) жінки, а середнього – у 54 

(63,6%). Серед вагітних з СН І стадії анемія легкого ступеня діагностована у 18 

( 36% по відношенню до всіх жінок з СН І ), а середнього ступеня – у 32 ( 64% 

відповідно). У   вагітних з СН ІІ-А стадії ми спостерігаємо легку анемію у 

13(37,2%  по відношенню до всіх жінок з СН ІІ-А ), а середню у 22 (62,8% 

відповідно). 

Ефективність розробленого алгоритму ми вивчали на 73 породіллях із 85 

досліджуваних вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої 

недостатності та анемії, які народили в нашій клінінці.  

Досліджувані породіллі були розподілені таким чином - з серцевою 

недостатністю І ступеня було 34 (46,6%) жінок, а з СН ІІ-А ступеня - 39 

(53,4%). Серед жінок з СН І ступеня породіль з анемією легкого ступеня  було 

14 (41,2%) та з анемією середнього ступеня 20 (58,8%). Вагітні з анемією 

легкого ступеня серед породіль з СН ІІ-А ступеня склали 14 (35,9%), а з 

анемією середнього ступеня – 25 (64,1%).  Контрольну групу склали 63 

породіллі , які отримували альтернативне лікування ( дані клініко-

статистичного аналізу). 

В результаті проведення клініко-статистичного аналізу  розподіл 

пацієнток за ступенем серцевої недостатності стався таким чином: 69 (57,5 %) 

пацієнтки мали І ступінь  серцевої недостатності, та 51 (42,5 %) – ІІ ступінь.    

Слід відмітити, що більше ніж у 50% вагітних вище вказані вроджені 

вади серця були діагностовані під час вагітності. При проведенні аналізу скарг 

вагітних у жінок з  серцевою недостатністю І ступеня та анемією, було 

з’ясовано наступне. Скарги на задишку при помірному фізичному 

навантаженні; загальну слабкість; почащене серцебиття; пастозність нижніх 

кінцівок спостерігались у  68,75 %  пацієнток.. При аналізі скарг у пацієнток з 

ІІ-А ступенем серцевої недостатності та анемією, було з’ясовано, що вони 

відмічались  у 100 % пацієнтів, незалежно від типу вади серця. Більш суттєве 

погіршення загального стану відбувалось в період максимального 
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гемодинамічного навантаження (28-32 тижні), та прогресувало із збільшенням 

терміну гестації.  

Було проведено ретроспективний аналіз історій пологів у  63 жінок з 

вродженими вадами серця  на тлі серцевої недостатності і анемії. 

Серед породіль з серцевою недостатністю І стадії анемію легкого ступеня 

мали 12 (41,3%) та середнього ступеня важкості – 17 ( 58,7%) жінок. У 

розроджених жінок із серцевою недостатністю ІІ стадії анемія легкого ступеня 

спостерігалась у 13 (38,3%), а середнього ступеня важкості у 21 ( 61,7%) жінок.    

За даними аналізу терміни розродження у жінок з серцевою 

недостатністю та анемією суттєво різняться.  Звертає на себе  увагу збільшення 

кількості породіль, які були розроджені до 37 тижніів вагітності серед жінок із 

серцевою недостатністю І стадії. Так, у вагітних з СН І стадії та анемією 

легкого ступеня передчасні пологи відбулись у 4 ( 33,3 % від всіх породіль з СН 

І стадії), а з анемією середнього ступеня тяжкості – у 8 ( 47,1 % серед всіх 

породіль з СН І стадії). Серед породіль з СН ІІ-А стадії зростає кількість жінок, 

які були розроджені передчасно , так з анемією легкого ступеня відсоток 

передчасних родів складав 61,5%, а з анемією середнього ступеня – 61,9% 

(відповідно до всіх породіль з серцевою недостатністю ІІ-А стадії). 

