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зустрічалися випадки затримки росту [4]. Такі висновки й до
сьогодні постійно з’являються у письменництві [1, 2, 5, 6],
наводячи на думку, що плоди чоловічої та жіночої статі по
різному долають наявні хворобливі стани вагітности.
Схоже, ця статева особливість відповіді плода на хвороб
ливі стани вагітности опосередковується через ложисько.
Більшість досліджень людської плаценти не зважає на її
стать. Одначе виглядає так, що статеві відмінності росту
плодів обумовлені статевими особливостями функціонуван
ня посліду. Звісно, не всі механістичні пристосування до па
тофізіології вагітности мають статево обумовлену
відмінність [7], але, вивчаючи ложисько, необхідно при
наймні розуміти можливість таких статевих відмінностей і
відповідно будувати свої дослідження.

Статево обумовлені пристосування плода
Коротко
Існують статеві особливості плодової та малюкової за
хворюваности й смертности; засадничо розбіжність центилів
ваги при народженні у хлопчиків є більшою, ніж у дівчаток.
На ці статеві розбіжності раніше не зважали при вивченні
положничих ускладнень вагітности, і механізми, які б пояс
нювали ці міжстатеві розбіжності, невідомі. Існуючі дані на
водять на думку, що ключовими у розумінні розбіжностей
росту й виживання плодів можуть бути статеві особливості
пристосування ложиська (placenta). Ми повідомляємо про
статеві особливості проявів (expression) ложиськових (pla
cental) цитокінів, зміни інсулінподібного чинника росту і
плацентарної відповіді на кортизол у їх зв’язку з астматич
ними (ядушними) ускладненнями під час вагітности. Нещо
давно при вагітностях, ускладнених передчасними полога
ми, ми визначили статеві відмінності порушень ложиськової
діяльности, пов’язані з неонатальними наслідками й вижи
ванням малюків. Ми гадаємо, диморфічні статеві відмінності
зростання й виживання плода опосередковані статевими
особливостями діяльності людського ложиська. Ця робота
представить докази, що підкріплять таку гіпотезу, і доведе,
що ґрунтовна наукова практика не може далі не зневажати
на стать ложиська (placentae).
Є відомими статеві відмінності плодового зростання,
плодової й неонатальної захворюваности та смертности
[1–3]. Найперша з відомих англомовних доповідей щодо
плодових і неонатальних статевих відмінностей була опри
люднена Josef Clarke ще у 1786 [4]. Др Clarke вивчив
наслідки понад 20 000 пологів у пологовому будинку
Дубліна згідно записів 1757–1784 рр. [4]. Він виявив більшу
смертність хлопчиків – як серед мертвонароджених плодів,
так і серед померлих новонароджених. Відрізнялася також
вага хлопчиків і дівчаток при народженні: хлопчики пере
важно були більшими за дівчаток, і серед дівчаток частіше
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Наші дослідження таких ускладнень вагітности, як мате
ринська ядуха (asthma) [8, 9], прееклямпсія (preeclampsy)
[10, 11] та передчасні пологи [12, 13], виказують різні ме
ханізми подолання хворобливих станів чи змін у плодів і но
вонароджених чоловічої та жіночої статі. За наявности у ма
тері легкої форми ядухи, яка не потребує вживання протя
гом вагітности інгаляційних стероїдів, розміри плодів жіно
чої статі були зменшені [8]. Якщо ж астма потребувала вжи
вання інгаляційних стероїдів вагітною, розміри плодів жіно
чої статі дорівнювали розмірам плодів неастматичної попу
ляції [8]. Ці дані показують, що прояви запалення при хво
робі впливають на механізми, пов’язані з ростом плодів
жіночої статі. У протилежність цьому ми знайшли, що плоди
чоловічої статі у жінок із наявністю хронічної материнської
ядухи розвиваються звичайно [8]. І лише у разі погіршення
стану із гострими пароксизмами хлопчики виказують такі
ознаки страждання, як: затримка росту плода (ЗРП), перед
часні пологи чи мертвонародження [9]. Існує дуже мало зво
ротних епідеміологічних досліджень, які б вивчали наслідки
вагітности окремо для плодів різної статі, але нещодавня ро
бота про вплив ядухи вагітних на вагу дітей при народженні
підтвердила підвищену частоту ЗРП у хлопчиків при
вагітностях, ускладнених тяжкою астмою [14]. Оскільки ми
показали, що 55% астматичних жінок мають принаймні один
гострий напад протягом вагітности [9], можливо, що висока
частота ЗРП серед хлопчиків у цьому ретроспективному
аналізі є наслідком гострих пароксизмів [14]. Ми вважаємо,
що разом ці дані вказують на можливість нормального зрос
тання хлопчиків завдяки їх конституції в умовах погіршено
го внутрішньоутробного середовища, але значного
погіршення їх стану при появі такого додаткового стресу, як
гострий напад ядухи. Дівчатка пристосовуються до поганого
внутрішньоутробного середовища при материнській астмі
через зменшення своїх розмірів, тобто, вони менші, але не
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мають ЗРП. Це дозволяє їм переживати усі подальші
погіршення внутрішньоматкового середовища щодо поста
чання кисню або живильних речовин по мірі збільшення
віку вагітности.
