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З позиції сучасної імунології, вагіт-
ність являє собою приклад природної 
трансплантації, де фетоплацентарний ком-
плекс є гомотрансплантатом, який помітно 
впливає на клітинні та гуморальні ланки 
імунітету організму матері й, у свою чергу, 
отримує від них відповідь [3, 5, 10, 15]. Не 
дивлячись на антигенну чужерідність, орга-
нізм матері, як правило, не розвиває імуно-
логічні реакції на відторгнення плоду, при 
цьому імунологічна толерантність матері 
формується як факторами внутрішнього се-
редовища власного організму, так і клітин-
ними гуморальними факторами плоду [4, 
12, 14, 17].  

Неабияке значення у розвитку імуно-
логічного конфлікту має стан імунної сис-
теми материнського організму, в першу 
чергу, функціональна активність імуноком-
петентних органів – кісткового мозку, вило-
чкової залози, селезінки, лімфатичних вуз-
лів, лімфоїдної тканини глотки та травного 
тракту. 

При вивченні закономірностей і хара-
ктеру антитілоутворення у вагітних жінок 
особливий інтерес викликає дослідження 
кількісного та якісного складу імуноглобу-
лінів (Ig) як носіїв функції специфічних ан-
титіл (АТ). 

Дані літератури про вміст Ig основних 
класів (A, M, G) досить неоднозначні. Одні 
дослідники не знаходять достовірної різниці 
у їх вмісті протягом вагітності [2, 6, 11, 16], 
інші виявляють зниження рівня імуногло-
булінів всіх основних класів у другому та 
третьому триместрах [1, 13, 18]. Очевидно, 
динамічна зміна титру АТ та утворення ци-
ркулюючих імунних комплексів (ЦІК) є од-

ним з компонентів нормальної імунної від-
повіді в процесі імунорегуляції під час вагі-
тності [7].  

Враховуючи вищенаведені дані, ми 
поставили мету дослідити рівень плазмових 
Ig, ЦІК у жінок в різні строки вагітності при 
наявності у них хронічного тонзиліту (ХТ), 
як одного із захворювань, перебіг якого від-
бувається на імунній основі, та в порівнянні 
зі здоровими вагітними (група контролю) і 
вагітними з тонзилектомією (ТЕ) в анамнезі. 
Було обстежено 105 вагітних жінок з озна-
ками ХТ та 24 вагітних жінки з ТЕ в анам-
незі і 24 – без ознак ХТ, які склали групу 
контролю. Групи обстежених жінок були 
однорідними за віком, соціальним станом, 
формою ХТ [8, 9]. Дані представлені у таб-
лицях 1, 2, 3. 

В процесі дослідження функціональ-
ної активності В-системи імунітету пред-
ставляє інтерес визначення якісного та кіль-
кісного складу плазмових Ig як носіїв функ-
ції специфічних АТ. Результати представ-
лені у табл. 4. 

Достовірної різниці у вмісті Ig А, Ig 
М, Ig G у жінок без наявності ХТ на протязі 
вагітності у порівнянні з невагітними здо-
ровими жінками (група контролю 1) не ви-
явлено. Але рівень Ig А дещо знижується у 
другому та третьому триместрах. Вміст Ig 
М та Ig G підвищується у першому, третьо-
му триместрах вагітності, відповідно. 

Враховуючи, що Ig G є єдиним кла-
сом, що селективно надходить від матері до 
плоду через плаценту, збільшення його рів-
ня у третьому триместрі вагітності – необ-
хідна умова діяльності гуморального імуні-
тету перед пологами, бо саме цей клас Ig 
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включає основну масу захисних АТ, анти-
токсинів та не містить протиорганних АТ. 

Значних змін протягом вагітності за-
знають показники ЦІК. Виявлено, що рівень 

ЦІК у другому триместрі збільшений у по-
рівнянні з таким у 1-й контрольній групі у 2 
рази, а у третьому – понад 3 рази. Дані 
представлені у табл. 5. 