         Існує взаємний вплив наявності серцевої недостатності та анемії як на  

терміни розродження, так і на стан внутрішньоутробного плода і 

новонародженого. Так, у вагітних з серцевою недостатністю ІІ-А стадії з 

анемією легкого і середнього ступеня спостерігається суттєве збільшення 

відсотка передчасного родорозрішення (в терміні менше 37 тижнів вагітності).  

У жінок з СН ІІ-А стадії та анемією легкого і середнього ступеня більше ніж у 

61% родорозрішення відбувалось до 37 тижнів вагітності. Також, і це 

зрозуміло, спостерігається високий відсоток строкових пологів у здорових  

вагітних в порівнянні із  жінками з серцевою недостатністю та анемією. 

За даними проведеного аналізу видно, що ступінь анемії впливає на 

збільшення кількості плодів із затримкою внутрішньоутробного розвитку та 

недошених новонароджених. Зазначимо, що  існує суттєве підвищення 
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показників негативних перинатальних  результатів у жінок з серцевою 

недостатністю ІІ А ступеня, що, можливо,  пояснюється впливом на стан плода 

гіпоксемії у матері, яка обумовлена двома причинами, а саме: наявністю 

ремоделюванням серця в зв’язку з органічним ураженням серця  та анемією. 

Існує кореляційна залежність між ступенем тяжкості анемії у жінок з 

вродженими вадами серця та анемією на тлі серцевої недостатності та 

недоношеністю, ЗВУР та народженням плода у стані гіпоксії (відповідно r=0,8, 

r=0,75 и r=0,85). 

Результати клініко-статистичного аналізу  показали, що при наявності 

залізодефіцитної  анемії в результаті зниження доставки кисню тканинам і 

окислювальної здатності, зменшення пікового споживання кисню, виникають  

порушення маткового і плодового кровообігу у жінок з вродженими вадами 

серця на тлі серцевої недостатності та анемії, що корелює з високим відсотком 

негативних перинатальних наслідків, а саме  затримки внутрішньоутробного 

розвитку плода, недоношеності, оцінки за Апгар менше 7 балів. Визначений  

корелятивний зв’язок між ступенем анемії та частотою перинатальних і 

акушерських укладнень  спонукає на створення алгоритму адекватної  корекції 

анемії. 

У групі жінок високого перинатального ризику (а до таких, безумовно, 

відносяться вагітні з вродженими вадами серця і серцевою недостатністю), стає 

доцільним проводити тести, які дозволяють набагато раніше, не лише  за 

результатами зниження показника гемоглобіну, діагностувати дефіцит заліза, 

що дозволить почати відповідну корекцію до того, як прогресуюча гіпоксія 

стане тригерним механізмом розвитку важких перинатальних і кардіальних 

ускладнень. 

Слід відмітити, що пацієнти з СН можуть бути схильні до розвитку 

залізодефіциту внаслідок виснаження запасів заліза, порушенню абсорбції і 

зниженню біодоступності в ретикулоендотеліальній системі. Звертає на себе 

увагу той факт, що у пацієнтів з серцевою недостатністю крім істинного 

дефіциту заліза, може бути функціональний залізодефіцит, який 
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характеризується зниженням поступлення заліза з тканинних депо для 

еритропоеза. 

Все вищезазначене обумовлює необхідність визначення показників 

обміну заліза у вагітних. За даними нашого дослідження прихований дефіцит 

заліза діагностується у 69 обстежених вагітних і загалом складає  81%. 

Слід відмітити, що найбільш чутливими маркерами залізодефіциту у 

вагітних з вродженими вадами серця є логарифм розчинного рецептора 

трансферину та феритин сироватки крові. Ці показники суттєво знижено у 

вагітних з серцевою недостатністю та анемією середнього ступеня тяжкості. 