Ми дослідили, чи існують також статеві відмінності пло
доволожиськових (fetoplacental) пристосувань до инших
ускладнень вагітності. При вагітностях, ускладнених легкою
прееклямпсією, хлопчики мають звичайну вагу, натомість
дівчатка – зменшену [11]. Ці знахідки пов’язувались зі стате
возалежними змінами функції дрібних материнських пери
ферійних судин [10]. У вагітних із прееклямпсією частіше
зустрічається стан вазоконстрікції материнського мікросу
динного річища при вагітності хлопчиками. При вагітностях
дівчатками стан материнської мікроциркуляції значно не
відрізнявся між жінками, що мали або звичайний артеріаль
ний тиск, або підвищений зі звичайним артеріальним тиском
та із підвищеним. Ці дані показали, що організми хлопчиків
і дівчаток порізному відповідають на присутність преек
лямпсії: хлопчики зростають відповідно, натомість дівчатка
зростають повільніше. Одним із механізмів забезпечення ро
сту хлопчиків в умовах прееклямпсії може бути перенаправ
лення кровоплину з материнського периферійного річища
до матковоплацентарного [10]. Ці дослідження вивчали
вагітності з легкими формами прееклямпсії, що закінчилися
вчасними пологами, та із тяжчими формами, де механізми
пристосування, напевно, є складнішими.
Пристосування до погіршеного внутрішньоутробного се
редовища хлопчиків і дівчаток також співвідносяться зі ста
тевими відмінностями виживання передчасно народжених
дітей у перші 48 годин свого життя. Stark зі співав. [13]
повідомили, що вкрай передчасно народжені (24–28 тиж
вагітності) хлопчики народжувалися у стані з більш розши
реними судинами, ніж дівчатка. Цей стан більш розширених
периферійних судин у передчасно народжених хлопчиків
пов’язали з меншим системним тиском крові, значно гіршим
загальним станом, який відповідав ІІ балам за шкалою CRIB
(Clinical Risk Index for Babies – Індекс Клінічного Ризику
для Дітей, ІКРД), та суттєвим ризиком загибелі у перші 72
години життя [13]. Подібні зміни кровоплину у дрібних су
динах спостерігалися також у вчасно народжених дітей при
вагітностях із прееклямпсією [11]. Ці знахідки висвітлюють
той факт, що новонароджені дівчатка можуть легше присто
совуватись до життя поза маткою, навіть у разі дуже перед
часного народження у ІІ триместрі, і, можливо, цьому спри
яють ще внутрішньоматкові пристосування до погіршеного
внутрішньоутробного середовища. Нещодавні докази Stark
зі співав. [15] дозволяють думати, що саме статеві
функціональні особливості ложиська частково можуть
впливати на раннє постнатальне виживання передчасно на
роджених дівчаток порівняно до передчасно народжених
хлопчиків.