 
 

Таблиця 1 
Розподіл вагітних жінок з ХТ за віком і строком вагітності  

Строк вагітності (абс. кількість випадків  –  %) Вік обстежуваних  
вагітних 1-й триместр 2-й триместр 3-й триместр 

До 18 років 0 2 – 1,9 2 – 1,9 
18 – 27 років 16 – 15,2 42 – 40,0 21 – 20,0 
28 – 35 років 6 – 5,7 10 – 9,5 3 – 2,9 
Старше 35 років 0 0 3 – 2,9 
Всього 22 – 20,9 54 – 51,4 29 – 27,7 
Середній вік 
M±m 24,6±0,8 23,9±0,6 24,8±1,1 

 
Таблиця 2 

Розподіл вагітних жінок за соціальним станом 

Строк вагітності (абс. кількість випадків  –  %) 
Соціальний стан вагітних

1-й триместр 2-й триместр 3-й триместр 
Не працюють 6 – 5,7 25 – 23,8 16 – 15,2 
Службовці 15 – 14,3 26 – 24,7 13 – 12,3 
Студентки 1 – 0,9 3 – 2,9 0 
Всього 22 – 20,9 54 – 51,4 29 – 27,7 

 
Таблиця 3 

Розподіл вагітних за формою ХТ та триместром вагітності 

Строк вагітності (абс. кількість випадків  –  %) 
Форма ХТ у вагітних 

1-й триместр 2-й триместр 3-й триместр 
ХКТ 20 – 19 44 – 42 24 – 23 
ХДТ 2 – 2 10 – 9 5 – 5 
Всього 22 – 21 54 – 51 29 – 28 

 

Таблиця 4 
Вміст Ig різних класів у сироватці крові при неускладненій вагітності  

Вміст Ig різних класів, г/л (М±m) 
Групи обстежених n 

А G М 
Не вагітні жінки 11 2,20±0,17 11,81±0,25 1,17±0,01 
Здорові вагітні: 
1-й триместр 5 2,21±0,15 11,90±0,15 1,48±0,16 
2-й триместр 14 1,79±0,14 11,23±0,17 1,16±0,03 
3-й триместр 1 1,83±0,14 12,90±0,14 1,12±0,06 

 
Примітка: достовірна відмінність р>0,05 
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Таблиця 5 

Показники ЦІК у сироватці крові жінок при неускладненій вагітності 

Група обстежених n ЦІК, од. оптич. щільності (М±m) 
Не вагітні 11 51,37±4,51 
Здорові вагітні: 
1-й триместр 5 70,51±7,09 
2-й триместр 14 116,32±9,36 
3-й триместр 1 189,01±8,42 

 
Примітка: достовірна відмінність р<0,05 
 
 
Таким чином, вміст ЦІК на протязі 

неускладненої вагітності зростає як ре-
зультат імунної відповіді з активним 
зв’язуванням генетично чужорідних АТ 
плоду, які надходять у кров матері. 

Для порівняння з цими даними у 
табл. 6 наведені показники вмісту сиро-
ваткових Ig у вагітних жінок з різними 
формами ХТ та в різні строки спостере-
ження. 

 
Таблиця 6 

Вміст Ig у сироватці крові вагітних жінок різних груп  

Вміст Ig різних класів, г/л (М±m) 
Група обстежених n 

А G М 
ХКТ 1-й триместр 20 1,49±0,05 9,73±0,31 1,21±0,06 
ХКТ 2-й триместр 44 1,34±0,06 9,46±0,15 1,24±0,05 
ХКТ 3-й триместр 24 1,68±0,04 9,29±0,17 1,21±0,04 
ХДТ 1-й триместр 2 1,17±0,14 8,25±0,68 1,16±0,09 
ХДТ 2-й триместр 10 1,25±0,16 9,01±0,29 1,26±0,15 
ХДТ 3-й триместр 5 1,33±0,04 8,90±0,39 1,23±0,04 
ТЕ у вагітних (в анамнезі) 24 1,43±0,08 9,72±0,23 1,24±0,05 
Невагітні з ХКТ 4 1,89±0,31 10,88±0,78 1,85±0,29 
Невагітні з ХДТ 3 1,98±0,43 11,10±0,94 2,10±0,56 