За результатами дослідження  видно, що показник sTfR/log та TSAT, 

майже в два рази нижче у вагітних з анемією середнього ступеня та СН І і СН 

ІІ-А стадії. Так sTfR/log при СН І і ІІ-А стадії та анемії  середнього ступеня 

тяжкості складав  1,7+0,1 в порівнянні із здоровими 3,4+0,4 жінками. При СН І 

та ІІ-А стадії та анемії середнього ступеня показник TSAT був достовірно 

нижчий в порівнянні із здоровими (16,1+1,3% і 14,8+1,2%).  

Також спостерігається достовірне зниження феритину, як одного з 

головних маркерів виснаження депо заліза, особливо при СН І і ІІ-А та анемії 

серднього ступеня тяжкості (9,5+1,4 мкг/л і 8,5+1,3 мкг/л)  в порівнянні із 

здоровими вагітними (24,8+1,2 мкг/л). 

Слід відмітити, що кількісне визначення таких біомаркерів, як NT- pro 

BNP та BNP дає можливість швидко оцінити не тільки наявність серцевої 

недостатності, але й ефективність терапії, що проводиться з метою корекції 

серцевої недостатності. В акушерській кардіології ми визначаємо NT- pro BNP 

в якості біохімічного маркера СН (в тому числі правошлуночкової 

недостатності, легеневої гіпертензії). 

За результатами нашого дослідження  видно, що серед вагітних з СН І 

стадії ризик погіршення стану жінок через посилення стадії СН в майбутньому 

за даними показника NT-proBNP спостерігається у 33,3% жінок з анемією 

легкого ступеня та у 40,7% жінок із анемією середнього ступеня на відміну від 

вагітних з СН ІІ-А, де ці показники суттєво вищі, а саме 53,8% та 59,0% 
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відповідно. Таким чином, наявність  анемії погіршує прогноз для таких жінок і 

сприяє виникненню, або посиленню серцевої недостатності в найближчий 

період часу. Поєднання значень показників обміну заліза та NT- pro BNP дає 

змогу більш якісно визначитись із вірогідністю виникнення  або прогресування 

серцевої недостатності та необхідністю залучення антианемічних препаратів до 

схеми лікування таких хворих. 

За даними наших досліджень, існує суттєве погіршення стану обміну 

заліза за основними показниками у вагітних обох груп, але достовірно нижчі 

показники сироваткового заліза, феритину та sTfR/log спостерігаються в групі 

вагітних з показником NT pro BNP більше 125 пг/мл. Як відомо, збільшення NT 

pro BNP вище 125 пг/мл свідчить про високу вірогідність виникнення , або 

посилення ступеня серцевої недостатності за умови симптомів, які виникли не 

гостро. Наявність дефіциту депо заліза у жінок з вродженими вадами серця в 

цій групі ще більше впливає на погіршення стану серцево-судинної системи і 

можливість виникнення акушерських і перинатальних ускладнень. Потенційно 

найбільш загрозливими для розвитку і прогресуванню серцевої недостатності 

особливо за наявності додаткових факторів ризику є вагітні з анемією 

середнього ступеня тяжкості. Більш суттєвому виснаженню депо заліза 

відповідає більш високий ступень серцевої недостатності та більш висока 

концентрація циркулюючого в плазмі NTproBNP. 

Враховуючи, що ми досліджуємо вагітних із серцевою недостатністю та 

анемією, важливим є вивчення кореляційного  зв’язку між маркерами прогнозу 

серцевої недостатності та фізичною витривалістю жінок з метою визначення 

ефективності лікування та прогнозу захворювання. Також, при 

залізодефіцитній анемії знижується доставка кисню тканинам і окислювальна 

здатність, в результаті зменшується пікове споживання кисню (pVO2) та 

фізична витривалість.  

Стан фізичної витривалості вагітних ми вивчали  за допомогою проби  6-

хвилинної ходи (6-ХХ), яка, за результатами корелює з функціональним класом 

серцевої недостатності і параметрами споживання кисню . За нашими даними , 
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дистанція в тесті 6-ХХ має зворотню кореляцію з ступенем серцевої 

недостатності та тяжкістю анемії.   