На статевий диморфізм, як причину відмінностей ваги
дітей при народженні та виживання плодів і новонародже
них, указують й инші роботи. Наприклад, частота макро
сомії, пов’язаної з материнською нетолерантністю до глюко
зи, у хлопчиків є більшою, ніж у дівчаток [16]. Ретроспектив
ний аналіз цукриці («Диабет, мед. – діябет, цукриця,
цукрівниця»), що існувала ще до вагітності, виявив більшу
частоту мертвонародження серед хлопчиків, ніж серед дівча
ток [3]. Забруднення довкілля пов’язане з більшою частотою
мертвонароджень хлопчиків, ніж дівчаток [17]. Всі ці при
клади разом виказують різну відповідь хлопчиків та дівчаток
на стрес під час вагітности. Ймовірно, ця різниця прояв
ляється через посередництво ложиська (placenta) і забезпе
чується статевими особливостями регуляції та експресії пла
центарних генів, білків, стероїдів, також особливостями по
будови.
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Статева відмінність глобальної експресії генів людсько
го ложиська (placenta)
Глобальні зміни генів людського ложиська вивчалися Sood
зі співав. [18]. Це дослідження визначило значну особистісну
розбіжність проявів ложиськових генів, яка ставить за взірець
різноманітність людської популяції та наводить на думку, що
кожне окреме ложисько може виявляти виняткове молекуляр
не пристосування до того ж самого материнського середовища.
Ця робота чітко показала, що статева відмінність проявів ло
жиськових генів не обмежується лише впливом Х та Yзалеж
них генів, а забезпечується також впливом аутосомних генів. У
плацентах дівчаток поіншому, ніж у ложиськах хлопчиків,
відбувається експресія високого рівня генів, що мають відно
шення до імунних шляхів, включно з JAK1, IL2RB, Clusterin,
LTBP, CXCL1 та IL1RL1, також рецептором TNF [18].
Відмінності проявів імунних генів можуть спричиняти статеві
відмінності плодової відповіді на інфекції чи запалення. Голов
ною думкою на підставі цих даних є та, що при аналізі накопи
чених дослідницьких даних стосовно плацент хлопчиків і
дівчаток не було помічено вірогідної відмінності відповідей
плацент хлопчиків порівняно до послідів дівчаток.
МікроРНКти (МіР), клас дрібних некодованих РНКт,
залучених до посттранскрипційної регуляції білоккодуючої
мРНК, також можуть відігравати роль у прояві специфічного
гену, відповідального за стать. Тепер немає оприлюднених ста
тей про вивчення статевозалежних відмінностей серед ло
жиськових МіР. Оскільки стать посліду не бралась до уваги,
попередні роботи вивчали відмінність експресії МіР при хво
робливих вагітностях, наприклад, у разі прееклямпсії [19].
Знайдено 7 МіР, що підвищувалися при наявності преек
лямпсії, незалежно від того, спостерігалася при цьому затрим
ка розвитку плода чи ні. Деякі з цільових імунних шляхів для
цих підвищених МіР містили в собі декілька різних імунних
механізмів. Прояви МіР оцінювали в оплідних оболонках з
урахуванням віку вагітности, переймів та запалення [20]. МіР
були значно підвищені за наявності хоріонамніоніту, мінялися
відповідно до віку вагітности, але при пологах значно не підви
щувалися. Ці роботи відкривають шлях для нових досліджень
механізмів впливу на транскрипцію та експресію ложиськових
генів і наводять на думку, що майбутні вивчення геному при
зведуть до розуміння статевих відмінностей у проявах мРНК
поєднано з експресією МіР.

Статеві відмінності експресії
плодоволожиськового білка
На зразках материнської плазми, плазми з пуповини і ви
тяжок ложиськових білків від астматичних і неастматичних
вагітних жінок здійснили протеомічний аналіз, використову
ючи спосіб масспектрометрії іонізаціїчасу польоту (ioniza
tiontime of flight) внаслідок підсиленої лазером поверхневої
десорбції (surface enhanced laser desorption ionizationtime of
flight mass spectrometry (SELDITOF) [21, 22]. Ми встанови
ли 85 максимумів, що значно відрізнялись у хлопчиків та
дівчаток, з 14 білковими максимумами, які при дослідженні
ложиськових білків та плазми з пуповини також проявилися
статево диморфічним способом [21]. Обмеження способу
SELDITOF залежать від типу та кількості різних пластинок,
що використовувалися для вилучення білків із одержаних
зразків; можна думати про значно більшу кількість статево
специфічних протеїнів у зразках із плаценти та у крові з пу
повини, які не визначалися цим шляхом [23].