 
Примітка: достовірна відмінність між всіма групами та по відношенню до контролю 1 та 2 р< 0,05 
 
 
 
Рівень Ig А у вагітних жінок з ХКТ 

зменшується на 10,1% в другому триместрі 
(відповідно, з 1,49±0,05 в першому тримес-
трі до 1,34±0,06 г/л; р<0,05) і на 11,3 та 
20,2% збільшується у третьому триместрі у 
порівнянні з показниками у них в першому 
та другому триместрі вагітності (1,49±0,05 
та 1,34±0,06, відповідно) до 1,68±0,04 г/л 
(р<0,05). При порівнянні вмісту Ig А у вагі-
тних жінок з ХКТ та ХДТ відмічається зме-
ншення його показників відповідно до тяж-
кості форми ХТ: на 21,5; 6,7 та 20,8 % при 
1-му, 2-му та 3-му триместрі вагітності, від-

повідно). Протягом всього періоду вагітнос-
ті рівень Ig А у хворих на ХДТ зростає при-
близно на 6,4% з кожним триместром. У 
вагітних з ТЕ в анамнезі вміст Ig А знахо-
диться у межах допустимої норми. У нева-
гітних жінок з різними формами ХТ рівень 
Ig А достовірно вищий, ніж у вагітних, при-
чому у невагітних з ХДТ він вищий на 4,5%, 
ніж при ХКТ (1,98±0,43 та 1,89±0,34 г/л, 
відповідно; р<0,05). 

Показник Ig G повторює динаміку 
зміни рівня Ig А протягом вагітності та в 
залежності від тяжкості форми ХТ, але до-
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стовірно зниженим є тільки в порівнянні з 
контролем 2 (здорові вагітні жінки). Знаю-
чи, що це єдиний клас Ig, який, селективно 
надходить від матері до плоду через плаце-
нту, відмічаємо, що збільшення його у тре-
тьому триместрі вагітності – необхідна умо-
ва діяльності гуморального імунітету перед 
пологами. Така ж залежність прослідкову-
ється за даними літератури та в групі прак-
тично здорових вагітних жінок. У вагітних 
жінок з ХКТ різниця у показниках Ig G ста-
новить 3,61 г/л порівняно з його рівнем для 
3-го триместру та 4 г/л – у порівнянні з по-
казниками при ХДТ. У невагітних з ХТ та 
вагітних з ТЕ в анамнезі вміст Ig G вищий, 
ніж у вагітних різних триместрів з ХТ. При-
чому рівень Ig G у невагітних з ХДТ на 2% 
вищий, ніж у жінок з ХКТ (11,10±0,94 та 
10,88±0,78 г/л, відповідно; р< 0,05). 

Провівши аналіз вмісту імуноглобулі-
нів класу М, приходимо до висновку, що ці 
великомолекулярні білки визначаються у 
хворих на ХТ досить часто в підвищеній 
концентрації (> 1,8 г/л). Такі показники бу-
ли отримані як при ХКТ (1,85±0,29), так і 
при ХДТ (2,10±0,56), що дозволяє викорис-

товувати тест на виявлення підвищеного 
рівня Ig М у сироватці крові як свідчення 
появи нових мікробновірусних АГ в органі-
змі. Але така залежність простежується ли-
ше у невагітних жінок. У вагітних з ХКТ 
рівень Ig М на протязі вагітності майже не 
змінюється (1,21±0,06 – у 1-му, 1,24±0,05 – 
у 2-му та 1,21±0,04 – у 3-му триместрах), 
але є на 34,6% нижчим, ніж у невагітних з 
такою ж формою ХТ. У вагітних з ХДТ ди-
наміка вмісту Ig М змінюється: збільшую-
чись на 7,9% у 1-му та 2-му триместрах та 
зменшуючись на 2,4% в 2-му та 3-му триме-
страх, але показник Ig М у них на 40,9 % 
нижчий, ніж у невагітних жінок з ХДТ. Це 
ж саме стосується і тонзилектомованих ва-
гітних жінок.  