Дистанція в тесті 6-ХХ є первинною кінцевою точкою у більшості 

досліджень для хворих з вродженими вадами серця та легеневою гіпертензією. 

Також, об'єктивна оцінка функціональної здатності хворих з вродженими 

вадами серця на тлі серцевої недостатності  потрібна для оцінки тяжкості 

останньої і динаміки клінічного стану на тлі терапії, що проводиться. Середній 

показник пройденої дистанції у вагітних з СН І складав 510,3 + 5,8 м у жінок з 

анемією легкого ступеня і 490,1+6,3 у жінок з анемією середнього ступеня. 

Серед інших показників достовірної різниці в групі вагітних з СН І ступеня не 

виникало, Р >0,05 . 

Також, відмічається збільшення частоти серцевих скорочень, зменшення 

дистанції ходи у вагітних з  серцевою недостатністю ІІ-А ступеня  та суттєве 

зниження споживання кисню.    Відомий факт, що зниження насичення киснем 

артеріальної крові більше, ніж на 10% під час тесту 6-ХХ, вказує на 

підвищений ризик летальності.  Так, у жінок з СН ІІ-А і анемією легкого 

ступеня споживання кисню складає 16,0 + 1,1 мл/(кг х хв) проти 12,4 + 1,3 

мл/(кг х хв) у жінок з анемією середнього ступеня тяжкості. Зниження рівня 

споживання кисню погіршує стан вагітних та їх плодів, а  кореляція з  

підвищеним рівнем NT-proBNP дозволяє запідозрити можливе прогресування 

розвитку серцевої недостатності. Враховуючи динаміку концентрації NT-

proBNP можна судити про ефективність терапії, що проводиться, і титрувати 

дозу препаратів. Рівні NT-proBNP мали зворотну кореляцію з показниками 6 

хвилинної ходи (r = - 0,66; p < 0, 05). 

В сучасній медицині ефективність лікування пацієнтів із серцевою 

недостатністю не обмежується лише оцінкою вираженості клінічних проявів та  

показників гемодинамічних параметрів. Ми оцінювали показник якості життя 

,як інтегральну ознаку, що  об’єднує фізичний, психічний, емоційний та 

соціальний комфорт людини,  у вагітних з серцевою недостатністю на тлі анемії 

за даними Мінесотського опитувальника, який більшість дослідників вважає 
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золотим стандартом. За нашим даними  спостерігається зниження якості життя 

у вагітних з середнім ступенем анемії, особливо при поєднанні з серцевою 

недостатністю ІІ-А ступеня. Достовірність різниці між показниками в групах з 

анемією  доводять той факт, що збільшення ступеню анемії у вагітних з 

вродженими вадами на тлі серцевої недостатності суттєво погіршує 

суб’єктивний стан жінки, що проявляється у зниженні якості життя. Так, у 

вагітних з середнім ступенем тяжкості анемії спостергіється погіршення 

показника якості життя при СН І стадії - 57,0 +0,6 балів та при СН ІІ-А стадії - 

69+1,0 балів. Як відомо, чим нижче бал за шкалою, тим краща якість життя, 

отже спостерігається суттєве погіршення якості життя у жінок з середнім 

ступенем анемії при СН І та ІІ-А стадії, а серед останніх – особливо гірша 

якість життя у вагітних з СН ІІ-А стадії. 

Дані анкетування MHFLQ корелюють з клінічними даними, соматичними 

проявами захворювання  (вираженість задухи, тахікардії, слабкості, тощо), 

рівнем максимального споживання кисню, показником 6-хвилинної ходи. 

Необхідність визначення показника якості життя визначається тим, що 

саме  якість життя може з'явитися провідним критерієм при вирішенні питання  

ефективності терапії серцевої недостатності і анемії у вагітних з вродженими 

вадами серця. Ці дані були враховані в розробці алгоритму лікування вагітних з 

вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності та анемії. 