Статеві відмінності імунної функції ложиська
Відомо, що імунна функція дорослих має статеві
відмінності своєї регуляції. Недавній огляд, здійснений Fish,
окреслив особливі статеві відмінності імунної функції дорос
лих через визначення різних ефектів естрогену та тестостеро
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ну [24]. Починають оприлюднюватися і особливі статеві
відмінності імунної функції ложиська. Прояви цитокінів
мРНК, включаючи TNFα, IL1β, IL6, IL5 та IL8, змінюють
ся залежно від статі плода і тяжкості ядухи [25]. У ложиськах
дівчаток при вагітностях, ускладнених ядухою, всі цитокіни
були підвищеними відносно цитокінів у порівнянні до пла
цент дівчаток контрольної групи. Натомість, у хлопчиків за
наявності материнської астми не спостерігалося жодних знач
них змін експресії ложиськових цитокінів [25]. Далі ми оціни
ли ложиськові макрофаги, аби визначити, чи пов’язані зміни
експресії мРНК цитокінів у дівчаток із підвищеною кількістю
власних плацентарних макрофагів. Кількість CD68 позитив
них макрофагів у контрольній групі хлопчиків була вищою,
ніж у дівчаток. Кількість ложиськових макрофагів значно не
відрізнялася у дівчаток і хлопчиків при вагітностях, ускладне
них ядухою, що наштовхувало на думку щодо підвищення
транскрипції як більш вірогідної причини змін експресії
мРНК, ніж зміна популяції імунних клітин [25].
Статеві відмінності плодоволожиськової імунної системи
були досліджені відносно передчасних пологів. Ghidini та
Salafia (2005) описали, що гістологічне вивчення плацент
хлопчиків, народжених до 32 тиж. вагітности, виявило гірші
прояви хронічного запалення, ніж у подібних ложиськах дівча
ток [26]. Місцями хронічного запалення радше були ділянки
взаємодії інтерстиціального трофобласту з материнською
відпадною оболонкою (decidua), ніж ділянки всередині пла
центарних торочок чи оболонок, що підказувало вплив мате
ринської імунної системи через відпадну оболонку на виклик
запальної відповіді у ложиську [26]. Проект The Alabama
Preterm Study дослідив відмінності ложиськової гістології та
показники зараження й запалення у хлопчиків і дівчаток, пе
редчасно народжених до 32 тиж. вагітности. Новонароджені
хлопчики частіше мали інфіковане ложисько з більшою деци
дуальною інфільтрацією лімфоплазмацитами, ніж новонаро
джені дівчатка [27]. Нещодавно Yeganegi зі співав. (2009) [28]
повідомив, що ложиська хлопчиків мали вищу експресію
дзвінподібних рецепторів 4 (tolllike receptor4 (TLR4)) та
збільшену відповідь ендотоксинів, включаючи чинник некрозу
пухлин α (tumor necrosis factor (TNF)α), порівняно з плацен
тами дівчаток. Відколи ми при неускладнених вагітностях
знайшли більшу популяцію ложиськових макрофагів у хлоп
чиків порівняно з дівчатками, збільшена відповідь TNFα мо
же пояснюватися статевими відмінностями у популяціях імун
них клітин. Це наводить на думку щодо статевих відмінностей
виділення цитокінів, які впливають на підвищену частоту пе
редчасного народження хлопчиків. Наведені дані показують,
що ложиськова імунна функція є, принаймні частково, залеж
ною від статі, а плацента відповідає на материнський запаль
ний стан у статево залежний спосіб. Такі знахідки підводять до
розуміння впливу материнської вірусної, бактеріальної чи па
разитарної інфекції (як ВІЛ, запалення легенів та малярія) під
час вагітності на зростання плода та його виживання. Також
допомагають розумінню впливу таких здатних ускладнювати
перебіг вагітності материнських запальних станів, як ревма
тоїдний артрит, ядуха і хвороба Crohn’а, ожиріння. Преек
лямпсія також визначається як запальний стан і може у стате
во залежний спосіб впливати на ложиськову імунну функцію.