Таким чином, визначено, що з прогре-
суванням вагітності у жінок з ХТ відбува-
ються зміни у функціонуванні гуморальної 
ланки імунітету, які супроводжуються зме-
ншенням вмісту Ig М, Ig G у відповідності з 
тяжкістю форми ХТ та строком вагітності. 

Вміст великих ЦІК в сироватці крові у 
обстежених вагітних з ХТ представлений в 
табл. 7. 

 
Таблиця 7 

ЦІК в сироватці крові у жінок різних груп  

Група обстежених n ЦІК, од. оптич. щільності (М±m) 
ХКТ 1-й триместр 20 97,55±6,35 
ХКТ 2-й триместр 44 113,34±4,36 
ХКТ 3-й триместр 24 238,5±4,25 
ХДТ 1-й триместр 2 141,36±2,38 
ХДТ 2-й триместр 10 168,52±5,84 
ХДТ 3-й триместр 5 292,44±6,83 
ТЕ у вагітних в анамнезі 24 116,0±5,42 
Невагітні з ХКТ 4 43,45±2,13 
Невагітні з ХДТ 3 56,87±3,22 

 
Примітка: достовірна відмінність між всіма групами р<0,05 
 
 
Таким чином, у вагітних з ХТ як при 

компенсованій, так і при декомпенсованій 
формі, а також з ТЕ в анамнезі відбувається 
порушення імунної регуляції в системі АГ-
АТ, котре супроводжується збільшенням 
вмісту крупнодисперсних ЦІК, що є, ма-
буть, результатом підвищення антигенної 

стимуляції, з одного боку, та активного 
зв’язування АГ, які надходять в кров, з ін-
шого боку. У групі невагітних з ХКТ та 
ХДТ не було виявлено значного відхилення 
у кількості ЦІК, хоча у жінок з ХДТ його 
показник на 23,6% перевищував такий при 
ХКТ. Складається враження, що при відсу-
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тності загострення при ХТ не відбувається 
значного утворення ЦІК, як це підтверджу-
валось раніше.  

   
Висновки  
Достовірних змін у вмісті сироватко-

вих IgA, IgG, Ig М у жінок без ХТ в різні 
триместри вагітності не виявлено;  

- збільшений рівень Ig G в третьому 
триместрі у вагітних жінок з ХТ– необхідна 

умова роботи системи гуморального імуні-
тету напередодні пологів, бо саме цей клас 
Ig вмикає основну масу захисних АТ і разом 
з тим не має протиорганних АТ; 

- показник ЦІК зростає на протязі 
періоду вагітності у жінок з ХТ. Це ре-
зультат імунної відповіді з активним 
зв’язуванням генетично чужорідних анти-
генів плоду, які потрапляють у кров’яне 
русло матері. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ 
И У ЖЕНЩИН С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ 
ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ 

Кищук В.В., Мельников О.Ф., Лобко К.А.,  
Лобко А.Д. (Винница, Киев) 

Р е з ю м е  

Беременность является уникальной моде-
лью эволюционного механизма предупреждения 
конфликта между двумя объединенными иммуно-
компетентными системами матери и плода. Харак-
тер антителообразования в разных группах обсле-
дованных женщин исследовался определением 
количественного и качественного состава имму-
ноглобулинов как носителей функции специфиче-
ских антител. 

 

MODERN IMAGES ON IMMUNE SYSTEM 
ALTERATIONS AT CHRONIC TONSILITIS OF 
PREGNANT AND HEALTHY WOMAN WITH 

PHYSIOLOGIC FLOW OF PREGNANCY 

Kishchuk V.V., Mel’nikov O.F., Lobko K.A.,  
Lobko A.D. (Vinnitsa, Kiev) 

Summаry 

Pregnancy is an unique model of evolutionary 
mechanism for prevention of conflict between united 
immunocompetent systems of mother and fetal. The 
character of antibodyforming in different groups of 
inspected women was explored by criteria of quantita-
tive and qualitative composition of immunoglobulins 
as transmitters of function of specific antibodies. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