При залізодефіцитній анемії знижується доставка кисню тканинам і 

окислювальна здатність, в результаті зменшується пікове споживання кисню 

(pVO2). Навіть за умови  відсутності анемії , дефіцит заліза може зменшувати 

ці показники. В результаті це призводить до порушення маткового і плодового 

кровообігу у жінок з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатностії 

та анемії.  

Таким чином, важливим є своєчасне дослідження стану матково-

плацентарного кровообігу з метою визначення наявності дистресу плода  та 

своєчасного родорозрішення . 
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За даними нашого дослідження у вагітних з анемією середнього ступеня 

суттєво підвищується індекс резистентності артерій пуповини, в маткових 

артеріях та в середньо-мозковій артерії незалежно від ступеня серцевої 

недостатності. Це свідчить про значний вплив наявності анемії на матково-

плодовий кровообіг в результаті зниження  окислювальної здатності тканин та  

зменшення пікового споживання кисню плодом. 

Суттєве збільшення швидкості кровообігу у венозній протоці у вагітних з 

СН ІІ-А і анемією середнього ступеня тяжкості ( 59,21+ 1,11 см/с) є  ранньою 

доклінічною ознакою гіпоксії плода і критерієм для включення вагітної до 

групи підвищеного ризику перинатальної патології. 

За даними морфологічного дослідження плаценти виявлено прискорене 

гетерогенне гіпердозрівання плаценти, що  є характерною ознакою порушення 

матково-плацентарного кровообігу,  і спостерігається в  плацентах жінок з 

вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності і анемії легкого 

ступеня тяжкості.  Гомогенне дозрівання плаценти відображає більш виражені 

патологічні процеси її функціонування упродовж усієї вагітності, що 

спостерігалось в плацентах жінок з анемією середнього ступеня тяжкості. 

Враховуючи, що у  жінок з вродженими вадами серця та анемією суттєво 

підвищено ризик виникнення акушерських і кардіальних ускладнень, важливим 

є розробка алгоритму діагностики та лікування анемії у вагітних групи 

високого ризику, зокрема з вродженими вадами серця та анемією.  

Усім вагітним з ВВС на тлі СН з анемією призначалися препарати заліза 

перорально (заліза III) при рівні гемоглобіну вище за 95 г/л і передбачуваному 

терміні пологів більше 40 днів від початку лікування. При рівні гемоглобіну 

нижче 95 г/л з метою корекції анемії пацієнтам призначали препарат сахарат 

заліза у формі розчину для парентерального введення, (1 мл якого містить 20 мг 

заліза у вигляді заліза (ІІІ) гідроксид сахарозного комплекса з подальшим 

переходом на пероральні  препарати  заліза (III).  

Ефективність розробленого алгоритму ми вивчали на 73 породіллях із 85 

досліджуваних вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої 
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недостатності та анемії, які народили в нашій клініці. Контрольну групу склали 

63 вагітні , які отримували альтернативне лікування. 

Досліджувані породіллі були розподілені таким чином - з серцевою 

недостатністю І ступеня було 34 (46,6%) жінок, а з СН ІІ-А ступеня - 39 

(53,4%). Серед жінок з СН І ступеня породіль з анемією легкого ступеня  було 

14 (41,2%) та з анемією середнього ступеня 20 (58,8%). Вагітні з анемією 

легкого ступеня серед породіль з СН ІІ-А ступеня склали 14 (35,9%), а з 

анемією середнього ступеня – 25 (64,1%).  

Слід відмітити, що в усіх породіль, які отримали лікування згідно 

розробленого нами алгоритму,  не було перинатальних втрат, народження дітей 

в терміні менше 28 тижнів та з оцінкою за Апгар при народженні нижче 4 балів. 