Оскільки плацентарна імунна система грає роль у регуляції
апоптозу, у синтезі простаґландинів, у судинній проникності
та налаштуванні імунної системи плода, можливо, всі ці ме
ханізми є статево відмінними.

Стероїдні шляхи
Плодоволожиськовий стероїдний профіль
Щоб порівняти стероїдні профілі у крові з пуповини
новонароджених хлопчиків та дівчаток у час їх народжен
ня природним шляхом або через цісарський розтин, ми
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використовували хроматографію з високим тиском ріди
ни (high pressure liquid chromatography (HPLC)) [29].
Дані показали, що стероїдні профілі кожної особи можуть
розпізнаватися через стать та спосіб народження [29].
Відомі стероїди, що входили до профілю HPLC, і включа
ли кортизол, кортизон, 17βестрадіол, естріол та прогесте
рон, не мали особливих статевих відмінностей [29]. Проте,
коли профілі дослідили як цілісну сутність, використову
ючи аналіз хімічних складових частин, було знайдено чо
тири невідомих стероїди у профілі HPLC, що виказали
особливі статеві відмінності [29]. Ці дані показали існу
вання статевих відмінностей у продукції стероїдів
людським плодоволожиськовим комплексом, які можуть
впливати на функцію плаценти.
Оскільки HPLC стероїдний профіль не виказав стате
вих відмінностей кортизолу чи тестостерону, ми спос
терігали відмінності ложиськових шляхів цих гормонів,
що розглянемо ретельніше.

Кортизол
Як ендогенні материнські, так і синтетичні глюкокор
тикостероїди можуть уповільнювати внутрішньоутробне
зростання плода [30; 31]. Повторні дози бетаметазону, сте
роїду, що не метаболізується ложиськом, призначаються
жінкам із ризиком передчасних пологів, призводять у 9%
до зменшення ваги новонароджених і у 4% до зменшення
обводу голівки новонароджених [31]. У нашому
дослідженні астми при вагітності ми спостерігали змен
шення ваги новонароджених дівчаток від матерів з яду
хою на 12% порівняно до новонароджених дівчаток від не
астматичних матерів [8]. Ці зміни ваги були пов’язані з
підвищеним вмістом кортизолу крові, зменшеним через
11βгідроксистероїд дегідрогеназу 2 (11βhydroxysteroid
dehydrogenase 2 (11βHSD2)) метаболізмом плацентарно
го кортизолу та зменшеною функцією наднирників у
дівчаток при вагітностях, ускладнених ядухою [8]. Вага
хлопчиків при материнській астмі, навпаки, була звичай
ною, не дивлячись на дію подібних концентрацій кортизо
лу. Ці дані виказують різну відповідь на кортизол ложись
ковоплодового комплексу хлопчиків та дівчаток. Такі
знахідки вже були попередньо розглянуті [32].
Нещодавні дослідження нашої лабораторії показали
статево двояку відповідь передчасно народжених дітей на
призначення бетаметазону і плацентарний метаболізм
кортизолу [15]. Біоактивна дія бетаметазону супроводжу
валася підвищенням активності плацентарного 11βHSD2
у ложиськах дівчаток, а у хлопчиків – ні. Понад це, лише
у новонароджених дівчаток підвищена плацентарна ак
тивність 11βHSD2 була пов’язана з фізіологічною
сталістю. Також ми повідомляли про підвищений вміст
кортизолу через 24 год постнатально у пуповинній крові
та сечі дівчаток порівняно до хлопчиків [15]. Ми думаємо,
ці дані вказують на зміну активності глюкокортикоїдного
метаболізму плаценти дівчаток у присутності високої ма
теринської концентрації глюкокортикоїдів для можливого
оберігання функції наднирників у дівчаток. Такі присто
сування можуть бути механізмом, що надає переваги у ви
живанні передчасно народжених дівчаток порівняно з пе
редчасно народженими хлопчиками; одночасно висвітлю
ють особливі статеві відмінності плацентарної відповіді
на глюкокортикостероїди.