За даними нашого дослідження видно, що 65% породіль з СН І ступеня на 

тлі анемії середнього ступеня , які  отримали під час вагітності лікування згідно 

розробленого нами алгоритму, народжували  в термін 38-40 тижнів вагітності в 

порівнянні з тими, яким призначалось альтернативне ліування. У вагітних з СН 

ІІ-А ступеня на тлі анемії легкого ступеня строкові пологи відбулися у 64,2% 

жінок , які отримували лікування згідно розробленого алгоритму в порівнянні із 

38,5% породіль, які народили вчасно і отримали альтернативне лікування. У 

жінок з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності ІІ-А ступеня та 

анемією середнього ступеня строкові пологи відбувались у 60% жінок з 

лікуванням згідно розробленого алгоритму проти більше ніж 38% вагітних, які 

мали альтернативне лікування.  

В групі, які отримували лікування згідно розробленого алгоритму, 

відмічається достовірне зменшення кількості дітей, що народились 

недоношеними та менше 7 балів за шкалою Апгар в групі породіль, які 

отримували під час вагітності лікування згідно розробленого нами алгоритму. 

Так, лише 15% серед всіх вагітних з СН І ступеня та анемією середнього 

ступеня, які отримали лікування згідно розробленого алгоритму , мали оцінку 

новонароджених менше 7 балів в порівнянні із 35% жінок, які отримували 

альтернативне лікування. Також, звертає на себе увагу значно менший відсоток 
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новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку плода у жінок, 

(які отримували лікування згідно розробленого нами алгоритму ) з СН ІІ-А 

ступеня із анемією легкого та середнього ступеня тяжкості  (21,4%; 28% 

відповідно) в порівнянні з пацієнтками, які лікувались згідно альтернативних 

схем.  

Слід відмітити, що у вагітних  які отримували лікування згідно 

розробленого нами алгоритму спостерігається достовірне підвищення 

показників еритроцитів та гемоглобіну. У вагітних з вродженими вадами серця 

на тлі серцевої недостатності І ступеня та  анемією середнього ступеня після 

отриманого лікування згідно розробленого алгоритму спостерігається 

достовірне підвищення показників еритроцитів ( 2,79±0,13 у жінок із 

альтернативним лікуванням проти 3,55±0,08 у жінок із розробленим 

лікуванням), гемоглобіну (84,04±1,21 проти 99,09± 1,64 відповідо), феритину 

(12,5±1,4 проти 19,1±1,2 відповідно). 

Значної уваги набуває лікування вагітних із серцевою недостаністю ІІ-А 

ступеня та анемією середнього ступеня тяжкості. Враховуючи, що анемія 

середнього ступеня посилює гіпоксемію, яка у жінок з серцевою недостатністю 

ІІ-А і так суттєва, важливим було дослідити результати лікування анемії у 

таких жінок згідно розробленого нами алгоритму. Слід відмітити, що 

спостерігається суттєве підвищення показників феритину, сироваткового заліза. 

Також достовірно збільшується кількість еритроцитів та гемоглобіну в 

порівнянні із жінками, які отримували альтернативне лікування. 

Враховуючи, що для вагітних з серцевою недостатністю  на тлі анемії 

середнього ступеня  критерієм ефективності антианемічної терапії  є швидке 

насичення депо заліза, ми дослідили адекватність відновлення цих показників в 

залежності від отримуваного лікуванння. 

Слід відмітити, що лікування згідно розробленого алгоритму, яке 

включає внутрішньовенне введення препаратів заліза, сприяє нормалізації 

показників депо заліза , на відміну від альтернативного лікування, при якому 

пацієнти взагалі не приймали препарати заліза внутрішньовенно, або за умови 
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непереносимості чи власного бажання не приймали регулярно за призначенням 

лікаря. Також спостерігається кореляційний зв’язок між показниками феритину 

і гемоглобіну в цій групі вагітних  (r- 0,45; p<0,05). 

На рисунку відображено достовірне підвищення STfR/log, TSAT, як 

складових показників, що відображають відновлення депо заліза у вагітних з 

вродженими вадами серця та серцевою недостатністю ІІ-А та анемією 

середнього ступеню. Так, після лікування згідно розробленому алгоритму 

показник TSAT становив  23,0+0,9% та STfR/log -3,2+0,2 проти 18,03+0,9% і 

1,74+0,3 після альтернативного лікування відповідно. 