Головним у регуляції активності кортизолу є при
сутність глюкокортикоїдних рецепторів, мінералокорти
коїдних (МР) і глюкокортикоїдних (ГР), щодо яких відома
статево розбіжна їх дія у мозку та легенях, доведена чис
ленними дослідженнями тварин [33–35]. Нещодавно було
досліджено варіанти транскрипції мНК на ГР людського
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ложиська та варіанти промоутера екзону 1 [36]. Всі ГРα, β,
Р та γ мРНК, регіони 1A1, 1A2, 1A3, 1B і 1C промоутера бу
ли знайдені в ложиську людини із найбільшою експресією
ГРα та 1С промоутера. Експресія 1А3 промоутера була
найвищою у ложиськах хлопчиків на протилежність пла
центам дівчаток, що може бути важливим відносно екс
пресії ГРб у присутності підвищеного вмісту кортизолу.
1А3 промоутер виявився єдиним промоутером, що підви
щує прояви ГР у присутності глюкокортикоїдів, як показа
но in vitro на лінії лейкемічних клітин [37]. Попередні дані
нашої групи могли б навести на думку, що ГРα мРНК у
присутності підвищеного кортизолу зменшуються у ло
жиськах дівчаток на відміну від плацент хлопчиків [32].
Ця відмінність відповіді може бути подібна до відмінності
експресії ГР промоутерської ділянки екзону 1А3 [36], але
потрібні подальші дослідження.
Нещодавно ми доповідали, що експресія цитокіну
мРНК у ложиськах дівчаток відповідала рівню кортизолу
пуповинної крові [25], проте такої відповідності між кор
тизолом та експресією цитокіну мРНК у ложиськах хлоп
чиків не знайдено [25]. Кортизол позитивно відповідав
IGFBP1, негативно – IGFBP3 та центилю ваги дівчаток
при народженні після нормальних вагітностей та вагітнос
тей, ускладнених ядухою [38]. У досліджених хлопчиків
подібних відповідностей між кортизолом та віссю інсулін
подібного чиннику зростання (insulin like growth factor,
IGF) чи центилем ваги при народженні не існує [38]. Ці
знахідки вказують на статеві особливості плодоволожись
кової відповіді на глюкокортикоїди; можливо, ці особли
вості залежать від різниці у експресії чи функції ГР.

Тестостерон
Найочевиднішим стероїдом, що впливає на статево
особливі відмінності, серед досліджених у людському ло
жиську, має бути тестостерон, оскільки відомі його
відмінні впливи при чоловічий та жіночий статях [24], він
може змінювати регульовані глюкокортикоїдами шляхи
глибокого впливу на імунну систему [39] та гіпоталамо
наднирникову вісь [40]. При моделюванні травм дорослих
лише у самців підвищується активність імунних клітин та
міокардіальних клітин p38 MAPK з наступним підвищен
ням продукції прозапальних цитокінів [41]. Такий вплив
на p38 MAPK залежав від присутності тестостерону на час
травми [41]. Також відомо, що активація p38 MAPK
пригнічує функцію ГР, що дозволяє зростати виділенню
прозапальних цитокінів [42]. Ці дані вказують на те, що
активація відповіді на стрес у самців призводить до акти
вації залежних від тестостерону імунних шляхів, які мо
жуть пригнічувати шляхи, регульовані глюкокортикоїда
ми. Такий механізм, вважаємо, підвищує ризик септично
го шоку і смерті травмованих самців [39]. Можливо, цей
механізм визначає статевий диморфізм людських плодо
воложиськових глюкокортикоїдних шляхів і сприяє
підвищеній захворюваності та смертності хлопчиків. Анд
рогенний рецептор (АР) людського ложиська прояв
ляється у відпадній оболонці, синцитіотрофобласті та
стромальних клітинах [43; 44], що вказує на вірогідний
вплив тестостерону на плацентарну функцію і хлопчиків,
і дівчаток. Цікаво, що статті, які описували розташування
АР, не зважили на вплив статі плода, хоча класично АР
пов’язують із чоловічою фізіологією. У людському ло
жиськові також проявляються дві ізоформи («two iso
forms») 5αредуктази, ферменту, що перетворює тестосте
рон на його біологічно активну форму дігідротестостерон,
який міняється залежно від статі плода та віку вагітности.
Vu зі співав. (2009) знайшли, що експресія білка 5αредук
тази була більшою при доношених вагітностях у ложись
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ках дівчаток [45]. Ці поточні дані наштовхують на думку,
що плаценти дівчаток можуть витримувати більші рівні
біоактивного тестостерону, ніж ложиська хлопчиків [45].
Поточні дані висвітлюють статево розбіжну відмінність
плацентарної функції, яка не може бути підтверджена
класичним розумінням регуляції статевих стероїдів.

Імунні шляхи чинника росту
Інсулінподібні чинники росту (IGF)1 та IGF2 є
поліпептидами із послідовністю, подібною до інсуліну
[47], що має мітогенетичні властивості, спричиняючи зро
стання й проліферацію соматичних клітин [48, 49].
Дослідження трансгенних мишей із виключенням генів по
казало, що IGF1 і IGF2 потрібні для найкращого зростан
ня плода та ложиська [50–52]. На дію IGF1 і IGF2 впли
вають протеїни, що зв’язують інсулінподібний чинник ро
сту (insulin like growth factor binding proteins) IGFBP 16
[53]. Людське ложисько виробляє IGF1 і IGF2, які мо
жуть діяти на кшталт місцевих регуляторів зростання [54]
при більшому прояві IGF2 [55]. Механізми, що сприяють
відмінному зростанню плодів чоловічої та жіночої статі,
залишаються незрозумілими. Проте, на це можуть вплива
ти статеві відмінності регуляції зростання віссю IGF.
Дослідження 987 здорових одноплодових вагітностей
знайшло, що рівень IGF1 і IGFBP3 у крові пуповини
дівчаток був вищим, ніж у крові хлопчиків [56]. А концен
трація гормону росту була вищою у хлопчиків, ніж у дівча
ток [56]. І не було знайдено відмінностей вмісту IGF2 між
новонародженими чоловічої та жіночої статі [56].
Ми вивчили розміри плодів та вісь IGF у проспек
тивній когорті жінок із астмою та без астми (n=145), серед
яких були жінки, що палять і не палять [38]. Центиль ваги
дівчаток при народженні від матерів з ядухою окремо або у
поєднанні з курінням був стало меншим. Натомість у
хлопчиків, народжених від матерів з ядухою окремо або у
поєднанні з палінням, істотного зменшення центилю ваги
при народженні не спостерігалося. Головною складовою
вісі IGF у жінок з ядухою та палінням був IGF1 плазми
пуповинної крові. IGF1 був підвищеним за наявності лег
кої ядухи і плодів чоловічої статі, але зменшеним за наяв
ності плодів жіночої статі та поєднання материнської аст
ми з палінням. IGFBP3 також був зменшеним при
вагітностях дівчатками, ускладнених ядухою й курінням.
Найкращим загальним провісником ваги дівчаток при на
родженні, із врахуванням тяжкості астми, лікування інга
ляційними глюкокортикоїдами та паління, виявився IGF
1. Для хлопчиків найкращим провісником ваги при наро
дженні виявився IGFBP3. Одержані дані виказують на
явність відмінних загальних відповідей плодів чоловічої та
жіночої статі на ускладнення перебігу вагітностей такими
станами, як астма й куріння. Зокрема, значення вісі IGF
мінялося на статево розбіжний кшталт [38], що може вия
витися важливим механізмом впливу на зростання плодів.