За даними нашого дослідження доведено ефективність розробленого 

алгоритму лікування за показниками якості життя,  як  одного з  провідних 

критеріїв при вирішенні питання  та інтегрального показника ефективності 

терапії серцевої недостатності і анемії у вагітних з вродженими вадами серця. 

Спостерігається  суттєве покращення якості життя у вагітних після отриманого 

лікування згідно розробленого алгоритму. Так, у вагітних з СН ІІ-А стадії та 

анемією середнього ступеня тяжкості відбувається покращення якості життя від 

69 балів (до лікування ) до 38 балів ( після лікування); така ж динаміка і у 

вагітних з СН І стадії та анемією середнього ступеня тяжкості : до лікування – 

57 балів, після -26 балів. При дослідженні показника якості життя у вагітних з 

СН І і ІІ-А та анемією легкого ступеня тяжкості спостерігається позитивна 

диаміка, а саме покращення показника якості життя майже в два рази. 

Слід відмітити, що  в групі вагітних, яким проведено  лікування згідно 

розробленого алгоритму спостерігається,  покращення стану маткового - та 

плацентарно кровообігу. Так, достовірно зменшується індекс резистентності 

артерій пуповини, маткових артерій та в басейні СМА у вагітних з анемією 

середнього ступеня тяжкості та серцевій недостатності. Також, наявність 

діастолічної вирізки, яка є ранньою доклінічною ознакою гіпоксії плода і 

критерієм для включення вагітної до групи підвищеного ризику перинатальної 

патології,   в групі вагітних з СН ІІ-А та анемією середнього ступеня після 

лікування складає  24% в порівнянні із 53% до лікування. 
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Вагітним з ВВС на тлі СН необхідно приділяти особливу увагу 

профілактиці дефіциту заліза і ранньої корекції дефіциту заліза на етапі 

преконцепційного консультування і прегравідарної підготовки, як важливого 

етапу профілактики гіпоксичних фетальних ускладнень, так як за даними 

морфологічного дослідження плацент зміни її структури відбуваються на 

ранніх стадіях хоріогенеза, а наявність тканинної гіпоксії в даній групі вагітних 

негативно впливає на плацентогенез в другому і третьому триместрах 

вагітності, що вимагає активного медикаментозного супроводу. 

За результатами оцінки ефективності розробленого нами алгоритму 

лікування і профілактики перинатальних ускладнень у жінок з ВВС на тлі СН 

та анемії достовірно доведено, що інтенсифікація терапії анемії із 

застосуванням внутрішньовенного заліза ізольовано або поетапно з 

таблетованою формою  трьохвалентного заліза при збереженій базовій терапії 

кардіальної та судинної патології,  дозволяє стабілізувати  стан вагітних з 

даною патологією, уникнути прогресування серцевої недостатності та 

необхідності проведення дострокового родорозрішення  за показаннями з боку 

матері, плода або поєднаними , а також уникнути перинатальних втрат, 

народження дітей у стані тяжкої асфіксії. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Частота акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з 

ВВС, серцевою недостатністю та анемією значно перевищує аналогічні 

показники в популяції. Ризик смерті у таких жінок при ускладненні 

преєклампсією збільшується на 30%, прогрес серцевої недостатності при анемії 

– на 18-25%, що також впливає на підвищення частоти дострокового 

переривання вагітності та ятрогенних передчасних пологів на 18%, що може 

пояснюватись порушеннями ранніх етапів ембріо - та хоріогенезу з 

маніфестацією проявів у другому та третьому триместрах. 

2. У вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої 

недостатності і анемії  спостерігається високий відсоток негативних 

перинатальних наслідків, а саме  затримки внутрішньоутробного розвитку 

плода, недоношеності, оцінки за Апгар менше 7 балів. Існує корелятивний 

зв’язок між ступенем тяжкості анемії, стадією серцевої недостатності та 

частотою виникнення негативних перинатальних і акушерських наслідків. 

3. Найбільш чутливими маркерами залізодефіциту у вагітних з СН, є 

логарифм розчинного рецептора трансферину і показник насичення 

трансферину заліза. У  87,5% досліджуваних вагітних виявлено дефіцит депо 

заліза при наявності референтних показників гемоглобіну . 

4. Достовірне збільшення максимальної швидкості кровообігу у 

венозній протоці у досліджуваних вагітних є одним з критеріїв для включення 

вагітної до групи підвищеного ризику перинатальної патології.  

5. Більш істотному виснаженню депо заліза відповідає більш високий 

функціональний клас СН і більш висока концентрація циркулюючого в плазмі 

NTproBNP. Розвиток залізодефіцитної анемії у досліджуваних вагітних 

представляє додатковий фактор ризику плацентарної дисфункції, про що 

свідчать морфометричні і морфологічні зміни в  плацентах. 



 

134 
 

6. Зміни структури плаценти відбуваються на ранніх стадіях 

хоріогенеза, а наявність тканинної гіпоксії в даній групі вагітних негативно 

впливає на плацентогенез в другому і третьому триместрі вагітності, що 

вимагає активного медикаментозного супроводу. 

7. При імуногістохімічному аналізі виявлено зміни експресії 

плацентарного ростового фактору в різних структурах плацентарного бар’єру 

досліджуваних жінок, які відображають вплив серцевої недостатності та анемії 

на  ангіогенез та ендотеліальну дисфункцію. У досліджуваних вагітних існують 

суттєві зміни показників, що відображають гемодинаміку матері, плаценти, 

плода і корелюють (r=85) з експресією PLGF в 2-3 бали, що підтверджує 

напруженість ранніх етапів хоріогенезу та потребує проведення 

преконцепційної діагностики та прегравідарної підготовки всім вагітним з ВВС 

з метою запобігання патологічного перебігу ранньої гестації. 

8. Використання запропонованного алгоритму лікувально-

профілактичних засобів дозволило стабілізувати  стан вагітних з даною 

патологією, уникнути прогресування серцевої недостатності, зменшити 

показник розродження до 37 тижнів на 45%, зменшити ймовірність народження 

плодів у стані гіпоксії на 37%, а також уникнути перинатальних втрат . 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Доповнити алгоритм антенатального спостереження за 

вагітними з ВВС на тлі серцевої недостатності та анемії визначенням феритину 

при першому антенатальному візиті і розгорнутим аналізом крові (морфометрія 

еритроцитів) з метою ранньої діагностики дефіциту заліза, і на етапі до 

розвитку ЗДА реалізації  адекватного  його корегування , що дозволить  

уникнути поєднаного негативного впливу на вагітну і плід, розвитку хронічної 

гіпоксії за рахунок дисциркуляторних розладів і порушення оксигенації тканин. 

2. Забезпечити високий ступень інформованості жіночого населення 

країни про доцільність проведення преконцепційного консультування, якщо в 

минулому відбувались кардіохірургічні втручання внаслідок ВВС, незалежно 

від виду операції, особливо у жінок з паліативно-оперованими та 

неоперованими вадами серця 

3. У вагітних з СН  та анемією при планування абдомінального 

розродження за поєднаними показаннями, при рівні гемоглобіну менше 95 г/л 

рекомендувати введення препарату внутрішньовенного заліза з подальшим 

використанням пероральних форм. 

4. Алгоритм лікування анемії у вагітних з вродженими вадами серця 

на тлі СН  описано і запатентовано. Патент на корисну модель №113985, 

27.02.2017, Київ – «Спосіб диференційованої корекції залізодефіциту та 

лікування залізодефіцитної анемії у вагітних та породіль з вродженими вадами 

серця та серцевою недостатністю».  
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