Побудова та функція плаценти
Наразі маємо брак оприлюднених доказів того, що ло
жиська можуть структурно чи функціонально відрізняти
ся залежно від статі плода, але видаються різними екс
пресії генів, стероїдів та білків, і ці відмінності мають
відбиватися на побудові та функції плацент на засадах
послідовності і взаємної залежності змін.
Деякі докази можливих статево залежних відміннос
тей побудови ложиська надають морфометричні
дослідження плацент астматичних матерів, що здійснюва
лися у співробітництві з дром Terry Mayhew [57].
Більшість морфометричних параметрів плацент після
вагітностей, ускладнених ядухою, особливо в разі ліку
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вання інгаляційними глюкокортикоїдами, були зменше
ними. До провідних уражень плацентарної морфометрії
відносять стан фетоплацентарних судин всередині пери
ферійних торочок. Загальна довжина й об’єм пери
ферійних торочок у групі середньої й тяжкої астми та при
використанні високих доз стероїдів були змінені порівня
но до контрольної неастматичної (nonasthmatic) групи.
Також спостерігалися подібні зміни плодових капілярів
всередині цих торочок. Переважно, зміни були пов’язані з
чоловічою статтю плодів [57]. Оскільки хлопчики продов
жували нормально розвиватися при вагітностях, усклад
нених хронічною материнською ядухою, і дані росту та
виживання суттєво мінялися лише після гострих нападів
астми, можливо, морфометричні зміни плацентарної по
будови не впливають на розміри плода без додаткових
стресових впливів. Проте, ці знахідки потребують
суттєвіших досліджень для вивчення зв’язку подібних
змін з іншими ускладненнями вагітності. Також мають бу
ти дослідженими статево залежні функціональні
відмінності плацент внаслідок відповідних змін побудови.
Оскільки експресія ложиськових генів та білків
змінюється статевозалежно і є залученою до регуляції
структури та функції, у майбутньому це має бути ретель
но досліджено.

Висновки
Представлені у цьому огляді дані надають докази ста
тевих особливостей функціональності плаценти. Виходя
чи із загальної перспективи, можна зробити висновки, що
імунні шляхи генів, білків та стероїдів плодоволожисько
вої системи мають статево залежні відмінності, і оприлюд
нені нашою групою та іншими дослідниками дані підтри
мують це твердження. Питомо, що показано залежність
плацент дівчаток від змін рівня глюкокортикоїдів як при
доношених, так і при недоношених вагітностях. Зростання
кортизолу поєднувалося зі змінами у дівчаток метаболізму
кортизолу, експресії цитокінів мРНК, вісі IGF, функції
наднирників та розмірів тіла. Плаценти хлопчиків виказа
ли глюкокортикоїдну стійкість, оскільки такі звичайні
відповіді на кортизол, як експресія цитокінів, вісь IGF,
функція наднирників та розміри тіла, залишалися у при
сутності підвищеного рівню кортизолу незмінними.
Виходячи з цього, ми пропонуємо встановити різні
стратегії щодо ведення вагітностей із плодами різної статі
за наявності однакових материнських ускладнень. Чо
ловічий тип відповіді на материнські ускладнення є
мінімальним, із незначними генними, білковими чи
функціональними плацентарними змінами, що зрештою
забезпечує тривале зростання у погіршеному мате
ринському середовищі. Такий тип відповіді пов’язаний з
більшим ризиком для хлопчиків як затримки внутрішньо
утробного росту, так і передчасних пологів або
внутрішньоутробної загибелі у разі якихось додаткових
стресових впливів протягом вагітності. Жіночий тип
відповіді на материнські ускладнення з множинними ген
ними й білковими плацентарними змінами, призводять до
меншої затримки внутрішньоутробного росту (>10го
центиля). Такі пристосування функції й побудови пла
цент дівчаток забезпечують виживання за наявності до
даткових стресових впливів, які можуть надалі погіршува
ти постачання кисню або живильних речовин.
Беручи до уваги розглянуті відмінності, важливо
пам’ятати, що розділення одержаних для обстеження
послідів згідно їх статевої належності досі не є усталеною
науковою практикою, і статева розбіжність ложиськової
тканини має серйозно враховуватися при плануванні всіх
наукових досліджень.
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